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Vacature advocaat
insolventie en herstructurering (hybride)
Wil jij werken in een hoogwaardige insolventie- en herstructureringspraktijk, met alle ruimte om jezelf
te ontwikkelen en jouw ambities waar te maken? Je wordt een belangrijk onderdeel van ons team
insolventie en herstructurering waarbij je veel verantwoordelijkheid krijgt en bij alle onderdelen van de
zaak betrokken bent. Daarbij werk je samen met de besten binnen hun vakgebied, onder leiding van
enkele zeer ervaren partners.

Het kantoor bestaat op dit moment uit circa 30 advocaten, waarvan het merendeel heeft gewerkt bij grote
nationale en internationale advocatenkantoren.

Onze advocaten werken in kleine praktische teams. Door de achtergrond, opleiding en instelling van onze
advocaten concurrerenwij op het gebied van kwaliteit en servicemet vooraanstaande nationale en interna‐
tionale advocatenkantoren binnen de gebieden waar wij ons op richten, met de efficiëntie en persoonlijke
aandacht van een boetiekkantoor.

De praktijkgroep insolventie en herstructurering adviseert nationale en internationale cliënten in moeilijk‐
heden bij herstructureringen, WHOA-trajecten, (her)financieringen, liquidaties en andere herstructure‐
rings-/ insolventievraagstukken. Wij staan zowel de ondernemingen bij als diverse betrokken stakeholders,
zoals: bestuurders, toezichthouders, leveranciers, banken en verzekeraars. Een aantal van onze advocaten
wordt ook regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en/of bewindvoerder in surseances van
betaling.Ook treden onze advocaten geregeld op als herstructureringsdeskundige of observator inWHOA-
trajecten.

Je werkt samen met gemotiveerde, vakkundige en ervaren collega’s. Je kunt sparren met zowel jonge
als doorgewinterde experts. Daarbij is er alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en zijn er doorgroei‐
mogelijkheden.

We bieden jou een gunstig arbeidsvoorwaardenpakket met een marktconforme beloning. Je wordt
bovendien onderdeel van een groep collega’s die naast de inzet voor hun vak, ook samen pleziermaken
hoog in het vaandel hebben staan.

Danmakenwij graag kennismet jou.

Solliciteer direct via
www.werkenbijwindtlegal.com
of neem voor een kennismakingsgesprek
contact opmetMichiel Bindels
viam.bindels@windtlegal.com.

• Je bent bovengemiddeld gedreven enwerkt
graag in teamverband.

• Je leert graag van anderen en brengt die
kennis op jouw beurt ookmet plezier over
op beginnende advocaten.

• Je beheerst zowel het Nederlands als het
Engelsmondeling en schriftelijk uitstekend.

• Je hebt economische of financiële affiniteit.

Wat
bieden
we jou?

Wat
zoeken
we?

Pas jij in
bovenstaand
profiel?

Direct online solliciteren

• Je hebtminstens drie jaar ervaring als advocaat
in (grotendeels) de herstructureringspraktijk
danwel de insolventiepraktijk.

• Je hebt “een goede pen” en bent in staat om
complexe zaken te analyseren en zaken (deels)
zelfstandig af te handelen.

• Je denkt graagmeemet de cliënt, bent flexibel
en pragmatisch, hebt een eigenmening, bent
assertief en durft beslissingen te nemen.

Ron Driessen
Digitally signed by Ron 
Driessen 
Date: 2023.01.18 
11:29:23 +01'00'
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De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is een politiek speerpunt. 
De criminaliteit is verhard met als schrijnend voorbeeld bedreiging en in
timidatie en het gebruik van geweld tegen journalisten, politici en toga
dragers. Dit ondermijnt onze rechtsstaat en belemmert deze professionals in 
hun werk.
Daarnaast oefent de georganiseerde criminaliteit druk uit op de boven
wereld. Douanemedewerkers, gevangenisbewaarders, politieagenten: ieder
een die zich beroepsmatig in de wereld begeeft waarin de georganiseerde 
misdaad opereert, kan hiermee te maken krijgen. Ook advocaten. Het is es
sentieel dat advocaten bestand zijn tegen deze druk.
Het is om die reden dat de NOvA de ‘Taskforce bescherming tegen onder
mijning’ heeft opgericht. De Taskforce laat wetenschappelijk onderzoek uit
voeren naar de aanpassing van de regelgeving voor advocaten. Niet klakke
loos regels aanpassen vanwege een incident, maar gedegen kijken naar wat 
nodig is om advocaten in de uitoefening van hun werk te beschermen. Een 
ander voorbeeld zijn de weerbaarheidstrainingen die door de NOvA worden 
 aangeboden. 
Intussen worden advocaten geconfronteerd met aanpassingen in regel
geving die hen het werken ernstig bemoeilijken. Zo mogen advocaten niet 
meer met hun laptop de extra beveiligde inrichting in Vught in. Dat maakt 
het voor bereiden van zaken moeilijker, soms haast onmogelijk. Een nood
oplossing met USBsticks werkt niet goed. Meer dan eens krijgen advocaten 
aan de poort te horen dat de USBsticks niet mee naar binnen mogen. 
Momenteel ligt een politiek plan voor om maximaal twee advocaten toegang 
te geven tot een gedetineerde cliënt, als die cliënt in een verzwaard regime 
zit. Ook bestaat er een voornemen om de selectiecriteria voor plaatsing in 
een dergelijk regime te verruimen. Zo krijgen steeds meer gedetineerden en 
 advocaten daarmee te maken. Ook het voorstel van visueel toezicht op advo
catenbezoek raakt direct aan de vertrouwelijkheid tussen advocaat en cliënt. 
De NOvA heeft over dit alles een kritisch advies aan de minister gestuurd.
Vertrouwelijkheid is een belangrijke, wettelijk verankerde kernwaarde van de 
advocaat. In een rechtsstaat moeten rechtzoekenden in vertrouwen met een 
advocaat kunnen spreken. Daar kan en mag niet lichtvaardig inbreuk op wor
den gemaakt. Het doel heiligt niet alle middelen. Dat heeft niks te maken 
met vermeend protectionisme vanuit de advocatuur, maar 
alles met een gezond rechtsstatelijk besef. De suggestie 
dat iedere advocaat een potentieel risico zou zijn voor 
de rechtsstaat, ondermijnt óók die rechtsstaat.
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Dé software voor advocaten en juridische afdelingen

www.cicerosoftware.com
sales@cicerosoftware.com 

Klantendossiers
Alles centraal
Dossiers aanmaken, beheren en delen, het kan allemaal met 
CICERO LawPack.
Ons platform verzamelt en organiseert alles wat tussen jou en de 
klant gedeeld wordt. Alle communicatie, briefwisseling, stukken, email, 
whatsapp berichten en Teams gesprekken worden in het dossier 
opgeslagen. Wij gebruiken daarvoor de Microsoft cloud van uw eigen 
Microsoft 365 omgeving. U bepaalt zelf wie wel of geen toegang krijgt 
tot het dossier en tot welke documenten. Hiermee zorgt u niet alleen 
dat u en uw medewerkers altijd toegang hebben tot de volledige 
conversatie maar u kunt deze ook onmiddellijk delen met uw cliënten.

Rapporteren en communiceren
Overzicht houden

Voor ieder dossier, documenten of medewerker kunt u taken 
creëren en opvolgen via workfl ows, zodat de voortgang in het dossier 

eenvoudig kan opgevolgd worden. Zo weet u, uw medewerkers en 
uw cliënten, op ieder moment wat verwacht wordt. Ook kunt u met 

relaties communiceren en mailings en uitnodigingen versturen

Tijdschrijven en factureren
Effi  ciënt opvolgen
Het laatste en niet minst belangrijke. Iedere activiteit kan omgezet 
worden naar een factureerbare prestatie, zodat het voor u en uw 
cliënten steeds inzichtelijk is wat de kosten zijn van een dossier. De 
software geeft zelf aan welke tussentijdse facturen kunnen verzonden 
worden en zorgt voor de verwerking en opvolging. Het is zelfs mogelijk 
een volwaardige boekhouding te voeren en interesten te berekenen

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

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

Herkenbaar?

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

René RensingNicolette Heijkant

Van Benthem & Keulen

Rechter en niet OM bepaalt voortaan of overlevering 
mag worden uitgesteld vanwege lopende strafzaak in 
Nederland. Als dat zo is mag de verdachte al die tijd 
worden vastgehouden. https://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=&docid=268441&pageInd
ex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&c
id=771893

Ooit noemde de Deken advocaten met een algemene 
praktijk weinig vleiend “generalistische brekebenen.” 
Onlangs verscheen een artikel in het NRC over de 
hoge werkdruk bij de rechtspraak. De voorzitter van 
de vereniging van rechters zegt in het artikel dat hij 
juist tegen specialisatie is omdat hij bang is dat bij 
specialisering de brede blik van de rechter verloren gaat. 
“Het is belangrijk dat je als rechter weet hoe het buiten 
je tuintje zit. Verkokering is een risico.” Even daarvoor 
staat dat een specialistische rechter een vreemde eend 
in de bijt is.

Ik vind dit vreemd, de voorzitter propageert dus juist 
de rechters variant van de generalistische brekebeen. 
In mijn opinie is het absoluut onmogelijk om van elk 
rechtsgebied verstand te hebben, en een rechter zal 
dus juist langer moeten werken aan een zaak om zich te 
materie eigen te maken, wat de werkdruk juist verhoogt. 
Ik ben specialist op het gebied van het bestuurs- ben 
omgevingsrecht en ik wil het niemand aandoen dat ik een 
zaak strafzaak of arbeidsrechtgeschil behandel. Hierbij 
een screenshot (ivm betaalmuur) van het artikel:

Is het een idee..?
De afgelopen drie jaar zijn de financiële bijdrages voor 
advocaten aan de Nederlandse Orde fors verhoogd, 
met wel meer dan 50%.
Voor de vaststelling van de hoogte van de bijdrage 
wordt onderscheid gemaakt op basis van het gemaakte 
bruto inkomen van de betreffende advocaat.
Er zijn maar twee categorieën.
Is het een idee om hierbij onderscheid te gaan maken 
tussen de sociale advocatuur (op dit moment financieel 
zeer kwetsbaar) en de Zo Zuidas advocatuur (waar de 
miljoenen tegen de plinten klotsen)?
Waarom betalen wij hetzelfde tarief terwijl de verschillen 
zo groot zijn?
Laat me weten hoe jij hier tegen aankijkt!

#sociale #advocatuur #Zuidas #bijdrage 
#strafrecht #rechtbank #rechtspraak #orde #vsan 
#zeelandwestbrabant #rechtsbescherming

🎿 VBK skiweekend 2023 🎿

twitter

linkedinlinkedin

instagram

gespot op social media
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Straftoemeting is maatwerk. Dat zou het in ieder geval moeten 
zijn. In ons huidige strafrechtelijke klimaat wordt door de sa
menleving vooral geschreeuwd om zwaardere straffen. Vergel
ding voert de boventoon, preventie lijkt minder relevant.
De kritische houding van het EHRM in de zaken Hasselbaink, 
Maassen & Zohlandt (begin 2021) heeft tot gevolg gehad dat ver
dachten vaker hun berechting in vrijheid kunnen afwachten.
Zodra er geen voorlopig gehechte verdachte meer is, is de druk 
van de ketel bij alle procespartijen in het strafproces. Het kan 
lang duren, soms jaren, voordat een zaak inhoudelijk wordt 
 behandeld.
Wanneer dat eindelijk zover is, kan een verdachte zijn leven 
goed op de rit hebben. Een vaste baan. Een eigen woning. Een 
stabiele relatie. Afstand van verkeerde vrienden. Geen recidive.
Wanneer de inmiddels gedateerde verdenking ernstig is, maar 
de tijd die is doorgebracht in voorarrest de te verwachten straf 
niet dekt, vraagt dat om creativiteit in de straftoemeting.
Het alsnog opleggen van onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
kan recht doen aan de bewezen verklaarde feiten, maar schiet 
in de situatie dat een verdachte zich écht gerehabiliteerd heeft, 
zijn doel compleet voorbij.
Wat weegt zwaarder: vergelding of preventie? Als advocaat pleit 
ik natuurlijk voor het laatste. Een gerehabiliteerde verdachte is 
van meer nut voor de samenleving wanneer hij of zij die ver
worvenheden kan behouden, dan wanneer het allemaal weer 
teniet wordt gedaan.
Rechters, maar ook officieren van justitie, moeten daarvoor 
openstaan. Ze moeten daadwerkelijk meer oog hebben voor 
de persoon van de verdachte, zonder overigens de ernst van 
de strafbare feiten te bagatelliseren. In wezen streeft elke pro
cesdeelnemer hetzelfde doel na: recht doen aan het verleden. 
Straffen in ernstige zaken zou niet bij uitstek beperkt moeten 
zijn tot het toepassen van gevangenisstraf.
Als handreiking voor het vinden van een balans tussen recht 
doen aan feiten en de persoon van de verdachte kan het ar
rest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:1191) de verdedi
ging uitkomst bieden. Daarin is bepaald dat de maximale 
taakstraf van 240 uur niet per parketnummer geldt, maar per 
ten laste gelegd feit. Het gerechtshof ArnhemLeeuwarden 
(ECLI:NL:GHARL:2022:10797) heeft in een omvangrijke fraude
zaak recent onder meer 480 uur taakstraf opgelegd bij een ver
dachte die zich had gerehabiliteerd.
Deze uitspraak is vooralsnog een witte raaf 
in de strafpraktijk. Aan ons de taak er
voor te zorgen dat meer rechters dat voor
beeld volgen!

Vergelding of 
rehabilitatie?

column

Het Advocatenblad verschijnt tien keer per 
jaar als papieren magazine, maar is ook di
gitaal te lezen. Vanaf elke laptop, iPad en 
smartphone bladert u eenvoudig door het 
Advocatenblad emagazine, waarbij u elk 
gewenst artikel kunt aanklikken, lezen 
en delen. 
U vindt het Advocatenblad e-magazine 
op advocatenblad.nl/magazines.
Als abonnee hebt u de keuze tussen de pa
pieren blad en het emagazine. Via het 
portaal van de NOvA (https://mijnorde. 
advocatenorde.nl/login) kunt u uw per
soonlijke voorkeur aangeven. Als u kiest 
voor het emagazine ontvangt u maande
lijks via email een hyperlink. 

Liever digitaal?

Voorzitter Henk Naves van de Raad voor 
de rechtspraak stelt in zijn nieuwjaarstoe
spraak dat de zittingszaal niet de plek is 
om het maatschappelijk debat te beslech
ten. Naves noemt daarnaast een overheid 
die gerechtelijke uitspraken naast zich 
neerlegt een bron van onrecht en machte
loosheid.

citaat

‘De gang naar de 

rechter lijkt soms 

geen middel 

meer om recht te 

halen, maar een 

poging om de 

eigen mening tot 

norm te maken.’

e-magazine
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Boekhoud begon tijdens zijn rechtenstudie als 
griffi er bij de rechtbank, waarna hij – om le-
venservaring op te doen – aan de slag ging als 
advocaat bij een strafrechtkantoor. “Ik stond 
als advocaat vooral jeugd en mensen met 
psychische problemen bij. Een deel van m’n 
cliënten had zware delicten op hun kerfstok, 
zoals berovingen. Maar daar wilden ze geen 
verantwoordelijkheid voor nemen. Dat vond 
ik lastig. Enerzijds kon ik hun gedrag vanuit 
hun achtergrond verklaren, maar tegelijkertijd 
dacht ik: zo werkt het natuurlijk niet. Als je een 
misdrijf hebt begaan, moet je de consequenties 
daarvan dragen.”

Sterk gevoel van onrechtvaardigheid
Een zaak waarbij z’n cliënt gevangenisstraf 
ontliep voor een overval waarbij een bejaarde 
dame gekneveld in een woning werd achter-

MEER WETEN OVER HET TRAJECT TOT OVJ? Online lees je het tweede deel van het verhaal van Mark Boekhoud waarin hij vertelt over de opleiding tot offi cier van justitie.      
Kijk op werkenbijhetom.nl/offi cier-van-justitie. Hier kun je je ook aanmelden voor de webinar op 16 februari (anoniem deelnemen mogelijk).  

ADVERTORIAL

‘ Als offi cier weeg ik 
alle belangen mee. 
Dat geeft meer vrijheid’

Mark Boekhoud stapte in 2017 over van de advocatuur naar het OM. 
Inmiddels is hij bijna vier jaar werkzaam bij het arrondissementsparket 
Rotterdam als offi cier van justitie. Hij houdt zich bezig met tbs en 
verplichte zorg. De belangrijkste verandering: eindelijk voelt hij de 
vrijheid om niet alleen het belang van de verdachte te dienen, maar ook 
te kijken naar de belangen van de maatschappij, de slachtoffers 
en nabestaanden.      

gelaten, was voor Boekhoud de druppel. “Hij 
vertelde me dat hij het wel gedaan had, maar 
dankzij een technisch verweer kwam hij vrij. 
M’n eerste, professionele reactie was blijd-
schap. Zaak gewonnen. Maar al snel voelde ik 
een sterk gevoel van onrechtvaardigheid. Toen 
dacht ik: als ik me zo voel, kan ik dit werk niet 
meer doen. Ik wist: dit is het einde van mijn 
loopbaan als advocaat.”

Straf is geen doel maar een middel
Nu hij offi cier van justitie is, weegt Boekhoud 
meer belangen tegen elkaar af. Genoegdoening 
voor slachtoffers en nabestaanden. Een veilige 
en rechtvaardige samenleving. Een strafeis die 
passend is, maar een verdachte ook perspec-
tief biedt. “Het hoofddoel van vervolging is het 
beschermen van de maatschappij. Een straf is 
een middel om dat te bereiken.” 

Altijd hoop houden
Voordat een zaak op zitting komt, gaat Boek-
houd vaak met slachtoffers of nabestaanden 
in gesprek. “Hierin vertel ik wat de stand 
van zaken is, waarom we wel of niet over-
gaan tot vervolging en kunnen mensen hun 
verhaal kwijt of vragen stellen. Dat 
zijn door alle emoties soms lastige 
gesprekken.” 

Ook zoekt Boekhoud contact met 
de verdachte. “Ik heb als advocaat 
met de onderkant van de samen-
leving gewerkt. Hierdoor realiseer 
ik me altijd dat er een verhaal 
schuilt achter iemand. Het is 
moeilijk te verteren als je 
ziet dat iemand geen ver-
antwoordelijkheid neemt 
voor z’n daden. Maar het 
komt ook voor dat iemand 
eindelijk inziet dat het 
zo niet langer gaat en 
z’n leven wil beteren. 
Dat soort voorbeelden 
werken motiverend en 
hoopgevend. Het slechtste 
wat je kunt doen is de hand-
doek in de ring gooien.”

Artikelen Advocatenblad - advertorial-OM-v3.indd   1Artikelen Advocatenblad - advertorial-OM-v3.indd   1 16-01-2023   11:3816-01-2023   11:38



Tragische afzwaaier

O p zaterdag 14 januari schoot een raket een blok met 
flats in Dnipro in tweeën, met een aanzienlijk aan
tal slachtoffers. Alle vingers wijzen naar de Russen, 

die het vermoedelijk hadden gemunt op in de buurt gelegen 
infrastructuur.
De vraag is of deze aanval naar internationaal recht een 
strafbaar feit oplevert. Het bombarderen van infrastruc
tuur is in gewapende conflicten een beproefd middel. Het 
probleem met infrastructuur is dat die niet alleen burgers, 
maar ook het leger kan dienen, wat het bombarderen ervan 
zou kunnen rechtvaardigen. De jurisprudentie is hier nog in 
de kinderschoenen; onduidelijk is waar de grens moet wor
den getrokken bij objecten die een ‘dual purpose’ hebben. 
Een verdachte zou zich kunnen verschuilen achter het argu
ment dat de raket op een legitiem, want tevens militair doel, 
was gericht.
Maar wat te doen met deze afzwaaier in Dnipro? Het 
 Joegoslaviëtribunaal in Den Haag heeft in de zaakMartić 
bepaald dat, vrij vertaald, het strafrechtelijk risico bij het 

gebruik van onnauwkeurige wapens bij de verdachte ligt. 
Wie in dicht bevolkte gebieden een wapen gebruikt dat geen 
onderscheid kan maken tussen militaire doelen en bur
gers, weet dat er bij die aanval disproportioneel veel burger
slachtoffers zullen vallen.
Met een ongeleid projectiel schieten op een stad als Dnipro 
levert dus een internationaal misdrijf op. 
Voor een veroordeling zullen flinke hobbels moeten wor
den genomen. De zaakMH17 toont hoe lastig het is in dit 
soort zaken bewijs te verzamelen en verdachten daadwer
kelijk voor de rechter te slepen. Hoe dan ook doen wij er ver
standig aan onze hoop hier op de Oekraïense rechter te ves
tigen en niet op het Internationaal Strafhof. Dat is een reus 
op  lemen voeten die al bijna tien jaar onderzoek doet naar 
misstanden in Oekraïne, zonder resultaat.

door Michiel Pestman  beeld Oleg Petrasyuk – EPA

in beeld
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Michiel Pestman is strafadvocaat bij 
Prakken d’Oliveira en onder meer 
gespecialiseerd in oorlogsrecht.
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Advocaat mag niet zomaar 
uurtarief rekenen

H et arrest handelt over een geschil tussen een 
Litouwse advocaat en zijn cliënt over de kos
ten van een echtscheidingszaak in 2018 en 

2019. Vooraf waren partijen een uurtarief van 100 euro 
overeengekomen. De uiteindelijke rekening van bijna 
13 mille schoot de cliënt in het verkeerde keelgat. De 
Litouwse burgerrechter meende ook dat er sprake was 
van een oneerlijk contract en halveerde het verschul
digde bedrag.
Vooraleer uitspraak te doen in hoger beroep stelde de 
hoogste Litouwse rechter prejudiciële vragen aan het 
Europese Hof over de uitleg die moet worden gegeven 
aan Unierechtelijke bepalingen ter bescherming van 
consumenten tegen oneerlijke contractuele bedingen.

DUIDELIJK EN BEGRIJPELIJK
In zijn uitspraak van 12 januari zegt het hof onomwon
den dat een consument ook in geval van juridische 
dienstverlening in staat moet worden gesteld op basis 
van volledige informatie tot een overeenkomst te be

sluiten. Een overeenkomst louter gebaseerd op uurta
rief voldoet niet aan de vereiste van het Unierecht dat 
bedingen duidelijk en begrijpelijk moeten zijn.
Een overeenkomst dient aanwijzingen te bevatten die 
de consument in staat stellen bij benadering de totale 
kosten van die diensten te ramen, aldus de Europese 
rechter. Zo zou de advocaat een raming kunnen geven 
van het voorzienbare of minimaal aantal uren dat no
dig is, of tussentijdse facturen te bezorgen waarin het 
aantal uren wordt vermeld.
Het hof wijst erop dat het de lidstaten vrijstaat om 
overeenkomstig het Unierecht een hoger niveau van 
consumentenbescherming te verzekeren. Zo zou in 
nationale regelgeving kunnen worden vastgelegd dat 
de kosten op basis van uurtarief niet genoeg inzicht 
bieden en daarom oneerlijk zijn. In dat geval kan een 
nationale rechter een overeenkomst nietig verklaren, 
zelfs als dat betekent dat een advocaat in het geheel 
geen vergoeding voor zijn diensten ontvangt.

Asiel: maximaal 60 machtigingen

D e Raad voor Rechtsbijstand heeft per 1 janua
ri het aantal machtigingen per asielrechtadvo
caat beperkt tot zestig. Volgens de raad is het 

aantal ingediende voorkeursmachtigingen het afge
lopen jaar enorm toegenomen, tot soms wel driehon
derd tot vijfhonderd machtigingen per advocaat.
Door de grote achterstanden bij de IND hebben asiel
zoekers vaak zelf een advocaat in de arm genomen, die 
zich vervolgens bij de Raad voor Rechtsbijstand meldt 
als voorkeursgemachtigde. Om in de huidige onover
zichtelijke situatie de toegang tot rechtsbijstand te 
waarborgen, is de afdeling Legal Aid van de RvR me
dio 2022 gestart met het eerder koppelen van asielzoe
kers aan een advocaat. Volgens de raad creëert dat rust 
en duidelijkheid voor zowel asielzoeker als advocaat 

en hoeft een asielzoeker niet langer zelf een advocaat 
te zoeken. De RvR verwacht dat als gevolg daarvan het 
aantal voorkeursmachtigingen afneemt.
Volgens de RvR zorgt het maximum ervoor dat het 
aantal voorkeursmachtigingen niet te hoog oploopt 
en draagt het bij aan een evenredige verdeling van 
asielzaken onder alle asieladvocaten. ‘Een maximum
aantal van zestig biedt tegelijkertijd voldoende ruimte 
om recht te doen aan de vrije advocaatkeuze,’ voegt de 
raad daaraan toe.
De RvR stelde in 2020 ook al een maximum van twin
tig voorkeursmachtigingen. Die bepaling werd in 2021 
en 2022 opgeschort vanwege corona, de daarmee ge
paard gaande planningsperikelen en de aanhouden
de achterstanden bij de IND.

Een advocaat die een consument een uurtarief in rekening brengt 

zonder vooraf een indicatie te geven van de totale kosten handelt in 

strijd met het Unierecht. Dat is de strekking van een uitspraak van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie over een zaak in Litouwen.



T  +31 (0)76 530 36 00
F  +31 (0)76 530 36 09
E  info@liesker.com

liesker.com

Liesker Procesfi nanciering draagt de proceskosten, van lopende en nieuwe procedures.
Wij krijgen alleen (terug)betaald als er ook een opbrengst is. 

Uw cliënt procedeert daardoor fi nancieel risicoloos, terwijl u verzekerd bent van betaling 
van uw factuur.

Liesker Procesfi nanciering is marktleider in Nederland, met een bewezen uitstekend track 
record.

KANSRIJKE ZAAK
KOSTEN EEN STRUIKELBLOK?

HET BELANGRIJKSTE WAAR U NIET 
MEE BEZIG WILT ZIJN

Laat uw ICT over aan ons, dan hoeft u er niet mee bezig te zijn. 

Bel 088 - 002 84 00 of ga naar www.lexxyn.nl voor harmonie in uw ICT.

Een harmonieus samenspel tussen software, werkplek, beveiliging en communicatie 

zorgt dat u zich volledig op uw cliënt kunt richten. Als één van deze elementen uit 

de maat van de harmonie speelt, verstoort dit úw ritme. 

Goed samenwerkende ICT, ingespeeld op de hoge eisen van de juridische praktijk: 

dat is al méér dan 10 jaar de synergie van de Lexxyn Groep. Zes partners die elke 

dag intensief met elkaar samenwerken voor honderden advocaten-, notaris- en 

deurwaarderskantoren.
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D at is althans waarvan Taghi (39) – in
middels advocaat af – de rechters wil 
overtuigen tijdens de inhoudelijke be

handeling van zijn strafzaak. Toen Youssef 
in december 2020 door de zus van Ridou
an werd benaderd, zag hij nog geen pro
bleem. Zijn oom zocht een ‘mediaadvo
caat’ en hoewel hij daar geen bijzondere 
kennis van had, ging hij akkoord. Op 12 
maart 2021 bezocht Youssef Taghi zijn 
oom voor het eerst in de EBI. ‘In het be
gin was alles koek en ei,’ vertelt Youssef 
op zitting in de rechtbank Amsterdam. 
‘Hij maakte me het hof, zei dat ik het 
goed deed. Maar gaandeweg werd er 
meer van mij gevraagd. Hij vroeg hoe 
het ging met mensen uit zijn omgeving, 
en deelde ongevraagd steeds meer in
formatie met me.’
Zo werd ik de ‘boodschappenjongen’ 
van mijn oom, zegt de verdachte. ‘Ik werd 
er millimeter voor millimeter ingetrokken. Het 
was sluipend gif. Dit is niet waarvoor ik zo lang heb 
gestudeerd en een eed als advocaat heb afgelegd. 
Maar ik had geen keuze.’

Millimeter voor millimeter werd 

advocaat Youssef Taghi de 

criminele organisatie van neef 

Ridouan ingetrokken. Tegen zijn 

wil, maar onontkoombaar.

Stukje bij beetje zegt 
Youssef Taghi te zijn

ingepalmd
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Gaandeweg verwachtte Ridouan Taghi van zijn neef 
een steeds grotere rol, zegt Youssef. Hij wilde daar 
naar eigen zeggen vanaf. ‘Maar ik kon niet zeggen: 
 tabee, succes ermee.’ 
Youssef beschrijft de situatie waar hij in zat als gecom
pliceerd. ‘Ik kreeg steeds meer informatie. Als ik niet 
zou meewerken, zou ik als informant gezien kunnen 
worden.’ Hij hoopte er voorzichtig uit te komen. Als 
enige uitweg zag hij het stoppen met zijn werk als ad
vocaat. Hij solliciteerde als jurist bij de 
gemeente. Het uittreden uit de balie, 
in combinatie met de komst van zijn 
jongste kind in oktober, zou hij aan
grijpen als gelegenheid om te stoppen 
Ridouan Taghi bij te staan. ‘Ik zou zeg
gen dat het me te druk werd om alle 
ballen in de lucht te houden, in com
binatie met mijn gezinsleven, en dat ik 
stopte als advocaat.’
Op dat moment had het OM de advo
caat al lang en breed in het vizier. Toen 
in juli 2021 een concrete verdenking tegen Youssef 
ontstond, werd rechterlijke toestemming gevraagd en 
verkregen voor het afluisteren van de vertrouwelijke 
communicatie tussen de beide mannen. 

IPAD
Tijdens de rechtszaak toont het OM videobeelden. 
Daarop is te zien hoe Youssef berichten op zijn iPad 
aan Ridouan Taghi toont. Van berichten van Ridouan 
maakte Youssef aantekeningen. Ook laat het OM in de 
beeldpresentatie een tijdlijn zien van het opsporings
onderzoek en screenshots van appberichten. Tussen 
12 maart en 8 oktober, de dag van de aanhouding, zijn 
er 98 contactmomenten, waarvan 22 persoonlijke be
zoeken.
De communicatie tussen de mannen ging volgens het 
OM onder andere over drugshandel, het voorbereiden 
van geweld, het omkopen van ambtenaren en rechters 
in Marokko en over gewelddadige ontsnappingsplan
nen van Ridouan Taghi.
De rol van Youssef ging daarmee veel verder dan die 
van boodschappenjongen, meent het OM. Het stelt dat 
Youssef als volwaardig partner deel uitmaakte van de 
criminele organisatie van Ridouan Taghi en eist een 
gevangenisstraf van zeven jaar. Youssef adviseerde 

‘Ik werd er 
millimeter voor 
millimeter 
ingetrokken. 
Het was 
sluipend gif’

en maakte het mogelijk dat zijn oom zijn drugshan
del vanuit de gevangenis kon voortzetten. ‘Hij zorg
de ervoor dat de criminele organisatie kon voortbe
staan. Erger dan dat doen in de rol van advocaat kan 
bijna niet.’
Volgens raadsman André Seebregts veroorzaakten 
de familierelatie tussen zijn cliënt en Ridouan Taghi, 
het feit dat Youssef advocaat was en de meedogenlo
ze reputatie van Ridouan een ‘perfect storm’ die ertoe 

heeft geleid dat Youssef steeds een 
stapje verderging. ‘Op een gegeven 
moment bevindt mijn cliënt zich in 
een positie waar hij niet in had wil
len komen.’
Het was niet zo makkelijk voor Yous
sef om het aanvankelijke verzoek 
zijn oom juridisch bij te staan in 
de EBI te weigeren, zegt Seebregts. 
‘Al was het maar om gedoe binnen 
de familie te voorkomen.’ Dat bleek 
achteraf ‘een ongelukkige beslis

sing’, zegt zijn advocaat. ‘Maar er was geen steekhou
dende reden om niet te gaan.’
De relatie tussen Youssef en Ridouan was volgens 
Youssefs advocaat verre van gelijkwaardig. ‘Ik krijg 
bepaald niet het gevoel van een tweede man binnen 
de organisatie. Wat het uitstraalt, is een zeer onderge
schikte rol.’
Seebregts wijst er ook nog op dat zijn cliënt niet zo
maar alles doorbriefde. Als de berichten een gevaar 
vormden voor de buitenwereld, gaf Youssef ze niet 
door. Zo zou hij volgens Seebregts de namen van vier 
EBImedewerkers stil hebben gehouden. Alleen daar 
waar hij echt niet anders kon, zou Youssef hebben op
getreden als boodschappenjongen tussen Ridouan en 
één contactpersoon.
Aan het eind van de zitting krijgt Youssef het laatste 
woord. Hij zegt ‘enorm veel spijt’ te hebben. ‘Excu
ses zijn op hun plaats. Excuses aan iedereen die er
door is geraakt. In het bijzonder mijn beroepsgroep. 
Ik schaam me. Als het aan mij had gelegen, was het to
taal anders gelopen.’

De rechtbank Amsterdam heeft op 23 januari uitspraak 
gedaan, na sluiting van dit nummer. Actuele informatie 
vindt u op www.advocatenblad.nl.
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Moree Gelderblom Advocaten is een Rotterdams kantoor met 21 advocaten, werkzaam in diver-
se specialisaties en rechtsgebieden. Onze mensen? Professioneel en ambitieus. Onze aanpak? 
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Niet te stoppen
 door Kees Pijnappels

Gerard Spong zit in februari een halve eeuw in 

het vak. De journalisten Gerlof Leistra en Patricia 

Jimmink wijdden een boek aan de ‘grootmeester’.

I n het dagelijks leven is Leistra (1959) misdaadjour
nalist bij EW. Om voldoende tijd te vinden voor het 
boek besloot hij een dag minder in loondienst te 

werken. ‘Ik had altijd al de wens om dit te doen. Suri
name is een van mijn stille liefdes in het leven. Ik ken 
Gerard Spong al geruime tijd, hoewel we niet bevriend 
zijn. Toen ik hoorde dat hij op 7 februari zijn 50ja
rig jubileum viert, leek me dat een mooie aanleiding. 
Ik belde hem en hij was meteen akkoord.’

De dag van het jubileum is ook de dag dat Grootmees-
ter, het kleurrijke leven van Gerard Spong (Balans) ver
schijnt. In 269 pagina’s verhalen Leistra en Jimmink 
over het leven van de in Suriname geboren advocaat, 
vanaf het moment in 1946 dat hij het levenslicht zag 
tot nu. Ze doen dat aan de hand van talloze gesprek
ken met mensen uit de omgeving van Spong. De ad
vocaat zelf komt ook uitgebreid aan het woord. Spong 
maakte ruim tijd vrij voor het schrijversduo. Leistra: 
‘Het heeft hem zeker honderd uur gekost. Als je uit
gaat van zijn uurtarief van vijf, zeshonderd euro kom 
je in totaal op een behoorlijk bedrag.’ 
Spong staat te boek als bekende Nederlander, niet 
in de laatste plaats wegens zijn veelvuldige optre
dens in praatprogramma’s. Maar zijn invloed op de 
rechtsontwikkeling rechtvaardigt ook een boek over 
de vermaarde advocaat, meent Leistra. ‘Met name in 
cassatiezaken wordt hij gezien als de top van de Ne
derlandse advocatuur, dat zegt zowel vriend als vijand. 
Hij heeft bijgedragen aan belangrijke veranderingen, 
bijvoorbeeld dat de advocaat het woord mag doen 
wanneer de verdachte niet aanwezig is. Dat is dank
zij hem gekomen. Ook op euthanasiegebied heeft hij, 
samen met Eugène Sutorius, voor belangrijke uitspra
ken gezorgd.’ Spong en Sutorius traden in 1984 in cas
satie op in de Schoonheimzaak, waarin de Hoge Raad 
voor het eerst voorwaarden vaststelde waaronder eu
thanasie straffeloos kan blijven. Zaken waarvan een 
buitenstaander betwijfelt of daar überhaupt iemand 

Topadvocaat
In Grootmeester wordt Spong de vraag gesteld wat iemand 
tot een goede strafrechtadvocaat maakt. Zijn antwoord: 
‘Die moet veel in huis hebben. Je moet niet alleen alle juris-
prudentie feilloos van a tot z uit je mouw kunnen schud-
den, dat is een kwestie van voorbereiden. Maar je moet ook 
stress bestendig zijn en incasseringsvermogen hebben, want 
je krijgt niet altijd gelijk. En je moet de gave van het woord 
hebben. Je moet gecompliceerde juridische problemen op 
een pakkende wijze kunnen vertalen naar goed Nederlands. 
Je moet ook weten wat de zwakke kanten van een zaak zijn 
en waar je je verdediging op gaat richten. Je moet niet met 
hagel komen, sommigen doen dat wel. Je kunt beter zeg-
gen: deze twee of drie punten in een zaak, daar ga ik mijn 
 verdediging op  richten.’

gezien

grootmeester
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zijn vingers aan wil branden, vinden bij Spong on
derdak, weet Leistra. ‘Daar is hij heel helder in. Ie
dereen heeft recht op zijn bijstand, behalve Desi Bou
terse. Spong realiseert zich natuurlijk ook dat hij met 
bepaalde zaken de nodige aandacht trekt. De kachel 
moet ook  roken.’ 
Leistra steekt zijn bewondering voor de flamboyante 
advocaat niet onder stoelen of banken. ‘Hij is in 1976 
naar Nederland gekomen en is uitgegroeid tot een 
echte merknaam. Natuurlijk zijn er meer goede advo
caten, maar hij is een van de toppers binnen het straf
recht. Hij werd vaak vergeleken met de zogenaamde 
prijsboksers, zoals Hiddema, Piet Doedens, vader en 
zoon Moszkowicz. Maar Gerard komt daar toch wel 
bovenuit. Juridisch was hij hen de baas. Je zult hem er 
ook niet op betrappen dat hij iemand anders zijn pleit
nota laat schrijven.’
Grootmeester vertelt het levensverhaal van Spong, 
maar het was op een haar na een necrologie gewor
den. Op een zondag in maart 2022 belandt hij met 
COVID op de intensive care. Zijn overlevingskansen 
worden niet hoog ingeschat, zijn partner Taco en zijn 
zoon Xander denken zelfs al na over de uitvaart. Lei
stra: ‘We zaten op dat moment midden in het boek en 
schrokken uiteraard enorm toen we van zijn partner 
Taco te horen kregen dat Spong min of meer op ster
ven lag. Maar Taco zei ook zeker te weten dat Gerard 
zou willen dat we doorgingen met het boek. Dat was 
een bijzonder moment.’ Wonder boven wonder her

stelde Spong. Inmiddels werkt hij weer, hoewel hij het 
iets rustiger aan doet dan voorheen. In het boek ver
tellen zijn intimi dat hij door zijn doodsstrijd milder 
is geworden. Zelf zegt hij meer te genieten van kleine 
dingen in het leven. En van zijn kleinzoon. Niettemin 
stapt hij nog elke ochtend op tijd zijn kantoor binnen. 
Werken blijft zijn grote liefde, constateren de auteurs.
Een van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven 
van Spong vormen de Decembermoorden in Parama
ribo in 1982. Eind 1980 was de advocaat er zelf gear
resteerd. Desi Bouterse had op dat moment net de 
macht gegrepen en Spong was ingevlogen om enkele 
van diens voormalige bondgenoten te verdedigen voor 
de krijgsraad. In Fort Zeelandia joeg de militaire poli
tie hem de stuipen op het lijf met een schijnexecutie, 
waarna Spong het land ontvluchtte zodra hij de kans 
kreeg. Twee jaar later liet Bouterse vijftien vooraan
staande Surinaamse intellectuelen vermoorden. Leis
tra: ‘Spong kende alle vijftien slachtoffers, maar vier 
van hen rekende hij tot zijn vrienden.’ De moorden 
vormen het grootste trauma voor Gerard, zegt harts
vriendin Noraly Beyer in het boek. ‘Dat delen we.’
De twee auteurs schreven hun boek voor een breed 
publiek, maar ook voor juristen loont het de moeite, 
denkt Leistra. ‘Spong is een kleurrijk man. Het boek 
is in de eerste plaats een ode aan het leven. Juristen 
kunnen ervan leren hoe je zover kunt komen. Met kei
hard werken vooral. Zoals Spong zelf zegt: met stude
ren, studeren, studeren.’
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Gerard Spong 
in augustus 2022 
op zijn werkplek. 

In de bench 
zijn hondje Rex.
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D 66Kamerlid Joost Sneller heeft daartoe een 
initiatiefvoorstel ingediend. Volgens Sneller 
bevindt het OM zich in een voortdurend span

ningsveld. Aan de ene kant maakt het OM deel uit van 
de onafhankelijke rechterlijke macht, maar aan de an
dere kant valt het onder de verantwoordelijkheid van 
de minister van Justitie (uitvoerende macht). De mi
nister beschikt over een aanwijzingsbevoegdheid en 
kan het OM voorschrijven in een concrete strafzaak tot 
opsporing, vervolging of nietvervolging over te gaan. 
Daarnaast is het college van procureurs generaal wet
telijk verplicht de minister te informeren.
Volgens Sneller hebben eerdere strafzaken, zoals te
gen politicus Geert Wilders, en een strafrechtelijk on
derzoek naar Shell laten zien dat de rol van de minis
ter tot vragen en wantrouwen leidt.
In het geval van de zaken tegen Wilders bemoeiden 
ambtenaren van het ministerie zich actief met de han
delwijze en strategie van het OM. De zaakShell draai
de om een schikking tussen het OM en de oliegigant 
in 2019 na verdenking van corruptie rond een Nigeri
aans olieveld. Ook toen sprak de minister meerdere 
malen met de top van het OM over de zaak.

POLITIEKE DRUK
Dergelijke bemoeienis wekt op zijn minst de schijn 
van politieke beïnvloeding, meent Sneller. Hij wijst 
ook op de zich alsmaar verhardende parlementaire 
cultuur, die extra risico’s met zich meebrengt. Als de 
Tweede Kamer naar aanleiding van een incident de 
regering tot handelen maant, vergroot dat de druk op 
de minister om in te grijpen, voorziet de D66politi
cus. Ter illustratie wijst hij op de zaken van Bart van 
U. (moordenaar Els Borst), Volkert van der G. (moor
denaar Pim Fortuyn), Michael P. (moordenaar Anne 
 Faber) en Gökmen T. (aanslag in tram).

In zijn initiatiefvoorstel wil Sneller de ministeriële be
voegdheden in concrete strafzaken laten vervallen, zo
dat er niet langer sprake is een aanwijzingsbevoegd
heid en een informatieplicht.
Hij wil dat minister wel de bevoegd
heid houdt algemene aanwijzingen te 
geven aan het OM over beleidskwes
ties en dat hij daarover verantwoor
ding schuldig blijft aan de Tweede 
en Eerste Kamer. In concrete zaken is 
het OM straks verantwoording schul
dig aan de rechter, maar niet aan de 
minister, als het aan D66 ligt. Ook de 
procureurgeneraal bij de Hoge Raad 
blijft belast met toezicht op het OM.
Volgens Sneller handelt Nederland 
daarmee ook in lijn met internationale bepalingen. 
Nederland heeft al een reprimande te pakken van de 
Raad van Europa, omdat de onafhankelijkheid van 
het OM onvoldoende is gewaarborgd. Op dit moment 
beschouwt het Europees Hof van Justitie het Neder
landse OM niet als een onafhankelijke rechterlijke au
toriteit, zodat het geen Europese aanhoudings bevelen 
mag uitvaardigen. Die taak is nu neergelegd bij de 
rechtercommissaris. Het Kamerlid wijst er verder op 
dat ook Duitsland de aanwijzingsbevoegdheid gaat 
schrappen.
De NOvA schaart zich achter het wetsvoorstel van Snel
ler. Het college van procureursgeneraals is tegen het 
schrappen van de aanwijzingsbevoegdheid. Het col
lege vindt het democratisch en rechtsstatelijk riskant 
om de politieke verantwoordelijkheid van de minister 
voor het Openbaar Ministerie drastisch te reduceren.
D66 probeerde drie jaar geleden ook al de bevoegd
heden van de minister in strafzaken te beperken. Toen 
strandde het voorstel echter op een procedurefout. 

D66 wil af van bemoeienis 
minister bij strafzaken

De Tweede Kamerfractie van D66 wil dat de mogelijke bemoeienis 

van de minister met het OM in individuele strafzaken wordt geschrapt 

uit de wet. De democraten vinden dat het enkel aan de rechter moet 

zijn om het Openbaar Ministerie in een strafzaak de maat te nemen.

Joost Sneller
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Afghaanse balie in Brussel

De Afghaanse advocaten die hun land ontvluchtten, hebben weer een onafhankelijke 
orde van advocaten – maar dan in ballingschap. Voorzitter Rohullah Qarizada vertelt.

O p 24 januari opende in Brussel het bureau 
van de Afghaanse orde van advocaten in Bal
lingschap. Aan het hoofd een vertrouwd ge

zicht voor alle advocaten in Afghanistan: Rohullah 
Qarizada. Hij was veertien jaar voorzitter van de Af
ghaanse landelijke balie die was uitgegroeid tot 6.300 
advocaten.
De Afghaanse orde, in 2008 opgericht met steun van 
onder andere de International Bar Association, was 
onafhankelijk van de overheid, zo stond in het sta

tuut. En zo was het ook in de praktijk, 
zegt Qarizada. ‘Er was geen sprake 
van corruptie, een derde van de balie 
was vrouw. Vrouwen en mannen wa
ren gelijk en er zaten ook vrouwen in 
het bestuur.’
Het verschil met het heden is bitter: de 
taliban hieven de onafhankelijke ba
lie op. Vrouwen mogen geen advocaat 
meer zijn. Vier advocaten werden ver
moord en velen tijdens protesten ge
arresteerd, van wie er vijf nog steeds 
zijn gedetineerd, aldus Qarizada.

En dan al die ondergedoken advocaten. ‘De taliban 
doorzochten alle dossiers die op de vergunningen van 
de advocaten betrekking hadden. Wie zich bezighield 
met mensenrechten, zaken van “nationale veiligheid” 
of strafzaken gerelateerd aan de taliban is in levensge
vaar. Ikzelf moest onderduiken en heb met hulp van 
een internationale groep kunnen vluchten naar Iran. 

 door Trudeke Sillevis Smitt

lawyers for lawyers

Dankzij een connectie met de Franse advocatenorde 
konden we naar Parijs, waar ik nu veertien maanden 
woon met mijn gezin.’

SCHIM
Toch zo veel mogelijk in stand houden van die onaf
hankelijke balie die was opgebouwd: dat is de eerste 
doelstelling van de Afghaanse orde in ballingschap 
die nu is opgericht. Een schim van wat het was, dat 
wel: achttien leden van de algemene raad van de orde 
die konden vluchten, hebben zich erin verenigd. Ze 
zitten verspreid over verschillende landen, dus de bij
eenkomsten zullen grotendeels online zijn. De orga
nisatie wil een ‘thuis’ bieden aan de overige, ongeveer 
honderd advocaten die nu in ballingschap leven.
En aan hen die nog komen, want een tweede doel is om 
advocaten te helpen die in Afghanistan gevaar lopen, 
of in een buurland zijn gestrand. ‘Advocaten die zijn 
ondergedoken, moeten steeds verkassen van provin
cie naar provincie. Ze hebben financiële problemen en 
zijn in psychische nood. Ze zijn bang, elke nacht kun
nen de taliban voor de deur staan.’
Qarizada denkt vaak aan een advocaat die belaagd 
werd door een taliban die vroeger zijn cliënt was. ‘Tali
ban die onder het vorige regime zijn veroordeeld voor 
terrorisme en die nu zijn vrijgelaten, komen verhaal 
halen bij hun advocaten. Ze geven hun de schuld van 
hun veroordeling, snappen niet dat je kunt worden 
veroordeeld ook al heb je betaald. Met deze advocaat 
kan ik geen contact meer krijgen, ik weet niet of hij is 
ondergedoken of vermoord.’
Nederland wil tot nu toe, afgezien van de eerder sa
mengestelde lijst met mensen die gevaar lopen om
dat ze voor de overheid of bepaalde organisaties heb
ben gewerkt, geen visa meer verstrekken aan mensen 
die in Afghanistan bijzonder gevaar lopen. Qariza
da hoopt dat de balies in verschillende westerse lan
den helpen hierin verandering te brengen. ‘Het is nog 
steeds goed mogelijk om mensen te evacueren als een 
land een visum geeft.’
Derde doel van de net opgerichte balie is om de men
sen die hebben weten te vluchten, te helpen in hun 
nieuwe land weer advocaat te worden. Ook daarbij ho
pen ze op hulp van de plaatselijke balies.

Rohullah Qarizada

Dag van de Bedreigde Advocaat
De opening van het Afghaanse ordebureau vond plaats op 
de Dag van de Bedreigde Advocaat. Lawyers for Lawyers 
organiseerde samen met de Law Society of England and 
Wales een online seminar over de situatie in Afghanistan. 
L4L-directeur Sophie de Graaf: ‘Die verslechtert met de 
dag. Vele advocaten worden bedreigd. Wij verwelkomen 
de oprichting van de Afghaanse orde in ballingschap en 
roepen de internationale gemeenschap op advocaten in 
Afghanistan te steunen.’



Krijgt u te maken met een internationaal dossier 
en is het al even geleden dat u die complexe IPR 
regels heeft toegepast? Bespaar tijd en besteed 
het uit aan de specialist. 

Het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) is 
een stichting zonder winstoogmerk die snel en 
efficiënt tegen kostendekkende tarieven deskun-
dige ondersteuning biedt aan de advocatuur bij 
internationale dossiers. 

Zowel het IPR als het eventueel toepasselijke 
buitenlandse rechtsstelsel wordt in een weten-
schappelijk rapport op maat in kaart gebracht, 
zodat u 100% zekerheid verkrijgt omtrent de 
toepasselijke regels. 

Expertise in IPR en buitenlands recht t.a.v.

� Internationaal personen- en familierecht 
 (huwelijk, echtscheiding, huwelijksvermogen,   
 alimentatie, namen, afstamming etc.)
� Internationaal erfrecht (testament, nalatenschap  
 etc.)
� Internationaal vermogensrecht (overeenkomsten,  
 onrechtmatige daad, rechtspersonen, goederen  
 etc.)

Via de website, of per mail naar info@iji.nl, kunt u 
een adviesaanvraag indienen. Binnen twee werk-
dagen ontvangt u een vrijblijvende kostenopgave. 
Na akkoord, leveren wij binnen twee weken uw 
rapport op maat. 

Zie voor meer informatie: www.ĳ i.nl/deskundig-advies 

Toepassing van IPR en buitenlands recht? 
Zeker weten met het Ĳ I

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

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

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

Alt Kam Boer advocaten

Op benk.nl vind je alle informatie

Heb jij ambitie?
■ Advocaat Arbeidsrecht

■ Advocaat Vastgoedrecht - Bestuursrecht

■ Advocaat-stagiaire Vastgoedrecht

■ Advocaat-stagiaire Ondernemingsrecht
  en Insolventierecht

Denk BENK! 

Wij zoeken nieuwe collega’s



Industrial Auctions hamert op hun 
meerwaarde in het insolventierecht

Snel af van machines of complete productielijnen door fail-
lissement of reorganisatie? Industrial Auctions verzorgt al 
ruim 15 jaar succesvolle veilingen binnen de internationale 
voedings- en drankindustrie. Met hun technische expertise 
in dit segment en de volledige begeleiding van A tot Z is het 
bedrijf uitgegroeid tot een bekende naam binnen én buiten 
Europa.

Wat draagt Industrial Auctions bij aan het insolventie-
recht? 
‘Onze projectleiders ontzorgen curatoren volledig. Wij zorgen 
ervoor dat de hoogst mogelijke waarde uit de machines wordt 
gehaald. Bij een faillissement is het van belang dat een loca-
tie zo snel mogelijk leeg is. Onze service is uitzonderlijk voor 
de veilingwereld. Wij zijn het gehele project in the lead om de 
opdrachtgever zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Maar 
ook voor onze kopende klanten gaan wij net zo goed die extra 
mile. Onze projectleiders nemen na de veiling contact met hen 
op om een afspraak te maken voor het afhalen van de machi-
nes en eventuele demontage. Desgewenst regelen wij dit tegen 
meerprijs voor de klant.’

Wat is de kracht van jullie bedrijf?
‘Onze proactieve houding. Wij denken graag met onze opdracht-
gevers mee en gaan altijd voor het beste resultaat. Wanneer wij 
een aanvraag voor een project krijgen, kijken wij direct naar hoe 
wij de opdrachtgever het best van dienst kunnen zijn en wat we 
voor elkaar kunnen betekenen. Daarna komen wij zo snel moge-
lijk naar de locatie om de foto’s en een accurate beschrijving te 
maken. Wij overleggen de startprijs en plaatsen de materialen 
op de website. Alles is op tijd klaar en de betaling is snel gere-
geld. Daar zorgen wij voor.’

Hoe behalen jullie de hoogst mogelijke waarde voor de 
inboedel?
‘Wij zijn gespecialiseerd in de voedings- en drankindustrie. 
Deze nichemarkt is voor ons een succesverhaal geworden. Veel 
veilingbedrijven weten een beetje van heel veel; wij weten heel 
veel van een beetje. Bij een faillissement is het belangrijk dat je 
de hoogst mogelijke waarde eruit haalt. Doordat wij écht weten 
hoe de machines in elkaar zitten, kunnen wij die zekerheid 
garanderen. Met onze expertise in de voedingswereld creëren 
wij meer waarde naar opdrachtgevers toe evenals het hoogste 
rendement bij onze online veilingen.’

De voedings- en drankenindustrie als nichemarkt
‘Onze medewerkers zijn intern opgeleid zodat ze een volledige 
kennis hebben over de machines in de voedings- en drankin-
dustrie. Wij weten precies hoe de productielijnen lopen en wat 
belangrijke zaken zijn om op de foto te zetten voor een veiling.’ 
We spreken de taal van zowel opdrachtgever als klant. Dit geldt 
trouwens binnen heel onze organisatie. Waar wij op marketing-
gebied jaren hebben geïnvesteerd in de juiste media kent dit 
zijn weerga in ons trouwe, maar ook sterk groeiend klantenbe-
stand. Blijven bouwen aan onze naamsbekendheid zal dan ook 
een prioriteit blijven. We zijn gespecialiseerd, service gericht, 
transparant en bovenal een duurzame partner. Onmisbare 
kwaliteiten voor een bedrijf van deze tijd, waar vertrouwen voor 
opdrachtgever en klant toch op een voetstuk staat. Wij zijn trots 
dat het een rode draad binnen onze organisatie is waar wij om 
bekend staan.’

Jullie bedrijf is ontzettend hard gegroeid afgelopen jaren. 
Waar komt deze groei vandaan?
‘Vertrouwen. Opdrachtgevers weten dat wij voor het beste re-
sultaat gaan en dat de opbrengst ook snel bij hen terechtkomt. 
Voor ons is persoonlijk contact belangrijk. Wij willen zowel de 
opdrachtgevers als klanten leren kennen voordat we met ie-
mand in zee gaan. Je merkt dat opdrachtgevers zich goed bij ons 
voelen. Dat persoonlijke contact geeft vertrouwen. We denken 
graag in oplossingen en positief. Dat is voor onze samenwer-
king met opdrachtgevers gewoon heel fi jn. En niet te vergeten: 
tijdens de sluitingsdag van de veiling eten wij altijd een traditio-
neel Brabants worstenbroodje met de opdrachtgever.’

Advertorial



vak & mens

Thema
 Werk-privébalans

Achtergrond
 Arbeidscontract in 

gewonemensentaal

‘We hebben te veel werk en te weinig 

goede mensen. Er moet wat gebeuren.’32



26

vak & mens  werk-privébalans

Advocatenblad 2023  01

W orklife balance? Dus, dat je naast je werk 
ook nog een leven hebt?’ Strafrechtadvo
caat Jan Boone (83) trekt zijn wenkbrauwen 

hoog op. ‘De strafrechtadvocatuur is je leven. Anders 
kun je het niet doen. Ik vind dat ik die mannen niet 
kan laten barsten. Je bent advocaat, of je bent geen ad
vocaat.’
Jan Boone zit achter zijn bureau op zijn kantoor in 
het historische centrum van Wijk bij Duurstede. Hier 
werkt hij drie dagen per week aan de twintigtal zaken 
in zijn portefeuille. ‘Er zijn zaken bij uit 2008 die gaan 
over delicten uit 2004. Ze gaan eindeloos van de Hoge 

&
Jong

oud
in balans

Hoe bewaren togadragers 

van verschillende generaties 

de balans tussen werk 

en privé? Vier advocaten 

over hun ervaringen.   door Sabine Droogleever Fortuyn 
beeld Martijn Gijsbertsen

Jan Boone
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Raad weer terug naar het hof. Ik probeer die zaken nog 
af te maken. Maar ik moet een keer ophouden.’
In 1974 trad Jan Boone op 35jarige leeftijd toe tot de 
balie. Tien jaar geleden begon hij langzaam met af
bouwen en sinds een jaar of vier neemt hij geen nieu
we zaken meer aan. ‘Maar in de veertig jaar die hier
aan voorafgingen, werkte ik tachtig uur per week. 
’s Morgens vroeg zat ik in de auto op weg naar een of 
andere zaak in Leeuwarden of Groningen. Daarna 
ging ik naar kantoor. Rond halfdrie ’s nachts was ik 
thuis. Op zaterdag en zondag waren de kinderen thuis, 
dan ging ik ook naar kantoor.’
Boones vrouw voedde hun twee zoons (inmiddels 55 
en 57 jaar) op. ‘Zij studeerde Spaans, gaf les. Later had 
ze ook een antiekwinkel. Maar ondertussen was ze bij
na altijd met de kinderen. Ik deed het werk en was veel 
van huis.’
Boone is ervan overtuigd dat je het werk als straf
rechtadvocaat niet parttime kunt doen. Zijn toenma
lige buitenpatroon Bert Quant was het destijds met 
hem eens. ‘Tussen de luiers en de spruitjes door kun 
je geen advocatuur bedrijven, zei hij dan. Daar had hij 
wel gelijk in. Want dit vak neemt je volledig in beslag.’
Rosalie Zwarthoed (25) is van een andere generatie. Ze 
begon vorig jaar als advocaatstagiaire op de arbeids
rechtsectie van Osborne Clarke aan de rand van de 
Amsterdamse Zuidas. Ze heeft nog geen kinderen, en 
is daar ook nog niet mee bezig. Maar als het ooit zover 
is, wil ze fulltime blijven werken.
Zwarthoed studeerde af in het fiscale recht. Vervol
gens deed ze een master arbeidsrecht, in welk rechts
gebied ze nu ook werkzaam is. Het internationale 
karakter van haar kantoor en de bijbehorende werk
zaamheden spreken haar aan. Tijdens jaarlijks terug
kerende internationale events ontmoeten de Osborne 
Clarkemedewerkers uit de verschillende landen el
kaar. ‘Elke zomer hebben we een summer party bij de 
hoofdvestiging in Londen. Daarnaast worden er ande
re events georganiseerd en komen collega’s uit andere 
landen over om tijdelijk vanuit ons kantoor te werken 
en vice versa.’
Behalve de internationale uitjes wordt er op sociaal 
gebied veel georganiseerd bij Osborne Clarke, vertelt 
Zwarthoed. Zelf zit ze in de sport en feestcommissie. 
‘We organiseren allerlei activiteiten buiten kantoor. 
We gaan samen padellen, boksen, schaatsen en op 
wintersport. De activiteiten beginnen vaak rond half
vijf. Daarna doen we nog een borreltje. Er is ook een 

borrelcommissie die de wekelijkse vrijmibo verzorgt.’
Kenmerkend voor Osborne Clarke is de informele en 
respectvolle sfeer, zegt Zwarthoed. ‘Je krijgt vanaf het 
begin af aan al veel verantwoordelijkheden en vertrou
wen. De drempel om te overleggen met de verantwoor
delijke partner is laag. Deze manier van samenwerken 
geeft mij het gevoel dat ik echt mijn steentje kan bij
dragen.’
De jonge advocaat werkt vijf dagen per week, waarvan 
één dag vanuit huis. Haar werkdagen beginnen meest
al rond negen uur. Om zes uur ’s avonds sluit ze haar 
computer doorgaans af. ‘Mocht ik een deadline heb
ben, werk ik vanzelfsprekend langer. Maar bij Osbor
ne Clarke is het zeker niet de norm dat je elke dag tot 
’s avonds laat en in het weekend werkt. Osborne Clar
ke vindt een goede worklife balance erg belangrijk.’

AMBITIEUZE GVR
Voor een advocaat mét kinderen ziet het leven er heel 
anders uit. Als partner van een groot kantoor en moe
der van twee jonge kinderen is tijd voor jezelf een heel 
schaars goed, vertelt Jet Stolk (39). Zij stuurt de ar
beidsrechtsectie van Houthoff aan. Stolk: ‘Je moet er

Rosalie Zwarthoed

‘Tussen de luiers en de 
spruitjes door kun je geen 
advocatuur bedrijven’
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gens toegeven. Ik accepteer dat ik deze jaren minder 
vrije tijd heb.’ Desondanks ervaart ze een ‘best goe
de’ balans tussen werk en privé. 
‘Voor mij is het heel fijn dat mijn 
schoonouders en vriend in totaal 
twee dagen in de week bij de kin
deren zijn. Dat stelt gerust. Zo
wel praktisch gezien, omdat ik 
ze niet op een bepaald tijdstip 
hoef op te halen. Maar ook om
dat ze die dagen met vertrouwde mensen zijn.’ Omdat 
ze tijdens het avondeten zo veel mogelijk thuis wil zijn, 
werkt ze daarna geregeld in de avond door. ‘Soms had 
ik nog even lekker willen sporten, dat schiet er dan bij 
in. Het alternatief is dat je tot zes of zeven uur werkt. 
Maar dan mis ik het eetmoment met de kinderen.’
Stolk studeerde privaat en strafrecht in Groningen. 
Tijdens een bezoek als recruiter voor studentstages 
kwam ze in contact met Houthoff. ‘Op die dag was er 
een sinterklaasviering. Er liepen veel kantoorgenoten 
met kleine kindertjes rond. Er was gezelligheid, lied
jes, pepernoten. Ik had niet verwacht dat zo’n groot 
kantoor ook heel huiselijk kon zijn. Daarom heb ik ge
solliciteerd. Voor mij is Houthoff de ambitieuze, grote 

vriendelijke reus. Er wordt hier superhard gewerkt. Ie
dereen heeft een topambitie, maar wel met een men
selijke maat.’
De arbeidsrechtadvocaat werkt nu bijna veertien jaar 
bij Houthoff. In oktober 2021 werd ze als partner be
noemd. Op dat moment was ze hoogzwanger van haar 
tweede. Ze heeft het partnertraject ervaren als een na
tuurlijk proces. ‘Bij ons groei je iedere drie jaar door. 
Drie jaar geleden zat ik al op deze route. De combina
tie met een zwangerschap maakt wel dat je af en toe 
wat vermoeider bent. Maar dat is natuurlijk bij iedere 
zwangerschap in combinatie met werk zo.’
Houthoff telt negenendertig mannelijke en twaalf 
vrouwelijke partners. Samen met Stolk was er bin
nen kantoor nog een andere aanstaande partner die 
in verwachting was. ‘Kantoorgenoten vonden het wel 
leuk. Ze zagen: zo kan het dus ook. Het is fijn dat er 
hier zo mee wordt omgegaan.’
Stolk werkt vijf dagen, en is iedere dag op kantoor. 
‘Dat komt ook omdat ik best klein woon. We hebben 
twee slaapkamers, er is geen studeerkamer over. Er 
staat wel een klein bureautje in de woonkamer, maar 
dat vind ik niet fijn werken. Daar komt bij dat ik een 
 change of scenery wel prettig vind. En ik heb natuurlijk 
een team aan te sturen.’
Drie ochtenden per week brengt ze haar kinderen (1 en 
3 jaar) naar de opvang. ‘We hebben ook een dag opa’s 
en oma’s en mijn vriend is op vrijdag thuis met de kin
deren. Als er ‘s avonds niets is, qua client event of met 
kantoor, probeer ik uiterlijk zes uur thuis te zijn. Dan 
eten we samen. Daarna breng ik de kinderen naar bed. 
Ik zorg er altijd wel voor dat ik even een momentje met 
ze heb.’

Vervolgens gaat rond halfacht de 
computer weer aan. ‘Van maan
dag tot en met donderdagavond 
is er bijna iedere avond wel iets 
dat er nog even uit moet. Soms 
ben ik nog een uurtje bezig, soms 
langer. Maar later dan elf uur 
maak ik het niet.’

Het weekend houdt Stolk vrij voor het gezin. ‘Ik werk 
fulltime. Dat betekent dat ik de kinderen door de 
week minder zie. Daarom wil ik er in het weekend ge
woon zijn.’

TRUCJE
Voor een mannelijke advocaat schuurt het ook wel
eens in de worklife balance, zegt Sjoerd Kamer
beek (36) managing partner van Van Doorne. ‘Mijn 
vriendin werkt drie dagen per week als verpleegkun
dige in de jeugdzorg. Als zij spreekuur heeft, en de kin
deren worden ziek, moet ik ze van de opvang halen. 
Dat komt niet altijd uit, maar is wel wat ik doe.’
Samen met Anouk Rutten en Daan ter Braak vormt 

Jet Stolk

‘Soms had ik nog 
even lekker willen 
sporten, dat schiet 
er dan bij in’
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 Kamerbeek de komende drie jaar het dagelijks be
stuur van Van Doorne. ‘Ik ben relatief jong, maar ik 
deed al best lang hetzelfde trucje. De mogelijkheid 
deed zich voor, dan moet je die aanpakken.’
Kamerbeek studeerde rechten en economie in Utrecht 
en Amsterdam. Daarna belandde hij aanvankelijk als 
management trainee bij multinational Procter & Gam
ble om daarna te switchen naar de advocatuur. Bij Van 
Doorne begon hij op de ondernemingsrechtsectie. ‘Ik 
heb me gericht op het sociale ondernemerschap. Dat 
was er toen nog niet. De combinatie van financieel re
sultaat boeken, maar vooral maatschappelijke impact 
hebben.’ Vervolgens ging hij op de sectie procesrecht 
werken. ‘Sindsdien begeef ik me op het snijvlak van 
ondernemingsrecht en procederen over het onderne
mingsrecht.’
De managing partner heeft drie kinderen van vijf, drie 
en een jaar. ‘Toen ik de optie om managing partner 
te worden met mijn vriendin ging bespreken, dacht 
ik van tevoren dat ze het geen goed idee zou vinden, 
omdat we andere dingen aan ons hoofd hebben. Maar 
ze zei: over drie jaar moeten we naar hockey, voetbal, 
korfbal met alle drie de kinderen. Ik heb liever dat je 
er dán bent.’
Van maandag tot en met vrijdag werkt Kamerbeek 
vanuit kantoor. ‘’s Ochtends breng ik de kinderen naar 

‘Ik heb het gevoel hier meer mezelf te kunnen zijn’
Ilja Morée (51) begon haar carrière in de advocatuur op 23-jarige leeftijd bij De Brauw. Na tien jaar 
stapte ze over naar het farmaceutische bedrijf AstraZeneca, waar zij director Legal Affairs werd. 
‘Het was een mooie ervaring om onderdeel te zijn van een directie, omdat je mee kunt denken over 
alle gebieden waar een bedrijf mee te maken krijgt, zoals Marketing, Finance en Human Resources.’ 
Op veertigjarige leeftijd ze keerde terug naar De Brauw, waar ze zich binnen de intellectuele eigen-
domspraktijk richtte op merken, marketing en medicijnen. ‘Ik wilde zelf weer inhoudelijk bezig zijn.’
Het was toen ook haar ambitie om partner te worden. ‘Ik kwam idealistisch binnen. Ik dacht: al-
les wat ik heb geleerd op het gebied van leadership kan ik gebruiken om als partner de advocatuur 
 beter te maken.’ Morée dacht daarbij aan de ontwikkeling van jonge advocaten en aan het bevorde-
ren van het aantal vrouwelijke partners. Maar gedurende het partnertraject viel het haar niet mee om 
draagvlak te krijgen voor haar ideeën. ‘Toen ik een jaar in het partnertraject zat, realiseerde ik me 
dat ik niet op de juiste weg was. Als ik partner zou worden, was ik de jongste partner in 
een grote groep. Hoeveel kun je dan echt veranderen?’
Opnieuw verruilde Moree de advocatuur voor het bedrijfsleven. Ze ging werken bij het 
 farmaceutische bedrijf Teva en stapte daarna over naar Novartis. Vanuit haar huidige 
 functie als Head of legal Europe, gebaseerd in het Zwitserse Bazel, stuurt ze juridische 
teams in 52 landen aan.
Als directielid ervaart Moree minder werkdruk dan destijds als advocaat. ‘Het idee van 
tijdschrijven vond ik lastig in de advocatuur. Dat legt altijd een druk op je. Toen ik wat 
 langer in de advocatuur werkte, kreeg ik managementtaken, zoals de afdeling leiden. 
Dat vond ik leuk, maar daar stonden geen uren voor. Het werd eigenlijk niet als volwaardi-
ge taak gezien. In mijn huidige functie word ik gewaardeerd voor al mijn werkzaamheden. 
Ik heb het gevoel hier meer mezelf, in het Engels zeggen ze my whole self, te kunnen zijn.’
Met haar man en 13-jarige dochter woont ze in Zwitserland. Ze werkt fulltime en is regel-
matig op reis. ‘In de avonduren houd ik mijn mail een beetje in de gaten. Mijn weekends 
houd ik helemaal vrij. Dan wil ik echt thuis zijn met aandacht voor mijn gezin.’

school en de opvang. Mijn vriendin haalt ze op. Ik pro
beer tussen halfzes en halfacht thuis te zijn. Dan eten 
we samen, halen de kinderen door de wasstraat en leg
gen ze op bed. Daarna werk ik in de avonden nog. De 
woensdagavond heb ik gereserveerd voor represen
tatieve dingen die bij mijn functie horen.’ Het week
end wil hij zo veel mogelijk vrijhouden voor het gezin. 
‘Soms werk ik op zondagavond. Maar de rest van het 
weekend werk ik echt niet. Binnen Van Doorne is het 
de ongeschreven regel dat we elkaar niet bellen in het 
weekend.’
Zaterdag is zijn favoriete dag. ‘We wonen aan een 
sportveldje. Na het ontbijt ga ik vaak met een of meer
dere kinderen naar buiten. Dan ben ik daar de hele 
dag. Ik vind dat leuk en belangrijk.’
Het zijn dan ook de weekenden met het gezin waarvan 
hij oplaadt. ‘En in de zomer tennis ik. Verder krijg ik 
energie van mensen om me heen. Dus ik ga graag uit 
eten, met vrienden de kroeg in. Het is ook schipperen. 
Want mijn vriendin wil er ook weleens op uit. En dan 
moet je ervoor zorgen dat je elkaar genoeg blijft zien. 
Vrijdagavond eten mijn vriendin en ik altijd samen. 
Bij voorkeur buiten de deur, om in een andere setting 
te zitten.’
Geregeld even loskomen van het dagelijks werk is be
langrijk, erkent ook Jan Boone. Hij kwam op  vakantie 

Ilja Morée
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in Cornwall ooit in contact met een golfleraar. ‘We 
gingen samen een balletje slaan. Sindsdien ben ik ver-
kocht. Ik ben iedere zaterdagochtend gaan golfen. Dat 
is mijn redding geweest. Het spelletje is zo geweldig, 
je kunt er niets anders bij doen. Je kunt niet nadenken 
en golfen tegelijkertijd. Het is zo ontspannend, dat je 
daarbij het leven houdt.’
Zodra het mogelijk is, organiseert Houthoff-partner 
Jet Stolk een moment om er even tussenuit te gaan. 
‘Op vrijdagavond regel ik een oppas en ga ik met een 
vriendin uiteten. Dan heb ik even een ontspannings-
moment. Het vergt wat geregel, maar het kan echt wel.’

Sjoerd Kamerbeek

Zeven tips voor een goede 
work-life balance

Bas Hoorn, trainer en oprichter 
van  Timension, helpt professionals 
effectiever en efficiënter te werken. 
Hij geeft zeven tips. 

1. Versimpel leven en werk
Probeer je cognitieve belastbaarheid zo 
optimaal mogelijk te benutten. Hoe meer 
makkelijke taken je op de automatische 
piloot doet, hoe meer energie je 
overhoudt voor het complexe denkwerk. 

2. Zorg voor lichaam en geest
Zorg voor een gezond dieet, goede 
nachtrust, beweging, ontspanning, matig 
alcoholgebruik en opgeruimde omgeving. 
Zo blijf je fit en productief.

3. Persoonlijke apk
Let op je gewicht, cholesterol, bloeddruk. 
Vooral als je een zittend beroep hebt, is 
het volgens Hoorn belangrijk jezelf zo nu 
en dan door te laten meten. 

4. Zorg voor een goede flow
Door het tempo in je werk te houden, 
bevorder je je concentratievermogen. 
Bepaal een tempo voor jezelf dat lekker 
werkt en voeg er spreekwoordelijk wat 
peper en zout aan toe.

5.  Te veel werken maakt je 
niet productiever

Heel veel werken kan een gewoonte 
worden, maar maakt je niet productiever. 
Als je tachtig uur per week werkt, ben je 
niet twee keer zo productief als wanneer 
je veertig uur per week werkt.

6. Stel grenzen
Belangrijk is dat je niet te veel werk op 
je bordje hebt. Het stellen van grenzen 
kun je op een diplomatieke manier doen. 
Je hoeft niet te zeggen dat je iets niet 
doet. In plaats daarvan kun je uitleggen 
waarmee je bezig bent en vervolgens 
samen de prioriteiten afstemmen.

7. Vind de juiste werkgever 
Werkgevers die een goede work-life 
balance hoog in het vaandel hebben, 
bestaan. En ze zijn geen uitzondering.

‘Ze zei: over drie jaar 
moeten we naar hockey, 
voetbal, korfbal met alle 
drie de kinderen. Ik heb 
liever dat je er dán bent’
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Ongunstig tussenvonnis: wat nu?
9 februari | 2 PO NOvA | Mr. S.M.A.M. Venhuizen

WWFT en het UBO-register (verdieping & update)
9 februari | 2 PO NOvA | Mr. B. Martens, mr. S. Hendrickx

Engels voor juristen
7 maart | 4 PO NOvA | Prof. mr. dr. I. Sumner

Didam-arrest: sluitstuk van een ontwikkeling
8 maart | 2 PO NOvA | Prof. mr. J.M. Hebly

Actualiteiten fi nanciering, zekerheden & insolventie
14 maart | 4 PO NOvA | Mr. dr. A. Steneker

Basiscursus Wwft
15 maart | 2 PO NOvA | Mr. dr. J.A. Booij

Masterclass Tactisch Procederen
16 maart | 4 PO NOvA | Mr. S.M.A.M. Venhuizen

Ontwikkelingen Ontslagrecht
21 maart | 4 PO NOvA | Prof. mr. G. Boot

Verdiepingscursus Wwft
22 maart | 2 PO NOvA | Mr. dr. J.A. Booij

Actualiteiten Erfrecht
23 maart | 4 PO NOvA, 4 vFAS | Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Ontwikkelingen in de Privacywetgeving (AVG/UAVG)
29 maart | 4 PO NOvA | Prof. dr. mr. G.J. Zwenne

Actualiteiten Straf(proces)recht
30 maart | 4 PO NOvA | Prof. mr. dr. S. Brinkhoff

Actualiteiten Ondernemingsrecht
3 april | 4 PO NOvA | Prof. mr. G. van Solinge, mr. F. Leijten

Actualiteiten Productvormgeving
13 april | 4 PO NOvA | Mr. M. Rijks, mr. C. Garnitsch

Masterclass De Legitieme
17 april | 4 PO NOvA | Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Wwft, integriteit en actualiteiten tuchtrecht
24 april | 4 PO NOvA | Mr. B. Martens, mr. S. Hendrickx

Voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak
8 mei | 4 PO NOvA | Mr. S.M.A.M. Venhuizen

Actualiteiten aansprakelijkheid van bestuurders en
toezichthouders
8 mei | 4 PO NOvA | Prof. mr. C.A. Schwarz

Actualiteiten Relatievermogensrecht
9 mei | 3 PO NOvA, 3 vFAS | Prof. mr. F.W.J.M. Schols

Actualiteiten Insolventierecht
16 mei | 4 PO NOvA | Prof. mr. N.E.D. Faber

Privacy in het ondernemingsrecht 
16 mei | 2 PO NOvA | Mr. F.C. van der Jagt

Jaarrekening-analyse voor juridische professionals
23 mei | 4 PO NOvA | Prof. dr. D.H. van Offeren, drs. I.K. Toxopeus

Testamenten anno 2023
2 juni | 6 PO NOvA, 6 vFAS | Prof. mr. dr. F.W.J.M. Schols, prof. mr. dr. 
B.M.E.M. Schols

Actualiteiten Beslag- en Executierecht
9 juni | 4 PO NOvA | Mr. dr. A. Steneker

Actualiteiten Arbeidsrecht
12 juni | 6 PO NOvA | Prof. mr. dr. A.R. Houweling, mr. E. van der Meulen

Procederen in civiel hoger beroep
13 juni | 4 PO NOvA | Mr. S.M.A.M. Venhuizen

Actualiteiten strafrecht en strafvordering
16 juni | 6 PO NOvA | Mr. E.J. Hofstee, mr. C. Dekker

Masterclass contracteren en bewijsrecht
22 juni | 4 PO NOvA | Mr. S.M.A.M. Venhuizen
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©
 Jiri Büller

Het team van Wybenga Advocaten: 
Bert van Mieghem, Kirsten Boele, 
Diederik van Luyken, Lukas van Lierop, 
Jeanine Jetten, Aldert van der Bent, 
Amber Lombardo, Arent Jan Oskam, 
Alexandra Barendsen en Romke Wybenga.
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W ybenga Advocaten in Rotterdam bestond 
een paar jaar geleden nog uit vijftien advo
caten. Dat aantal nam langzaam af en is nu 

noodgedwongen gedaald tot nog maar tien advocaten. 
Een krimpende lijn dus, terwijl het kantoor juist wil 
groeien. Vijf vlogen uit naar elders buiten de advoca
tuur. Anderen kozen ervoor om eenpitter te worden. 
‘Je ziet een trend dat de jongere generatie het vak van 
advocaat veeleisend vindt en een te grote verantwoor
delijkheid. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor om als be
drijfsjurist of griffier aan de slag te gaan,’ vertelt part
ner Kirsten Boele (36). 
De arbeidsmarktkrapte is verontrustend, vindt ze. 
‘Het is steeds lastiger om goede mensen te vinden 

en te behouden. Het is onmogelijk mensen binnen te 
houden die besloten hebben te stoppen met de advo
catuur. Wij kunnen de druk en de verantwoordelijk
heid die bij dit werk hoort niet wegnemen.’ Tegelij
kertijd is het een opgave om nieuwe, goede aanwas te 
vinden. ‘Het vinden van advocaatmedewerkers is al
tijd lastig geweest, maar wordt alsmaar moeilijker. En 
die groep willen we juist hebben. Mensen die kwaliteit 
leveren, het vak leuk vinden en misschien partner wil
len worden. Goede advocaatstagiairs vinden lukte al
tijd wel, maar we ervaren dat ook dat nu moeilijk is.’
Het beeld dat Boele schetst, staat niet op zichzelf. Re
cruitmentorganisatie Robert Walters constateert dat 
het aantal vacatures voor juridisch professionals al 

Krapte op de 
arbeidsmarkt

Kleine 
kantoren 
moeten

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor 

hoofdbrekens bij kleine advocatenkantoren 

en vraagt om een andere aanpak. 

‘We hebben te veel werk en te weinig 

goede mensen. Er moet wat gebeuren.’

aan
de

bak

 door Francisca Huijting-Mebius
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bijna drie jaar onafgebroken stijgt. Werden er in het 
eerste kwartaal van 2021 nog 380 advocaatmedewer
kers gezocht, het laatste kwartaal van dat jaar waren 

dat er al 525. En dat aantal steeg door 
naar 637 in het laatste kwartaal van 
2022, een groei van ruim 21 procent. 
Het aantal vacatures onder advocaat
stagiairs is zelfs met ruim vijftig pro
cent gestegen naar 116 in het laatste 
kwartaal van 2022. 
Manager bij Robert Walters Joyce Toe
set wijt de groei van het aantal vaca
tures aan de continue groei van het 
juridisch domein. ‘Op alle fronten 
worden juridische afdelingen uitge
breid en deze plekken moeten worden 

opgevuld. Het merendeel van de juristen op deze af
delingen is afkomstig vanuit de advocatuur. Wat vaca
tures voor stagiairs betreft, zien we dat er meer kan
didaten worden gezocht om het toekomstig verloop al 
eerder op te kunnen vangen.’
Vooral onder midlevel professionals, de advocaatme
dewerkergroep, daalt het animo om bij advocaten
kantoren te werken. Toeset: ‘Enerzijds hecht deze ge

neratie aan een goede worklife balance die binnen het 
bedrijfsleven gangbaarder is, anderzijds zijn juristen 
bang te specialistisch of een onetrickpony te  worden.’
Volgens Toeset worden werkgevers door de blijvende 
vraag naar mediorjuristen gedwongen creatiever te 
zijn in hun wervingsstrategie. Juist de medewerkers
groep moet daarbij niet vergeten worden, vindt zij. 
‘Starters worden aangenomen op potentie en interim
mers worden ingevlogen tegen hoge tarieven, maar 
veel werkgevers realiseren zich niet dat het aannemen 

van een senior jurist voor een functie 
op mediorniveau een slimme inves
tering is. Senior juristen máken de 
baan uitdagend door proactief te zoe
ken naar manieren om waarde toe te 
 voegen.’

IMAGO
De grote advocatenkantoren hebben 
flinke budgetten beschikbaar voor 
werving en bieden verschillende pro
gramma’s, masterclasses, reisjes en 
events aan om talent binnen te halen. 

Iets wat voor de kleine kantoren lastiger is. Maar ook 
zonder groot budget is er het een en ander mogelijk. 

Wybenga Advocaten is een van de kleine kantoren die 
medio 2022 koos voor een nieuwe wervingsstrategie 
om het tij te keren. Een extern bureau voor arbeids
marktcommunicatie gaat helpen een mentaliteitsom
slag te maken van ‘wij zoeken dit’ naar ‘dit hebben wij 
te bieden’ voor alle niveaus. ‘Vroeger zetten we een va
cature uit waarin stond wat wij zochten en dat deel
den we op verschillende kanalen,’ legt Boele uit. ‘Maar 
mensen denken nu meer na over het soort kantoor 
waar ze willen werken. Ze willen een kijkje in de keu
ken. We gaan nu veel meer laten zien wat advocaten 
bij ons krijgen en waarom het zo mooi is om bij ons te 
werken en welke voordelen dat heeft. Het sparren, de 
gezelligheid, de achtervang bij afwezigheid, dat is de 
kracht van ons kantoor.’ 
Er is inmiddels een landingspagina voor een ‘wer
ken bijwebsite’, er wordt gewerkt aan arbeidsmarkt
content via ‘socials’ en er komt een reclamecampag
ne met filmpjes. Op LinkedIn deelde het kantoor tot 
nu toe vooral kennis door middel van blogs, maar ook 
daar komt de focus nu meer op ‘werken bijcontent’. 
‘In dat opzicht gaan we meer doen wat de grote kan
toren al veel langer doen,’ zegt Boele. ‘Dat geldt ook 
voor studenten. Die zien alleen de Zuidas. Nu het ook 

moeilijker wordt om goede advocaatstagiairs binnen 
te halen, moeten wij ons daar meer op richten. Aan de 
medewerkerskant moeten we vooral laten zien dat het 
leuk is bij ons.’
Saskia Braun (44) van het Rotterdamse Family Affairs 
deelt de opvatting dat het belangrijk is om uit te dra
gen waar je als kantoor voor staat. Het kantoor, dat be
staat uit twee advocaten, is al langere tijd naarstig op 
zoek naar versterking. Volgens Braun is het startpunt 
het verbeteren van het imago van de advocatuur. ‘Bij 
de vFAS (Vereniging Familie en erfrecht Advocaten 
Scheidingsmediators), waar ik tot voor kort bestuurs
lid was, speelt ook de vraag hoe meer mensen aan te 
trekken om de continuïteit te behouden. De advoca
tuur vergrijst en daar ligt de focus op jonge mensen. 
Dan begint het bij zieltjes winnen voor de advocatuur. 
Dat is een uitdaging. Het beeld dat we weinig klantge
richt zijn, op uurtjefactuurtje werken en alles op pa
pier doen, is moeilijk weg te krijgen. En dan is er in de 
landelijke media ook nog eens veel aandacht voor ad
vocaten die iets fout hebben gedaan.’
Braun en haar medepartner willen, net als de advoca
ten van Wybenga, met name laten zien wat ze te bie
den hebben, dat ze vooruitstrevend zijn. Via de ei
gen website en kanalen als LinkedIn. ‘We moeten 

Joyce Toeset

Saskia Braun

‘We maken een mentaliteitsomslag van 
“wij zoeken dit” naar “dit hebben wij te bieden”’
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laten zien dat we meegaan met de tijd en delen dat 
we continu bezig zijn met het verbeteren van proces
sen. Daar zijn sociale media heel belangrijk bij. Door 
het schrijven van blogs kun je kennis delen en inha
ken op de actualiteit. Op die manier zorg je dat je on 
top of mind bent als iemand een familierechtadvocaat 
nodig heeft, maar ook voor advocaten die op zoek zijn 
naar een nieuwe baan. En de millennial wil iets bijdra
gen aan de maatschappij. Die wil geen radertje zijn in 
een machine. Dus ook dat moeten we uitdragen. Laten 
zien wie je bent, is onmisbaar geworden.’
Braun en haar medepartner zoeken tweeledig. Aan de 
ene kant zijn ze op zoek op partnerniveau, maar ze wil
len ook graag medewerkers en eventueel een advocaat
stagiair aan zich binden. Wat ze vooral willen is meer 
subspecialismen binnen het familierecht aan het kan
toor toevoegen door mensen aan te trekken die zich 
willen ontwikkelen. ‘We realiseren ons dat je op part
nerniveau echt een huwelijk met iemand aangaat. Met 
een medewerker heb je een andere verhouding, een ge
zagsverhouding. Dan heb je ook te maken met een an
dere generatie, met een eigen mentaliteit en wensen. 
Het is belangrijk oog te hebben voor de behoefte van 
advocaten binnen die verschillende generaties. Op die 
manier kun je mensen aan je binden en kunnen men
sen betekenisvol worden voor je bedrijf. Je moet tegen 
een potentiële advocaatmedewerker niet alleen maar 
zeggen hoe jij het doet en wilt. Zo haal en hou je mede
werkers uiteindelijk niet binnen.’

WORK-LIFE BALANCE
Volgens Jan Albert Bezema (64) van HS26 advocatuur 
in Groningen draait het, wat binnenhouden van me
dewerkers betreft, vooral om de sfeer. ‘Die is bij ons los 
en informeel. Je loopt bij elkaar binnen, de drempel is 
laag. Iedereen spant zich in en als iemand een keer la
ter begint of eerder weggaat, is dat geen probleem. De 
randen van de dag kunnen variëren.’
Het kantoor, bestaande uit zes advo
caten van wie twee partners, is toe 
aan verjonging omdat er veel advo
caten op leeftijd zijn die binnenkort 
stoppen. Het kantoor richt zich dus 
vooral op advocaatmedewerkers die 
eventueel ook eigenaar kunnen wor
den. ‘In die groep is veel beweging,’ ziet Bezema. ‘Men
sen stappen makkelijker over dan vroeger, ook als het 
gaat om sfeer. Als ze het ergens anders dynamischer of 
leuker vinden, is de stap snel gemaakt. Het aanbod is 
er dus wel, maar wij moeten ze binnen zien te trekken. 
Er lijkt wel belangstelling te zijn. De vraag is alleen of 
ze bij ons passen. Wij zoeken kwaliteit, iemand die in 
het team past én die klanten kan werven. Vooral die 
laatste kracht is lastiger.’

Bezema weet dat zijn kantoor als het gaat om arbeids
voorwaarden niet boven anderen uitsteekt, maar het 
gaat volgens hem om het totale pakket. ‘Mensen staan 
er tegenwoordig anders in. De work
life balance is belangrijker. De werk
druk moet niet te hoog zijn. Een ad
vocaat met jonge kinderen moet wel 
ruimte krijgen, anders stappen ze 
over. Die ruimte geven we. Parttime 
werken bijvoorbeeld is bij ons geen 
probleem.’ 
Braun beaamt dat het om het totaal
plaatje gaat. ‘Het moet een organisch 
geheel zijn, het werk en het leven er
naast. Waarbij je er bij jonge mensen 
ook voor moet waken dat ze niet in een 
burnout raken. Maar wanneer je ruimte geeft om hun 
werktijd flexibel in te richten, krijg je daar veel voor te
rug. Die groep is echt niet te beroerd om ’s avonds of in 
het weekend eens wat te doen.’ 
Het is die ruimte waardoor het Boele van Wybenga Ad
vocaten lukt om alle ballen in de lucht te houden. Zelf 
heeft ze er bewust voor gekozen om in 2018 naast haar 
rol als moeder binnen een jong gezin partner bij Wy
benga Advocaten te worden. 
Ze heeft een goede modus gevonden. Ze werkt full
time, maar kiest er bewust voor om bijvoorbeeld 
’s middag met haar kinderen naar muziek of zwemles 
te gaan. ‘En als de oppas ziek is, is dat geen probleem, 
dan ben je thuis. Het is veeleisend werk wat druk en 
verantwoordelijkheid betreft, maar er is ook veel flexi
biliteit, is mijn ervaring. En laten we wel wezen: het is 
een prachtig vak.’
Haar tip aan andere advocaten is dan ook om het voor
al op je eigen manier te doen. ‘Je moet aandacht be
steden aan de vraag hoe je dingen wilt organiseren en 
zo een manier vinden die bij je past. Bepaal voor jezelf 

wat je wilt, wat je wensen en grenzen zijn 
en bespreek dat met je levenspartner, je 
werkgever, collega’s of je maten. Dat is 
de uitdaging voor dertigers en veertigers. 
Zelf helder hebben hoe je het wil inrich
ten, is de eerste en belangrijkste stap.’
Voor alle kantoren geldt dat nieuwe aan
was zich er vooral thuis moet voelen. 

Braun: ‘Wij van Family Affairs zijn een familie, zeggen 
we altijd gekscherend. Maar zo is het wel. We brengen 
ondanks het flexibel werken veel tijd met elkaar door. 
En we werken niet alleen met elkaar, maar organise
ren ook leuke dingen en delen lief en leed.’ En als die 
medewerker of partner eenmaal binnen is gehaald? 
‘Laat zien dat je iemand waardeert. Niet alleen in sa
laris maar ook door te vertellen dat iemand goed werk 
verricht en een fijne collega is.’

Jan Albert Bezema

©
 N

atasja Nienhuis

‘Laten zien 
wie je bent, 
is onmisbaar 
geworden’
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Talent management
  door Francisca Huijting-Mebius

Advocatenkantoren worstelen met talentmanagement. 

Ze zagen het afgelopen jaar jongere werknemers vertrekken 

die niet tevreden bleken over hun baan. De balans 

tussen werk en privéleven is een belangrijk motief.

D at blijkt uit de wereldwijde Future Ready Lawy-
er Survey 2022 van Wolters Kluwer. Voor het 
onderzoek zijn 751 juristen in advocatenkan

toren, juridische afdelingen en zakelijk dienstver
leners in de Verenigde Staten en tien Europese lan
den (het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, 
 Italië, Frankrijk, Spanje, Polen, België, Zweden en 
Hongarije) geïnterviewd over hun verwachtingen en 
ervaringen.
Uit de bevindingen blijkt dat zeventig van de advoca
tenkantoren een zeer of enigszins grote impact van 
de leegloop, in de Verenigde Staten aangeduid als de 
‘great resignation’, ervaren. Ruim de helft van de ad
vocaten is het komend jaar zeer of enigszins geneigd 
de huidige functie te verlaten. Juristen binnen advoca
tenkantoren geven het vaakst aan dat een gematigde 
werkdruk hun hoogste prioriteit is voor hun werkplek. 
Slechts 34 procent van de juristen zegt dat hun kan
toor er zeer goed in slaagt deze balans te bieden. Ruim 
zeventig procent verwacht in de toekomst geheel of ge
deeltelijk thuis te werken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat organisaties niet goed 
voorbereid zijn op de wisseling van talent. Slechts 
28 procent van de advocatenkantoren is zeer goed 
voorbereid op het werven en behouden van juridisch 
personeel. Slechts 33 procent vindt dat hun advocaten
kantoor zeer goed is voorbereid op het werven en be
houden van technologisch personeel. Technologie is 
van cruciaal belang voor talent, is een andere conclu
sie. Ruim tachtig procent van de advocaten in advoca
tenkantoren zegt dat het uiterst of zeer belangrijk is 
om te werken voor een juridische organisatie die ge
bruikmaakt van technologie.

STUDENTEN
Onder studenten neemt het animo om te werken voor 
een advocatenkantoor af, blijkt uit de jaarlijkse Legal 
Top Talent Survey. Legal Top Talent, het bureau voor 
werving en selectie van excellente rechtenstudenten, 
verrichtte voor het zesde achtereenvolgende jaar on
derzoek naar de werkgeversreputatie en aantrekke
lijkheid van advocatenkantoren in de Nederlandse 

heet
voor 
kantoren

hangijzer
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markt. Het aantal studenten dat aangeeft geen twij
fels te hebben over een start in de advocatuur is al 
een aantal jaar aan het dalen naar achttien procent in 
2022. De worklife balance is de grootste reden waar
om studenten twijfelen aan een start in de advocatuur.
De helft van de respondenten denkt tussen de vier en 
zes jaar te blijven bij hun eerste werkgever. Maar het 
merendeel is ook bereid hun eerste werkgever eerder 
te verlaten dan voorzien als er privé te veel opgegeven 
moet worden. Een goede balans tussen sfeer en niveau 
is leidend voor de keuze voor een startkantoor onder 
studenten.
Stibbe was in 2022 het populairst als toekomstige 
werkgever onder rechtenstudenten, op de voet gevolgd 
door Loyens & Loeff. Baker McKenzie blijkt sterk te 
zijn gestegen in voorkeur en staat voor het eerst boven 
Allen & Overy als populairste internationale kantoor. 
Ook blijkt uit het onderzoek dat studenten vaak meer
dere corporate alternatieven overwegen. Van deze al
ternatieven blijft een rol als bedrijfsjurist onvermin
derd populair.

TECHNOLOGIE
Naast de krapte op de arbeidsmarkt moeten advoca
tenkantoren de komende jaren rekening houden met 
andere trends die grote impact hebben op de juridi
sche sector. Zo neemt het belang van juridische tech
nologie toe en moeten kantoren omgaan met het toe
genomen volume en de complexiteit van informatie. 
Het voldoen aan de veranderende verwachtingen van 
cliënten en leidinggevenden is een derde uitdaging. 
Slechts 36 procent of minder advocaten zegt dat hun 
organisatie zeer goed voorbereid is om gelijke tred te 
houden met al deze trends, blijkt uit het onderzoek 
van Wolters Kluwer.
Op de volgende gebieden verwachten de meeste ad
vocatenkantoren binnen drie jaar de grootste veran

deringen: bijna negentig procent verwacht meer spe
cialisatie in de juridische diensten zoals aangeboden 
door kantoren; 85 procent verwacht meer samenwer
king en transparantie tussen kantoren en cliënten; en 
ruim tachtig procent verwacht een grotere inzet van 
technologie om de productiviteit te verhogen. 57 pro
cent investeert in nieuwe technologie ter ondersteu
ning van de bedrijfsvoering en 52 procent werkt aan 
een geformaliseerde feedbackprocedure voor cliën
ten. 66 procent zegt dat de investeringen van hun 
kantoor in technologie de komende drie jaar zullen 
toenemen, dertig procent verwacht dat deze gelijk zul
len blijven.

Verwachtingen van de werkplek: 
De 10 belangrijkste verwachtingsgebieden van juristen in advocatenkantoren 
(in volgorde van belangrijkheid)

Kantoor is zeer goed 
in het bieden van:

1. Balans tussen werk en privéleven – gematigde werkdruk 34%

2. Loopbaanontwikkeling/snellere promotiekansen 34%

3. Erkenning voor mijn werk/een duidelijk gevoel van richting 34%

4. Uitdagend, hoogwaardig werk 34%

5. Een marktconforme beloning 35%

6. Baanzekerheid 35%

7.  Duidelijke investeringen in hulpmiddelen en technologie waarmee 
ik mijn werk gedaan krijg

35%

8. Hybride/afstandswerk 30%

9. Een doelgerichte organisatie 35%

10. Een diverse en inclusieve cultuur 36%

72%  
Geheel of 

gedeeltelijk 
vanuit huis

9%  
Voltijds op kantoor, 

ook al staat 
werkgever werken 

op afstand toe

19%  
Voltijds op 

kantoor, verplicht 
door werkgever

Hybride 
werken

72% van de juristen in advocatenkantoren 
verwacht geheel of gedeeltelijk over te gaan op 
thuiswerken; 28% is van plan om (weer) voltijds 
op kantoor te werken. Bron: Wolters Kluwer.

Bron: Wolters Kluwer.
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A ls Philip de Roos (40) de vraag moet beant
woorden of hij advocaat is of ondernemer, 
kijkt hij wat verbaasd. Zijn resolute antwoord: 

‘Allebei. Je moet risico’s durven nemen, weg met de 
fixed mindset, en het gewoon gaan doen.’ Toegege
ven, zijn eerste juridische onderneming, juridisch 
platform Legalloyd, werd ook pas gelanceerd nadat 
hij een proefschriftachtig businessplan had geschre
ven. Maar daar heeft De Roos van geleerd: ‘Als je een 
eerste versie van je product hebt gemaakt, weet je snel 
genoeg of het gaat lukken. Move fast and break things 
heet dat in de startupscene waar we veel voor werken.’
Als voorbeeld van het ondernemerschap noemt hij 
Sharesquare, een spin-off van De Roos Advocaten. ‘We 
maakten vaak employee plans, speciale arbeidsvoor
waarden waarmee startups nieuwe mensen aan zich 
binden door ze aandelen te geven. Op een gegeven mo
ment ontwikkelden we daar software voor, en nu is het 
een zelfstandig bedrijf.’
Hetzelfde idee zit achter e-learnings die ze ontwikke
len over privacy en compliance, vertelt De Roos: ‘Als 
je iets voor de honderdste keer doet, zoals lesgeven 
over privacy, wil je dat anders oplossen.’ Zijn nieuwste 
project? ‘Ons kantoor in Brussel. Dat wilde ik graag, 
een Europees kantoor voor de impactondernemin
gen, bedrijven die bezig zijn met de energie, en eiwit
transitie. Daarin gebeurt veel in EUverband, mede 
dankzij de Green Deal, en onze klanten willen Europa 
in. We willen echt meedoen aan de Green Deal, daar 
komt veel werk uit.’

Met een CEO, verschillende spin-offs en de B Corp-certificering 

bijna op zak is De Roos Advocaten behoorlijk anders 

dan andere kantoren. Er zijn nog meer verschillen.

De Roos Advocaten

Wie:  40 advocaten.
Waar: Amsterdam-Noord.
Hoe: Advocatenkantoor gericht op innovators.

De Roos praat snel, enthousiasmerend. ‘Ik wil onder
nemen vanuit idealisme en samen lol maken.’ Dat lijkt 
te werken, want het kantoor groeide sinds 2016 van ze
ven naar veertig advocaten.
De aanwas van jonge advocaten komt veelal van de 
Zuidas, blijkt uit een gesprek met de advocaten Milad 
Feroegh (30), Marieke Pols (30) en Olivier Schotel (33), 
die respectievelijk van Loyens & Loeff, Nauta en Stibbe 
komen. Wat hen aantrok? Pols: ‘Het is een jong kan
toor, innovatief, met een focus op dingen die je niet 
direct in rekening kunt brengen, zoals leiderschap en 
coaching van jongere collega’s.’ Dankzij die kennis 
groeide Pols snel door tot partner, met een eigen team.
De interne opleiding wordt geleid door Schotel. Hij 
heeft warme herinneringen aan de wekelijkse klasjes 
bij Stibbe. ‘In de officiële opleiding zitten nu veel meer 
soft skills, dus wij besteden vooral tijd aan de vakken 
die je op de universiteit kreeg, want nu staan die in re
latie tot je dagelijkse praktijk.’ Lachend: ‘Er zijn veel 
junioren, dus als we hen goed opleiden, staat er ook 
niet telkens een aan je bureau met een vraag.’
Milad Feroegh vertelt wat hem nog meer aantrekt. Hij 
is ook recruiter voor het kantoor: ‘Dit kantoor is echt 
idealistisch. We focussen op je toegevoegde waarde. 
Soms is die puur commercieel, maar dat staat zeker 
niet altijd voorop.’ Pols daarover: ‘Ik vraag me altijd 
af wat voor impact een cliënt op de wereld heeft en zal 
niet snel steun bieden aan een partij waar ik niet ach
tersta.’ Het idee dat een advocaat elke zaak moet kun
nen bepleiten, bestrijden ze. Schotel: ‘Als wij een po
tentiële cliënt wegsturen, valt hij echt niet tussen wal 
en schip.’
In de twee jaar die hij er werkt, bouwde Feroegh een 
praktijkgroep voor investeringsfondsen op, Scho
tel zette met collega Maurits van Zoest een dispute 
 resolutionpraktijk op. Dat is ondernemen, vertelt hij. 
‘Veel werk komt via in en externe doorverwijzingen. 

 door Erik Jan Bolsius  beeld Jean-Pierre Jans

het verschil

Ondernemen 
vertrouwenin
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We zijn als kantoor bezig met het verder opbouwen 
van een naam in geschilbeslechting, dus ik ga vaak 
lunchen en koffiedrinken.’
Ook Pols werkt aan een grotere klantenkring, ge
steund door collega’s: ‘Als je een idee hebt voor iets 
nieuws wil iedereen helpen. Instructiefilmpjes, een 
nieuwe website, een template voor contracten; de 
taskforce is er zo.’ Schotel: ‘We zijn dit kantoor echt 
samen aan het bouwen.’

GASTVRIJ
Om ook de jongste generatie te betrekken bij de ont
wikkeling van het kantoor, geeft CEO Joni Uhlenbeck 
(40) een korte training business development. Op ba
sis van het klassieke boek Managing the Professional 
Service Firm van David Maister bespreekt ze enkele ba
sisprincipes. De stelling dat nieuw werk voor twee der
de van bestaande klanten komt, brengt de acht deel
nemende advocaten op ideeën. ‘We moeten ze weer 
vaker op kantoor uitnodigen. Onze jungle room vin
den ze altijd leuk.’ Uhlenbeck: ‘Gastvrij zijn is heel be
langrijk, een beetje alsof je in de horeca werkt.’ Haar 
woorden hebben effect, een idee voor online seminars 
wordt direct omgezet naar een livebijeenkomst en er 
worden plannen voor een borrel, ‘nee, een goed feest!’ 
besproken.
In iets andere bewoordingen dan ‘idealisme en lol ma
ken’ had Uhlenbeck eerder die ochtend de kernwaar
den van het kantoor toegelicht: ‘Bedreven, construc
tief, authentiek, ondernemend, betrokken. Natuurlijk 

zijn dat containerbegrippen, maar we vullen ze op 
onze eigen manier in. We zijn dagelijks bezig met de 
impact die we maken en hebben een business- and 
growthmanager die het bedrijf helpt groeien. Zij heeft 
de licentie voor ‘B Corp’ (benefit corporation, red.) aan
gevraagd, waarmee we kunnen aantonen dat we ver
antwoord ondernemen. Onze lunches zijn vegeta
risch, de fietsvergoeding is hoger dan die voor auto’s 
op benzine, en we vliegen niet met kantoor. Maar in 
onze targets zit ook een harde norm om vijf procent 
van de omzet aan  probonowerk te doen. En elk uur 
dat we in rekening brengen, planten we een boom. 
Een boom kost vijftien cent, zoiets kunnen alle advo
catenkantoren zo doen! Laat ze mij maar bellen als ze 
meer willen  weten!’
Uhlenbeck, ook de levenspartner van oprichter 
De Roos, vertelt dat de sfeer op kantoor iets  familiairs 
heeft. ‘We zijn echt be
trokken bij elkaar, houden 
voor niemand vakantie
dagen bij, ook geen zorg
verlof. Iedereen kan vanaf 
de eerste dag medeeige
naar worden en in het be
stuur zit een dwarsdoor
snede van de collega’s. Ja, ook een advocaatstagiair.’ 
Als cultureel antropoloog is er haar alles aan gelegen 
een goede kantoorcultuur te creëren. Niet focussen op 
geld, al verdienen we hier goed, maar op hoe je met el
kaar omgaat, met veel liefde, vertrouwen en vrijheid.’

‘Ik vraag me altijd 
af wat voor impact 
een cliënt op de 
wereld heeft’

Marieke Pols luidt 
de gong, die door 
het kantoor klinkt 
bij een closing. 
Anderen: vlnr: 

Remco Schotel, 
Philip de Roos, 

Milad Feroegh en 
Joni Uhlenbeck.
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Arbeidscontract in

In hoeverre komt een arbeidscontract 

met zijn juridisch jargon overeen 

met wat werkgever en werknemer 

over en weer van elkaar verwachten? 

Conscious Contracting probeert 

daar meer evenwicht in te brengen.

B as Martens, advocaatpartner bij Lexence in 
Amsterdam, is volop bezig Conscious Con
tracting tot een waar specialisme te maken, 

ook in de grootzakelijke praktijk. Hij werkt mee aan 
een pilotproject bij zeven organisaties. Als hij Consci
ous Contracting uitlegt, gebruikt hij een handdruk als 
metafoor. Hij ziet Conscious Contracting als de con
tractuele vertaling van het gevoel van de handdruk die 
twee contracterende partijen ervaren als ze besloten 
hebben samen verder te gaan en de deal hebben be
klonken. Het is de handdruk van onderlinge beloften 

en verwachtingen.
‘Conscious Contracting is een ont
wikkeling die is overgevlogen uit de 
Verenigde Staten,’ zegt hij. ‘Vanwege 
het common law wordt daar alles tot 
in detail in contracten geregeld, om
dat je vaak niet kunt terugvallen op de 
wet. Dat heeft geleid tot excessen en 
soms honderden pagina’s tekst, con
tracten die echter ver verwijderd zijn 
van wat mensen echt bindt.’
‘Conscious Contracting kun je zien als 
tegenbeweging daarop,’ vervolgt Mar

tens. ‘Het geeft vorm en inhoud aan die handshake. 
Het leidt tot een contract waarin partijen zich herken
nen en waarin de waarden waarin ze elkaar vonden tot 
uitdrukking worden gebracht. Het zijn ook geen con

tracten die in de la blijven liggen totdat er een conflict 
komt. Het zijn overeenkomsten die dienen als een rou
teboekje, als een kompas voor de samenwerking.’
Dat gebeurt nog te weinig, constateert Daniël Maats, 
arbeidsrechtadvocaat bij BVDV Advocaten & Fiscalis
ten in Utrecht en ook betrokken bij het pilotproject. 
‘In de praktijk is het contract vaak niet geschreven 
met de eindgebruiker in gedachten. Het wordt door 
advocaten voor advocaten geschreven, met een juri
dische bril om met het contract een goede juridische 
positie te hebben bij een conflict dat aan de rechter 
wordt voorgelegd. De gedeelde visie op de relatie komt 
er bijna nooit tot in uitdrukking. Daar willen we iets 
anders voor.’

PILOTPROJECT
Dat is ook wat Stichting Agapè in Organisaties Ne
derland nastreeft – Agapè is een Oudgrieks woord 
dat vaak met ‘liefde’ wordt vertaald. Met steun van de 
Goldschmeding Foundation, die medemenselijk on
dernemen wil bevorderen, is de stichting het project 
Conscious Contracting gestart. Sociaal psycholoog en 
directeur van veranderingsorganisatie 7Zebra’s Bouk
je Keijzer leidt het project.
In het project, dat loopt tot en met juni dit jaar, wor
den zeven organisaties intensief begeleid om, in goed 
Nederlands, relationele contracten op te stellen. Het 
is een breed scala aan organisaties; van hypotheek
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  door Mark van der Heijden
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adviseur Viisi en inclusieve restauranthouder en cate
raar The Colour Kitchen tot de gemeente Alkmaar en 
thuiszorgorganisatie Actief Zorg.
Tegelijk zal een grotere groep organisaties een 
 DoItYourself traject volgen waarbij de insteek de
zelfde is, maar de begeleiding meer op afstand plaats
vindt – daaruit moet blijken of de uiteindelijk ontwik
kelde handreiking organisaties voldoende houvast 
biedt om Conscious Contracting zelf toe te passen. 
‘We hebben in de pilot bewust gekozen voor organisa
ties die impact hebben,’ zegt Keijzer. ‘In de DIYgroep 
zit bijvoorbeeld ook Rijkswaterstaat. Als die verschil
lende organisaties in de communicatie naar buiten 
treden, hopen we daarmee veel partijen te bereiken.’
De zeven deelnemende organisaties laten in de pilot 
onder meer hun arbeidscontracten door de deelne
mende advocaten onder de loep nemen en bepalen 
welke vorm en inhoud in een arbeidsovereenkomst 
voor hen belangrijk zijn. Die gezamenlijke zoektocht 
leidt uiteindelijk tot een handreiking voor andere or
ganisaties. Keijzer: ‘De ervaring is dat een dergelijk 
proces veel hobbels kent. Tijdens een Beren op de weg
conferentie in april brengen we die in de kaart en pro
beren deze te slechten. In juni is er nog een afsluitend 
event waarbij we een toolkit presenteren.’

MINDER NODIG
Toch is niet iedereen overtuigd van het nut van Con
scious Contracting in Nederland. ‘Conscious Con
tracting komt over uit de VS, waar maar weinig wet
geving is. Ook als je goed geletterd bent, kom je die 
contracten nog niet door,’ zegt Evert Verhulp, profes

sor Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. 
‘In Nederland hebben we een systeem waarbij rechten 
en plichten in de wet redelijk goed geregeld zijn. Hier 
halen de meeste arbeidsovereenkomsten dan ook de 
drie pagina’s niet. Dat maakt Conscious Contracting 
in Nederland minder nodig.’
Hij vervolgt: ‘Opmerkelijk is dat het om een nieuwe 
structuur lijkt te gaan. Terwijl het er om gaat dat dui
delijk is dat iets is afgesproken. Hoe creatief je ook te 
werk gaat met Conscious Contracting, als je van de wet 
afwijkende afspraken wilt maken, moeten die in een 
overeenkomst wel duidelijk zijn – ook voor derden. Ik 
weet ook niet of arbeidsovereenkomsten nu meer dan 
voorheen worden dichtgetimmerd. Evenmin zie ik een 
tendens dat er een piek in minder vertrouwen is en dus 
behoefte aan meer controle vooraf.’
Tegelijk vindt Verhulp het wel goed 
met nieuwe vormen van arbeidsover
eenkomsten te experimenteren. ‘Een 
grote groep werknemers is functio
neel analfabeet. Als voor hen beter be
grijpbare contract wordt opgesteld, is 
dat een prima ontwikkeling.’
Frans Pennings, hoogleraar Soci
aal recht aan de Universiteit Utrecht, 
sluit zich daarbij aan. ‘Het is goed om 
te kijken of er op individueel niveau 
betere afspraken gemaakt kunnen 
worden in arbeidsovereenkomsten. Nu zijn deze heel 
standaard en hebben ze weinig inhoud. Ook cao’s zijn 
heel algemeen geformuleerd. Experimenten hiermee 
kunnen nuttig zijn.’

‘Conscious Contracting is een manier om de 
belangen van beide partijen in het oog te houden 
en op basis daarvan een contract te maken’

Boukje Keijzer
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Hij geeft het concurrentiebeding als voorbeeld. ‘Bij de 
ene medewerker zal dit wellicht niet relevant zijn, bij 
de ander juist wel cruciaal. Het is dan goed dat het 
slechts in de arbeidsovereenkomst staat als het re

levant is en dat afgesproken wordt 
hoe hiermee omgegaan gaat worden. 
Hierbij kan ook gepoogd worden een 
regeling te treffen om onenigheden zo 
veel mogelijk in der minne te schik
ken. Dat past ook bij deze tijd; maat
werk leveren en procedures proberen 
te voorkomen.’ Maar, voegt Pennings 
daaraan toe, ‘om te voorkomen dat 
werknemers slechter af zijn en dat 
werkgevers fouten gaan maken is het 
belangrijk dat beide partijen bij dit 
soort contracten voldoende juridisch 

ondersteund worden; het is zeer gewenst dat de werk
gever de werknemer aanbiedt dat deze zich op zijn kos
ten onafhankelijk laat adviseren.’

Pennings verwijst naar het twee jaar geleden gepre
senteerde arbeidscontract van Tony’s Chocolonely, 
een eerste Nederlandse variant van Conscious Con
tracting. De overeenkomst ziet eruit als een uitgevou
wen wikkel van hun chocoladerepen en wordt gezien 
als hét voorbeeld van hoe een arbeidscontract er ook 
uit kan zien. ‘Dat contract is eerder een ludiek voor
beeld van hoe het niet moet, dan dat het veel bijdraagt 
aan betere afspraken. Zo worden verschillende gege
vens die door de wet worden verlangd (artikel 7:655 
BW) niet vermeld. Ook een zin als ‘Je hebt onbeperkt 
vakantie, maar ten minste 28 dagen per jaar’ levert 
onduidelijkheid op. Misschien wel grappig bedoeld, 
maar een werknemer weet zo niet waar die aan toe is.’

ANDERE MINDSET
De scepsis is niet nieuw voor Maats. Hij is een van de 
vormgevers van het arbeidscontract van Tony’s Cho
colonely en hoorde bij de lancering daarvan dezelfde 
kritiek. ‘Daarop kwamen veel reacties van advocaten: 

Daniël Maats
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“Welke risico’s roep je daarmee over elkaar af?” Hun 
eerste reactie komt door de bril die ze in het verleden 
hebben gekregen, hun manier van kijken naar de we
reld. Dat is de werkelijkheid van advocaten en we moe
ten proberen die langzaam te verschuiven.’
‘Uiteindelijk doen we dit voor onze cliënten, niet voor 
de advocaten,’ motiveert Martens. Deze aanpak kan 
namelijk geschillen voorkomen, stelt hij. ‘Die leiden 
alleen tot kosten, schade en nadeel. Wij geven hier
mee de tools om het niet zover te laten komen. Zeker 
als je te maken hebt met verhoudingen waarbij beide 
partijen belang hebben bij het goed houden van de 
relatie is dit een goede contractvorm. Het is een bij
vangst die advocaten misschien niet zien, maar hun 
cliënten wel.’
‘Advocaten zullen moeten leren wat in mediation nor
maal is,’ vervolgt hij. ‘Niet alleen denken aan het eigen 
belang van de cliënt, maar 
ook empathisch zijn met de 
belangen van anderen. Zo
als wanneer een opdracht
gever werkt met zzp’ers 
met veel andere opdracht
gevers, deze geen streng en 
onwerkbaar concurrentiebeding moet vastleggen.’
Het overtuigt Pennings maar gedeeltelijk van de 
kracht van Conscious Contracting. Hij verwijst nog
maals naar het Tony Chocolonelycontract waarin 
staat dat een werknemer nevenwerkzaamheden met 
zijn werkgever moet bespreken. ‘In een sfeer waarin 
de werkgever en de werknemer er wel uitkomen met 
een informele tekst dreigen bestaande werknemers
rechten vergeten te worden. Het zou veel helderder zijn 
om vast te leggen in welke uitzonderingsgevallen bij 
dit bedrijf nevenwerkzaamheden niet mogen.’
Verhulp denkt dat werkgevers binnen de huidige con
tractsvormen al meer kunnen doen. ‘Deze gesprekken 
zouden we tijdens het dienstverband moeten blijven 
voeren. Trek ieder jaar de arbeidsovereenkomst uit de 
kast en kijk wat je er nog van vindt. Maar daar heb je 
geen Conscious Contracting voor nodig, dat is gewoon 
verstandig werkgeverschap.’
Hij vervolgt: ‘Ik hoop dat een arbeidsovereenkomst 
een document is waar partijen met tevredenheid 

naar kunnen kijken. Maar uiteindelijk is het een juri
disch document, waarin gemaakte afspraken worden 
vastgelegd. Als Conscious Contrac
ting helpt om goed na te denken en 
te  kijken naar gemaakte afspraken is 
dat al winst.’
Het project gaat verder dan het con
tract van Tony’s Chocolonely, dat bo
vendien nader uitgelegd kan worden 
in een handboek of reglement, zo re
ageert Maats. ‘Conscious Contracting 
is een manier om de belangen van bei
de partijen in het oog te houden en op 
basis daarvan een contract te maken. 
Volgens mij verschillen we niet van 
mening dat dat nu in de praktijk te weinig gebeurt,’ 
zegt hij. ‘Het project streeft ernaar om werkgevers te 

laten zien en ervaren dat binnen de wettelijke grenzen 
veel betere contracten kunnen worden gemaakt. Dan 
kunnen partijen inderdaad met meer tevredenheid 
naar een arbeidsovereenkomst kijken.’
‘Het primaat zal uit de markt moeten 
komen,’ pakt Martens de handschoen 
op. Hij roept zijn collega’s op ook kri
tisch naar zichzelf te kijken. ‘Ik vind 
oprecht dat we als advocaten een rol 
hebben en we de verantwoordelijk
heid moeten nemen om de samen
leving anders, meer duurzaam, in te 
richten. Niet alles tot in detail, met al
leen het juridische perspectief in ge
dachten, te regelen en proberen zaken 
tot op het bot uit te vechten, maar ook 
cliënten oproepen het goede te doen 
en terug te vallen op gedeelde waarden. Daarin heb
ben advocaten en juristen vanuit hun maatschappelij
ke positie een heel belangrijke bijdrage.’

‘Het is zeer gewenst dat de werkgever 
de werknemer aanbiedt dat deze zich op 
zijn kosten onafhankelijk laat adviseren’

Frans Pennings

Evert Verhulp
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Weer een tuchtzaak waarin de wederpartij 
een advocaat angst aanjaagt. Mr. X mocht 
een melding doen bij de politie. Ze voelde 

zich bedreigd en dat is voldoende.

M r. X houdt kantoor aan huis. Ze staat een vrouw 
bij in conflicten met haar ex, onder meer over tij
delijke uithuisplaatsing van de kinderen en kin

deralimentatie.
Op 28 oktober 2021 gooit de man bij mr. X een brief door 
de brievenbus. Mr. X neemt contact op met de advocaat 
van de man: als uw cliënt mij iets wil melden, laat hij dat 
dan via u doen.
Als mr. X de man formulieren ter ondertekening stuurt, 
verzoekt ze hem die per post te retourneren, ze wil hem 
niet aan de deur.
Op 1 november schrijft ze de man: ‘Ik verbied u hier aan 
kantoor te komen. U mag het terrein niet op.’ En: ‘De poli
tie is ingelicht, het is u reeds door mij verboden op het ter
rein van kantoor te komen.’
De volgende dag signaleert de politie dat de man ’s avonds 
laat een aantal keren langzaam bij mr. X door de straat 
rijdt.
De man dient een klacht in tegen mr. X, (onder andere) 
vanwege het langskomverbod en de politiemelding. Puur 
gebaseerd op racisme, zei hij.
Volgens mr. X was het niet zijn afkomst, maar zijn gedrag 
dat zij en anderen als intimiderend ervoeren. Zo legde het 
gerechtshof al vast dat de man ‘problematiek’ had en gin
gen de zaken vaak over gebrek aan emotieregulatie. Ook 
bleek uit de emails van de man dat hij mr. X in hoge mate 
ervoor verantwoordelijk hield dat hij geen contact meer 
met de kinderen had.
De voorzitter van de Raad van Discipline ArnhemLeeu
warden oordeelt dat mr. X geen verwijt kon worden ge
maakt. Het was niet van belang of de man mr. X daadwer
kelijk had geïntimideerd, maar of zij zich geïntimideerd 
voelde. Het staat eenieder, dus ook een advocaat, vrij om 
melding te doen bij de politie als hij of zij zich bedreigd 
voelt. Of die gevoelens gegrond zijn, is aan de politie, het 
OM en zo nodig de rechter om te beoor
delen, aldus de voorzitter. Van een ra
cistisch motief was de voorzitter niets 
gebleken. De klacht is kennelijk onge
grond (ECLI:NL:TADRARL:2022:323).

Mr. X voelt zich 
bedreigd

d
o

o
r T

ru
d

e
k

e
 S

ille
vis S

m
itt

column

I n de strafprocedure wordt steeds voorgesorteerd op 
toerekening. Zo wordt het feitenonderzoek verricht 
met het oog op het aanleveren van de grondstoffen die 

een eventueel (on)schuldoordeel kunnen dragen. Blote 
feiten zeggen echter niets over de schuld van de verdach
te, stelt Schut. Het schuldoordeel waarmee tot uitdruk
king wordt gebracht dat de verdachte straf verdient, is 
een bij uitstek moreel oordeel, vindt hij. ‘Het gaat bij de 
schuldvaststelling veel meer om het leggen van verbin
dingen tussen de strafrechtelijk relevante feiten zoals de 
(persoon van de) verdachte, de gewraakte gedraging en 
de omstandigheden waaronder deze is verricht.’
Volgens Schut is de strafrechtspleging afhankelijk van 
een interpretatiebeweging waarbij het personage (de ver
dachte) en de overige verhaalselementen (de handeling, 
de omstandigheden, gebeurtenissen) door middel van 
een plot binnen een verhaal (requisitoir, pleidooi of rech
terlijk oordeel) worden opgenomen. Alleen dán zou de 
rechter zijn normatieve oordeel kunnen vellen. Schut wil 
met zijn boek inzicht verschaffen in de wijze waarop een 
verhaal de voor het strafproces relevante feiten bewerkt 
en daarmee vatbaar maakt voor een juridischnormatie
ve waardering. Hij gaat in op de algemene plaatsbepaling 
van narrativiteit binnen het strafrecht en aan de hand 
van een aantal kernbegrippen uit de narratologie wor
den de eigenschappen van het verhaal in kaart gebracht. 
Het narratief ‘mechanisme’ – de plot – staat daarin cen
traal. Als voorbeeld wordt Dostojevski’s De broers Kara-
mazov (1880) (Dmitri’s strafproces)  gebruikt.

Narrativiteit binnen 
het strafproces
De strafrechtspleging, die in het 
teken staat van toerekening, is 

afhankelijk van ‘narrativiteit’. Dat stelt 
mr. M.R. Schut in zijn boek Verhalend 

strafrecht – De rol van narrativiteit 
in de strafrechtelijke toerekening 

(Celsus juridische uitgeverij, 2023).
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M et digitale vangnetten proberen uitkerings
instanties fraudeurs te vangen. Want gesjoe
mel ondermijnt het draagvlak voor het soci

ale vangnet. ‘De overheid moet controleren,’ zegt de 
Schiedamse advocaat Rasim Küçükünal, ‘zolang men 
maar niet discrimineert op afkomst.’ Met honderden 
procedures hierover dwong hij de afgelopen tien jaar 
de Centrale Raad van Beroep tot fijnmazige jurispru
dentie. ‘Maar instanties verzinnen steeds weer nieuwe 
trucs om stiekem toch etnisch te profileren.’ 
Zijn missie begon met een 62jarige cliënte die een 
lapje grond van haar opa in Turkije bleek te hebben 
geërfd. De Sociale Dienst kwam erachter en taxeer
de het op € 7.000, net boven de vermogensgrens. Dus 
werd haar uitkering stopgezet en pas na maanden van 
traineren en vernederen hervat. ‘De gemeente behan
delde haar als fraudeur. Ze had geen inkomen meer, 
maar moest wel reiskosten maken voor bewijsstukken 
uit Turkije. Hoe betaalde ze dat? Had ze soms zwart 
werk, vroeg de gemeente? Terwijl ze van haar kinde
ren leende.’
De zaak was geen uitzondering, zo leerde Küçükünal 
uit Wobverzoeken bij alle gemeenten. Sociale dien
sten speuren naar zijn zeggen via de ambassade naar 
verzwegen vakantiehuisjes. In Turkije is daarvoor 
zelfs een gespecialiseerd detectivebureau, dat goed 
zakendoet, stelt hij. ‘Zo’n onderzoek kost tonnen, 
maar levert miljoenen op. Want er wordt vaak tien
duizenden euro’s teruggevorderd.’
Doorgaans zijn er volgens hem verzachtende omstan
digheden. Het gaat niet om droomvilla’s maar goed
kope huisjes en de laaggeletterde eigenaren wisten 
niet van de meldplicht. Maar Küçükünal richt zich lie
ver op het discriminatieverbod. ‘Bent u van plan ande
re groepen te gaan controleren? vroeg de rechter aan 
gemeente Tilburg. Nee, antwoordde de ambtenaar, we 
zoeken alleen in Turkije. Hebt u dan aanwijzingen dat 
er in Turkije meer gefraudeerd wordt? Ook niet. Dan is 
dat natuurlijk discriminatie.’
Na die uitspraak gingen gemeentes selecteren op 
basis van een neutrale subparameter, de vakantie

bestemming. ‘In theorie was iedereen die een lange 
vakantie in het buitenland opgaf verdacht, maar in de 
praktijk liet het filter alleen Turken door,’ constateer
de Küçükünal na nieuw onderzoek, ‘zelfs als die hele
maal niet weg waren geweest. Ging er dan geen enke
le autochtoon met bijstand op vakantie?’ Hij behaalde 
nieuwe overwinningen tegen Almelo en Tilburg. Ven
lo en Venray pakten het daarna weer anders aan: ze on
derzochten naast alle Turken ook een Pool, een Belg 
en een Surinamer. ‘Dat klinkt als een mop. Maar al
leen de Turkse groep bleek langdurig onderzocht, en 
dus werd bij die anderen niets gevonden.’ Hij kon de 
zaak voor zijn cliënten schikken. Pensionado’s kunnen 
doorgaans onbezorgd van een vakantiehuis genieten. 
Veel migranten hebben door een AOWgat de Aan
vullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) nodig. 
Voor die bijstand geldt de vermogenstoets. Daarom 
speurt ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar va
kantiehuizen. De bank meldt dat transparant in zijn 
algoritmeregister en onderzocht alle dossiers inte
graal, behalve die van de verreweg grootste etnische 
groep van tienduizend autochtonen met een AOWgat. 
Uit deze groep kosmopolieten werden er slechts vijf
tig dossiers geselecteerd voor controle. ‘En men is nu 
al vier jaar bezig met die vijftig dossiers, terwijl daar
voor duizenden Turken, Marokkanen, Bosniërs, Su
rinamers en andere nationaliteiten zijn afgewerkt.’ 
Küçükünal vraagt de werkdocumenten en evaluaties 
op, zodat hij de Centrale Raad kan laten toetsen of de 
selectie discriminatoir is geweest. ‘Zo ja, dan moeten 
duizenden zaken worden herzien. Maar ze rekken en 
stellen dat het project nog niet klaar is.’
De SVB beriep zich volgens de advocaat tot dusver op 
coronareisbeperkingen bij controle van de vijftig au
tochtonen. ‘De selectiecriteria voor deze groep kun
nen in verband met de onderzoeksbelangen nog niet 
worden geopenbaard,’ zo zeiden ze onlangs bij een 
van de vele zittingen. De SBV kan vooralsnog geen hel
derheid bieden. ‘We begrijpen niet welke documenten 
Küçükünal precies bedoelt met zijn Wooverzoeken,’ 
reageert de voorlichter desgevraagd.

Mag je discrimineren op grond van vakantiebestemming?

advocaat en algoritme

 door Marco de Vries

Sociale en digitale 
vangnetten
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VANEPS is hét erkende nummer 1-advocatenkantoor 

in de Nederlandse Cariben. Voor onze Corporate 

& Litigation praktijk zijn wij op zoek naar gedreven 

advocaten. Wij bieden een inspirerende en uitdagende 

werkomgeving waarin wordt gewerkt aan interessante 

regionale en internationale zaken. 

Tijdelijk dienstverband is  bespreekbaar.

www.vaneps.com

GEZOCHT: ADVOCAAT-MEDEWERKERS/ 
GEVORDERDE ADVOCAAT-STAGIAIRES

06 53 96 35 30 

DOUWES@DOUWESDEJONGE.NL 

DOUWESDEJONGE.NL

Graag komen we met jou in contact als 
je geïnteresseerd bent. Dat mag per mail, 
maar ook op andere wijze. Zo kun je ook 
een video- of tekstboodschap uploaden 
via onze website. 
Zo nodig kan vooraf 
informatie worden 
ingewonnen bij 
Jan Douwes:

De werkzaamheden spitsen zich 
ondermeer toe op het arbeidsrecht 
en het personen- en familierecht. 
Maar we houden ons ook bezig 
met ondernemingsrecht, strafrecht, 
huurrecht en – als nichegebied – 
jachtrecht. 
We werken in een klein, hecht, 
professioneel team. We willen 
onze  cliënten adviseren op een 
hoog niveau. Er is veel ruimte voor 
persoonlijke ontplooiing. 
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de dealmaker

H et lijkt erop dat we het ergste hebben gehad,’ 
zegt partner Roman Tarlavski van het Amster
damse kantoor van CMS waar dertig advoca

ten zich bezighouden met corporate advies. Het voor 
advocaten doorgaans lucratieve advieswerk bij fusies 
en overnames doorliep een hobbelig traject. Na een 
sterk 2021 zakte de markt als gevolg van de oorlog in 
Oekraïne in de tweede helft jaar van vorig jaar ietwat in.
‘Zo goed als 2021 zal het niet snel meer worden, maar 
vooral bij private equity is veel geld in omloop dat ren
dabel moet worden ingezet. Dat lijkt het dit jaar te win
nen van negatieve factoren als de hard gestegen rente 
en de toegenomen moeite om bancaire financiering 
te bemachtigen. Daarnaast presteert de technologie
sector onverminderd sterk en zullen veel transacties 
gedreven worden door de snelle digitale transforma
tie.’ Bovendien, stelt Tarlavski, is het onvermijdelijk 
dat ondernemingen door de huidige crisis onderdelen 
moeten afstoten.
CMS behoort met ruim vijfduizend advocaten tot de 
grootste Europese kantoren en rapporteert jaarlijks 
over de ontwikkelingen op de overnamemarkt. Daar
naast geeft het kantoor in een afzonderlijke studie 
periodiek inzage in veranderingen in contractvoor
waarden bij overnames waarbij het zelf als adviseur is 
opgetreden. Eind vorig jaar publiceerde Tarlavski hier
over in een eigen artikel in het tijdschrift Contracteren.
‘Met de afkoeling van de overnamemarkt is het niet 
langer de verkoper die de voorwaarden kan dicteren, 

 door Bendert Zevenbergen

De conjunctuur is van invloed op zowel de omvang van de overnamemarkt 

als op hoe transacties worden vormgegeven. Roman Tarlavski 

van CMS voorspelt een redelijk voorspoedig jaar, waarbij kopers 

meer zekerheden kunnen bedingen dan in topjaar 2021. Naast het 

uitonderhandelen van voorwaarden krijgen overnameadvocaten vooral 

veel werk aan duurzaamheidseisen aan bedrijven.

maar de koper,’ zegt Tarlavski. ‘Dat we nu mogelijk 
richting een kopersmarkt gaan, is onder meer te zien 
aan het oplopen van de zogenoemde liability caps, het 
maximale bedrag waarvoor de verko
per aansprakelijk kan worden gehou
den als na de transactie bepaalde ga
ranties niet zijn nagekomen.’ Ook is 
de earn outregeling in trek, de bepa
ling waarbij de overnameprijs deels 
afhankelijk wordt gemaakt van de fi
nanciële prestaties van de gekochte 
onderneming gedurende een zekere 
periode na de transactie. ‘De earn out 
is een goed middel om toch tot een 
transactie te komen bij onenigheid 
over de prijs. Juist in de huidige markt 
groeit deze mismatch, omdat verkopers vasthouden 
aan relatief hoge waarderingen uit het verleden, ter
wijl kopers bezorgd zijn.’
Los van het uitonderhandelen van de telkens verande
rende machtsbalans tussen verkoper en koper voor
ziet Tarlavski dat overnameadvocaten veel werk krij
gen aan regelgeving die bedrijven verplicht om te 
rapporteren over duurzaamheidsaspecten van al hun 
toeleveranciers in de keten. ‘Zeker bij overnames wil je 
achteraf geen gedoe wanneer toeleveranciers niet aan 
zekere standaarden blijken te voldoen. Dit betekent 
dat het boekenonderzoek bij overnames uitgebreider 
wordt.’

Naar een 
kopersmarkt?

Roman Tarlavski

Bereik 

de zakelijke 

lezers 

van het FD

Voor informatie bel Capital Media Services 024 - 360 77 10 of mail@capitalmediaservices.nl

de ‘Jaargids Advocatuur 2023’

Verschijnt eind april bijgesloten bij het Financieele Dagblad (print). 

Mis het niet.

Uw kantoor onder de aandacht van zakelijk Nederland. 

Afbeelding van de 2022-editie

Aruba  •   Bonaire   •    CuraçaoAruba  •  Bonaire  •  Curaçao  •  St. Maarten

Bezoek onze website www.advocaatindecariben.nl/vacatures of scan de QR-code voor meer informatie.

VANEPS is hét erkende nummer 1-advocatenkantoor 

in de Nederlandse Cariben. Voor onze Corporate 

& Litigation praktijk zijn wij op zoek naar gedreven 

advocaten. Wij bieden een inspirerende en uitdagende 

werkomgeving waarin wordt gewerkt aan interessante 

regionale en internationale zaken. 

Tijdelijk dienstverband is  bespreekbaar.

www.vaneps.com

GEZOCHT: ADVOCAAT-MEDEWERKERS/ 
GEVORDERDE ADVOCAAT-STAGIAIRES

06 53 96 35 30 

DOUWES@DOUWESDEJONGE.NL 

DOUWESDEJONGE.NL

Graag komen we met jou in contact als 
je geïnteresseerd bent. Dat mag per mail, 
maar ook op andere wijze. Zo kun je ook 
een video- of tekstboodschap uploaden 
via onze website. 
Zo nodig kan vooraf 
informatie worden 
ingewonnen bij 
Jan Douwes:

De werkzaamheden spitsen zich 
ondermeer toe op het arbeidsrecht 
en het personen- en familierecht. 
Maar we houden ons ook bezig 
met ondernemingsrecht, strafrecht, 
huurrecht en – als nichegebied – 
jachtrecht. 
We werken in een klein, hecht, 
professioneel team. We willen 
onze  cliënten adviseren op een 
hoog niveau. Er is veel ruimte voor 
persoonlijke ontplooiing. 



REVIEWS.

D I C K  B O S B O O M  V A N  E B H  L E G A L
V E R Z A M E L T  R E V I E W S  V I A
A D V O C A A T S C O R E

“Ik ben zelf al heel lang een groot voorstander van reviews.”

Vraag nu een gratis demo aan!

Binnen nagenoeg iedere branche zijn
reviews reeds jaren een bekend
fenomeen.
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Succesvol acquireren en relaties beheren? 

Acquisitietrainer Daniëlle de Jonge geeft 

praktische tips.

S ommige gesprekken verlopen soepel, andere 
geven het gevoel dat je moet duwen en trekken. 
Vaak ligt de oorzaak bij botsende communica

tiestijlen. Want net als jij heeft ook elke – potentiële – 
cliënt een eigen stijl. Als die wat ver uit elkaar liggen, 
kan een gesprek wat stroever gaan. In dit artikel lees je 
hoe je de stijlen herkent én hoe je ermee omgaat.
De vier stijlen in dit artikel zijn een tikkeltje uitver
groot, voor een betere herkenbaarheid. Over het alge
meen combineren mensen verschillende stijlen, maar 
voert er eentje de boventoon.

DOMINANT
Heeft een luide stem, hoog spreektempo en krachtige 
lichaamstaal – bijvoorbeeld een stevige handdruk en 
veel oogcontact. Dit type is doorgaans goed geïnfor
meerd en weet wat hij of zij wil. Kan nogal ongeduldig 
en veeleisend zijn, efficiëntie en resultaatgerichtheid 
zijn heel belangrijk. Beslist snel en heeft interesse in 
de grote lijnen.
Een zakelijke benadering wordt door het dominante 
type gewaardeerd, net als duidelijkheid en overtui
gingskracht. Bied bij voorkeur meerdere oplossingen 
of alternatieven, zodat je gesprekspartner een keuze 
heeft. Benoem daarbij duidelijk wat het voordeel is. 
Heb je je commerciële gesprekstechnieken op orde 
dan laat je de ander zelf de beste oplossing ontdekken 
en weet je hem of haar te ‘sturen’ naar de optie die jij 
het best acht.

SPRAAKWATERVAL
Bij dit type is het moeilijk ertussen te komen en de re
gie in handen te houden. Enthousiast, energierijk en 
sociaal zijn kenmerkend, net als een optimistische 
instelling en veel (glim)lachen. Is vaak zelfverzekerd 
en heeft een expressieve lichaamstaal. Geeft én krijgt 
graag aandacht.
Hoe ga je ermee om? Wees ontspannen, positief en en
thousiast. Wil je het gesprek onderbreken, wees dan 
alert op een korte stilte – ook spraakwaterval types 
 halen een keer adem – en zeg dan de naam van de per
soon. Alle aandacht gaat dan meteen naar jou en jij 

 door Daniëlle de Jonge

Klanttypes: 
zo ga je ermee om

kunt het gesprek weer leiden. Vat daarnaast geregeld 
samen en stel meer gesloten dan open vragen.

GEVOELSMENS
Het type dat de volle aandacht bij een gesprek heeft, 
goed kan luisteren en rustig en vriendelijk overkomt. 
Praat kort en bondig, weet vaak wel 
wat hij of zij wil. Dit type is heel gedul
dig en ontspannen. Als echt gevoels
mens is de relatie van grote waarde 
en hij of zij wil extra graag het idee 
hebben dat jullie samen optrekken in 
het geheel.
Informeel zakelijk zijn staat voorop, 
wees vriendelijk en rustig. Niet te jovi
aal of ‘zacht’, evenmin te afstandelijk. 
Stel veel open vragen en geef ruimte 
om te laten nadenken en praten. Luis
ter aandachtig, ook naar de emotie die 
meeweegt. Laat duidelijk merken dat je vertrouwen 
geeft, dan krijg je dat ook terug. Datzelfde geldt voor 
het benadrukken dat jullie samen het proces ingaan, 
het levert je een loyale cliënt op.

ZWIJGZAAM
Dit type praat zacht en weinig, kan soms een aarzelen
de en onzekere indruk wekken. Maakt weinig oogcon
tact en veel aantekeningen. Heeft veel oog voor detail, 
is analytisch en heeft zich vooraf goed geïnformeerd. 
Informele gesprekonderwerpen zijn aan deze persoon 
niet besteed, die komt graag direct ter zake.
Zorg in ieder geval voor een logische gespreksstruc
tuur en laat merken dat je verstand van zaken hebt. 
Wees to the point, geef uitleg en laat zien wat iemand 
kan verwachten. Stel vooral gesloten vragen, open vra
gen kunnen als overweldigend worden ervaren. Bied 
extra zekerheid, bijvoorbeeld door informatie na te 
sturen of referenties te delen.
Tot slot: het is natuurlijk niet de bedoeling dat je een 
toneelstukje gaat spelen. Wat wel werkt, is meebewe
gen met de ander om het gesprek soepel te laten ver
lopen.

Daniëlle de Jonge



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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Integriteit in de 
zakelijke advocatuur

Jonathan E. Soeharno, Emilie van 
Rijckevorsel-Teeuwen en Jan Loorbach (red.)
ISBN:  978-94-6212-721-0
1e druk, 2022, 323 pagina’s 
€ 58,00

Bestel uw exemplaar vandaag
via www.boomjuridisch.nl

Welke verantwoordelijkheden 
heeft een kantoor als werkgever?

Deze bundel beoogt geen ethics 
washing, maar wil de binnen de 
zakelijke advocatuur bestaande kennis 
over gedragsrecht, beroepsethiek en 
integriteit in kaart brengen, met als 
doel integriteitsversterking. 
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Nieuwe verdeling aandachtsgebieden algemene raad

Op 1 november 2022 is Jan Broekhuizen 
toegetreden tot de algemene raad en zijn 
Bernard de Leest en Theda Boersema 
afgetreden. Door de wisseling van 
bestuursleden is ook de verdeling van 
aandachtsgebieden binnen het bestuur 
van de NOvA gewijzigd. V.l.n.r.: Jeroen 
Soeteman (aandachtsgebieden Advocaat 
van de toekomst en Advocaat als mens), 
Sanne van Oers (aandachtsgebied Advocaat 
in de maatschappij), Robert Crince le Roy, 
algemeen deken (aandachtsgebieden 
Algemene vertegenwoordiging balie en 
Rechtsstatelijke aangelegenheden), Susan 
Kaak, waarnemend deken (aandachtsgebied 
Huis van de NOvA) en Jan Broekhuizen 
(aandachtsgebied Advocaat in de praktijk).

‘Onafhankelijke advocatuur cruciaal 
voor het functioneren van de rule of law’
In zijn nieuwjaarstoespraak op 19 januari jl. 

focuste algemeen deken Robert Crince le Roy op 

de rule of law binnen de Nederlandse rechtsstaat. 

In het belang van een goede rechtsbedeling brak 

hij een lans voor een onafhankelijke advocatuur.

A dvocaten leveren een bijzondere en belang
rijke bijdrage aan het in stand houden van de 
rechtsstaat. Zij kunnen dit alleen goed ver

richten als de kernwaarden van de advocatuur ten 
volle kunnen worden uitgeoefend. Voor advocaten 
vanzelfsprekende beginselen als partijdigheid en ge
heimhouding, in het belang van een goede rechtsbe
deling aan rechtzoekenden, staan echter onder druk. 
Als publiekrechtelijke beroepsorganisatie maakt de 
NOvA zich namens de balie sterk voor het in stand 
houden van deze kernwaarden en bijbehorende privi
leges, zoals het beroepsgeheim en het verschonings
recht.’ Naast de maatschappelijke tendens om deze 
advocatuurlijke privileges in te perken, stipte Crince le 

Roy enkele andere zor
gelijke ontwikkelingen 
aan. Zo kunnen advo
caten helaas niet altijd 
hun werk veilig en onbe
lemmerd meer uitoefenen. De helft van de balie heeft 
het afgelopen jaar met geweld, bedreiging of andere 
agressie te maken gehad. Ook benoemde de algemeen 
deken de terugloop van nieuwe advocaten in de soci
ale advocatuur, wat op termijn een bedreiging vormt 
voor de toegang tot het recht.

Lees de volledige nieuwjaarstoespraak van de algemeen 
deken op advocatenorde.nl.

https://www.advocatenorde.nl/over-de-nova/bestuursorganen/algemene-raad
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Advocaten kunnen bezoekadres 
in Handelsregister KvK 
laten afschermen
Op 15 december 2022 is het aangepaste artikel 51 Handelsregisterbesluit 

in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk om een bezoekadres in 

het Handelsregister af te schermen bij een concrete bedreiging, of 

wanneer dreiging waarschijnlijk is als gevolg van de beroepsuitoefening. 

Het ‘zijn van advocaat’ is dan voldoende om voor afscherming 

in aanmerking te komen. De NOvA heeft hierover op 2 januari 

een convenant met de Kamer van Koophandel afgesloten.

A dvocaten(kantoren) kunnen eenvoudig een 
beroep op afscherming van het bezoekadres 
doen, omdat de NOvA als een van de eerste 

beroepsorganisaties een convenant heeft afgesloten 
met de KvK. Het ‘zijn van advocaat’, gebaseerd op de 
 NOvAdatabase Zoekeenadvocaat.nl, is voldoende re
den om te kwalificeren voor afscherming van het be
zoekadres, zonder enige aanleiding of noodzaak tot 
onderbouwing. Dit wordt ‘waarschijnlijke dreiging’ 
genoemd.

VOORWAARDEN
Wel geldt een aantal voorwaarden. Afscherming kan 
alleen als het bezoekadres (van een vof, cv, maatschap, 
vereniging of stichting) gelijk is aan het woonadres. 
Tevens dient een alternatief postadres (zoals een post
bus) te worden geregistreerd. Afscherming is niet mo
gelijk voor (buitenlandse) kapitaalvennootschappen 
zoals bv’s en nv’s.

CONCRETE DREIGING
Advocaten die concreet worden bedreigd, kunnen al
tijd om afscherming van het bezoekadres vragen. Ook 
als het bezoekadres niet gelijk is aan het woonadres, 
en onafhankelijk van de rechtsvorm.

EENMANSZAKEN
Voor eenmanszaken kan het bezoekadres zonder op
gaaf van redenen worden afgeschermd, ook als het be
zoekadres afwijkt van het woonadres.

Zodra een bezoekadres is afgeschermd, is dit niet 
meer openbaar. Alleen medewerkers van bestuursor
ganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kun
nen deze gegevens bekijken als zij daarvoor een auto
risatie hebben.

MEER INFORMATIE
Kijk op kvk.nl/afscherming.

https://www.kvk.nl/over-kvk/over-het-handelsregister/afschermen-van-je-bezoekadres-wat-is-mogelijk/convenant-nederlandse-orde-van-advocaten-nova/
https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/
https://www.kvk.nl/over-kvk/over-het-handelsregister/afschermen-van-je-bezoekadres-wat-is-mogelijk/waarschijnlijke-dreiging/
https://www.kvk.nl/over-kvk/over-het-handelsregister/afschermen-van-je-bezoekadres-wat-is-mogelijk/dreiging-die-afscherming-noodzakelijk-maakt/
https://www.kvk.nl/over-kvk/over-het-handelsregister/afschermen-van-je-bezoekadres-wat-is-mogelijk/je-hebt-een-eenmanszaak/
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JURIDISCH VIRTUAL ASSISTANT
Creëert rust, overzicht en ruimte voor groei! 

Ben je advocaat of jurist met een eigen praktijk? Wil je groeien, maar 
houdt je volle agenda dat tegen? Stop dan nu met alles zelf doen.

Schakel een juridisch virtual assistant in die jou alle niet-declarabele 
taken uit handen neemt. Iemand die rust en overzicht brengt. Zodat 
jij je kunt richten op waar je goed in bent: jouw cliënten helpen.

Mr. K. Aantjes 
aantjes@aantjeszevenberg.nl

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

 070-3906260 | www.aantjeszevenberg.nl

Voor ons kantoor in Alphen aan den Rijn zoeken wij een
ADVOCAAT of (GEVORDERDE) STAGIAIRE
voor de algemene praktijk

n  Heb je affiniteit met het vermogensrecht, 
 het ondernemingsrecht en/of het huurrecht?
n  Ben je juridisch getalenteerd, ambitieus en 
 communicatief sterk?
n  Wil je graag een eigen algemene civiele praktijk?

SOLLICITEER DAN!

Wij zijn een ambitieus, informeel, modern en eigenzinnig kan-
toor. Wij bieden veel vrijheid, goede arbeidsvoorwaarden en alle 
moderne faciliteiten. Wij waarderen het als je meedenkt over 
de gang van zaken op kantoor.

Leer ons kantoor beter kennen via onze website 
https://intveenadvocaten.nl.

Stuur je sollicitatiebrief met cv en, indien nog relevant, cijferlijst 
naar sollicitatie@intveenadvocaten.nl.

Vragen? Neem contact op met Rieks Warendorp Torringa: 
0172 - 47 56 77, wt@intveenadvocaten.nl

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

HOOGSTE KWALITEIT MATERIALEN

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

HET TOGAHUIS � Kastanjelaan 400 � 5616 LZ Eindhoven 
www.togahuis.nl � info@togahuis.nl � 06 22 79 11 05

WIJNKAMP 
Rechtsanwaltskanzlei / Lawfi rm

Nederlandstalig advocatenkantoor gevestigd in Oostenrijk.

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

Internationaal handelsrecht en vakantiehuizenproblematiek

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

T:  0043 - 5418 20 400 M: offi ce@wlawfi rm.eu W: www.bergsportrecht.eu
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Reviewers in opleiding

Afgelopen december volgden 
drie nieuwe groepen advocaten 
de NOvA-cursus ‘Reviewer 
peer review’. In 2023 kunnen zij 
goed voorbereid aan de slag 
als deskundig reviewer. Bent 
u op zoek naar een reviewer 
om te kunnen voldoen aan 
de kwaliteitstoetsen via peer 
review? Kijk op advocatenorde.
nl/reviewers.

https://www.advocatenorde.nl/reviewers
https://www.advocatenorde.nl/reviewers
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V an de financiële bijdrage gaat het grootste 
deel (27%) naar het toezicht op de advocatuur, 
opgebouwd uit de kosten van het college van 

toezicht en het dekenberaad. Vlak daarna volgt de be
kostiging van de tuchtrechtspraak (Hof en Raden van 
Discipline) met 26%. Iets minder dan de helft (47%) 
gaat naar de uitvoering van de overige wettelijke taken 
van de NOvA.

WETTELIJKE TAKEN NOVA
De financiële bijdrage vanuit de balie stelt de NOvA als 
publiekrechtelijke beroepsorganisatie in staat de on
afhankelijke positie van de advocatuur te borgen en 
uitvoering te geven aan de bij wet opgedragen taken. 
De NOvA staat met de inzet van de balie voor een goe
de rechtsbedeling en toegang tot het recht. Belangrij
ke taken van de NOvA zijn het zorg dragen voor de be
roepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen 
van de kwaliteit van de beroepsgroep, communica
tie over en informatieverstrekking aan de advocatuur 
en de organisatie en bekostiging van de tuchtrecht
spraak.

KERNWAARDEN CENTRAAL
Advocaten leveren een bijdrage aan het in stand hou
den van de rechtsstaat. Zij kunnen deze bijzondere en 
belangrijke taak alleen goed verrichten als de kern
waarden van de advocatuur ten volle kunnen worden 
uitgeoefend. Voor advocaten vanzelfsprekende begin
selen als partijdigheid en geheimhouding, in het be
lang van de rechtzoekende, staan onder druk. In het 
belang van een goede rechtsbedeling maakt de NOvA 
zich als vertegenwoordiger van alle advocaten bij de 
politiek en in de samenleving sterk voor het in stand 

houden van deze kernwaarden. Zo ageerde de NOvA 
begin 2023 tijdens de consultatie van de aanpassing 
van de Penitentiaire beginselenwet stevig tegen de 
voorgestelde maatregelen om het vrij en vertrouwelijk 
verkeer tussen raadsman en cliënt in te perken.

VOORUITBLIK 2023
Via de Taskforce Bescherming tegen ondermijning 
blijft de NOvA ook in 2023 inzetten op het verhogen 
van de weerbaarheid en veiligheid van de advocatuur. 
Naast het bestaande aanbod aan weerbaarheidstrai
ningen komen er speciale trainingen voor startende 
advocaatstagiairs. Verder initieert de NOvA een drie
tal wetenschappelijke onderzoeken, alle vanuit het 
perspectief van de risico’s voor de advocaat en diens 
omgeving (familie, kantoor). En in het voorjaar 2023 
komt een tool beschikbaar, waarmee advocaten zelf 
kunnen checken in welke openbare registers hun 
(privé)adresgegevens voorkomen en hoe zij deze data 
kunnen afschermen.
Veel aandacht gaat ook in 2023 naar een duurzaam 
stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. De NOvA 
blijft met de overheid in gesprek over het belang van 
periodieke herijking van het aantal uren per zaak en 
herziening van het uurtarief. Met universiteiten wordt 
overlegd hoe studenten beter geïnformeerd kunnen 
worden over het belang van de sociale advocatuur.
De ontwikkeling naar een landelijk toezichthouder 
advocatuur (LTA) zal in de loop van 2023 concreter ge
stalte gaan krijgen. Ook andere belangrijke dossiers, 
zoals het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen 
de balie en de informatievoorziening rondom de sanc
tieregelgeving, blijven de inzet van de NOvA vragen.

Medio januari hebben alle advocaten de digitale factuur 

voor de financiële bijdrage aan de Nederlandse orde van 

advocaten voor 2023 ontvangen. De financiële bijdrage in 

categorie 1 bedraagt € 1.038, in categorie 2 is dit € 339. 

Waar wordt deze aan besteed? Een overzicht van de 

belangrijkste thema’s en bijbehorende uitgaven in 2023.

Hoe wordt uw financiële 
bijdrage in 2023 besteed?

https://www.advocatenorde.nl/de-advocaat/kernwaarden-1
https://www.advocatenorde.nl/de-advocaat/kernwaarden-1
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/beperkende-detentiemaatregelen-zetten-vrij-en-vertrouwelijk-verkeer-tussen-advocaat-en-clint-ernstig-onder-druk
https://www.advocatenorde.nl/dossiers-2/weerbaarheid/taskforce-bescherming-tegen-ondermijning
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/nova-weerbaarheidsprogramma-verder-uitgebreid-in-2023
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/onderzoeken-naar-kroongetuigenregeling-pgp-telefoons-en-betalingen-aan-advocaten
https://www.advocatenorde.nl/standpunten/gefinancierde-rechtsbijstand-2/duurzaam-stelsel-rechtsbijstand
https://www.advocatenorde.nl/standpunten/gefinancierde-rechtsbijstand-2/duurzaam-stelsel-rechtsbijstand
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/toezicht-op-de-advocatuur
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/toezicht-op-de-advocatuur
https://www.advocatenorde.nl/over-de-nova/onze-mensen/platform-inclusie-en-diversiteit
https://www.advocatenorde.nl/over-de-nova/onze-mensen/platform-inclusie-en-diversiteit
https://www.advocatenorde.nl/dossiers-2/sanctieregelgeving
https://www.advocatenorde.nl/dossiers-2/sanctieregelgeving
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/stijging-financile-bijdrage-2023-beperkt-tot-7
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van de nova   dilemmapp

Zakelijke relatie

HET DILEMMA
Ik ben advocaat met een algemene praktijk. Tijdens 
een eerste afspraak op kantoor vraagt cliënt, een hore
caondernemer, of ik voor hem een koopovereenkomst 
kan opstellen voor de aankoop van een snackbar. Het 
heeft enorme spoed, er zijn meer gegadigden voor de 
snackbar. Dezelfde dag maak ik de conceptovereen
komst. Vanwege de spoed kan ik het Wwftcliënton
derzoek niet afronden, omdat cliënt geen identiteits
bewijs bij zich heeft. De volgende ochtend bespreken 
we op mijn kantoor de conceptovereenkomst. Ik vraag 
cliënt nogmaals naar zijn identiteitsbewijs, dat hij we
derom niet kan tonen omdat hij dat onlangs verloren 
is. Daarnaast vraagt cliënt of hij € 15.000 in contanten 
kan storten op mijn derdengeldenrekening, met het 
verzoek dit rechtstreeks te betalen aan de verkoper als 
tekengeld. Het restantbedrag voor de aankoop loopt 
via de notaris. Wat doe ik?

SLOTOPMERKING NOVA
Wat doe je als je het Wwftcliëntonderzoek niet kunt 
afronden en je cliënt je vraagt contant geld te mogen 
storten op je derdengeldenrekening? 68% kiest ervoor 
om de dienstverlening te stoppen, de zakelijke rela
tie te beëindigen en een melding te doen bij de FIU. 
6% zet de dienstverlening voort. De overige 24% geeft 
onder ‘Reacties’ bijna unaniem aan te kiezen voor het 
stoppen of opschorten van de dienstverlening, maar 
geen melding bij de FIU te doen.
Het cliëntonderzoek dient in beginsel te zijn afgerond 
voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan (artikel 4 
lid 1 Wwft). Het is mogelijk de identiteit iets later te ve
rifiëren, op voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor de 
dienstverlening en er weinig risico op witwassen be
staat (artikel 4 lid 3 Wwft). Wanneer het cliëntonder
zoek niet kan worden afgerond, zoals hier het geval is, 
schrijft artikel 5 lid 3 Wwft voor dat de advocaat de za
kelijke relatie beëindigt. Of ook een melding bij de FIU 
(artikel 16 lid 1 Wwft) gedaan moet worden, hangt af 
van bepaalde indicatoren. De zogenoemde objectieve 
indicator voor het doen van een melding bij de FIU is 
een transactie voor een bedrag van €10.000 of meer, 
betaald aan of door tussenkomst van de advocaat in 
contanten. In dit dilemma vraagt de cliënt de advo
caat om €15.000 contant in ontvangst te nemen, hier 
dient dus een melding te worden gedaan.

Zou u zonder een afgerond cliëntonderzoek toch de dienstverlening 

aan uw cliënt voortzetten, omdat het om een spoedopdracht gaat?

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

6% 
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dienstverlening voort 
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de zakelijke relatie

24%  
heeft een 

 andere mening

68%  
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relatie te beëindigen en een 
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advocaten?

(294 stemmen,
12-01-2023)
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https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2022-11-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2022-11-01
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D it heeft de NOvA de minister voor Rechtsbe
scherming laten weten in een wetgevingsad
vies over de wijziging van de Penitentiaire be

ginselenwet in verband met aanvullende maatregelen 
tegen georganiseerde criminaliteit in detentie.

MAXIMAAL TWEE 
RECHTSBIJSTANDSVERLENERS

Om te voorkomen dat een ge
detineerde de contactmoge
lijkheden met de buiten wereld 
gebruikt voor het plegen of 
voorbereiden van ernstige mis
drijven, wil de minister voor 
Rechtsbescherming dat deze 
contactmogelijkheden wor
den beperkt of dat daarop ver

scherpt toezicht plaatsvindt. Ook tussen de gedeti
neerde en een advocaat. De minister wil het aantal 
rechtsbijstandsverleners dat toegang heeft tot de ge
detineerde beperken tot twee. Dat is in strijd met on
der meer het recht op vrije advocaatkeuze. Daarnaast 
wil hij het mogelijk maken om gesprekken tussen ad
vocaten en gedetineerden in bepaalde gevangenisre
gimes visueel op te nemen. Dit staat op gespannen 
voet met de vereiste vertrouwelijkheid waarbinnen 
het gesprek tussen advocaat en cliënt moet kunnen 
plaatsvinden.

TASKFORCE BESCHERMING 
TEGEN ONDERMIJNING
De NOvA laat weten dat veruit de meeste advocaten 
hun werk op integere wijze doen. Door het uitvergro
ten van incidenten zou een ander beeld kunnen ont
staan, namelijk dat hiervan op grote schaal sprake is. 
De NOvA bestrijdt dit en meent dat politiek niet bedre
ven zou moeten worden op incidenten. Dit doet geen 

Beperkende detentiemaatregelen zetten vrij en vertrouwelijk 
verkeer tussen advocaat en cliënt ernstig onder druk

wetgevingsadvies

recht aan de integere wijze waarop advocaten hun be
roep uitoefenen.
Het voorgaande wil niet zeggen dat er niet ook voor de 
advocatuur een opgave bestaat om te zorgen dat men 
bestand is tegen druk en dreiging die kan worden uit
geoefend door (onder meer) de georganiseerde mis
daad. Eind 2021 heeft de NOvA daarom de Taskforce 
Bescherming tegen ondermijning opgericht. Hiermee 
wil de NOvA de bewustwording van risico’s die met de 
beroepsuitoefening van advocaten kunnen samen
hangen vergroten en de weerbaarheid en veiligheid 
van advocaten – en daarmee uiteindelijk de rechts
staat – versterken.

ADEQUATE BIJSTAND ONDER DRUK
Alhoewel de NOvA onderkent dat het noodzakelijk 
kan zijn om tegen bepaalde verdachten van ‘de buiten
categorie’ maatregelen te kunnen treffen die waarbor
gen dat zij hun criminele handelen niet kunnen voort
zetten tijdens detentie, moet tegelijkertijd niet uit 
het oog verloren worden dat het hier om een buiten
categorie gaat. Dat maakt ook dat zeer terughoudend 
omgesprongen moet worden met het invoeren van ge
nerieke wetgeving en maatregelen die ook nog eens 
zeer diep ingrijpen op mensenrechten en het recht op 
rechtsbijstand om dit doel te bereiken. Adequate bij
stand komt op dit moment steeds meer onder druk te 
staan. Dat is schadelijk, ook voor de legitimiteit van 
het strafproces. De NOvA vraagt haar advies in acht 
te nemen en te betrekken bij het verdere wetgevings
proces.

JURIDISCHE DATABANK
Download dit wetgevingsadvies (3 januari 2023) en 
andere wetgevingsadviezen op advocatenorde.nl/
juridische databank. Kijk voor alle wetgevingsadvies
commissies op advocatenorde.nl/adviescommissies.

Nut en noodzaak voor het beperken van het aantal raadslieden dat 

rechtsbijstand verleent aan verdachten in de EBI of een afdeling voor intensief 

toezicht zijn onvoldoende onderbouwd. Datzelfde geldt voor het houden van 

visueel toezicht op EBI-gedetineerden en hun advocaten. Deze voorgenomen 

maatregelen zijn slechts gestoeld op incidenten en vormen een vergaande 

beperking op het recht op rechtsbijstand en vrij verkeer met een raadsman.

https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/1923?terug=%2Fjuridische-databank%2Fwetgevingsadviezen%3Flimiet%3D10
https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/1923?terug=%2Fjuridische-databank%2Fwetgevingsadviezen%3Flimiet%3D10
https://www.internetconsultatie.nl/maatregelen_tegen_georganiseerde_criminaliteit_vanuit_detentie/b1
https://www.internetconsultatie.nl/maatregelen_tegen_georganiseerde_criminaliteit_vanuit_detentie/b1
https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/1923?terug=%2Fjuridische-databank%2Fwetgevingsadviezen%3Flimiet%3D10
https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank
https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank
https://www.advocatenorde.nl/over-de-nova/onze-mensen/adviescommissies
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I n Amsterdam nam het aantal advocaten fors toe 
met 189, een plus van ruim 3%. Het enige andere 
arrondissement met een – beperkte– groei is Den 

Haag, waar per saldo zeven advocaten (+0,36%) bij
kwamen. Alle andere arrondissementen noteren een 
daling van het aantal advocaten. Relatief de groot
ste daler is Limburg (2,25%), gevolgd door Zeeland
WestBrabant (1,54%), Gelderland (1,35%) en Overijs
sel (1,20%).

GROEI BALIE 2012-2022
Het afgelopen decennium stijgt het aantal advoca
ten in Nederland jaarlijks licht, waarbij sinds 2014 de 
groei niet uitkomt boven de 1 procent. In 2022 nam de 
groei af van 0,78% naar 0,63%.

Beperkte groei balie, alleen in 
Amsterdam en Den Haag
Op 1 januari 2023 staan 18.218 advocaten op het tableau ingeschreven, 

een beperkte toename van 0,63% ten opzichte van vorig jaar (18.104). 

De geringe groei van de balie in 2022 komt vrijwel geheel voor rekening 

van het arrondissement Amsterdam. In negen van de elf arrondissementen 

is sprake van een lichte afname van het aantal advocaten.
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cursussen voor advocaten 
over mensenrechten 
in de rechtsstaat

T er bevordering van de rechtsstaat op Euro
pees niveau ontwikkelde de Raad van Europa 
in 2004 het HELPprogramma, dat staat voor 

Human Rights Education for Legal Professionals. 
Van 20 oktober tot en met 10 december 2022 vond de 
(deels) online cursus Ethics for Judges, Prosecutors 
and Lawyers plaats. Vertegenwoordigers van bijna alle 
Europese nationale balies waren bij de aftrap aanwe
zig, waaronder ook de NOvA. Onder de sprekers wa
ren onder anderen de vicepresident van de Council of 
Bars and Law Societies of Europe (CCBE), een rechter 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) en het hoofd mensenrechtenopleidingen van 
de Raad van Europa.

ETHICS FOR JUDGES, 
PROSECUTORS AND LAWYERS
Deze HELPcursus gaat in op het belang van beroeps
ethiek en het Europese juridische kader. Daarnaast 
omvat deze cursus modules specifiek voor advocaten, 
rechters en het OM, waarin dieper op de beroepsgroe
pen en hun rol in de rechtsstaat wordt ingegaan. De 
cursus behandelt op interactieve wijze de kernbegrip
pen, rechtsbronnen en beginselen inzake de rechten 
en plichten die advocaten en andere juridisch profes
sionals in een goed functionerende rechtsstaat heb
ben. Denk bijvoorbeeld aan onafhankelijkheid, zowel 

in de zin van staatsbemoeienis, als van te ver gaande 
vereenzelviging met de cliënt. Het waarborgen van die 
onafhankelijkheid is zowel een plicht van de staat als 
een verantwoordelijkheid van de advocaat. Dat ligt on
der meer vast in nationale en internationale regelin
gen en in de rechtspraak van de Europese rechter. Te
gelijk bewijst de actualiteit dat dergelijke beginselen 
nooit een vanzelfsprekend bezit zijn. Een voorbeeld 
daarvan is de druk die door de Hongaarse staat op de 
onafhankelijkheid van de juridische professie wordt 
uitgeoefend.

HELP-PROGRAMMA
Het HELPprogramma omvat een groot aantal online 
cursussen, die vrij toegankelijk zijn en gevolgd kun
nen worden door Europese advocaten en andere ju
ridisch professionals. Zo zijn er cursussen over bij
voorbeeld business and human rights, cybercrime, 
transnationale mensenhandel, bioethiek en discri
minatie. De cursussen bestaan uit korte videopresen
taties, interactieve webpagina’s en links naar de be
langrijkste materialen en rechtspraak. Bij sommige 
cursussen kan de cursist gebruikmaken van een on
line beschikbare tutor, maar de meeste cursussen 
kunnen zelfstandig worden gevolgd, op een moment 
dat het de advocaat uitkomt. De cursussen vormen zo 
een uitstekende introductie tot de onderwerpen die 
van groot belang zijn voor het goed functioneren van 
de advocaat in de rechtsstaat.

MEER INFORMATIE
Bekijk het volledige HELPcursusaanbod op help.
elearning.ext.coe.int.

In een maatschappij, die gegrondvest is op de eerbied voor het recht, 

heeft de advocaat een voorname rol. De taak van de advocaat is niet 

beperkt tot het getrouwelijk uitvoeren van een opdracht binnen het kader 

van de wet. In een rechtsstaat is de advocaat onontbeerlijk voor de 

rechtsbedeling en voor de rechtzoekenden wier rechten en vrijheden hij moet 

verdedigen. Het respect voor de taak van de advocaat is een essentiële 

voorwaarde voor een rechtsstaat en een democratische samenleving.

HELP: 

https://help.elearning.ext.coe.int/
https://help.elearning.ext.coe.int/
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Beroepsgeheim en verschoningsrecht 
voor advocaten bij grensoverschrijdende 
fiscale constructies

D e kennisgevingsplicht op grond van de Euro
pese DAC6richtlijn is in strijd met het recht 
op eerbiediging van de communicatie tussen 

een advocaat en zijn cliënt. Dat blijkt uit een prejudi
ciële uitspraak van het Europees Hof van Justitie op 8 
december 2022.
De zaak draaide om de omvang van de bescherming 
van het beroepsgeheim van advocaten die als interme
diair betrokken zijn bij fiscale constructies en de ken
nisgevingsplicht die op hen rust krachtens DAC6. Het 
hof oordeelt dat de kennisgevingsplicht niet noodza
kelijk is en dus in strijd is met het recht op eerbiedi
ging van de communicatie tussen een advocaat en zijn 
cliënt. Over de implicaties van deze uitspraak voor de 
advocatuur in Nederland voert de NOvA overleg met 
het ministerie van Financiën.

MEER INFORMATIE
Kijk op advocatenorde.nl/nieuws (15 december).

E ind 2022 kwam de Europese Commissie met 
een nieuwe serie FAQ’s over het verbod op 
dienstverlening aan Russische entiteiten (ar

tikel 5n Verordening 833/2014). Hierin komt een aan
tal praktische vragen aan de orde, waarin de commis
sie het eerdere standpunt bevestigt: advocatuurlijke 
diensten zijn uitgezonderd van het verbod op juridi
sche dienstverlening indien en voor zover het gaat om 
het recht op verdediging en toegang tot de rechter. 
Maar alleen als het ‘strikt noodzakelijk’ is en ‘there is 
no other way’.

MEER INFORMATIE
Kijk op advocatenorde.nl/sanctieregelgeving.

Sanctieregelgeving: advocatuurlijke 
diensten uitgezonderd van verbod 
op juridische dienstverlening

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/beroepsgeheim-en-verschoningsrecht-voor-advocaten-bij-grensoverschrijdende-fiscale-constructies
https://www.advocatenorde.nl/sanctieregelgeving
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1

2

3
V: Mijn advocatenpas is gestolen. Hoe moet ik dat mel-
den en hoe krijg ik zo snel mogelijk weer een nieuwe 
pas?
A: Op portal.advocatenpas.nl kiest u voor ‘ondersteu
ning’ en ‘pas verloren of gestolen’. U wordt dan ge
vraagd om uw BARnummer en geboortedatum. Na
dat u per email uw melding heeft bevestigd, wordt uw 
pas geblokkeerd. U ontvangt daarna een brief met een 
toegangscode. Met deze toegangscode kunt u in de ad
vocatenpasportal kiezen voor ‘start aanvraag met toe
gangscode’ om een nieuwe advocatenpas (en/of advo
catenpasapp) aan te vragen. Deze kunt u dan binnen 
circa twee weken verwachten.

V: Ik werk als advocaat en wil een halfjaar gaan rei-
zen (sabbatical). Moet ik over die periode PO-punten 
 halen?
A: Ja, zolang u als advocaat op het tableau staat, moet 
u aan alle verplichtingen uit de regelgeving voldoen, 
zoals het behalen van POpunten.

veelgestelde vragen

Mijn advocatenpas is gestolen. Hoe krijg ik 
zo snel mogelijk weer een nieuwe pas?
Top 3 van veelgestelde vragen van advocaten 
aan het Informatiepunt deze maand.

V: Ik heb me aangemeld voor de basistest van de Be-
roepsopleiding Advocaten. Mag ik bij de toets een wet-
boek meenemen waarin aantekeningen en/of verwij-
zingen staan?
A: Ja, het is toegestaan om in een wetboek tekst te on
derstrepen, markeringen te maken, tabs aan te bren
gen of verwijzingen naar andere wetsartikelen te heb
ben. U mag alleen nergens tekst toevoegen.

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

ADVIESCOMMISSIE BESTUURSRECHT
Benoemd als lid per 9 januari 2023:
 mr. J.E. (Joyce) van der Holst
 mr. A.M. (Anke) van de Laar

benoemingen

https://portal.advocatenpas.nl/home
https://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0
https://www.advocatenorde.nl/beroepsopleiding/beroepsopleiding-advocaten-vanaf-2021-1/basistest
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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.

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.

CONTACT MET DE NOVA
 Adres

Monarch Tower
Prinses Beatrixlaan 5
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

 Contact algemeen
Telefoon: (070) 335 35 35
Email: 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
Email: 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 
CvAstukken.
i: mijnorde.advocatenorde.nl

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

 Beroepsopleiding Advocaten
Informatie voor advocaatstagiairs 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; mavr: 1012 uur en 
2022 uur, za: 1416 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

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



EXCLUSIEVE PRIVÉ- EN 
FAMILIEREIZEN DOOR AFRIKA 
MET MATOKE TOURS

TANZANIA

KENIA

OEGANDA

RWANDA

NAMIBIË

MADAGASCAR

ZAMBIA

BOTSWANA

MALAWI

ZANZIBAR

MAURITIUS

COMOREN

Matoke Tours raakt reizigers in het hart met de mooiste 
maatwerkreizen door het oosten en zuiden van Afrika. W�  
zien maatwerk als een ambacht, waarmee w�  u in staat 
stellen om de mooiste plekken op een intieme, exclusieve 
en comfortabele manier te beleven. Exclusiviteit zit b�  ons 
niet alleen in de prachtige en kleinschalige lodges waar u 
verbl� ft, maar juist ook in de ervaringen die u beleeft.

Vraag via de QR-code ons uitgebreide inspiratiemagazine 
aan of k� k op matoketours.nl

MATOKE_ADV_ADVO_DEF.indd   1MATOKE_ADV_ADVO_DEF.indd   1 27-10-2022   11:3127-10-2022   11:31
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NAAR ANDER 
KANTOOR 
Acer, mw. mr. Z.: Ozkara 
advocaten te Arnhem
Avezaat, mr. R.M.: Landvast 
Advocaten te Rotterdam
Baijer, mr. L.H.J.: Eversheds 
Sutherland (Netherlands) B.V. 
te Amsterdam
Beenen, mr. T.W.: FG Lawyers 
te Amsterdam
Bekkering, mr. M.C.: Loev 
Advocaten te Rotterdam
Berkouwer, mw. mr. J.: 
Advokatenkollektief 
Rotterdam te Rotterdam
Bijsterbosch, mw. mr. 
J.S.: Vogelaar Bosch Spijer 
Advocaten te Maasdijk
Bontenbal, mr. J.: DOEN Legal 
B.V. te Zeist
Braat, mw. mr. J.: Hekkelman 
Advocaten N.V. te Nijmegen
Broijl, mw. mr. J.: Parkzicht 
Advocaten te Rotterdam
Brouwer, mr. I.W.B.M.: 
Houthoff te Rotterdam
Bruintjes, mw. mr. R.A.: Van 
Lelyveld Advocaten te Leek
Coumou, mr. H.C.J.: Ariëns 
Advocaten te Amersfoort
Dam, mr. D.L. van: Crown 
Legal te Rotterdam
Dekker, mr. E.E.: WS Advocaten 
& Mediators Amsterdam te 
Amsterdam
Deveer, mr. J.M.: TEAM 
Advocaten te Utrecht
Donkersloot, mr. R.J.: Van 
der Feltz advocaten te 
’sGravenhage
Doorn, mw. mr. E.M.F. van: 
WeDo Legal te Veghel
Drieshen, mw. mr. S.R.A.: Holla 
N.V. te ’sHertogenbosch

Dubbelden, mr. M.R. den: 
Donahue & Partners LLP te 
New York
Eckhardt, mw. mr. S.A.: Van 
Doorne N.V. te Amsterdam
Eliens, mr. M.F.: Lemstra Van 
der Korst N.V. te Amsterdam
Evers, mr. R.: Legaltree te 
Amsterdam
Evertse, mw. mr. J.: 9Corporate 
te Rotterdam
Ewijk, mw. mr. J.J. van: 
Advocaten in de Praktijk te 
Utrecht
Flipse, mw. mr. M.: Van Doorne 
N.V. te Amsterdam
Fresco, mr. B.: HJF Advocaten 
B.V. te Rotterdam
Gastel, mw. mr. D. van: DM 
Letselschade te Halsteren
Geest, mr. M. de: Dialoog 
Advocatuur & Mediation te 
Heerhugowaard
Gerven, mr. D. van: Ploum te 
Rotterdam
Gijsbers, mw. mr. J.A.M.: Van 
Doorne N.V. te Amsterdam
Gijsberts, mr. G.L.: Hofstad 
Advocaten te ’sGravenhage
Glas, mr. M.G.P.: Summit 
Advocaten te ’sGravenhage
Grishkova, mw. mr. A.P.: De 
Brauw Blackstone Westbroek 
N.V. te Londen
Groen, mw. mr. N.: SCG 
Advocaten BV te ’sGravenhage
Hartland, mw. mr. A.: 
Van Diepen Van der Kroef 
Advocaten te Alkmaar
Heijne, mr. F.R.: Project Moore 
Advocaten te Amsterdam
Heijningen, mw. mr. J.P.W.M. 
van: Houthoff New York B.V. te 
New York
Heijs, mw. mr. C.: AbelnBron 
Advocaten te Groningen

Hendriks, mr. J.A.J.: Vogelaar 
Bosch Spijer Advocaten te 
Maasdijk
Hendriks, mr. M.P.C.: AKD te 
Eindhoven
Herrera Farfán, mw. mr. S.: 
Houthoff te Londen
Hoekstra, mw. mr. E.F.E.: 
Dialoog Advocatuur & 
Mediation te Heerhugowaard
Hoens, mr. J.A.P.F.: Advocaten 
in de Praktijk te Utrecht
Holterhues, mw. mr. L.: LXA 
N.V. te ’sHertogenbosch
Holthuis, mw. mr. M.: 
Boshouwers Schellekens 
Spoormans Familierecht te 
Amsterdam
Hoogen, mw. mr. E.J.A. van 
den: Liebrand Ruijs Advocaten 
te Oss
Hoogerdijk, mw. mr. 
M.M.: Ariëns Advocaten te 
Amersfoort
Houben, mw. mr. H.L.M.: 
Merit Medical Nederland BV te 
Maastrichtairport
Hove, mw. mr. D.D. van: Ploum 
te Rotterdam
Kistemaker, mw. mr. S.K.: 
Florent te Amsterdam
Klabbers, mr. R.F.M.: Swinkels 
Family Brewers N.V. te Lieshout
Kleingeld, mr. J.J.Y.: Zuidflank 
Advocaten te Rijswijk zh
Klooster, mw. mr. D.F.M. van: 
SRK Rechtsbijstand B.V. te 
’sGravenhage
Kolenbrander, mr. J.H.: 
DayOne Advocaten LLP te 
’sGravenhage
Kučko, mw. mr. M.: Baker & 
McKenzie Amsterdam N.V. te 
Amsterdam
Lam, mw. mr. Y.Y.Y.: Van 
Doorne N.V. te Amsterdam

Lemmens, mw. mr. C.J.: 
Claassen Advocaten te 
Eindhoven
Leunissen, mw. mr. L.E.: 
Salomons Beelaerts Advocaten 
te ’sGravenhage
Loonen, mr. R.W.J.L.: Celik 
Letselschade Advocaten te 
Maastricht
Maessen, mr. R.D.: Maessen & 
Houben Strafrechtadvocaten 
te Heerlen
Mandema, mw. mr. D.P.: 
Vogelaar Bosch Spijer 
Advocaten te Maasdijk
Meering, mr. E.: Holla N.V. 
te Utrecht
Omta, mr. F.R.: yspeert 
advocaten te Groningen
Patang, mw. mr. H.: 
NewGround Law te Amsterdam
Peeters, mw. mr. M.A.P.: Orde 
van Advocaten Limburg te 
Herten
Pietersz, mw. mr. D.D.: 
Advocaten in de Praktijk te 
Utrecht
Poppelaars, mr. R.B.M.: TDNL 
Strafrechtadvocaten te Breda
Pouw, mr. A.P.: DayOne 
Advocaten LLP te 
’sGravenhage
Pulles, mr. G.J.W.: TACT 
Advocaten te Amsterdam
Reidsma, mw. mr. I.: Advocaten 
Gemeente Utrecht te Utrecht
Reijns, mr. A.A.M.: Pinsent 
Masons Netherlands LLP te 
Amsterdam
Rodenburg, mr. J.H.: Uiteen 
Advocaten en Mediators 
Familie en Erfrecht te 
Rotterdam
Roeters van Lennep, mw. 
mr. S.R.: Six Advocaten 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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Rutten, mr. A.J.H.: Stellicher 
Advocaten N.V. te Arnhem
Sarigöl, mw. mr. E.C.: 
Asselbergs & Klinkhamer 
Advocaten te EttenLeur
Schiettekatte, mw. mr. N.: 
Mieke Krol advocaten te 
Rotterdam
Scholten, mw. mr. C.J.L.: 
Loyens & Loeff N.V. te Londen
Schoofs, mw. mr. G.J.E.: 
Boumans & Partners advocaten 
te Heerlen
Schopman, mw. mr. K.: Daniels 
Huisman N.V. te Enschede
Schouten, mr. S.S.: TRIP 
Advocaten Notarissen te 
Leeuwarden
Schouten, mw. mr. J.: Aalmoes 
Advocaten te Amsterdam
Schreinemacher, mr. C.M.E.: 
Veemadvocaten te Amsterdam
Seel, mw. mr. M.N.: Pinsent 
Masons Netherlands LLP te 
Amsterdam
Smelt, mr. W.M.: Lexence N.V. 
te Amsterdam
Splinter, mw. mr. T.C.: 
Wille Donker advocaten te 
Bodegraven
Sprenkels, mr. M.F.E.: Keulers 
& Partners Advocaten te Beek lb
Stegenga, mr. A.J.: De Brauw 
Blackstone Westbroek N.V. te 
Londen
Struik, mr. M.: ARAG 
Rechtsbijstand te Roermond
Todorov, mw. mr. J.: Vogelaar 
Bosch Spijer Advocaten te 
Maasdijk
Uitman, mr. B.A.J.: 
Law&Pepper Advocaten B.V. te 
Eindhoven
Vandersmissen, mr. V.: Griph te 
Amsterdam
Vastmans, mr. R.H.H.: Recoup 
advocaten te Utrecht
Verbunt, mr. M.N.A.J.: 
Westpoint advocaten | 
mediators te Tilburg
Verstappen, mw. mr. M.P.M.: 
Houthoff te Londen
Verzaal, mw. mr. S.A.C.: TEAM 
Advocaten te Utrecht
Vink, mw. mr. M.M.: Pact 
Advocaten te Amsterdam
Vries, mr. D. de: La Gro 
Geelkerken Advocaten B.V. te 
Alphen aan den Rijn
Wals, mr. J.P.C.: Freshfields 
Bruckhaus Deringer LLP te 
Amsterdam
Wansem, mw. mr. B.B. van der: 
Brinkhof te Amsterdam
Weerkamp, mw. mr. L.D.: 
Aalmoes Advocaten te 
Amsterdam

Weinstein, mr. D.S.: Florent te 
Amsterdam
Wernink, mr. C.W.: SRK 
Rechtsbijstand B.V. te 
’sGravenhage
Wery, mr. J.C.: Damsté 
advocaten  notarissen te 
Amsterdam
Weyn, mr. S.B.: Schade 
Advocatuur B.V. te Laren nh
Wierenga, mw. mr. M.: TEAM 
Advocaten te Utrecht
Wijnbergen, mw. mr. L.: TRIP 
Advocaten Notarissen te 
Groningen
Windmeijer, mw. mr. D.C.: Ten 
Holter Noordam advocaten te 
Rotterdam
Wouden, mr. J.H. van der: 
Vasteland Advocaten te 
Rotterdam
Yuen, mw. mr. B.L.: 
Shell Nederland 
Verkoopmaatschappij B.V. te 
Rotterdam
Zanden, mw. mr. R.W. van: 
Boulevard Advocaten te 
Arnhem
Zandt, mr. J.J.O.: Ploum te 
Rotterdam
Zeeman, mr. A.: 
Advocatenkantoor Roethof te 
Amsterdam
Zijlstra, mw. mr. J.G.: Ploum te 
Rotterdam
Zwart, mw. mr. I.E.: Van 
Wassenaer Wytema 
Letselschadeadvocaten & 
Mediation te Haarlem

NAAR NIEUW(E) 
KANTOOR OF 
ASSOCIATIE
Advocatenkantoor Van Haaster 
(mw. mr. V.J.M.H.Y. van Haaster 
te Haarlem)
AMA Advocatuur (mr. A.L. 
Appelman te Zwolle)
AUTO1 (mr. A. Qurishi te 
Amsterdam)
Bos & Partners Advocaten B.V. 
(mr. H.J. Bos en mw. mr. D.H.S. 
Hulsewé te De Woude)
Bram Sommen Letselschade 
& Slachtoffer Advocaat (mr. B. 
Sommen te Mierlo)
BROER. Ondernemersadvocaat 
(mr. W.T. Broer te Utrecht)
COMP. lawyers (mw. mr. E.D. 
van Aalst te Rotterdam)
deTomaso Strafrecht BV (mr. 
E.M.J. Thomas te Breda)
DM Letselschade (mw. mr. D. 
van Gastel en mw. mr. M.J. de 
WitJansen te Halsteren)
DO-advocatuur (mr. J.P. 
Dijstelberge te Groningen)

dsbrg strafrechtadvocaat (mr. 
A.W.A.P. Doesburg te Breda)
Fortuna Legal (mw. mr. R. 
Amato te Apeldoorn)
Halprin Law (mr. P.E. Halprin 
te Amsterdam)
Herbert Smith Freehils (mr. 
J.M. Schepel te Londen)
HJD de Boer (mr. H.J.D. de Boer 
te Rotterdam)
Hoek Legal B.V. (mr. G. Hoek te 
Heinenoord)
Jonker Advocatuur (mw. 
mr. H.A. Jonkervan Dijk te 
Dwingeloo)
Knol Advocatuur (mw. mr. G.E. 
Knol te Groningen)
Krämer & Van Galen 
strafrechtadvocaten (mr. A.W.J. 
van Galen en mr. B.W.J. Krämer 
te Amsterdam)
Litigis Advocatuur (mr. M.J.N. 
Vermeij te ’sGravenhage)
Loev Advocaten (mr. M.C. 
Bekkering en mw. mr. D.S. 
Lösing te Rotterdam)
Londonck & Kos Coöperatief 
U.A. (mw. mr. M.G. Kos te 
Amsterdam)
Maessen & Houben 
Strafrechtadvocaten (mr. 
W.W.J. Houben en mr. R.D. 
Maessen te Heerlen)
Mei Advocatuur & Mediation 
(mr. W.W.P. Mei te Hilversum)
Mieke den Hollander 
Advocatuur en Mediation (mw. 
mr. M.J. den HollanderFischer 
te Oegstgeest)
mr. C.J. Hes / B Privacy Proof 
(mw. mr. C.J. Hes te Haarlem)
Nan & Koolaard Arbitration 
(mr. D.M. Koolaard en mr. M.P. 
Nan te Amsterdam)
NOOR Advocatuur (mr. J.P. van 
Mulken te Nuth)
Ovis advocatuur (mw. mr. N.R. 
Schaap te Haarlem)
Parkzicht Advocaten (mw. mr. 
J. Broijl, mw. mr. Ch.J. Nicolaï, 
mw. mr. M.F.A. van Pelt, mw. 
mr. M.M. Polman en mr. D.H. 
van Tongerlo te Rotterdam)
R&P China Lawyers (mr. R.H.J. 
van Bijnen te Shanghai)
Rijkhoff Strafrecht (mw. mr. 
R.G.M. Rijkhoff te Amsterdam)
Sandman Legal (mr. R.C.W. van 
der Zande te Utrecht)
Scherp Advocatuur B.V. (mr. C. 
van Scherpenzeel te Leersum)
Sculic Advocatuur (mr. M. 
Sculic te Rotterdam)
Sijben en Partners 
Advocaten-het 
Onderwijskantoor (SPA-hOK) 
(mw. mr. R.M. de Bekker en mr. 
M.G. Hofman te Heemstede)

SluisWest Advocaten B.V. (mr. 
C.N. van der Sluis en mr. M.A.J. 
West te Rotterdam)
Smit Advocatuur (mr. M. Smit 
te ’sGravenhage)
Spaa Haasjes Advocaten (mw. 
mr. M. Haasjes en mr. M. Spaa 
te ’sGravenhage)
TCA Advocaten (mr. N. 
Claassen en mr. R. Tetteroo te 
Rotterdam)
Tülü & Kahraman Advocaten 
(mw. mr. S. Kahraman en mr. 
K. Tülü te Badhoevedorp)
Van Stigt Legal (mr. A.J.N. van 
Stigt te Rotterdam)
Vaste Advocaat BV (mr. K.G.O. 
Afriyieh te Haarlem)
Veldhof Advocatuur (mw. mr. 
S.E.C. Veldhof te Breda)
VIEV Advocatuur (mw. mr. B.I. 
SchellingerAkse te Apeldoorn)
Vinck&Vijver B.V. (mr. R.D.J. 
Bavinck te Amsterdam)
Vos Public International 
Law (mw. mr. F.B.H. Vos te 
Amsterdam)
Welmoed de Boer Advocatuur 
(mw. mr. W.M. de Boer te 
Groningen)
ZO. Advocaten in Zorg en 
Onderwijs (mw. mr. J.S.C. Bos, 
mw. mr. T.A.M. van den Ende 
en mr. M.H.G. van de Mortel te 
Utrecht)

UIT DE PRAKTIJK
Altenburg, mr. P.W., 
Amsterdam (31122022)
Appelman, mr. P.P.J.L., 
Alkmaar (31122022)
Arkelvan Gasselt, mw. 
mr. H.J.M. van, Heilig 
Landstichting (31122022)
Baas, mw. mr. A., Groningen 
(31122022)
Bakkum, mr. P.W., Zierikzee 
(27122022)
Baremans, mw. mr. J.M., 
Utrecht (31122022)
Beijneveld, mr. M., Rotterdam 
(01012023)
Berkeljon, mw. mr. Y., 
Amsterdam (31122022)
Beukering-Michielsen, mw. 
mr. C.F.M.L., Eindhoven 
(31122022)
Biggelaar, mw. mr. M.A.P.J. van 
den, Waalre (31122022)
Bilgi, mw. mr. J.S., Rotterdam 
(31122022)
Blokland, mr. A.L.K., 
Vinkeveen (31122022)
Boer, mr. C.R.N. de, Beek lb 
(31122022)
Boersema, mw. mr. T.T.M.L., 
Apeldoorn (31122022)
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Bohemen, mr. M.L. van, 
Amsterdam (14122022)
Bon, mw. mr. E.S. van, 
Hilversum (30122022)
Bonnet, mw. mr. S.W.C., 
Amsterdam (31122022)
Bos, mr. W.J. van den, 
Rotterdam (31122022)
Bos, mw. mr. A.M., Amsterdam 
(31122022)
Bosmans, mw. mr. S., 
Rotterdam (31122022)
Bouman, mr. P., Helmond 
(31122022)
Brand, mr. A.A. van den, 
Nijmegen (31122022)
Brand, mr. J.C.C.M., 
Westervoort (30122022)
Brenninkmeijer, mr. A.M., 
Amsterdam (31122022)
Brink, mr. E.W. van den, 
Amsterdam (31122022)
Brink, mr. S.W. van den, 
Rotterdam (31122022)
Brugge, mr. D.J., Apeldoorn 
(30122022)
Brussel, mr. F.A. van, Almere 
(30122022)
Bruyn, mr. J.B.J. de, Lochem 
(31122022)
Bugter, mr. H.S., Nijmegen 
(30122022)
Buikes, mr. P., Apeldoorn 
(31122022)
Burg, mr. J. van der, Arnhem 
(01122022)
Canimoglu, mw. mr. S., 
Rotterdam (31122022)
Catsman, mr. W.L., Rotterdam 
(09122022)
Claassen, mr. E.A.M., Zwolle 
(31122022)
Compri, mr. L.G.U., Nijmegen 
(30122022)
Coppers, mw. mr. E.H.J., Venlo 
(31122022)
Crepin, mr. J.T.C.M., 
Rotterdam (31122022)
Creusen, mw. mr. S.A.H., 
Heerlen (01012023)
Cuppen, mw. mr. M.C.J., 
Amsterdam (31122022)
Daniels, mr. J.B.R., Arnhem 
(01012023)
Debi, mw. mr. M.R., IJsselstein 
ut (31122022)
Deinum, mr. M., Geleen 
(01122022)
Derksen, mr. S., Oss 
(31122022)
Doijer, mr. W.T., Bloemendaal 
(31122022)
Dood, mr. J.C. de, VelsenZuid 
(31122022)
Dort, mr. J.J. van, Naarden 
(31122022)
Drielsma, mw. mr. M.R.P., 
’sGravenhage (30122022)

Duijvendijk, mr. J. van, Baarn 
(31122022)
Dunsbergen, mr. A., 
Gorinchem (31122022)
Dyck, mr. JP. van, Valkenburg 
lb (01122022)
Echter, mr. E.A., Rotterdam 
(01012023)
Elzinga, mw. mr. W.P., Utrecht 
(31122022)
Engelsman, mw. mr. E.D. den, 
Amsterdam (31122022)
Essers, mr. M.J.J.M., Zeist 
(31122022)
Eusman, mw. mr. W.J., 
Amsterdam (31122022)
Everwijn, mr. R., Austerlitz 
(29122022)
Gardenbroek, mr. Th., 
Amsterdam (31122022)
Gerretsen, mr. G.P., 
Amsterdam (31122022)
Goeij, mr. J.C. de, Alkmaar 
(31122022)
Goorbergh, mw. mr. L. van den, 
Amsterdam (31122022)
Goorhuis Oude Sanderink, mw. 
mr. M., Enschede (31122022)
Grift, mw. mr. S. van de, 
Amsterdam (06122022)
Grimm, mw. mr. M., Drachten 
(29122022)
Grolleman, mr. S., Leeuwarden 
(09122022)
Groot, mr. J.F. de, Amsterdam 
(01012023)
Haan, mr. J. de, Cuijk 
(31122022)
Haase, mr. A.G.M., 
’sGravenhage (31122022)
Habets, mw. mr. E.J.M., 
Schiedam (31122022)
Hage, mr. I.J.G.H., Ede gld 
(30122022)
Hagedorn, mr. A., Amsterdam 
(31122022)
Hart, mw. mr. M.E.J. de, 
Waalwijk (31122022)
Hazenkamp, mw. mr. M.A. van 
den, Veghel (01122022)
Heida, mr. Y.G., Amsterdam 
(31122022)
Heijde, mw. mr. A.J.J.M. de, 
Amsterdam (01012023)
Heijden, mr. E.H.J. van der, 
Heerlen (01012023)
Hertog, mw. mr. F.E. den, 
Amersfoort (23122022)
Hielkema, mr. J., Leek 
(30122022)
Hoeden, mr. E. van der, 
Amstelveen (31122022)
Hoetmer, mw. mr. C.H., 
Amsterdam (01012023)
Hofstede, mw. mr. J., Almelo 
(30122022)
Hogerzeil, mr. W.H., 
Amsterdam (01012023)

Holsbrink, mr. J.A., Enschede 
(31122022)
Hoogerwerf, mw. mr. K.J., 
Schiedam (31122022)
Hoogstad, mr. J.P.A., 
’sGravenhage (09122022)
Hoogstraate, mw. mr. E.L., 
Haarlem (31122022)
Houtzager, mr. Ph.R.B., Zeist 
(31122022)
Huijbers, mw. mr. M.C.S., 
Amsterdam (31122022)
Hummen, mr. B.K., 
Amsterdam (31122022)
Jansen, mw. mr. D.W., Zutphen 
(31122022)
Janssen, mr. M.M.J., Maastricht 
(28122022)
Jaspers, mr. C.E.J., Amsterdam 
(13122022)
Johannink, mr. J.J.L.M., 
Coevorden (01122022)
Jong, mr. J.M.L.G. de, 
Rotterdam (31122022)
Jonge, mr. J.A. de, Amsterdam 
(31122022)
Kan, mr. M. van, Zutphen 
(31122022)
Kasteleijn, mr. M.B., 
Amsterdam (31122022)
Kauling-Leeftink, mw. mr. A., 
Drachten (31122022)
Keuter, mw. mr. C.M.E., 
’sGravenhage (31122022)
Kleefstra, mr. J.P., Groningen 
(31122022)
Klijnstra, mw. mr. M.H., 
Amsterdam (31122022)
Klokke, mr. K.L., Utrecht 
(01122022)
Klomp-Kraal, mw. mr. A., 
’sGravenhage (01012023)
Kok, mw. mr. E.M. de, 
Amsterdam (31122022)
Kolev, mr. I.K., Hapert 
(31122022)
Koopman-van Lieshout, 
mw. mr. S.A.J.C., Rosmalen 
(31122022)
Krikke, mr. K.A., Amsterdam 
(31122022)
Kroesbergen, mr. S., Ede gld 
(31122022)
Kroon, mr. H., Hilversum 
(12122022)
Kroon, mr. R.W.A., Almelo 
(22122022)
Kruijs, mr. P.W. van der, 
’sHertogenbosch (16122022)
Kruseman, mw. mr. J.H., 
Amsterdam (30122022)
Kuijer, mr. C.P., Rotterdam 
(31122022)
Kwakman, mw. mr. J.A.M., 
Assen (29122022)
Laan, mw. mr. P.A.M.H. van 
der, Amersfoort (31122022)

Laane, mr. N.L.H.M., Enschede 
(31122022)
Langelaar, mr. J.F., Leiden 
(31122022)
Laporte, mw. mr. F.A.P., 
Langbroek (30122022)
Lassche, mr. E.S., Amsterdam 
(31122022)
Laurman, mr. G., Strijen 
(31122022)
Lautenbach, mw. mr. J.J.R., 
Rotterdam (31122022)
Leenhouts, mr. K.F., Tiel 
(31122022)
Leenhouts, mw. mr. M.C., 
Amsterdam (31122022)
Leent, mr. M.A.S.M. van, 
Enschede (31122022)
Leijssen, mr. R.J., Enschede 
(31122022)
Lengton, mr. A.H.C., 
Rotterdam (06122022)
Leur, mw. mr. B.C.V.J. van, Delft 
(31122022)
Lever, mr. R., Leiden 
(01012023)
Liebrand, mr. W.J., Oss 
(31122022)
Lingen, mw. mr. C.S. van, Zeist 
(01122022)
Lodder, mw. mr. S., Eindhoven 
(31122022)
Loorbach, mr. J.D., Rotterdam 
(31122022)
Loos, mr. R.J., Amsterdam 
(05122022)
Louwen, mw. mr. R.L., 
Bilthoven (31122022)
Mak, mr. S.N.S.M., Groningen 
(31122022)
Malicki, mw. mr. M., 
Papendrecht (28112022)
Malmberg, mw. mr. C.E.M., 
’sGravenhage (02012023)
Martina-Dirks, mw. mr. E.S., 
Alkmaar (01122022)
Marwijk, mr. J.A.H. van, 
Utrecht (31122022)
Meggelen, mw. mr. I.J. van, 
Spijkenisse (01122022)
Meijer, mr. B., Amsterdam 
(31122022)
Mertens, mr. R.F.H., 
Maastricht (31122022)
Meutgeert, mr. M.R., 
Amsterdam (31122022)
Minne, mw. mr. E.W. van der, 
’sGravenhage (31122022)
Miranda, mr. M. de, 
Amsterdam (31122022)
Mors, mr. K. ter, Almelo 
(12122022)
Muijsson, mr. J.S., Nieuwegein 
(31122022)
Mungroop, mr. M.E., 
Amsterdam (30122022)
Niekerk, mw. mr. C.G.M. van, 
Amsterdam (01122022)
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Niewijk, mr. R., Amsterdam 
(31122022)
Nijkamp, mr. E.T.J.A.M., 
Hengelo ov (31122022)
Nijkamp, mw. mr. O.N.P., 
Utrecht (01012023)
Odijk, mw. mr. S., Arnhem 
(01012023)
Oever, mw. mr. B.W.N. van den, 
Leiden (31122022)
Ohlenroth, mw. mr. F.A.E., 
Oegstgeest (31122022)
Okkerse, mr. C.W.J., Almere 
(31122022)
Opstal, mr. M.L.A. van, 
’sHertogenbosch (31122022)
Outer-Kroon, mw. mr. B.G. den, 
Amsterdam (31122022)
Paardekooper, mr. R., 
Zoetermeer (01012023)
Peeters, mr. L.R.T., Rotterdam 
(30122022)
Peeters, mr. P.A.J., Rotterdam 
(31122022)
Perfors, mw. mr. M., Leiden 
(31122022)
Pfeifle, mw. mr. B.C., Schiedam 
(31122022)
Ploeg, mr. W., Nieuwegein 
(01012023)
Poelenije, mr. E., Enschede 
(31122022)
Quaedvlieg, mr. A.A., 
Amsterdam (31122022)
Raaijmakers, mr. F.J.M., Riel 
(31122022)
Rademaker, mw. mr. M.A.M., 
Breda (01122022)
Reuder, mr. B.M.M., 
Amsterdam (01122022)
Rhijn, mw. mr. E.R. van, 
Rotterdam (31122022)
Riessen, mw. mr. J.M. van, 
Bavel (31122022)
Roo, mr. A.R. van, Nieuwegein 
(30122022)
Rook, mw. mr. L., Utrecht 
(01122022)

Rossum, mw. mr. F.J.E. van, 
Amsterdam (31122022)
Rozendaal, mr. J., Amsterdam 
(23122022)
Ruiter, mw. mr. L.M. de, 
Rotterdam (01012023)
Sadhoe, mw. mr. P.P., Breda 
(29122022)
Samsom, mr. M.C., Rotterdam 
(31122022)
Samson, mw. mr. F., Zeist 
(01012023)
Sandberg, mw. mr. E.H.A., 
Rotterdam (31122022)
Sanders, mr. G.P.M., Eindhoven 
(01012023)
Santi, mr. U., Waalwijk 
(31122022)
Schermerhorn, mw. mr. E., 
Amsterdam (31122022)
Schoofs, mr. J.A.H., Arnhem 
(27122022)
Schotte, mr. A.M., Doorn 
(31122022)
Schoute, mr. F.J., Amsterdam 
(31122022)
Schreurs, mw. mr. A.P.G.M., 
Tilburg (30122022)
Siebenga-Moggré, mw. mr. 
J.C.E., Zwolle (31122022)
Sluis, mr. D., Haarlem 
(31122022)
Smink, mr. R.H., Amersfoort 
(30122022)
Smole, mr. D.R., Amsterdam 
(01012023)
Sparreboom, mw. mr. D., Den 
Helder (31122022)
Spierings, mw. mr. C.E.E.S.M., 
Rijswijk zh (31122022)
Spronk, mw. mr. J.M., Utrecht 
(31122022)
Star Busmann, mr. G.E., 
Amsterdam (31122022)
Stein, mr. E.W., Amsterdam 
(31122022)
Steyger, mw. mr. E., 
’sHertogenbosch (31122022)

Stoové, mr. M.C.C., Utrecht 
(31122022)
Sträter, mw. mr. M.E., Utrecht 
(30122022)
Sudibyo, mw. mr. A.L., 
Amsterdam (01012023)
Tak, mr. J.Ch. van der, Bergen 
op Zoom (31122022)
Teklenburg, mw. mr. S.M.M., 
Eindhoven (31122022)
Timmer, mw. mr. E.C., 
Rotterdam (01012023)
Timmermans, mw. mr. M.A.L., 
Tilburg (30122022)
Tongeren, mr. W.J.M. van, 
Twello (31122022)
Turkkol, mr. N., Amsterdam 
(31122022)
Urcun, mr. S., Rotterdam 
(31122022)
Uytdewillegen, mr. F.P.A.M., 
’sHertogenbosch (23122022)
Vaessen, mr. J.B.M., Nijmegen 
(31122022)
Veen, mw. mr. L.J. van der, 
Groningen (29122022)
Veerman, mr. T.F.B., 
Rotterdam (31122022)
Ven, mr. Ph.C.M. van der, 
’sHertogenbosch (31122022)
Verbokkem, mr. C., Amsterdam 
(30112022)
Verduijn, mw. mr. M.A.M., 
’sGravenhage (01012023)
Vermeer, mw. mr. A.F., Londen 
(31122022)
Verweel, mr. H.L., Spijkenisse 
(30122022)
Voogt, mr. B.M., Rotterdam 
(31122022)
Vos, mr. B.W., Amsterdam 
(01012023)
Vos, mw. mr. B., Amsterdam 
(01012023)
Waling, mr. H., ’sGravenhage 
(31122022)
Wallast, mr. A.E., Amsterdam 
(31122022)

Walls, mr. J.M., Rijsbergen 
(12122022)
Warmerdam, mr. R.J.G.J. van, 
Utrecht (31122022)
Weermeijer, mr. J., Haarlem 
(01122022)
Wegelin, mw. mr. B., 
Amsterdam (31122022)
Wegener, mw. mr. M.H.J., 
Brunssum (31122022)
Wensveen, mw. mr. C.G.M., 
Rotterdam (28122022)
Werdt, mr. Th. de, Ijsselstein ut 
(31122022)
Wijffels, mr. M.B.M., 
Amsterdam (31122022)
Wildenberg, mw. mr. R. van 
den, Breda (24122022)
Wilmink, mr. P.M., Arnhem 
(31122022)
Wind, mr. H.D., Amsterdam 
(23122022)
Winter, mw. mr. E.M. de, 
Amsterdam (31122022)
Wit, mr. C.J. de, Vlissingen 
(31122022)
Wolf, mr. R.A., Amsterdam 
(01012023)
Younge, mw. mr. J.A., 
Amsterdam (31122022)
Zoete, mr. M. de, Rotterdam 
(01012023)
Zwiers, mw. mr. S., Rijsbergen 
(12122022)

OVERLEDEN

Keulers, mr. N.Th.G., Heer
len (21122022)
Meijer, mr. R.S., Amsterdam 
(11112022)



Gratis: 10 e-learnings 
mét 10 PO-punten
Profiteer ook in 2023 van dit unieke aanbod

Maart 2023

Maart 2023

Februari 2023

Februari 2023

PO-punten
2023

3

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

Meld je aan vóór 1 april
Waarom? Omdat de overheid ons een subsidie 
heeft toegekend, die we uiterlijk tot en met 31 
maart 2023 kunnen inzetten. 

Maart 2023

Maart 2023

Februari 2023

Februari 2023

PO-punten
2023

3

Aan de slag
Wil je meer informatie of je direct aanmelden? 
Ga dan naar hoffelijk.nl/gratis-po-punten-2023
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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RECHTSTREEKS BENADEREN 
VAN DE PARTNER WEDERPARTIJ
– RvD ArnhemLeeuwarden 25 juli 2022, zaaknr. 20

948/AL/NM, ECLI:NL:TADRARL:2022:153.
– Gedragsregel 25.
– Advocaat heeft door op de dag voor kerst de partner 

van de wederpartij rechtstreeks te benaderen een 
onfatsoenlijke en klachtwaardige wijze druk probe
ren uit te oefenen op de wederpartij van zijn cliën
ten.

De cliënten van mr. X hebben een geschil met de part
ner van klaagster over een te betalen geldbedrag. In 
dit geschil wordt klager bijgestaan door mr. Y.
Een dag voor kerst bericht mr. Y aan mr. X in een 
email dat het onbetwiste deel van de vorderingen aan 
diens cliënten zal worden betaald. De volgende dag 
stuurt mr. X namens zijn cliënten een email aan mr. 
Y met daarin een aansporing om diezelfde dag tot be
taling over te gaan, bij gebreke waarvan cliënten hem 
opdracht hebben gegeven een faillissementsrekest in 
te dienen. In reactie op die email ontvangt mr. X een 
afwezigheidsmelding van mr. Y met de boodschap dat 
deze de volgende drie dagen niet op kantoor is.
Dezelfde dag benadert mr. X klaagster per email met 
een verwijzing naar zijn bericht aan mr. Y. Een klein 
uur later zendt mr. Y een email aan mr. X met daarin 
een inhoudelijke reactie op diens ultimatum en wijst 
hij mr. X erop dat deze klachtwaardig heeft gehandeld 
door klaagster rechtstreeks te benaderen.
Klaagster dient een klacht in met onder meer het ver
wijt dat mr. X haar per email rechtstreeks heeft bena
derd en daarmee willens en wetens druk op haar heeft 
uitgeoefend zodat haar partner, die in het ziekenhuis 
lag, onder deze druk zou bezwijken.
Met betrekking tot de ontvankelijkheid van klaagster 
overweegt de raad dat, hoewel klaagster formeel geen 
partij is bij het geschil tussen klager en de cliënten van 
mr. X, zij een eigen rechtstreeks belang heeft bij het 
indienen van haar klacht omdat de klacht gaat over 
de email die mr. X naar klaagster heeft verstuurd. 
De klacht van klaagster is dan ook ontvankelijk.
De raad is van oordeel dat mr. X tuchtrechtelijk ver
wijtbaar heeft gehandeld door klaagster rechtstreeks 
per email te benaderen. Na ontvangst van het afwe
zigheidsbericht had mr. X mr. Y op het in het bericht 

Van de tuchtrechter
Recente uitspraken, geselecteerd en bewerkt door de 

Commissie Disciplinaire Rechtspraak, bestaande uit 

Tjitske Cieremans, Maurice Mooibroek en Robert Sanders.

vermelde 06nummer voor spoedgevallen kunnen be
reiken of haar reactie op zijn email kunnen afwach
ten, maar het stond hem niet vrij om rechtstreeks 
te communiceren. Mr. X heeft pas toen bleek dat de 
 wederpartij wellicht niet onmiddellijk bereikbaar 
was een email aan de (partner van de) wederpartij ge
stuurd en bovendien geen kopie van die email aan de 
partner gezonden. 
De raad gaat niet mee in het verweer dat klaagster eer
der aanwezig is geweest bij een gesprek tussen een 
van zijn cliënten en de wederpartij en de hele periode 
is ‘meegenomen’ in het geschil. Het was mr. X duide
lijk dat klager de wederpartij van zijn cliënten was en 
niet klaagster. Dat zij de partner van de wederpartij 
is en advocaat maakt niet dat gedragsregel 25 ten op
zichte van haar niet geldt. Door het versturen van zijn 
email naar klaagster, op de dag voor kerst en zonder 
deze ook in cc naar klagers advocaat te sturen, heeft 
mr. X op een onfatsoenlijke en klachtwaardige wijze 
druk proberen uit te oefenen op de wederpartij van 
zijn cliënten.
De raad rekent dit mr. X zwaar aan en ziet op grond 
van de omstandigheden in deze klachtzaak, waaron
der het moment van verzending van de email (op de 
dag voor kerst), zijn gebrek aan zelfreflectie en zijn 
tuchtrechtelijke verleden aanleiding om aan hem een 
zwaardere maatregel op te leggen dan een berisping. 
De raad komt daarbij uit een voorwaardelijke schor
sing van zes weken. Omdat de raad dezelfde dag ook 
de klacht van mr. Y over hetzelfde handelen van mr. X 
gegrond verklaart, legt de raad hem in beide zaken 
een voorwaardelijke schorsing van drie weken op.

OPTREDEN IN EEN ANDERE 
HOEDANIGHEID?
– HvD 5 augustus 2022, zaaknr. 210252, ECLI:NL: 

TAHVD:2022:131. 
– Artikel 10a Advw, gedragsregels 7 en 9.
– Advocaat die ook als curator van haar broer op

treedt, is onvoldoende duidelijk geweest tegenover 
psychiatrische instelling over de hoedanigheid 
waarin zij optrad.

Mr. X is benoemd tot curator van haar broer (de cu
randus), die gedwongen is opgenomen in de psychi
atrische instelling van klaagster. Gaandeweg is tus

uitspraken
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sen mr. X en klaagster verschil van inzicht ontstaan 
over de opheffing van de rechterlijke machtiging en 
het voorwaardelijk ontslag van de curandus. Klaagster 
heeft de curandus voorwaardelijk ontslagen, die als 
gevolg daarvan in een detentiecentrum is overge
plaatst om te worden uitgezet naar zijn geboorteland.
In meerdere emails beschuldigt mr. X klaagster er
van haar bewust buiten de procedure te houden en zo
doende de rol en de verantwoordelijkheden die zij als 
curator draagt te ondermijnen. 
In diverse emails aan klaagster dreigt mr. X on
der meer met het indienen van (tucht)klachten. Ook 
maakt zij er een punt van dat klaagster niet bereid is 
om desgevraagd de stukken en de voorwaarden met 
betrekking tot voorwaardelijk ontslag te verstrekken. 
Ook heeft mr. X namens de curandus een kort geding 
aanhangig gemaakt tegen klaagster en gevorderd het 
voorwaardelijk ontslag van de curandus in te trekken. 
Alle emails heeft mr. X, met vermelding onder aan de 
emails van haar hoedanigheid van advocaat, vanaf 
haar kantooremailadres verstuurd.
Vanwege de ontstane situatie heeft klaagster een 
klacht ingediend met drie verwijten, namelijk (i) dat 
mr. X heeft gehandeld in strijd met gedragsregel 9 
door haar titel als advocaat op een onjuiste manier in 
te zetten, (ii) dat zij in strijd met artikel 10a Advocaten
wet en gedragsregel 7 heeft gehandeld en (iii) dat zij 
niet heeft gereageerd op het voorstel om met klaagster 
een persoonlijk gesprek aan te gaan.
De raad heeft overwogen dat mr. X haar rol als zus, cu
rator en advocaat vrijwel steeds door elkaar heeft laten 
lopen en haar een waarschuwing opgelegd.
Met betrekking tot de ontvankelijkheid van klaagster 
passeert het hof in hoger beroep het argument van 
mr. X dat uitsluitend individuele medewerkers last 
kunnen hebben gehad van eventuele verwarring over 
haar hoedanigheid. Ook een instantie kan hierover 
klagen als zij in haar belang is of kan worden getrof
fen. Nu mr. X klaagster op deze wijze heeft aange
schreven en daarin jegens klaagster een kort geding 
in het vooruitzicht heeft gesteld, is dat belang volgens 
het hof aanwezig. 
Op de eerste twee klachtonderdelen acht het hof de 
maatstaf voor het handelen van een advocaat als zoda
nig van toepassing. Het eerste klachtonderdeel betreft 
immers niet het handelen van mr. X in haar hoedanig
heid van curator, maar ziet erop dat zij als advocaat 
niet duidelijk heeft gemaakt in welke hoedanigheid zij 
handelde. Het tweede klachtonderdeel ziet hoofdza
kelijk op de uitlatingen van mr. X in haar emails waar
bij zij optrad als advocaat van de curandus tegenover 
klaagster als wederpartij. Het derde klachtonderdeel 
heeft betrekking op haar handelen als curator, zodat 
hiervoor de maatstaf voor het handelen van de advo
caat in een andere hoedanigheid van toepassing is. 

Uit de toelichting op gedragsregel 9 volgt dat de kern
waarden de essentie van de beroepsuitoefening van 
de advocatuur inkleuren. Daarom moeten nevenwerk
zaamheden die niet volledig in de kernwaarden zijn in 
te passen, worden beschouwd als verricht in een an
dere hoedanigheid dan die van advocaat. Deze werk
zaamheden vertonen weliswaar doorgaans verwe
venheid met de rechtspraktijk, maar de kernwaarde 
partijdigheid is hierop niet van toepassing. Daarom 
is het van belang dat een advocaat duidelijkheid ver
schaft over de hoedanigheid waarin hij acteert.
Mr. X heeft aan klaagster desgevraagd laten weten 
dat zij de curandus niet als advocaat, maar als cura
tor bijstaat. Tot dat moment was zij echter tegenover 
klaagster onvoldoende duidelijk over haar hoedanig
heid, aldus het hof. Zij heeft aan klaagster over de cu
randus een aantal kritische emails vanuit haar kan
tooremailadres geschreven, waarin zij onder meer 
met het indienen van (tucht)klachten dreigt. Zij noemt 
in die emails enerzijds haar hoedanigheid als cura
tor, maar vermeldt tegelijkertijd in de handtekening 
onderaan de emails dat ze advocaat is. Bovendien 
heeft zij op een gegeven moment – zonder melding te 
maken van een wijziging van de hoedanigheid waarin 
zij optrad – een kort geding aan klaagster aangezegd 
en heeft zij onder de dreiging van dat kort geding haar 
correspondentie met klaagster over curandus voort
gezet, opnieuw vanuit haar kantooremailadres. Het 
eerste klachtonderdeel is dan ook gegrond. 
Dat geldt niet voor de andere twee klachtonderdelen. 
Als advocaat van de wederpartij mocht mr. X zich vol
gens het hof opstellen als ‘luis in de pels’ van klaagster 
om de belangen van haar cliënt, de curandus, te be
hartigen. Dit geldt temeer nu de curandus ten tijde 
van de verzending van de email op zeer korte termijn 
uitgezet dreigde te worden. Daardoor was sprake van 
een acute en spoedeisende situatie, met ernstige ge
volgen voor de curandus indien geen juridische actie 
door mr. X zou worden ondernomen. Tegen deze ach
tergrond beoordeelt het hof de door mr. X gebruikte 
bewoordingen, gestelde termijnen en aankondiging 
van tuchtklachten indien de haar onthouden informa
tie niet alsnog zou worden verstrekt, niet als onnodig 
grievend. Anders dan de raad ziet het hof op basis van 
het dossier evenmin aanleiding om haar houding in 
dit verband als agressief te bestempelen. 
Ten aanzien van het verwijt dat mr. X heeft geweigerd 
een persoonlijk gesprek te voeren, stelt het hof vast 
dat de uitnodiging daartoe van klaagster is gedaan 
aan mr. X in haar hoedanigheid van curator. De wei
gering van mr. X om op deze uitnodiging in te gaan, 
kan niet worden gekwalificeerd als een handelen of 
nalaten waardoor het vertrouwen in de advocatuur is 
 geschaad.
Het hof handhaaft wel de opgelegde waarschuwing.
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V oor kinderalimentatie wordt sinds 1 april 
2013 bij het bepalen van de draagkracht ge
rekend met een forfaitaire woonlast (30% van 

het netto besteedbaar inkomen). Binnen de familie
rechtspraak leefde al langer de wens om dat systeem 
ook voor partneralimentatie toe te passen. Nadat uit 
het WODCrapport ‘Alimentatie van nu’ (begin 2021) 
naar voren kwam dat het in de praktijk breed wordt 
gedragen om, waar dat kan, ook de draagkracht voor 
partneralimentatie forfaitair te bepalen, is de ont
wikkeling van een dergelijke rekenmethode in een 
stroomversnelling gekomen. Per 1 januari 2023 zijn 
de berekeningswijze voor de vaststelling van de draag
kracht voor kinder en partneralimentatie zo veel mo
gelijk gelijkgetrokken. Het Rapport Alimentatienor
men versie 20231, waarin de nieuwe rekenmethode is 
uitgewerkt, kan worden geraadpleegd op www.recht
spraak.nl.
Alvorens in te gaan op de nieuwe systematiek, zal eerst 
worden stilgestaan bij de beweegredenen van de Ex
pertgroep Alimentatie voor de invoering hiervan.

ACHTERGROND
De Expertgroep Alimentatie heeft hiervoor enkele be
weegredenen naar voren gebracht.2 Allereerst is er de 
wens om zo veel mogelijk te komen tot één systeem 
voor het bepalen van de draagkracht, zowel bij kin

deralimentatie als bij partneralimentatie. Dat moet 
zorgen voor meer eenvoud en een meer voorspelba
re uitkomst, en minder geschillen. Daarnaast wordt 
voorkomen dat er door toepassing van verschillende 
systemen op basis van een forfaitaire woonlast ener
zijds een tekort zou zijn aan draagkracht voor het be
talen van kinderalimentatie, terwijl anderzijds door 
de andere rekenwijze bij de onderhoudsplichtige ex
partner wel draagkracht is voor partneralimentatie, 
bijvoorbeeld omdat de werkelijke woonlast lager is en/
of deze met een nieuwe partner kan worden gedeeld. 
De verwachting is dat de nieuwe manier van rekenen 
het zwaartepunt van het debat tussen partijen zal 
doen verschuiven. Het bespreken en toetsen van indi
viduele lasten (keuzes binnen het budget) verdwijnen 
naar de achtergrond.3

FORFAITAIR SYSTEEM
Uitgangspunt voor de berekening van draagkracht 
voor partneralimentatie blijft het netto besteedbaar 
inkomen van de onderhoudsplichtige. Dit is het bru
toinkomen verminderd met de daarover verschuldig
de of ingehouden premies en belastingen. Op dit netto 
besteedbaar inkomen worden in mindering gebracht 
de redelijke kosten van levensonderhoud van de on
derhoudsplichtige. Deze kosten worden dus per 1 ja
nuari 2023 forfaitair berekend, te weten:

Met ingang van 2023 geldt een nieuwe methode voor de 

berekening van partneralimentatie. Familierechtadvocaten 

Monfrance en Verfuurden geven een toelichting.

 door Myrthe Monfrance & Christiane Verfuurden1

Nieuwe

partneralimentatie
berekening

http://www.rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
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– een woonbudget van 30% van het netto besteedbaar 
inkomen

– en een bedrag van € 1.175 (januari 2023) voor de 
kosten van levensonderhoud, dat als volgt is opge
bouwd:
-	 bijstandsnorm € 1.196;
-	 wooncomponent / € 223;
-	 ziektekosten € 157;
-	 ziektekostencomponent / € 3;
-	 en onvoorziene kosten aan € 50.

De onderhoudsplichtige wordt geacht vanuit het 
woonbudget alle redelijke lasten voor een woning pas
send bij zijn/haar inkomen te kunnen voldoen. Daar
onder worden onder meer verstaan:
– voor een huurwoning: de huur (verminderd met 

eventuele huurtoeslag), verplichte servicekosten en 
lokale belastingen;

– voor een koopwoning: de rente over de eigenwo
ningschuld verminderd met het fiscaal voordeel in 
verband met de eigen woning, gangbare aflossingen 
op die schuld, inleg voor spaar of beleggingspolis
sen die aan de hypotheek zijn gekoppeld, premie 
voor de opstalverzekering, lokale belastingen en 
polder of waterschapslasten en onderhoudskosten.

Redelijke lasten voor gas, water en licht, voor zowel 
huur als koopwoningen, die meer bedragen dan het 
bedrag dat vanuit de bijstandsnorm kan worden vol
daan, worden geacht ook uit het woonbudget voldaan 
te kunnen worden.

MAATWERK BLIJFT MOGELIJK
Net zoals bij kinderalimentatie kan ook in de nieuwe 
berekeningssystematiek voor partneralimentatie af
geweken worden van de forfaitaire lasten. Als de wer
kelijke woonlasten hoger zijn dan de forfaitaire lasten 
kan er met de werkelijke woonlasten gerekend wor
den als er sprake is van duurzaam aanmerkelijk hoge
re woonlasten, die bovendien niet vermijdbaar en ook 
niet verwijtbaar zijn.
Als sprake is van een tekort aan draagkracht om in 
de behoefte te voorzien en de onderhoudsgerech
tigde voldoende onderbouwd stelt dat de werkelijke 
woonlasten van een onderhoudsplichtige duurzaam 
aanmerkelijk lager zijn dan het woonbudget, bijvoor
beeld omdat de onderhoudsplichtig samenwoont, 
ligt het op de weg van de onderhoudsplichtige om in
zicht te geven in de eigen werkelijke woonlasten. Er 
kan dan reden zijn om met een lager bedrag dan het 
woonbudget te rekenen. Als de onderhoudsplichti
ge samenwoont met een nieuwe partner is bij de be
oordeling van de vraag of bij de onderhoudsplichtige 
sprake is van een duurzaam aanmerkelijk lagere wer
kelijke woonlast het uitgangspunt dat de partner de 

helft van de  gezamenlijke woonlasten kan dragen.
Voor andere extra lasten die niet vermijdbaar en ver
wijtbaar zijn, kan, net zoals bij kinderalimentatie, een 
beroep worden gedaan op paragraaf 7.2 van het Rap
port Alimentatienormen om te komen tot een aanpas
sing van de forfaitaire berekening.

JUSVERGELIJKING WORDT 
INKOMENSVERGELIJKING
Uitgangspunt blijft dat ervoor moet worden gewaakt 
dat de onderhoudsgerechtigde, al dan niet in combi
natie met eigen inkomen naast de partneralimentatie, 
meer te besteden heeft dan de onderhoudsplichtige. 
Als een van partijen stelt dat het vrij te besteden in
komen na de betaling van de partneralimentatie niet 
gelijk is, dan volgt een inkomensvergelijking waarin 
wordt berekend bij welk bedrag aan partneralimenta
tie het besteedbaar inkomen van partijen gelijk is. In 
deze vergelijking wordt geen rekening meer gehouden 
met de woonlasten van de alimentatieplichtige en de 
alimentatiegerechtigde. Er wordt wel rekening gehou
den met bijzondere nietverwijtbare en nietvermijd
bare lasten aan beide zijden.

INGANGSDATUM
De nieuwe rekenmethode is van toepassing op zaken 
die na 1 januari 2023 op zitting worden behandeld en 
waarbij de ingangsdatum van de (gewijzigde) partner
alimentatie op of na 1 januari 2023 ligt.

OBSTAKELS
Het nieuwe systeem heeft zoals gezegd voorde
len, maar er is ook veel kritiek geweest op de intro
ductie van de forfaitaire woonlast voor partnerali
mentatieberekeningen. Zo bestaat er het gevaar dat 
onderhoudsbijdragen (kinderalimentatie en partner
alimentatie) worden vastgesteld die niet aansluiten 
bij wat, als zou worden uitgegaan van de werkelijke 
lasten, reëel en betaalbaar is. Ook is het de vraag hoe 
om te gaan met de situatie waarin de alimentatiege
rechtigde vermoedt dat de werkelijke woonlast van de 
alimentatieplichtige lager is dan de forfaitaire, maar 
laatstgenoemde daarin geen inzage wil verschaffen. 
Verwezen wordt verder naar het artikel Woonlasten 
bij alimentatie; zo moeilijk is het toch niet? van mr. A.R. 
van Wieren en mr. R.A.M. VerlijsdonkGerards, dat is 
verschenen in het EB 2022/61 en waarin een groot aan
tal bezwaren behandeld wordt.

Noten

1 Beiden advocaat bij Boels Zanders Advocaten.
2 Mr. A.R. van Wieren & mr. R.A.M. Verlijsdonk-Gerards, 

‘Woonlasten bij alimentatie; zo moeilijk is het toch niet?’, 
EB 2022/61.

3 Mr. J.B. de Groot, ‘Forfaitaire berekening van de 
draagkracht bij partneralimentatie’, EB 2022/62.
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W ie meent door de Belastingdienst gedupeerd te 
zijn in de kinderopvangtoeslagaffaire kan om 
een herbeoordeling verzoeken en compensa

tie vragen. Waar voorheen een rits aan losse regelingen be
stond, zijn deze nu samengevoegd in de Wet herstelopera
tie toeslagen die op 5 november 2022 is ingegaan. Dit artikel 
gaat in op de compensatie en vergoedingen voor gedupeer
den, niet op de andere punten waarop herstel wordt gebo
den zoals het kwijtschelden van schulden.

Compensatie wegens 
vooringenomen behandeling2

De aanleiding voor de hersteloperatie is geweest dat het 
‘Combiteam Aanpak Facilitators’ (CAF) onderzoeken uit
voerde die zich richtten op fraude bij bemiddelingsbureaus 
en kinderopvanginstellingen. De ouders die kinderopvang 
afnamen via deze partijen werden vaak zonder nader onder
zoek als fraudeurs beschouwd.
Later bleek dat ook veel andere ouders gedupeerd waren door 
institutioneel vooringenomen gedrag van de Belastingdienst. 
Een voorbeeld daarvan is het afwijzen van de aanspraak op 
kinderopvangtoeslag bij de minste of geringste onregelma
tigheid in de door de ouder verstrekte bewijsstukken. Of een 
zerotoleranceonderzoek naar ontbrekende bewijsstukken 
zoals facturen van de kinderopvang en een tweede check als 
bij het eerste onderzoek geen grond voor afwijzing werd ge
vonden. Wanneer deze institutionele vooringenomenheid 
wordt vastgesteld, is dat reden om te compenseren.
Een andere reden om te compenseren, is wegens ‘hard
heid’3: de Belastingdienst paste de regelgeving, later ook in 
lijn met uitspraken van de Raad van State, toe naar de let
ter (‘allesofnietsbenadering’). Hierdoor werden ouders met 

onevenredig hoge terugvorderingen geconfronteerd.
Is er voor een bepaald toeslagjaar vastgesteld dat er recht op 
compensatie bestaat, dan bestaat die compensatie uit de 
volgende onderdelen:
1. het bedrag aan onterecht teruggevorderde of niettoege

kende kinderopvangtoeslag, verminderd met het nietbe
taalde bedrag van de terugvordering en verminderd met 
alsnog toegekende kinderopvangtoeslag of verhoging 
voor het jaar waarop de compensatie betrekking heeft;

2. het bedrag dat aan bestuurlijke boetes is betaald;
3. een forfaitair bedrag van 25% voor veronderstelde materi

ele schade. Dat wordt berekend over het bedrag aan onte
recht teruggevorderde of niet toegekende kinderopvang
toeslag;

4. compensatie voor de veronderstelde immateriële scha
de, namelijk € 500 per halfjaar vanaf de dagtekening van 
de eerste beschikking waaruit institutionele vooringeno
menheid blijkt;

5. betaalde invorderingskosten, inclusief invorderings
rente;

6. proceskosten voor bezwaar en beroepsprocedures die 
eerder zijn gevoerd;

7. rente voor het niet uitgekeerde of verminderde bedrag.

Compensatie wegens onterechte 
kwalificatie OG/S4

Deze compensatie is bedoeld voor ouders voor een kinder
opvangtoeslagschuld die geen betalingsregeling kregen, 
omdat ten onrechte in het dossier was opgenomen dat deze 
schuld te wijten was aan opzet of grove schuld (OG/S) van de 
ouder. De compensatie bestaat uit dertig procent van het be
drag van de terugvordering.

toeslagen door Ilse Engwirda1

hersteloperatie
Rol van de 
advocaat in

Ruim 57.000 gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben om 

compensatie gevraagd. Tien procent laat zich bijstaan door een 

advocaat. Wat houdt de herstelregeling in en wat kun je als advocaat 

betekenen voor de gedupeerden? Ilse Engwirda geeft een toelichting.
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Forfaitair bedrag, voorheen de Catshuisregeling5

Na aanmelding doet de Belastingdienst een ‘snelle’ check 
– de lichte toets – of de aangemelde ouder inderdaad gedu
peerd is. Als dat zo lijkt te zijn, wordt een bedrag van € 30.000 
uitgekeerd. Dit bedrag geldt als een voorschot, vooruitlo
pend op de definitieve beslissing in de herstelregeling. Als 
de uiteindelijke compensatie lager blijkt, mag de ouder het 
hele bedrag houden.6 Dat geldt overigens ook in het geval 
dat bij de later uit te voeren integrale toets blijkt dat er geen 
recht op compensatie bestaat.

Tegemoetkoming voor kind7

Als een ouder in aanmerking komt voor een herstelregeling 
komen ook de kinderen in het gezin in aanmerking voor een 
tegemoetkoming, ongeacht of ze gebruikmaakten van kin
deropvang. Afhankelijk van de leeftijd variëren de bedragen 
van € 2.000 tot € 10.000 per kind.

INTEGRALE BEOORDELING
Het herstelproces wordt uitgevoerd door de Uitvoerings
organisatie Herstel Toeslagen (UHT). Na de ‘lichte toets’ 
of de ouder op het eerste gezicht gedupeerde is en in aan
merking komt voor het standaard compensatiebedrag van 
€ 30.000 is het wachten op de integrale beoordeling. Deze 
uitgebreide beoordeling van het dossier start zodra de ou
der een persoonlijk zaakbehandelaar krijgt toegewezen. De 
persoonlijk zaakbehandelaar zoekt alle documenten in di
verse systemen bij elkaar om in beeld te krijgen wat er alle
maal is gebeurd en stelt een uitgebreide tijdlijn op.
Van groot belang is het oudergesprek, waarin de ouder haar 
of zijn kant van het verhaal vertelt. Wanneer het dossier van 
de Belastingdienst hiaten vertoont, is het verhaal van de ou
der, mits enigszins verankerd in de werkelijkheid, leidend. 
De advocaat onderhoudt nauw contact met de ouder en de 
persoonlijk zaakbehandelaar om dit proces in goede banen 
te leiden. In voorkomende gevallen is de ouder dermate ge
traumatiseerd dat alle contact via de advocaat verloopt.

Termijnen voor de integrale beoordeling
De beoordelingstermijn voor de integrale beoordeling is 
zes maanden. De UHT verlengt die termijn standaard met 
zes maanden en overschrijdt ook die termijn vrijwel altijd. 
Een ingebrekestelling resulteert wel in toekenning van een 
dwangsom van maximaal € 1.442, maar niet in het oppak
ken van het dossier. De enige wijze om de zaak in beweging 
te krijgen, is het indienen van een beroep niet tijdig beslis
sen bij de rechtbank. Aan de zaken waarin beroep is inge
diend wordt door de UHT voorrang gegeven. Voor de gedu
peerden die geen beroep indienen bij de rechtbank is de 
wachttijd inmiddels enkele jaren.

Beschikking
Na afloop van de integrale beoordeling neemt de Belasting
dienst een besluit over de compensatie. Toegewezen com
pensatie, toepasselijkheid van de hardheidsregeling en/of 

afwijzing worden per toeslagjaar opgesomd in één beschik
king. Een eventuele O/GS compensatie komt in een apar
te beschikking. Als de ouder tevreden is met het resultaat 
kan het daarbij blijven. De meeste ouders zijn dat niet: ze 
hebben op dit moment in het herstelproces nog steeds geen 
dossier, dus weinig zicht op wat er is mis gegaan. Velen vra
gen zich bovendien af of er financieel meer te halen is.

BEZWAAR
Tegen de beschikking kan binnen zes weken na dagteke
ning bezwaar gemaakt worden. Bij de toewijzing van com
pensatie is dat bezwaar vooral technisch van aard en ziet het 
met name op de onderdelen van de berekening. In geval van 
afwijzing van compensatie kan verweer worden gevoerd op 
de vraag of er sprake is geweest van institutionele vooringe
nomenheid of hardheid.

Gang van zaken
De bezwaren worden behandeld door de bezwaarschriften
adviescommissie hersteloperatie toeslagen (BAC), die de 
UHT adviseert. De BAC krijgt op enig moment het herstel
dossier en een verweerschrift van de UHT en stuurt dat door 
aan de advocaat. Aan de hand daarvan kan het bezwaar zo 
nodig worden onderbouwd en aangevuld. Daarna volgt een 
hoorzitting. Cliënten ervaren de ruimte die ze krijgen bij de 
BAC om hun verhaal te vertellen als positief en dit draagt bij 
aan het herstel. De Belastingdienst neemt een beslissing op 
basis van het BACadvies en stuurt de beschikking (met het 
advies van de BAC) aan de advocaat of ouder.

INLEVINGSVERMOGEN
De rol van de advocaat in de hersteloperatie is divers. Aan 
de ene kant is deze vrij technisch van aard en toetst de advo
caat de beslissingen aan de wet en controleert hij/zij de be
rekeningen. Aan de andere kant begeleidt de advocaat een 
vaak getraumatiseerde ouder in een lange en gecompliceer
de procedure. Dat vergt veel inlevingsvermogen, tijd en ge
duld. Deze zaken zijn niet altijd gemakkelijk, wel vaak inte
ressant en zinvol.

Dit is een verkorte versie van het artikel van Ilse Engwirda. 
De uitgebreide versie is te lezen in het e-magazine, dat is te vin-
den op www.advocatenblad.nl/magazines.

Noten

1 Ilse Engwirda is advocaat bij Jaeger Advocaten-Belastingkundigen.
2 Artikelen 2.1, 2.3 en 2.3 Wet hersteloperatie toeslagen.
3 Wet hersteloperatie toeslagen artikel 2.1 onder 1b, voorheen artikel 

49 Awir.
4 Wet hersteloperatie toeslagen artikel 2.6, voorheen artikel 49c Awir.
5 Wet hersteloperatie toeslagen artikel 2.7, voorheen de 

Catshuisregeling.
6 Tenzij de ouder na 19 maart 2021 opzettelijk een onjuiste aanvraag 

voor herstel heeft ingediend of geen recht heeft op toepassing van 
een herstelmaatregel en hij dit wist of behoorde te weten. Met deze 
nieuwe regel is nog geen ervaring opgedaan.

7 Wet hersteloperatie toeslagen artikel 2.10 tot en met 2.13.
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D e ‘overeenkomst inzake geneeskundige behande
ling’ is geregeld in afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 
BW (‘Wet op de geneeskundige behandelingsover

eenkomst’, ofwel ‘WGBO’). De behandelingsovereenkomst 
is een bijzondere vorm van de overeenkomst van opdracht 
die strekt tot het verrichten van geneeskundige handelin
gen door een hulpverlener in de uitoefening van een genees
kundig beroep of bedrijf.1

Ook voor een behandelingsovereenkomst gelden de algeme
ne voorschriften voor rechtshandelingen en overeenkom
sten van Boek 3 en 6 BW. Het aangaan van een behandelings
overeenkomst is vormvrij.2 In de praktijk komt er veelal ook 
geen schriftelijk contract aan te pas. Het rechtsbeginsel van 
contractsvrijheid geldt voor behandelingsovereenkomsten 
echter niet onverkort. Het nietaangaan en het opzeggen van 
een behandelingsovereenkomst door een hulpverlener zijn 
beperkt mogelijk en onderworpen aan zorgvuldigheidsnor
men. Slechts in enkele gevallen mag een hulpverlener een
zijdig besluiten om geen behandelrelatie aan te gaan, inge
geven door de afhankelijke positie van de patiënt die zorg 
nodig heeft en de algemene zorgplicht van een hulpverlener. 
Gronden voor het nietaangaan van een behandelingsover
eenkomst zijn niet in de WGBO geregeld. Wel biedt de (op 
jurisprudentie gebaseerde) richtlijn van de Koninklijke Ne
derlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
‘Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behande-
lingsovereenkomst (2021)’ (‘de KNMGrichtlijn’) een leidraad. 
Volgens deze richtlijn bestaan de drie belangrijkste redenen 
om een behandelrelatie niet aan te gaan eruit dat a) de aard 
of omvang van de hulpvraag de expertise of mogelijkheden 
van de arts te buiten gaat, b) door eerdere ervaringen met de 
patiënt het bij voorbaat ontbreekt aan een vertrouwensbasis 
en c) de arts een aanzienlijk belang heeft, meestal organisa
torisch, om de behandelingsovereenkomst niet aan te gaan 
(zoals een te grote reisafstand).3

Naast het bestaan van een gewichtige reden dient de hulp
verlener bij het nietaangaan zorgvuldig te werk te gaan. In
gevolge de KNMGrichtlijn dient de arts a) zijn besluit met 
de patiënt te bespreken, b) noodzakelijke hulp te verlenen 
totdat de patiënt een nieuwe behandelaar heeft en c) met 
toestemming van de patiënt, eventuele gegevens aan de 
nieuwe behandelaar te verstrekken.4

Een hulpverlener mag een behandelingsovereenkomst ook 
niet zonder ‘gewichtige redenen’ opzeggen.5 De ratio hier
voor is gelegen in het gezondheidsbelang van de patiënt en 

zijn afhankelijkheid van de betreffende hulpverlener. Wat 
gewichtige redenen kunnen zijn, is niet in de WGBO be
paald. Als vijf meest voorkomende gewichtige redenen wor
den in de KNMGrichtlijn genoemd: a) de aard en/of omvang 
van de hulpvraag wijzigt wezenlijk en gaat de expertise of 
de mogelijkheid van de arts te buiten, b) de patiënt vertoont 
zeer onheus of agressief gedrag, c) de arts heeft een ernstig 
conflict met de patiënt en/of de patiënt wil niet meewerken 
aan de behandeling, d) de patiënt weigert voortdurend de re
kening te betalen en e) de arts heeft een aanzienlijk belang 
bij het beëindigen van de behandelingsovereenkomst (zoals 
arbeidsongeschiktheid of pensionering).6

Ook bij opzegging is het enkele bestaan van een gewichti
ge reden onvoldoende. Ingevolge de KNMGrichtlijn moet 
zorgvuldig worden gehandeld, bestaande uit: a) de patiënt 
herhaaldelijk waarschuwen en onderzoeken of herstel van 
de relatie mogelijk is, b) de patiënt tijdig mondeling infor
meren over zijn besluit en dit besluit schriftelijk bevestigen, 
c) een redelijke termijn aanhouden voordat hij de overeen
komst daadwerkelijk beëindigt, d) noodzakelijke hulp blij
ven verlenen of laten verlenen, tot de patiënt een andere be
handelaar heeft gevonden en e) medewerking verlenen om 
na de beëindiging elders zorg te ontvangen.7

Het (vermeend) in strijd handelen met de hiervoor omschre
ven restricties en waarborgen is regelmatig onderwerp van 
tuchtprocedures en kort gedingen, die kunnen resulteren 
in bijvoorbeeld een waarschuwing8 respectievelijk een ge
bod tot voortzetting van de zorgverlening.9 Per geval moet 
worden bekeken of er bijzondere omstandigheden zijn die 
rechtvaardigen dat een behandelrelatie niet wordt aange
gaan of wordt beëindigd. Terughoudendheid en zorgvuldig
heid zijn geboden. Dat betekent niet dat de hulpverlener im
mer moet toegeven. Klachten en vorderingen van patiënten 
worden ook met regelmaat (terecht) afgewezen.10

De behandelingsovereenkomst: 
niet-aangaan en opzegging

 door Anna De Nijs & Erik Luijendijk, Holla legal & tax

Wanneer mag een hulpverlener besluiten om een 

behandelingsovereenkomst niet aan te gaan of op te zeggen?

Noten

1 Artikel 7:446 lid 2 t/m 4 BW. Zie ook de schakelbepaling van art. 7:464 BW.
2 Artikel 3:37 BW. 
3 KNMG-richtlijn, p. 8 e.v.
4 KNMG-richtlijn, p. 11 en 12. 
5 Vgl. artikel 7:460 BW en artikel 7:408 lid 2 BW. 
6 KNMG-richtlijn, p. 13 e.v.
7 KNMG-richtlijn, p. 18 e.v.
8 RGT Zwolle 14 januari 2020, TvGR 2020/06.
9 Vgl. Rb. Oost-Brabant 9 maart 2018, GJ 2018/78. 
10 Vgl. RGT Amsterdam 28 oktober 2021, ECLI:NL:TGZRAMS:2021:99; Rb. 

Limburg 23 maart 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:2542 en Rb. Overijssel 
6 april 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:985. 

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…

International Law Firm Taheri BV is een multinational met vesti-
gingen in Nederland, Engeland, Italië, India, Iran en Suriname maar 
doet ook zaken in andere Europese landen en in het Midden-
Oosten en Azië.

Wij zoeken
Advocaat / Procesjurist (m/v) (Fulltime)

Ben je geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatie met je Curriculum Vitae zo 
spoedig mogelijk naar: 
jobs@lawfirmtaheri.com
Meer info: lawfirmtaheri.com/vacatures

Je staat dagelijks cliënten (ondernemingen & particulieren) bij 
in gerechtelijke procedures of geef je advies over juridische 
vraagstukken. Daarnaast sta je bedrijven bij, bij het aangaan van 
samenwerkingen, beoordeel je contracten en algemene voorwaar-
den, arbeidsgeschillen en dergelijke.

Wij bieden je de mogelijkheid om je te specialiseren op een 
of meerdere rechtsgebieden. De te volgen cursussen worden 
volledig door ons vergoed. Maar houd je meer van een algemene 
praktijk? Ook dat is mogelijk en bespreekbaar. Kortom, houd je 
van uitdaging en afwisseling, dan is deze functie voor jou bestemd.



86

juridisch  analyse

Advocatenblad 2023  01

H ulde aan de Raad voor Rechtsbijstand. De 
raad heeft een groep advocaten opdracht ge
geven behandelrichtlijnen op te stellen voor 

advocaten op het terrein van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen (Wia). Dit resulteerde in een 
overzichtelijke en uitgebreide set richtlijnen die de 
raad eind december 2022 heeft gepubliceerd.2 Daar
mee is geen sprake van behandelrichtlijnen van de 
raad zelf, maar de raad heeft dit wel gefaciliteerd. Doel 
van de behandelrichtlijnen is om advocaten sociale ze
kerheid te ondersteunen bij het behartigen van de be
langen van hun cliënten met vragen en geschillen over 
de (mate van) arbeidsongeschiktheid.
Waarom zijn deze richtlijnen welkom? De Wia voor
ziet in het toekennen van een arbeidsongeschikt
heidsuitkering aan werknemers (hierna: verzekerden) 
die wegens ziekte of gebrek zijn uitgevallen. De aan
spraak op een uitkering ontstaat in de regel nadat de 
verzekerde gedurende twee jaar ziekte nog steeds on
geschikt is zijn eigen werk te verrichten (artikel 23 lid 
1 Wia). Gedurende deze overbruggingsperiode moet 
de werkgever het loon (ziekengeld) doorbetalen (ar
tikel 7:629 BW) en mag hij de zieke werknemer niet 
ontslaan (artikel 7:670 BW). Na twee jaar ziekte kan 
de verzekerde het Uitvoeringsinstituut Werknemers
verzekeringen (UWV) verzoeken hem een arbeidson
geschiktheidsuitkering toe te kennen. Het UWV kent 

zo’n verzoek toe gesteld dat de verzekerde voor min
stens 35% arbeidsongeschikt is, dat wil zeggen een 
restverdiencapaciteit heeft van minder dan 65%, uit
gaande van het vastgestelde maatmaninkomen per 
uur. Het UWV laat zich bij deze besluiten adviseren 
door een eigen verzekeringsarts en een eigen arbeids
deskundige. Deze deskundigen bestuderen daartoe 
de overgelegde informatie en de klachten van de ver
zekerde. Zo nodig wordt een andere deskundige ge
raadpleegd, bijvoorbeeld indien het klachtenpatroon 
van de verzekerde moeilijk is te duiden, of de verzeker
de nog kan herstellen of wanneer niet helder is welke 
functies de verzekerde nog kan vervullen. De besluit
vorming door het UWV moet voldoen aan de eisen van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wia en het 
Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

BEWIJSLAST
Bij een besluit over een Wiauitkering is zowel de verze
kerde als de werkgever belanghebbende. Dat betekent 
dat beiden bezwaar kunnen maken tegen UWVbeslui
ten en daartegen in beroep en hoger beroep kunnen 
gaan. Daarbij is het aan het UWV, dat wil zeggen zijn 
verzekeringsarts en arbeidsdeskundige, om ervoor te 
zorgen dat het besluit is gebaseerd op een zorgvuldi
ge medische en arbeidskundige grondslag, de eventu
eel geselecteerde functies voor de verzekerde passend 

Hoogleraar gezondheidsrecht 

Aart Hendriks1 bestudeerde 

de behandelrichtlijnen 

voor Wia-zaken. Een goed 

initiatief, maar verbetering is 

nodig, luidt zijn conclusie.

Richtlijnen 
voorWIA-zaken
vormen 
goed begin

 door Aart Hendriks
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zijn en de mate van arbeidsongeschiktheid bij dit al
les aansluit. Dit is een forse bewijslast waarbij de ver
zekeringsarts en arbeidsdeskundige onafhankelijk 
en onpartijdig moeten handelen, ook al zijn zij werk
zaam bij het UWV. Daar staat tegenover dat de verze
kerde die een aanvraag indient voor een Wiauitkering 
‘op verzoek of uit eigen beweging’ verplicht is zo spoe
dig mogelijk alle informatie te verstrekken waarvan 
duidelijk moet zijn dat die van invloed kan zijn op de 
aanspraak en hoogte van de uitkering alsmede de be
taling daarvan (artikel 27 lid 1 Wia). Daarnaast is de 
aanvrager van een Wiauitkering, net als uitkeringsge
rechtigden, verplicht om vragen van het UWV en zijn 
adviseurs naar juistheid te beantwoorden, mee te wer
ken aan onderzoek en controlevoorschriften na te le
ven. Aldus rust er een stevige medewerkingsplicht op 
de verzekerde, opdat de publieke Wiagelden juist en 
rechtmatig worden uitgekeerd.

ROL ADVOCAAT
Advocaten kunnen bij vragen en geschillen over de 
(mate van) arbeidsongeschiktheid van verzekerden 
een belangrijke rol spelen. Dat blijkt alleen al uit de 
complexiteit van dergelijke zaken, die zich op het raak
vlak van het bestuurs en burgerlijk recht bevinden 
met diverse gezondheidsrechtelijke dimensies. Maar 
bij Wiazaken zijn er voor de verzekerde én de werkge
ver ook aanzienlijke financiële belangen gemoeid. Ver
der gelden er wettelijke vereisten aangaande het recht 
op een eerlijk proces, de motiveringsplicht, het recht 
op wapengelijkheid (equality of arms) enzovoort.3 Het 
behartigen van de belangen van verzekerden in Wia
zaken is zodoende geen sinecure voor de advocaat en 
raakt aan de kernwaarden, de wettelijke tuchtnorm en 
de gedragsregels van advocaten. Kortom, advocaten 
kunnen cliënten bij Wiazaken van nuttig advies voor
zien, maar kunnen bij onjuist optreden de belangen 
van hun cliënten ook ernstig schaden. Gelet op deze 
achtergrond is het goed dat advocaten nu beschikken 
over behandelrichtlijnen bij Wiazaken.

OPZET RICHTLIJNEN
Hoe zien de behandelrichtlijnen er nu uit? De richtlij
nen zijn systematisch opgezet. Zij maken onderscheid 
tussen de regels die gelden voor de fase van bezwaar, 
van beroep en van hoger beroep. Daarbij beschrijven 
de richtlijnen allereerst wat een advocaat moet doen 
indien zijn cliënt bezwaar maakt tegen een besluit of 
in (hoger) beroep gaat en, vervolgens, indien het initi
atief daarbij uitgaat van het UWV of de werkgever. Per 
fase noemen de richtlijnen voor de advocaat de proce
durele regels en communicatieve aspecten in de voor

fase, de inhoudelijke fase en de eindfase. Dit alles ter 
ondersteuning van de advocaat bij het behartigen van 
de belangen van zijn cliënt. Procedurele eisen betref
fen onder meer het verzamelen van de noodzakelijke 
gegevens, het aanvragen van een toevoeging en het 
waarborgen van de maximale termijnen. Met betrek
king tot de communicatieve aspecten kan worden ge
dacht aan het bespreken met de cliënt van de verschil
lende aspecten van de zaak en het informeren van de 
verzekerde over tal van andere relevante punten.
De regels voor de fase van bezwaar, beroep en hoger 
beroep kennen onderling veel overlap. Daarbij komt 
dat de aandachtspunten voor de advocaat niet wezen
lijk verschillen indien het UWV of de werkgever het 
initiatief neemt voor een van deze fasen. Ook de regels 
voor de advocaat inzake de voorfase, de inhoudelijke 
fase en de eindfase kennen veel overlap, los van dege
ne die een fase initieert. Zo kennen alle fasen en sub
fasen soortgelijke punten van aandacht en zijn er per 
fase handige checklists voor de advocaat toegevoegd 
opdat de advocaat niets over het hoofd ziet. Keerzijde 
van deze opzet is dat de behandelrichtlijnen omvang
rijk zijn. Het geheel bedraagt thans 66 pagina’s.

BLOKKERINGSRECHT
Uit het voorgaande volgt dat de richtlijnen proberen 
zo veel mogelijk systematisch rekening te houden met 
vragen en geschillen over de (mate van) arbeidsonge
schiktheid. Daarbij hebben de opstellers ervoor geko
zen om essentialia rond bezwaar, beroep en hoger be
roep bekend te veronderstellen, geen rechtspraak aan 
te halen en spaarzaam te verwijzen naar wetsartike
len. Zaken als het inzage en correctierecht veronder
stellen de richtlijnen voor bekend; vreemd genoeg ver
melden de richtlijnen niets over het blokkeringsrecht 
van de verzekerde. Evenmin gaan de richtlijnen in op 
zaken als buitengerechtelijke geschilbeslechting, het 
klachtrecht en het tuchtrecht, de betrokkenheid van 
een naaste van een verzekerde als vertegenwoordiger, 
de positie van een wilsonbekwame verzekerde of de 
rol van de advocaat bij conflicten tussen de verzekerde 
en (de bedrijfsarts van) de werkgever of tussen een ver
zekerde en zijn advocaat. Richtlijnen van artsenorga
nisatie KNMG worden in het geheel niet aangehaald.
Verder lijken de richtlijnen te veronderstellen dat alle 
advocaten bekend zijn met de rechtspraak van de Cen
trale Raad van Beroep (CRvB) in Wiazaken. Misschien 
daarom zeggen de richtlijnen niets over de wijze waar
op de CRvB toetst of verzekeringsartsen van het UWV 
de betrokkene zorgvuldig hebben onderzocht, in hoe
verre een dergelijk onderzoek ook door een basisarts, 
al dan niet in opleiding, mag plaatsvinden, en of on
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derzoek tevens – al dan niet op verzoek van de verze
kerde – zonder fysiek of telefonisch spreekuurcontact 
mag plaatsvinden. Vreemd, omdat de rechtspraak 
hierover niet eenvoudig is.
Ook suggereren de richtlijnen dat de eisen die volgens 
de wet en (tucht)rechtspraak worden gesteld aan de 
adviezen van verzekeringsartsen en aan medisch des
kundigen bekend zijn. Daarnaast nemen de richtlij
nen aan dat voor advocaten duidelijk is wat de over
eenkomsten en verschillen zijn tussen de regels voor 
een behandelend en een beoordelend arts, in hoeverre 
het artsen en deskundigen is toegestaan om een oor
deel te geven over de (mate van) arbeidsongeschikt
heid van een verzekerde en in welke gevallen er al dan 
niet moet worden betaald voor informatie.

MEDISCHE INFORMATIE
Naast deze omissies vielen mij enkele andere zaken 
op. Zo vraag ik mij af of alle advocaten in staat zijn een 
functionele mogelijkhedenlijst (FML) te toetsen en of 
deze daadwerkelijk is opgesteld conform de systema
tiek en definities van het Claimbeoordelings en Bor
gingssysteem (CBBS), zoals de richtlijnen veronder
stellen. Zijn advocaten ook bekend met de kenmerken 
van somatische en psychische beperkingen, inclu
sief de eventuele behandelmogelijkheden? Daarnaast 
wordt mij uit de richtlijnen niet duidelijk wat de rol 
van de advocaat is bij ziekte en zwangerschap die el
kaar door de tijd heen afwisselen, wat de advocaat 
moet doen bij een gestelde toename van arbeidson
geschiktheid en wat dan het onderscheid is tussen ar
beidsongeschiktheid als gevolg van dezelfde of een 
nieuwe oorzaak.
Bovenal vielen mij enkele medische en gezondheids
rechtelijke zaken op. Zo suggereren de richtlijnen dat 
de advocaat ‘als dat nodig is’ medische informatie bij 
de huisarts moet opvragen. Op welke informatie wordt 
dan gedoeld? En waarom wordt hier gesproken over de 
‘patiëntenkaart’, los van de omstandigheid dat vrijwel 
alle patiënten elektronisch hun gegevens elektronisch 
kunnen inzien (persoonlijke gezondheidsomgeving)? 
En waarom moet het UWV de kosten van het opvragen 
van medische gegevens vergoeden, nu de patiënt im
mers een wettelijk verankerd recht op gratis afschrift 
van zijn dossier heeft? En wat is de betekenis bij dit al
les van relevante KNMGrichtlijnen?4

Waarom stellen de richtlijnen dat medische gegevens 
die het standpunt van de cliënt niet onderbouwen 
niet naar het UWV moeten worden gestuurd? Hoe ver
houdt zich dit tot de taak van de advocaat om de be
langen van de cliënt professioneel – volgens de kern
waarden van advocaten, de wettelijke tuchtnorm en 
de gedragsregels – te ondersteunen? En hoe verdraagt 
deze opvatting zich tot de wettelijke plicht van de ver
zekerde om het UWV alle benodigde informatie te ver

schaffen? Mijns inziens is deze aanbeveling in strijd 
met de regels voor advocaten en zet een advocaat door 
op die manier te adviseren een cliënt aan tot onrecht
matig handelen. Daar komt bij dat het UWV de beno
digde informatie, met toestemming van de cliënt, ook 
zelf bij de huisarts of een andere behandelaar kan op
vragen. Het UWV kan op basis van onvolledige infor
matie ook nietpassende functies als geschikt aan
merken en de verzekerde wegens zijn handelen een 
sanctie opleggen.

EINDOORDEEL
De eind 2022 gepubliceerde behandelrichtlijnen Wia
zaken, opgesteld in opdracht van de Raad voor Rechts
bijstand, bieden hulp en advies aan advocaten die cli
enten bijstaan bij vragen en geschillen over (de mate 
van) arbeidsongeschiktheid. De richtlijnen bevatten 
veel nuttige informatie en bruikbare lijstjes met pun
ten waarop een advocaat bedachtzaam moet zijn. De 
heldere en systematische opzet van de richtlijnen bie
den advocaten veel punten waarop zij moeten letten 
bij het assisteren van hun cliënten bij Wiazaken.
Deze richtlijnen zijn evenwel nog slechts het begin van 
meer volledige richtlijnen voor advocaten. Diverse za
ken die in procedures kunnen spelen worden niet be
sproken. De onderbouwing van veel essentiële punten 
is mager of geheel afwezig, terwijl andere zaken die re
gelmatig spelen in het geheel niet worden genoemd. 
Bovendien veronderstellen de richtlijnen dat bij advo
caten tal van zaken bekend zijn en dat advocaten naast 
juridische ook over de noodzakelijke medische en ar
beidskundige kennis beschikken. Dat zijn risicovolle 
aannames.
Kortom, de Raad voor Rechtsbijstand verdient hulde 
met de eerste versie van de richtlijnen, maar deze ver
sie vraagt om een vervolg. Gelukkig nodigt de raad ie
dereen uit om suggesties voor verbetering te sturen 
naar info@rvr.org. Ik hoop dat ieder die verbeterpun
ten heeft van deze mogelijkheid gebruikmaakt.

Noten

1 Aart Hendriks is hoogleraar gezondheidsrecht aan 
de Universiteit Leiden. Hij is daarnaast rechter-
plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam en lid-jurist 
bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
te Amsterdam.

2 https://www.raadvoorderechtsbijstand.org/
actueel/nieuws/2022/december/eerste-versie-
behandelrichtlijnen-wia.

3 A.C. Hendriks, ‘Recht op een eerlijk proces en 
deskundigenbewijs’, in: R.J.M. Schlössels, J.A.F. Peters, 
C.L.G.H.F. Albers, B.A. Beijen & S.D.P. Kole, JB-select, 
Den Haag: Sdu Uitgevers, 2019, p. 251-271.

4 In het bijzonder de KNMG-richtlijn omgaan met medische 
gegevens, november 2022, https://www.knmg.nl/advies-
richtlijnen/knmg-publicaties/omgaan-met-medische-
gegevens.htm.



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.
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DUBLINVERORDENING
Verordening 604/2013 (de Dublinverordening; Dvo) regelt 
welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van 
een asielverzoek. Om die verantwoordelijkheidstoedeling 
was ook dit jaar weer veel te doen.

Verschil in beschermingsbeleid
Hoewel asielprocedures in de EU in grote mate zijn gehar
moniseerd, stelt elke lidstaat nog zijn eigen asielbeleid op. 
Dientengevolge kan het zijn dat een asielzoeker in de ene 
lidstaat een grotere kans maakt op asiel dan in een ande
re. In beginsel is het niet zo dat de lidstaat waar de grootste 
kans op asiel bestaat op grond van de Dublinverordening 
verantwoordelijk is. Maar in extreme gevallen kan een ver
schil in beschermingsbeleid wel bepalend zijn.

 Kroniek

Asiel- en 
vreemdelingen-
recht 2022
Het migratierecht is aan constante verandering onderhevig. Omdat 

het grotendeels Europeesrechtelijke van aard is, maar ook omdat de 

opvattingen over migratie zeer politiek gekleurd zijn waardoor wet- en 

regelgeving regelmatig worden aangepast. Daarnaast geldt voor het 

asielrecht dat de telkens veranderende situatie in de wereld (denk 

aan Afghanistan en Oekraïne) leidt tot nieuw beleid en jurisprudentie. 

In onderstaand overzicht duiden de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen 

in de verslagperiode (1 augustus 2021 - 1 december 2022, met een enkele 

uitloper). Zij hebben daarbij geenszins de pretentie volledig te zijn.

De Afdeling heeft dit aangenomen in een uitspraak 
van 6 juli 2022 ten aanzien van een Syrische asielzoek
ster die eerder een asielvergunning had in Denemarken 
(ECLI:NL:RVS:2022:1864). Denemarken beschouwt Damas
cus als veilig, en had haar vergunning ingetrokken. Ze was 
naar Nederland gereisd om hier asiel aan te vragen. Op 
grond van de verantwoordelijkheidscriteria van de Verorde
ning was Denemarken verantwoordelijk voor behandeling 
van dat verzoek. Een voor de betrokkene zeer ongewenste 
uitkomst, nu zij in Nederland op grond van het geldende 
asielbeleid ten aanzien van Syrië vrijwel zeker asiel zou krij
gen, en in Denemarken vrijwel zeker zou worden afgewezen, 
met een risico van terugzending naar Syrië als gevolg.
De Afdeling oordeelt dat het uitgangspunt blijft dat de 
staatssecretaris ervan uit mag gaan dat in de lidstaten een 

door Eva Bezem, Dora Brouwer, 
Marieke van Eik, Wil Eikelboom, 
Isa van Krimpen & 
Marq Wijngaarden

beeld Floris Tilanus

https://migratieweb.stichtingmigratierecht.nl/uitspraak/eclinlrvs20221864?qk=migratieweb_documenten%3A0
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effectieve en gelijkwaardige bescherming wordt geboden 
tegen refoulement, ook als het beschermingsbeleid tussen 
lidstaten verschilt. Het is aan de vreemdeling om dit uit
gangspunt te weerleggen. Een vreemdeling moet om dat 
te doen naast een evident en fundamenteel verschil in be
schermingsbeleid ook concrete aanknopingspunten naar 
voren brengen waaruit blijkt dat niet alleen het bestuursor
gaan maar ook de rechter in de verantwoordelijke lidstaat 
hem niet zal beschermen tegen refoulement. In dit geval 
was de betrokkene daarin geslaagd, maar dat de lat hoog 
ligt, moge blijken uit het feit dat een soortgelijk beroep is 
afgewezen inzake Zweden, omdat door de vreemdeling 
niet aannemelijk was gemaakt dat de rechter geen bescher
ming zou bieden tegen refoulement; idem inzake Bulga
rije (ECLI:NL:ABRVS:2022:1862 en ECLI:NL:RVS:2022:2219. 
Inzake Frankrijk en Spanje was niet aannemelijk ge

maakt dat er sprake was van een zodanig fundamenteel 
verschil in beleid dat er een risico was van refoulement 
(ECLI:NL:RVS:2022:1885 en ECLI:NL: RVS:2022:2787).

Rechtsmiddelen
Het komt voor dat een asielzoeker graag onder de Dublin
verordening wil worden overgedragen naar een andere lid
staat, maar dat die lidstaat de verantwoordelijkheid voor 
het asielverzoek afwijst. Tot op heden leek daartegen geen 
rechtsmiddel open te staan voor de betrokkene. Het betreft 
immers primair een interstatelijke gelegenheid.
In een uitspraak van 1 augustus 2022 (I en S) oordeelt het Hof 
van Justitie anders, althans als er aan bepaalde voorwaar
den is voldaan (ECLI:EU:C:2022:605). Wanneer het gaat om 
een minderjarige die graag wordt herenigd met een familie
lid in een andere lidstaat dan is die lidstaat verplicht om te 

https://www.vluchtweb.nl/document/abrvs-eclinlabrvs20221862-dublin-zweden-re%C3%ABel-risico-indirect-refoulement-zweden-niet
https://migratieweb.stichtingmigratierecht.nl/uitspraak/eclinlrvs20222219?qk=migratieweb_documenten%3A0
https://migratieweb.stichtingmigratierecht.nl/uitspraak/eclinlrvs20221885?qk=migratieweb_documenten%3A0
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2022:2787&showbutton=true&keyword=ECLI%253aNL%253aRVS%253a2022%253a2787&idx=1
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voorzien in een recht van beroep bij een rechterlijke instan
tie tegen zijn weigering om de verantwoordelijkheid voor 
het asielverzoek te erkennen. In dit geval moest de in Grie
kenland verblijvende minderjarige dus de gelegenheid heb
ben om in Nederland te procederen tegen de weigering van 
Nederland om hem over te nemen.

(On)deelbaarheid van het interstatelijk vertrouwen
Het interstatelijk vertrouwensbeginsel is de hoeksteen van 
de Dublinverordening: lidstaten mogen er in beginsel van
uit gaan dat de rechten van asielzoekers in alle Dublinlidsta
ten worden eerbiedigd. De praktijk is uiteraard vaak weer
barstiger.
De vraag is of een land waar de rechten van asielzoekers 
met voeten worden getreden het interstatelijk vertrouwen 
daarmee verspeelt, of dat dat alleen het geval is als ‘Dublin
claimanten’ daarmee te maken hebben. Rechtbank Den 
Haag, zittingsplaats ’sHertogenbosch heeft hierover op 
15 juni 2022 prejudiciële vragen gesteld (ECLI:NL: RBDHA: 
2022:5724).
De Afdeling lijkt hierover al een standpunt te hebben ge
vormd. Althans: blijkens de uitspraak van 8 september 
2022 inzake Slovenië doet de praktijk dat asielzoekers 
door dat land illegaal worden teruggestuurd naar Kro
atië niet af aan het interstatelijk vertrouwensbeginsel, 
nu Dublinclaimanten van die praktijk zijn uitgezonderd 
(ECLI:NL:RVS:2022:2644). Eerder had de Afdeling geoor
deeld dat het interstatelijk vertrouwensbeginsel ten aanzien 
van Kroatië wél was doorbroken vanwege pushbacks, nu deze 
ook Dublinclaimanten treffen (ECLI:NL:RVS:2022:1042).

Overdrachtstermijn
De termijn voor het overdragen van een asielzoeker aan de 
verantwoordelijke lidstaat bedraagt zes maanden vanaf de 
dag waarop die lidstaat verantwoordelijk wordt door aan
vaarding van de claim of door het ongebruikt laten verstrij
ken van de termijn die daarvoor staat. Die termijn kan ech
ter in sommige gevallen worden verlengd. Artikel 29, lid 2 
van de Verordening bepaalt dat deze zesmaandentermijn 
eenmalig kan worden verlengd tot twaalf maanden indien 
de overdracht wegens gevangenzetting van de betrokkene 
niet kon worden uitgevoerd, of tot achttien maanden indien 
de betrokkene onderduikt.
Op 31 maart 2022 heeft het Hof van Justitie uitgelegd dat het 
in artikel 29 (2) Dvo bedoelde begrip ‘gevangenzetting’ niet 
ziet op de gedwongen opname van een asielzoeker op een 
psychiatrische afdeling van een ziekenhuis die bij een rech
terlijke beslissing is toegestaan, omdat die persoon wegens 
een psychische aandoening een ernstig gevaar voor zichzelf 
of voor de samenleving vormt (ECLI:EU:C:2022:237). Een 
dergelijke opname verlengt de overdrachtstermijn dus niet.
Niet verrassend was voorts dat het Hof van Justitie op 22 sep
tember oordeelde dat de feitelijke onmogelijkheid tot over
dragen (in dit geval vanwege de COVID19pandemie) even
min de overdrachtstermijn opschort (ECLI:EU:C:2022:709).

In twee uitspraken van 14 december 2022 oordeelde de 
Afdeling dat een MOBmelding (melding met onbeken
de bestemming vertrokken) géén, en de verlenging van 
de overdrachtstermijn op grond van die MOBmelding 
wél een appellabel besluit is, waartegen beroep open
staat (ECLI:NL:RVS:2022:3631 respectievelijk ECLI:NL: 
RVS:2022:3630). In diezelfde (de tweede) uitspraak legt de 
Afdeling uit dat er slechts sprake is van ‘onderduiken’ in de 
zin van artikel 29 (2) Dvo wanneer de vreemdeling doelbe
wust buiten het bereik van de autoriteiten blijft. De Afdeling 
baseert zich daarbij op het arrest van het Hof van Justitie uit 
2019 in de zaakJawo.1 Het beleid, zoals neergelegd in C1/2.6 
Vreemdelingencirculaire, op grond waarvan ook in andere 
gevallen wordt aangenomen dat er sprake is van ‘onderdui
ken’ is daarmee niet in overeenstemming, aldus de Afde
ling. Dat betekent onder meer dat het weigeren in te stappen 
in een busje van DT&V naar het vliegveld, niet langer geldt 
als onderduiken en de overdrachtstermijn op die grond dus 
niet kan worden verlengd.
Een andere manier waarop de overdrachtstermijn langer 
kan zijn dan zes maanden is wanneer deze middels een 
voorlopige voorziening is opgeschort door een rechter op 
grond van artikel 27 (3) jo. artikel 29 Dvo. Nu artikel 27 (3) 
sub c Dvo spreekt van een verzoek van ‘de betrokkene’ tot 
opschorting in afwachting van de uitkomst van het beroep 
tegen het overdrachtsbesluit, is het maar de vraag of een in 
hoger beroep op verzoek van de staatssecretaris toegewezen 
vovo datzelfde effect heeft. Die vraag is aan het Hof van Jus
titie gesteld door de Afdeling, die dergelijke vovo’s overigens 
met enige regelmaat toewijst. De uitspraak van het Hof staat 
waarschijnlijk in de volgende Kroniek, maar de AG heeft op 
17 november 2022 alvast geconcludeerd dat een dergelijke 
vovo de overdrachtstermijn inderdaad niet kan opschorten 
(ECLI:EU:C:2022:901).

ARTIKEL 3 EVRM / ARTIKEL 15C 
VAN DE DEFINITIERICHTLIJN
De Afdeling ging het afgelopen jaar uitgebreid in op de vraag 
of een man bij vervulling van de nationale dienstplicht in 
Eritrea een reëel risico loopt op behandeling in strijd met 
artikel 3 EVRM (ECLI:NL:RVS:2022:2017).2 De Afdeling leidt 
uit openbare bronnen af dat mannen zonder opleiding en 
sociaal netwerk een vergrote kans hebben om terecht te ko
men in de militaire in plaats van de civiele component van 
de dienstplicht. Gelet op de zeer zorgwekkende omstandig
heden waaronder de dienstplicht in de militaire component 
wordt vervuld, komt de Afdeling tot de conclusie dat de man 
bij terugkeer naar Eritrea een reëel risico loopt op ernstige 
schade als bedoeld in artikel 3 EVRM.
In 2020 had de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haar
lem, prejudiciële vragen gesteld over de toepasselijkheid 
van een glijdende schaal bij de beoordeling van artikel 15c 
van de Definitierichtlijn (ECLI:NL:RBDHA:2020:10488).3 De 
rechtbank heeft het verzoek om prejudiciële vragen nadien 
ingetrokken, omdat het Afghaanse gezin in het bezit is ge

https://migratieweb.stichtingmigratierecht.nl/uitspraak/eclinlrvs20222644?qk=migratieweb_documenten%3A0
https://migratieweb.stichtingmigratierecht.nl/uitspraak/eclieuc2022237?qk=migratieweb_documenten%3A0
https://migratieweb.stichtingmigratierecht.nl/uitspraak/eclieuc2022709?qk=migratieweb_documenten%3A0
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steld van een verblijfsvergunning. De zaak is daarom – he
laas – doorgehaald in het register van het Hof.4 In de tus
sentijd zijn door de rechtbank Den Haag, zittingsplaats 
’sHertogenbosch, aanvullende prejudiciële vragen ge
steld over de uitleg van artikel 15c van de Definitierichtlijn 
(ECLI:RBDHA:2022:1329).5 Kort gezegd wenst de rechtbank 
onder andere te vernemen of bij de vraag of een vreemde
ling in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming alle 
persoonlijke omstandigheden integraal en in onderlinge 
samenhang met de situatie in het land van herkomst beoor
deeld moeten worden ‘vóórdat wordt geduid welke gevrees
de verschijningsvorm van ernstige schade met deze elemen
ten kan worden onderbouwd’.6

VEILIGE LANDEN VAN HERKOMST
De Afdelingsuitspraak van 7 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021: 
738) over veilige landen van herkomst is weliswaar van vóór 
de verslagperiode van deze Kroniek, de effecten ervan zijn 
in de verslagperiode pas merkbaar. Vooral relevant is het 
feit dat de periodieke evaluaties van de veiligheid van lan
den van herkomst en de bronnen waarop die zijn gebaseerd 
toegankelijker zijn geworden. Dankzij een verzoek op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur (inmiddels de Wet 
open overheid, Woo) besloot de staatssecretaris van Justi
tie en Veiligheid bij brief van 30 november 20217 om veel in
terne werkinstructies en informatieberichten te publiceren. 
Een fors aantal daarvan gaat over herbeoordelingen van vei
lige landen van herkomst. Ze zijn onder meer op de website 
van de IND te vinden.8

In veel van die werkinstructies worden groepen aangewe
zen waarvoor ‘verhoogde aandacht’ noodzakelijk is. Wat be
tekent dat eigenlijk? In het verleden9 oordeelde de Afdeling 
dat dit weinig méér inhield dan dat dit de beslismedewer
kers erop moest wijzen dat veilige landen van herkomst in 
individuele gevallen mogelijk niet veilig waren. Een beet
je een open deur. Dat veranderde grondig in een uitspraak 
van 5 april 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:985). De staatssecreta
ris van Justitie en Veiligheid had in meerdere fases van deze 
procedure – zienswijze, beslissing, hoger beroep – een ande
re invulling gegeven aan het begrip ‘verhoogde aandacht’. 
De Afdeling oordeelde, niet helemaal ten onrechte, dat dit 
tot onduidelijk in de rechtspraktijk leidde. De staatssecreta
ris moest bezien of hij dit begrip verhoogde aandacht wilde 
handhaven, en zo ja: dan moesten de gevolgen wat inzichte
lijker worden gemaakt. Als gevolg van deze uitspraak liet de 
staatssecretaris in een Kamerbrief van 25 mei 202210 weten 
dat het hele begrip ‘verhoogde aandacht’ werd geschrapt. 
Voor groepen die hieronder vielen, geldt het land van her
komst simpelweg niet meer als veilig.

VEILIGE DERDE LANDEN
Griekse statushouders
Ook de gevolgen van de Afdelingsuitspraak van 28 juli 2021 
(ECLI:NL:RVS:2021:1626) doen zich nog steeds voelen. De Af
deling oordeelde daarin dat de staatssecretaris beter moest 

motiveren waarom ten aanzien van statushouders uit Grie
kenland, die hun toevlucht in Nederland zoeken, nog uitge
gaan kon worden van het interstatelijk vertrouwensbeginsel 
ten aanzien van de vraag of deze mensen daar niet in strijd 
met artikel 4 Grondrechtenhandvest EU in een onmense
lijke situatie verkeerden. Bij Kamerbrief van 30 september 
202111 verkondigde de staatssecretaris dat de beslistermijn 
voor statushouders uit Griekenland met negen maanden 
werd verlengd; voor minderjarige alleenstaande asielzoe
kers moesten individuele garanties worden gevraagd voor
dat ze konden terugkeren. Lukte het niet om deze mensen 
binnen vijftien maanden terug te krijgen naar Griekenland, 
dan moesten ze in de nationale procedure worden opgeno
men. Dat laatste is ook opgenomen in het latere informatie
bericht 2022/84, met dien verstande dat voor alleenstaan
de minderjarige vreemdelingen geen individuele garanties 
meer worden gevraagd: ze worden vooralsnog helemaal niet 
aan Griekenland overgedragen.
Van veel Griekse statushouders moet Nederland vervolgens 
beoordelen of ze in aanmerking komen voor een verblijfs
vergunning asiel. Wat is daarbij de rol van de Griekse sta
tusdeterminatie? Moet het vertrouwensbeginsel er dan toe 
leiden dat de door Griekenland vastgestelde asielstatus ook 
in Nederland geldt? De jurisprudentie loopt uiteen. Op 5 
april 2022 (NL:RBDHA:2022:3044) oordeelde de rechtbank 
Den Bosch dat het interstatelijk vertrouwensbeginsel er in
derdaad toe leidt dat Nederland de door Griekenland vast
gestelde asielstatus overneemt. Dit ook omdat een vluchte
lingenstatus nu eenmaal een declaratoir karakter heeft. De 
rechtbank had de prejudiciële vragen hierover al geformu
leerd, maar achtte het niet in het belang van de vreemde
ling die te stellen: de procedure zou er ernstig door worden 
vertraagd. Zes dagen later kwam de rechtbank Arnhem met 
een ander oordeel (ECLI:NL:RBDHA:2022:3293). Deze recht
bank concludeerde dat Nederland niet verplicht is om de 
door Griekenland verleende asielstatus over te nemen, maar 
dat het feit dat Griekenland een asielstatus heeft verleend 
anderzijds ook niet helemaal zonder betekenis is. Op grond 
van de samenwerkingsplicht moet de staatssecretaris in ie
der geval het Griekse asieldossier opvragen en betrekken bij 
de besluitvorming.

Italiaanse statushouders
Ook in Italië hebben statushouders het bepaald niet mak
kelijk. Maar zij kunnen, althans voorlopig, niet in Ne
derland opnieuw een inhoudelijke beoordeling van hun 
asielrelaas krijgen. In een uitspraak van 24 juni 2022 
(ECLI:NL:RVS:2022:1788) oordeelde de Afdeling dat de situ
atie in Italië voor statushouders sinds 2018, de vorige keer 
dat Afdeling zich daarover uitliet, niet is verslechterd. De 
Afdeling oordeelde zelfs dat het in vergelijking met status
houders in Griekenland in Italië nog wel meevalt. Daarmee 
wordt de lat wel bijzonder hoog – of beter gezegd: bijzonder 
laag – gelegd. Het feit dat rechters in Duitsland hierover an
ders oordelen, deed en doet niet af aan dit Afdelingsoor
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deel. Hun asielverzoeken worden dus nietontvankelijk ver
klaard, op grond van het feit dat zij al een verblijfsstatus 
hebben in een andere EUlidstaat.

In Nederland geboren kinderen
Dat geldt echter niet voor hun kinderen, als die in Nederland 
worden geboren. Op 1 augustus 2022 oordeelde het Hof van 
Justitie van de EU over de situatie van het kind van status
houders in Polen, dat na aankomst in Nederland was gebo
ren en samen met zijn ouders in Nederland een asielverzoek 
had ingediend (ECLI:EU:C:2022:603, JV 2022/162). Op basis 
van een zeer tekstuele interpretatie van de Procedurericht
lijn oordeelde het hof dat de asielaanvraag van dit kind in 
Nederland niet nietontvankelijk verklaard kon worden op 
grond van artikel 33, tweede lid sub a, van de Procedure
richtlijn omdat zijn ouders in Polen een status hadden. Ove
rigens: het kind viel ook niet onder artikel 20, derde lid, van 
de Dublinverordening, zodat er geen enkele andere moge
lijkheid overbleef dan het asielverzoek van het pasgeboren 
kindje inhoudelijk in Nederland te beoordelen. Hoe dat is 
afgelopen, is mij niet bekend.

ARTIKEL 1F
De Afdeling heeft in 2022 een nuance aangebracht in haar 
eerdere jurisprudentie over toepassing van artikel 1F Vluch
telingenverdrag (‘Vv’) en de vraag naar een actuele, werkelij
ke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 
belang van de samenleving, zoals bijvoorbeeld vereist bij 
het opleggen/handhaven van een zwaar inreisverbod voor 
de duur van tien jaar vanwege 1F Vv. In een drietal uitspra
ken van 26 september 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2759, 2758, 
2777) heeft de Afdeling bepaald dat ook als de vreemdeling 
niet oprecht berouw toont voor de hem verweten misdrijven, 
er toch sprake kan zijn van gedrag waaruit niet langer een 
houding volgt die de waarden van de Unie aantast en hier
door geen sprake meer is van een actuele, werkelijke en vol
doende ernstige bedreiging. Het gedrag sinds de 1Fmis
drijven zouden zijn gepleegd, is een belangrijke factor die 
op grond van het arrest van het Hof van Justitie EU inzake K. 
en H.F. (ECLI:EU:C:2018:296) moet worden beoordeeld om 
de vraag te beantwoorden of sprake is van voornoemde be
dreiging van een fundamenteel belang van de samenleving. 
De Afdeling overweegt in die drie uitspraken dat de vreem
deling in het kader van de factor gedrag sinds de 1Fmisdrij
ven zouden zijn gepleegd, ook andere omstandigheden kan 
aanvoeren die volgens hem maken dat hij niet (langer) een 
dergelijke bedreiging vormt. Deze omstandigheden moet 
de staatssecretaris onderzoeken en hier vervolgens gemoti
veerd op ingaan. Dus ook als de vreemdeling de hem verwe
ten misdrijven ontkent of bagatelliseert en geen spijt of be
rouw toont, kan toch sprake zijn van gedrag waaruit volgt 
dat hij geen actuele bedreiging (meer) vormt.
In lijn hiermee bevestigde de Afdeling op 1 december 2022 
(ECLI:NL:RVS:2022:3479) het oordeel van de rechtbank Am
sterdam dat het tijdsverloop en het gedrag van de vreemde

ling sinds het 1Fmisdrijf zou zijn gepleegd, de bedreiging 
minder actueel kunnen maken, ondanks dat de vreemde
ling ontkende dat hij het misdrijf had gepleegd. In die zaak 
zat er 22 jaar tussen de 1Fgedraging (verkrachting van zus 
in Iran) en het bestreden besluit. De vreemdeling had naar 
voren gebracht dat hij in die periode van 22 jaar niet in con
tact is gekomen met politie en justitie, ook niet naar aanlei
ding van zijn relaties met vrouwen.
Ook andere omstandigheden – los van spijt en berouw – 
kunnen derhalve naar voren worden gebracht om te onder
bouwen dat uit het gedrag van de vreemdeling sinds de 1F
misdrijven zouden zijn gepleegd, geen houding volgt die de 
waarden van de Unie aantast. Voorgaande is meer in lijn 
met voornoemd arrest-K. en H.F. en doet meer recht aan het 
feit dat het bij toepassing van artikel 1F Vv niet om bewe
zen feiten gaat, maar om ernstige redenen om te overwegen 
dat de vreemdeling misdrijven als bedoeld in artikel 1F Vv 
heeft gepleegd. Bij ernstige redenen moet de optie openblij
ven om gedragingen te ontkennen en dus ook geen spijt te 
hoeven te betuigen.
Dan is vervolgens de uitspraak van de Afdeling van 14 juli 
2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1965) noemenswaardig. In die uit
spraak was onder meer de vraag aan de orde of de vreemde
ling een geslaagd beroep kan doen op de vrijwaringsgrond 
‘dwang’. De vreemdeling heeft tussen 2010 en 2015 activitei
ten verricht voor de straatbende 18th Street Revolucionarios 
in El Salvador. Zij had verklaard dat zij slachtoffer was van 
seksueel misbruik door bendeleden en vanaf haar achttien
de werd gedwongen activiteiten te verrichten voor de ben
de. Ook heeft ze verklaard slachtoffer te zijn van vervolging 
van de zijde van de Salvadoraanse politie. De Afdeling be
vestigt in zijn uitspraak het oordeel van de rechtbank dat 
de IND de vreemdeling onzorgvuldig heeft gehoord over de 
door hem aan haar tegengeworpen onttrekkingsmogelijk
heid, waardoor zij geen geslaagd beroep heeft kunnen doen 
op ‘dwang’ als vrijwaringsgrond. Het besluit was op dit punt 
ondeugdelijk gemotiveerd. De rechtbank betrok in haar oor
deel dat tijdens de gehoren voor de vreemdeling niet duide
lijk was dat haar mogelijk artikel 1F zou worden tegenge
worpen en dat het haar evenmin duidelijk was dat het aan 
haar was om de grond voor vrijwaring aannemelijk te ma
ken. Dit is een belangrijke overweging van de rechtbank. 
Juist nu het niet verplicht is om een aanvullend 1Fgehoor te 
houden in een 1Fprocedure, is het van belang dat de vreem
deling goed wordt bevraagd door de IND tijdens de gehoren 
over eventuele vrijwaringsgronden. Ook vond de rechtbank 
dat de staatssecretaris de aard en omvang van de dwang 
niet buiten beschouwing kon laten bij de vraag of er een re
ele onttrekkingsmogelijkheid bestond. De rechtbank over
woog daarbij dat het door de staatssecretaris aangenomen 
artikel 3 EVRM risico betrekking heeft op het bendegeweld 
waartegen de overheid geen bescherming kan bieden.
In een uitspraak van de rechtbank Middelburg van 16 no
vember 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:12403, NL22.9051) is 
het beroep ook gegrond verklaard vanwege onder andere 
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het onzorgvuldig horen; ook daar was een 1Fgehoor ach
terwege gebleven. De rechtbank overwoog in die uitspraak 
dat de IND in het nader gehoor geen dan wel onvoldoende 
aandacht heeft besteed aan de leeftijd van de vreemdeling 
in combinatie met de aan hem verweten gedragingen, de fa
milieband met zijn zus en zijn toenmalige zwager, de vraag 
of sprake was van dwang, of hij zich kon onttrekken aan de 
werkzaamheden die hem worden tegengeworpen en wat hij 
over de strafbaarheid van deze werkzaamheden wist. Ook 
overwoog de rechtbank dat waar de IND in het nader gehoor 
weliswaar vragen aan de vreemdeling heeft gesteld, maar is 
nagelaten hierop door te vragen, zodat in dat opzicht even
min een zorgvuldige afweging kon worden gemaakt.
Beide uitspraken benadrukken het belang van een zorgvul
dig gehoor waarin alle feiten en omstandigheden aan de 
orde komen die van belang zijn voor een zorgvuldige beoor
deling van artikel 1F Vv, zeker als er geen aanvullend 1Fge
hoor wordt gehouden. Het niet houden van een aanvullend 
1Fgehoor laat namelijk onverlet dat alle feiten en omstan
digheden zorgvuldig in kaart moeten worden gebracht, ook 
de eventuele ontlastende feiten en omstandigheden en die 
feiten en omstandigheden die van belang kunnen zij voor 
een geslaagd beroep op de vrijwaringsgronden.

NAREIS
De doorwerking van de arresten van het HvJ EU over de Ge
zinsherenigingsrichtlijn is ook dit jaar weer goed zichtbaar 
in het Nederlandse nareisbeleid.

Gehuwde AMV-ers
Het HvJ EU bepaalde op 17 november 2022 in X tegen Bel-
gië dat een amv’er niet ongehuwd hoeft te zijn om voor zijn 
of haar ouders gezinshereniging aan te kunnen vragen 
(ECLI:EU:C:2022:887).12 Deze uitspraak lijkt in eerste instan
tie van beperkte invloed op het Nederlandse nareisbeleid. 
Bij VluchtelingenWerk Nederland zijn bijvoorbeeld geen 
zaken bekend over gezinsherenigingsaanvragen van in het 
buitenland gehuwde amv’ers.13 Het is echter de vraag of het 
arrest van invloed zal zijn op gezinsherenigingsaanvragen 
van voormalig amv’ers, die gedurende de procedure in Ne
derland op meerderjarige leeftijd een relatie of huwelijk zijn 
aangegaan. De gezinsband tussen meerderjarige kinderen 
en ouders wordt bij het aangaan van een relatie of een hu
welijk namelijk als verbroken beschouwd. Het is de vraag of 
dit standpunt nog in overeenstemming is met het arrestX 
tegen België.
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Uitwerking van het arrest E.
In het arrestE. overwoog het HvJ EU dat nationale autori
teiten bij verzoeken om gezinshereniging van vluchtelin
gen een integrale beoordeling moeten verrichten van alle 
overhandigde bewijstukken en/of afgelegde verklaringen 
(ECLI:EU:C:2019:192).14 Daarbij moet expliciet rekening wor
den gehouden met het hogere belang van het kind en de in
dividuele omstandigheden van de vluchteling. Bij uitspraak 
van 26 januari 2022 heeft de Afdeling dit beoordelingskader 
(eindelijk) overgenomen (ECLI:NL:RVS:2022:245).15 De Afde
ling voegt aan het beoordelingskader toe dat de IND dient te 
beoordelen of de vluchtelingen en hun gezinsleden het voor
deel van de twijfel verdienen. Het beoordelingskader is bo
vendien niet alleen van toepassing binnen het nareiskader 
maar bij elke aanvraag om gezinshereniging van een vluch
teling (ECLI:NL:RVS:2022:969).16 Deze uitspraken hebben 
vervolgens geleid tot de noodzakelijke beleidswijzigingen.17

Nareismaatregel
Veel ophef ontstond dit najaar rond de invoering van een zo
genoemde nareismaatregel door de regering. Het doel was 
om de instroom van familieleden van vluchtelingen tijdelijk 
te beperken.18 Nareizende gezinsleden zouden pas naar Ne
derland mogen komen op het moment dat hun gezinslid in 
Nederland ‘geschikte huisvesting’ had gevonden, of na om
mekomst van zes maanden. Bij uitspraak van 5 december 
2022 overwoog de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem dat er geen wettelijke basis voor deze nareismaa
tregel bestond (ECLI:NL:RBDHA:2022:12986). Hij droeg de 
Nederlandse ambassade op om binnen 24 uur te regelen dat 
de gezinsleden naar Nederland konden komen. De staats
secretaris van Justitie en Veiligheid verklaarde daags na de 
uitspraak dat de nareismaatregel in stand zou blijven tot
dat een ‘hogere rechter’ zich over het ontbreken van een wet
telijke basis voor de maatregel had uitgelaten. Nadien ver
klaarden diverse andere rechtbanken beroepen gegrond. 
De staatssecretaris koos eieren voor zijn geld: de maatregel 
is inmiddels ‘tijdelijk opgeschort’ in afwachting van het oor
deel van Afdeling.19

OPENBARE ORDE
Medisch en 8 EVRM
Veruit de grootste impact in de verslagperiode (en daarna) 
heeft het arrest van het EHRM van 7 december 2021, Savran 
tegen Denemarken (ECLI:CE:ECHR:2021:1207, JV 2022/1). 
Denemarken had een levenslang inreisverbod opgelegd. Sa
vran is een TurksKoerdische man die sinds zijn zesde in 
Denemarken woonde. Hij werd veroordeeld tot zeven jaar 
gevangenisstraf voor een ernstig geweldsmisdrijf, maar in 
hoger beroep is de straf, vanwege zijn geestesgesteldheid 
tijdens het begaan van het feit, omgezet in gedwongen op
name in een psychiatrische kliniek. De diagnose is schizo
frenie. De behandeling slaat goed aan. Een gevaar voor de 

openbare orde is hij niet meer als het EHRM de klacht – zo
als altijd: ex nunc– beoordeelt.
Het EHRM komt in eerste instantie tot een schending van 
artikel 3 EVRM, omdat er voor Savran bij terugkeer in Tur
kije onvoldoende opvang en onvoldoende zekerheid van be
handeling zijn. De Grote Kamer van het EHRM komt op 7 
december 2021 echter tot een ander oordeel: de hoge drem
pel van het Paposhviliarrest wordt niet gehaald, maar de 
beëindiging van het verblijfsrecht van Savran is wel in strijd 
met artikel 8 EVRM. De geestelijke gezondheid wordt door 
het EHRM onder het privéleven gebracht, en het EHRM oor
deelt dat Denemarken te weinig aandacht heeft gehad voor 
de geestestoestand van Savran tijdens het delict en voor zijn 
gedrag daarna. Savrans langdurig verblijf in Denemarken, 
het feit dat hij daar naar school was gegaan en vijf jaar had 
gewerkt wogen zo zwaar dat zijn levenslang inreisverbod 
volgens het Europees Hof disproportioneel, en dus in strijd 
met artikel 8 EVRM was.

Ontoerekeningsvatbaarheid
De ontoerekeningsvatbaarheid van tbs’ers meewegen bij de 
beslissing tot verblijfsbeëindiging en het opleggen van een 
inreisverbod? Het resultaat van hun behandeling daar ook 
nog eens bij betrekken? Dat was voor de staatssecretaris vol
komen nieuw. Gevolg van dit arrest was dan ook dat intrek
kingen van verblijfsvergunningen en inreisverboden om 
redenen van openbare orde van volledig ontoerekenings
vatbaar verklaarde vreemdelingen allemaal, voor zover wij 
overzien, zijn ingetrokken. Voor personen die ten tijde van 
hun delict slechts verminderd toerekeningsvatbaar zijn ver
klaard, geldt zo’n vaste gedragslijn bij de IND niet. Dat stuit 
bij de rechtbanken op weerstand. Zo oordeelde de recht
bank Amsterdam in een uitspraak van 17 augustus 2022 
(ECLI:NL:RBDHA:2022:11298) dat een veelpleger met tbs 
niet zijn verblijfsrecht kon kwijtraken en een inreisverbod 
kon worden opgelegd, zonder dat de verminderde toereke
ningsvatbaarheid ten tijde van het delict en de vorderingen 
in de tbskliniek (afkicken van een cocaïneverslaving) wa
ren meegewogen. Dat had de staatssecretaris niet gedaan, 
en het beroep werd gegrond verklaard.

Ongewenstverklaring en verplaatsing hoofdverblijf
Een opvallende Afdelingsuitspraak is ook die van 18 oktober 
2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2984). Het betreft een derdelander 
die vanaf zijn geboorte in Nederland heeft gewoond, en dus 
beschermd wordt door het tiende lid van artikel 3.86 Vb: ver
blijfsbeëindiging is alleen mogelijk voor een feit in de zin 
van artikel 22b lid 1 Wetboek van Strafrecht, het ‘taakstraf
verbod’ (een feit waarvoor een taakstraf niet kan worden op
gelegd). Het moet dan gaan om een ernstige aantasting van 
de lichamelijk integriteit van het slachtoffer. De vreemde
ling in kwestie had in België bij een overval met een geweer 
in de richting van de politie geschoten en daarvoor tien jaar 
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gevangenisstraf gekregen, die hij tijdens de intrekkingspro
cedure nog in België uitzit. De Afdeling komt tot meerdere 
opvallende oordelen.
In de eerste plaats: de vreemdeling kan geen ongewenstver
klaring worden opgelegd op basis van het feit dat hij zich 
niet in Nederland bevindt, in het algemeen voorwaarde om 
een inreisverbod op te kunnen leggen. De Afdeling oordeelt 
echter dat de Terugkeerrichtlijn geldt voor een derdelander 
die op het grondgebied van ‘een lidstaat’ bevindt, en omdat 
België een lidstaat is valt deze persoon onder de Terugkeer
richtlijn. De tweede, misschien wel meest opvallende over
weging van de Afdeling, gebaseerd op een uitvoerige be
schouwing van de wetsgeschiedenis, is dat het schieten in 
de richting van de politieagent geen ernstige aantasting van 
de lichamelijke integriteit is, en dus ook geen feit is in de 
zin van artikel 22b lid 1 Sr. De Belgische agenten zijn door 
de kogels niet geraakt en daarom is hun lichamelijke integri

teit niet aangetast. Het derde oordeel van de Afdeling adres
seert het beleid in de Vc dat afwezigheid uit Nederland van 
meer dan zes maanden leidt tot de conclusie dat het hoofd
verblijf is verplaatst, ook ingeval die afwezigheid het gevolg 
is van detentie in het buitenland. De Afdeling overweegt dat 
op grond van de wetsgeschiedenis een ‘groot aantal feitelij
ke factoren’ bepalend is voor de vraag of iemand zijn hoofd
verblijf buiten Nederland heeft gevestigd. Het enkele feit dat 
iemand in het buitenland verblijft, is daarvoor onvoldoen
de, dus ook bij detentie. Het beleid in de Vc geeft de tekst en 
geschiedenis van het Vb dus onvoldoende weer en is daarom 
daarmee in strijd.

Kinderpardon en evenredigheid
Ook de nieuwe evenredigheidsbeoordeling leidt tot de con
clusie dat bepaalde passages uit de Vc niet meer als gel
dend recht kunnen worden gezien. Op 17 augustus 2022 
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oordeelde de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2022:2341) over de Af
sluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen (het Kin
derpardon), in casu over de toerekening van strafrechtelijke 
veroordelingen van de vader aan het kind waardoor beiden 
een pardonvergunning wordt geweigerd. De veroordelingen 
waren uit 2006 en 2007 en betroffen drie maanden gevan
genisstraf voor een hennepplantage en een vals reisdocu
ment respectievelijk een boete voor een winkeldiefstal. De 
Afdeling achtte het onevenredig, te onevenwichtig om zulke 
oude en relatief lichte feiten aan het kind (en de vader) toe 
te rekenen.

“Bijzonder ernstig misdrijf”
Zonder meer noemenswaardig zijn de prejudiciële vragen, 
die de Afdeling op 15 juni 2022 aan het Hof van Justitie van 
de EU stelde over de uitleg van de begrippen ‘gevaar voor de 
samenleving’ en ‘bijzonder ernstig misdrijf’ in artikel 14 lid 
4 van de Kwalificatierichtlijn (ECLI:NL:RVS:2022:1703). De 
Afdeling sluit zich aan bij Belgische vragen in de zaakC8/22 
of een onherroepelijke veroordeling voor een bijzonder ern
stig misdrijf direct tot de conclusie leidt dat iemand een 
gevaar voor de samenleving is of dat daarbij nog een even
redigheidstoets plaats moet vinden. Maar hij stelt ook de 
zelfstandige vraag aan het Hof van Justitie wat moet worden 
verstaan onder een bijzonder ernstig misdrijf. Gelden daar
bij onder meer de criteria van het arrestAhmed van het Hof 
van Justitie,20 over de term ‘ernstig misdrijf’ bij verblijfsbe
eindiging op grond van de openbare orde van personen met 
subsidiaire bescherming? En zo ja, in hoeverre is dat het ge
val en wat is de rol van dat arrest bij de beoordeling van ver
blijfsbeëindiging van verdragsvluchtelingen?

Strafrechtelijke consequenties
Dan nog wat jurisprudentie uit het strafrecht. De arresten
Ouhrami en JZ van het Hof van Justitie leidden tot de conclu
sie dat het vervolgen van derdelanders met een op grond van 
de openbare orde opgelegd inreisverbod toch mogelijk is, 
ook als zij het grondgebied van de EU nog niet hebben verla
ten. Inmiddels hebben de eerste zaken het Hof Amsterdam 
gehaald, dat daaraan enkele themazittingen heeft gewijd 
en tot heldere conclusies is gekomen (zie bijvoorbeeld de ar
resten van 19 september 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2718, 
2723 en 2724). Bij Unieburgers toetst het hof allereerst de 
beslissing tot ongewenstverklaring bijzonder marginaal: 
het hof kijkt of de ongewenstverklaring ‘evident in strijd 
met het Unierecht is’. Daarnaast toetst het hof echter ook 
of op de datum van de ongewenste aanwezigheid in Neder
land nog steeds aan het actualiteitscriterium van artikel 27 
van de Verblijfsrichtlijn wordt voldaan: is de vreemdeling 
nog steeds op basis van zijn persoonlijk gedrag een actuele, 
daadwerkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een 
fundamenteel belang van de samenleving? Deze tweede 
vraag wordt integraal getoetst. Uit de gepubliceerde uitspra
ken blijkt wel dat de combinatie van het herhaaldelijk ple
gen van winkeldiefstallen, een gebrek aan bereidheid of ver

mogen om een verslaving aan te pakken en het bestaan van 
een plan voor een ISDmaatregel of een daadwerkelijk opge
legde ISDmaatregel leiden tot de conclusie dat nog steeds 
aan het actualiteitscriterium wordt voldaan. Bij derdelan
ders met een inreisverbod wordt alleen die eerste toets, de 
evidentietoets van het besluit tot oplegging van een onge
wenstverklaring, uitgevoerd. Aan het actualiteitscriterium 
wordt in het geheel niet getoetst. Wel zal na een vrijlating of 
vrijspraak de vreemdeling een terme de grâce moeten wor
den verleend om Nederland te verlaten.21

Een veroordeling of vervolging staat er overigens niet aan 
in de weg dat een verdachte naar Nederland kan komen om 
zijn strafzaak, al dan niet in hoger beroep, bij te wonen. In 
een uitspraak van 15 september 2022 oordeelde het Hof van 
Justitie EU (ECLI:EU:C:2022:679) dat verplichte aanwezig
heid bij de behandeling van een strafzaak niet in strijd met 
het Unierecht is, maar dat het wel in strijd met het Unierecht 
is om een verdachte te vervolgen terwijl deze als gevolg van 
een inreisverbod de EU niet binnen kan komen en zijn pro
ces niet bij kan wonen. Zo’n praktijk van dagvaarden en ver
volgens uitzetten komt ook in Nederland voor, en niet zel
den. Als DT&V het Openbaar Ministerie bericht dat iemand 
gaat worden uitgezet, wordt (in ieder geval in het arrondis
sement Gelderland) door het OM volstaan met het opstu
ren van de oproep en betekening van de dagvaarding, met 
de opmerking dat daarna de vreemdeling wel kan worden 
uitgezet. Een praktijk waar de rechtbank Gelderland zich in 
een vonnis van 18 juni 2022 (ECLI:NL:RBGEL:2022:4782) zo 
kwaad over maakte dat het Openbaar Ministerie nietont
vankelijk werd verklaard, wegens het opzettelijk en welbe
wust frustreren van het aanwezigheidsrecht van verdachten.

GEZINSHERENIGING
Chavez-Vilchez
In de vorige Kroniek meldden we dat er prejudiciële vragen 
waren gesteld over de aard van het verblijfsrecht op grond 
van artikel 20 VWEU en het arrestChavez-Vilchez,22 in het 
bijzonder over de vraag of dat verblijfsrecht tijdelijk van aard 
was als bedoeld in Richtlijn 2003/109 betreffende de status 
van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen. 
Het HvJEU deed daarover op 7 september 2022 uitspraak 
(ECLI:EU:C:2022:639). Het hof oordeelde kort gezegd dat het 
verblijfsrecht op grond van Chavez-Vilchez niet een tijdelijk 
verblijfsrecht is als bedoeld in de Richtlijn. In de praktijk be
tekent dit dat een aanvraag tot de status van langdurig inge
zetene na verblijf op grond van artikel 20 VWEU niet meer 
om die reden zal worden afgewezen, zoals tot nu toe wel het 
geval was.
Het is nog niet duidelijk of een verblijfsrecht op grond van 
ChavezVilchez in het nationale recht nu ook zal gaan gel
den als een verblijfsrecht waarbij er geen bedenkingen be
staan voor verblijf in Nederland voor onbepaalde tijd, zoals 
vereist is voor naturalisatie. Dat hoeft echter geen probleem 
te zijn als de vreemdeling eerst de status van langdurig inge
zetene verwerft en daarna de naturalisatieprocedure start.
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Voor veel derdelanderouders van Nederlandse kinderen 
zal deze ontwikkeling goed nieuws zijn, nu zij eindelijk een 
concreet uitzicht hebben gekregen op een zelfstandige ver
blijfsvergunning en eventueel op naturalisatie na verblijf als 
verzorgende ouder.

Artikel 8 EVRM
In het kader van gezinshereniging op grond van artikel 8 
EVRM deed de Afdeling op 13 juli 2022 een opvallende uit
spraak (ECLI:NL:RVS:2022:2006). De Afdeling ging ‘om’ en 
oordeelde dat de staatssecretaris in zaken over artikel 8 
EVRM ook een belangenafweging moet maken wanneer er 
geen sprake is van een zogenaamde meer dan gebruikelijke 
afhankelijkheidsrelatie, en het familieleven als bedoeld in 
artikel 8 EVRM dus niet vast staat.
Op het eerste gezicht lijkt dat goed nieuws voor de vreem
deling. In Informatiebericht 2022/80, dat volgde op eerder
genoemde Afdelingsuitspraak, staat echter op pagina 4 dat 
het ‘lastig denkbaar’ is dat er geen sprake is van familie of 
gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM, maar dat er toch 
een positieve verplichting bestaat om verblijf toe te staan. 
In de praktijk is dus nog niet duidelijk in welke gevallen de 
nieuwe beoordelingswijze zou kunnen leiden tot een andere 
uitkomst dan voorheen.
De Afdelingsjurisprudentie over de te maken belangenafwe
ging is over de afgelopen periode nogal casuïstisch. Zo gaf 

de Afdelingsuitspraak van 2 februari 2022 de indruk dat het 
economisch belang van de Staat voortaan minder zwaar zou 
wegen (ECLI:NL:RVS:2022:345). In die zaak oordeelde de Af
deling dat de belangenafweging in het voordeel van de fami
lie uitviel. De referent in die zaak had verklaard alle kosten 
op zich te nemen. Desondanks stelde de staatssecretaris dat 
er ook nog kosten zouden worden afgewenteld op de Neder
landse samenleving als er premies zouden worden betaald 
voor een zorgverzekering. Volgens de Afdeling woog dat (al
gemene) gegeven niet op tegen het belang van gezinshereni
ging. Een halfjaar later, op 25 augustus 2022 en dus ruim 
een maand na de uitspraak van 13 juli 2022, oordeelde de 
Afdeling echter dat de bijstandsuitkering van een (jong)vol
wassen referent die overkomst verzocht van zijn moeder en 
broer uit Syrië wel mocht leiden tot een belangenafweging 
in hun nadeel (ECLI:NL:RVS:2022:2485). Dat doet denken 
aan een verkapte (en onterechte) middeleneis die niet volgt 
uit de jurisprudentie van het EHRM over dit onderwerp.

ARBEIDSMIGRATIE
Veranderingen v.w.b. vergunningen 
arbeid in loondienst in 2022
Per 1 januari 2022 is de geldigheidsduur van verschillende 
vergunningen voor arbeid in loondienst verlengd van één 
naar maximaal drie jaar, afhankelijk van de duur van het 
arbeidscontract. Deze verlenging betreft specifiek vergun
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ningen als de GVVA, de Regeling internationaal Handels
verkeer en de regeling voor essentieel startup personeel.
Verder is de regeling Aziatische koks voor nieuwe, eerste 
aanvragen per 1 januari 2022 komen te vervallen (Stcrt. 
2021, 44414). Het ministerie van SZW heeft zo besloten van
wege signalen over misbruik in de media. Vanaf nu dienen 
werkgevers van nieuwe Aziatische koks een reguliere GVVA
aanvraag in te dienen, dat wil zeggen met een volledige toets 
aan het prioriteitgenietend aanbod.

Ondernemende kennismigranten onder de loep
De Arbeidsinspectie is als toezichthouder al enkele jaren be
zig om misbruik of oneigenlijk gebruik door werkgevers van 
de kennismigrantenregeling op te sporen. Uit controles van 
de IND blijkt nu dat er zelfstandigen zijn die via een erkend 
referent oneigenlijk gebruikmaken van de kennismigran
tenregeling, dat wil zeggen dat zij via een inleenconstruc
tie voor hun eigen onderneming werken en een arbeidscon
tract bij een erkend referent hebben. Vaak verloopt dit via 
een payrollbedrijf. De IND geeft aan alert te zijn op deze 
constructies in de Nieuwsbrief Zakelijk van 1 augustus 2022 
en actie te ondernemen waar nodig.

Arbeidsmarktitel verblijfsaanvraag 
onder het arrest Chavez-Vilchez
Naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling over be
waring (ECLI:NL:RVS:2021:2530) heeft de IND een informa
tiebericht gepubliceerd (IB 2022/65) over het recht op arbeid 
hangende een aanvraag EUtoetsing voor vreemdelingen 
die een beroep doen op het arrestChavezVilchez. Als gevolg 
van deze uitspraak komt een vreemdeling die een aanvraag 
voor toetsing aan het Unierecht heeft ingediend, (voorlopig) 
standaard het recht toe om tijdens die procedure arbeid te 
verrichten.

Afdeling gaat om in zaak over 
overtreding Wav-boete
In een Afdelingsuitspraak van 13 juli 2022 (ECLI:NL:RVS: 
2022:1973) overweegt de Afdeling, anders dan voorheen, dat 
de Beleidsregel 2017 ten onrechte geen onderscheid maakt 
tussen opzet, grove schuld en normale verwijtbaarheid bij 
het vaststellen van het toepasselijke boetenormbedrag. De 
Afdeling stelt dan ook dat de minister van SZW haar boete
beleid voor overtredingen van de Wav dient aan te passen en 
daarmee rekening dient te houden met de mate van verwijt
baarheid van de overtreding.
De uitspraak is niet los te zien van de gevolgen van de Toe
slagenaffaire in de jurisprudentie van de Afdeling, en de 
uitspraak van de Grote Kamer van 2 februari 2022 over het 
evenredigheidsbeginsel (ECLI:NL:RVS:2022:285).
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1 ECLI:EU:C:2019:218.
2 ABRvS 20 juli 2022, 202101479/1/V2, JV 2022/158. 
3 Rb. Den Haag, zittingsplaats Haarlem, 19 oktober 2020, AWB 

19/6626 en 19/6627, JV 2020/209; zie ook Verzoek om een 
prejudiciële beslissing, ingediend door de rechtbank Den Haag, 
zittingsplaats Haarlem (Nederland) op 2 november 2020 – 
F, A, G, H, I tegen staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
(zaak C-579/20). 

4 Beschikking van de president van de Vierde kamer van het 
Hof van 18 mei 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing 
ingediend door de rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem 
– Nederland) – F, A, G, H, I / staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid (Zaak C-579/20).

5 Rb. Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, 
22 februari 2022, NL20.16879 en NL20.16880.

6 Idem, r.o. 97. 
7 https://open.overheid.nl/repository/ronl-c80b1eba-e78b-498e-

89d5-1181bfb5e645/1/pdf/Besluit%20op%20Wob-verzoek%20
inzake%20informatieberichten%20en%20werkinstructies%20
van%20de%20IND.pdf.

8 https://ind.nl/nl/over-ons/cijfers-en-publicaties.
9 Zie bijvoorbeeld uitspraak van 22 december 2017, JV 2018/72 

en afdeling 30 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1613.
10 https://open.overheid.nl/repository/ronl-5f1ec0dff561c37ca2a

06ca57beb7e2693451ba9/1/pdf/tk-afdelingsuitspraak-5-april-
2022-over-gebruik-verhoogde-aandacht-binnen-beleid-veilige-
landen-van-herkomst.pdf.

11 TK 2021-2022, 32317 719.
12 HvJ EU 17 november 2022, C-230/21 (X t. België); Richtlijn 

2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake 
het recht op gezinshereniging (PbEU 2003 L 251/12) 
(‘Gezinsherenigingsrichtlijn’), artikel 10 lid 3 onder a juncto 
artikel 2 onder f van de Gezinsherenigingsrichtlijn.

13 Zie VluchtelingenWerk Nederland, UPdate 2022, nr. 47.
14 HvJ EU 13 maart 2019, C-635/17 (E.), JV 2019/88 m.nt. M.H.A. 

Strik.
15 ABRvS 26 januari 2022, 202006519/1/V1, JV 2022/68 m.nt. 

M.H.A. Strik
16 ABRvS 31 maart 2022, 202103450/1/V3, JV 2022/94.
17 Zie WBV 2022/11; paragraaf C2/4.1.1 t/m C2/4.1.5 Vc; en WI 

2022/7 Nader onderzoek in de nareisprocedure, inclusief 
DNA-onderzoek in de asielprocedure.

18 IB 2022/90; Zie ook de staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid, Brief besluitvorming opvangcrisis, 29 augustus 2022: 
https://open.overheid.nl/repository/ronl-dbd85806d6050d6c
c54edb722bf926d54e922ec9/1/pdf/tk-brief-besluitvorming-
opvangcrisis.pdf. 

19 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2023/01/11/tk-tijdelijk-opschorten-
nareismaatregel

20 HvJ EU 13 september 2018, C-369/17 (Ahmed), JV 2018/191 
m.nt. A.E.M. Aagten, ECLI:EU:C:2018:713.

21 Gerechtshof Amsterdam 10 november 2022, parketnummer 
23-003413-22, niet gepubliceerd.

22 HvJ EU 10-05-2017, Chavez-Vilchez e.a., ECLI:EU:C:2017:354.

De auteurs zijn advocaten bij 
Prakken d’Oliveira Human Rights 
Lawyers in Amsterdam.



102

juridisch  kronieken

Advocatenblad 2023  01

 Kroniek

Vreemdelingen-
bewaring
In deze editie van de Kroniek Vreemdelingenbewaring bespreek ik de 

meest relevante jurisprudentie van 1 juli 2021 tot en met 30 november 

2022. Er zijn weer veel ontwikkelingen om te bespreken, bovendien 

heeft de grootste verandering zich nog maar net aangekondigd. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft antwoord 

gegeven op de vraag of de bewaringsrechter ambtshalve moet 

toetsen. Dat moet. Het lijkt me goed om daarmee te beginnen.

door Sjoerd Thelosen  beeld Floris Tilanus

PREJUDICIËLE VRAGEN
In de vorige verslagperiode had de Afdeling aan het HvJ EU 
de vraag voorgelegd of de bewaringsrechter verplicht is om 
ambtshalve te toetsen in bewaringszaken, in de verwijzings
uitspraak van 23 december 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:3034). 
Het hof had (zoals gebruikelijk) veel tijd nodig voor het ant
woord, maar niet veel woorden. In het arrestC., B. en X. van 
8 november 2022 (ECLI:EU:C:2022:858) overweegt het dat de 
beperking van het recht op vrijheid een ernstige inmenging 
is, zodat een hoog niveau van rechtsbescherming vereist is. 
Dit kan enkel worden gewaarborgd als de rechter bevoegd 
is om bij haar oordeel alles te betrekken dat haar ter kennis 
is gebracht, en om een bewaringsmaatregel op te heffen als 
deze onrechtmatig is, ook op grond van omstandigheden 
die niet zijn aangevoerd door de vreemdeling. Dat is de rech
ter dus verplicht. Verder is de rechter bevoegd om zelfstan
dig onderzoek te doen ‘indien zij dat nodig acht’.
Op het moment van schrijven (begin december 2022) is het 
arrest nog erg jong, maar het spreekt voor zich dat dit tot be
langrijke veranderingen zal leiden in de rechtspraak. Ten 
onrechte heeft de bewaringsrechter al die jaren enkel als 

toetsende bestuursrechter gewerkt. Nu moet de rechter zelf
standig volledige rechtmatigheidsbeoordelingen gaan ma
ken, met waar nodig ook ambtshalve onderzoeken. Daar
naast moet de bewaringsrechter periodiek uit zichzelf de 
rechtmatigheid van het voortduren van de maatregel toet
sen, ook als de vreemdeling zelf geen vervolgberoepen in
dient. Hopelijk zal in de volgende Kroniek duidelijker zijn 
geworden hoe de rechtbank en de Afdeling aan dit alles uni
form invulling gaan geven.
Waar het antwoord op de vraag over de rechterlijke toets 
in het arrestC., B. en X. heel helder is, kan hetzelfde he
laas niet worden gezegd over het arrestF.S. van 22 juni 2021 
(ECLI:EU:C:2021:506). Dit arrest ligt net voor de verslagperi
ode en gaat ook niet primair over bewaring. Toch bespreek 
ik het kort, omdat het de nodige rechtspraak van de Afdeling 
in bewaringszaken tot gevolg heeft gehad, die ik hierna be
handel. De prejudiciële vraag die voorlag bij dit arrest was of 
een EUburger die niet langer aan de verblijfsvoorwaarden 
voldoet en daarom Nederland moet verlaten, na zijn vertrek 
weer kan terugkeren met een nieuwe vrije termijn, en zo ja 
onder welke voorwaarden. In de zaak waarin deze vraag was 
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gesteld, ging het om het een dakloze Unieburger zonder in
komen of vermogen, een categorie personen waarbij deze 
vraag in de praktijk het meest speelt. Het hof antwoordde 
(samengevat) dat de vreemdeling al zijn banden met Ne
derland moet hebben verbroken om zijn verblijf ‘effectief’ 
te kunnen beëindigen, en dat hij dus ook niet eerder dan 
dat kan terugkeren. Zo moet de Unieburger zijn huur heb
ben opgezegd, zich hebben uitgeschreven uit de gemeen
te en dienstcontracten hebben opgezegd; hoewel dit zaken 
zijn die bij daklozen per definitie niet spelen, heeft het hof 
daar geen oog voor. Tijdsverloop na vertrek is verder enkel 
een indicatie. Kort wegblijven betekent niet per definitie 
dat iemand niet al zijn banden met Nederland heeft verbro
ken, tegelijkertijd betekent lang wegblijven ook niet dat dit 
sowieso wel het geval is. Als een Unieburger na een eerder 
uitgebracht verwijderingsbesluit weer terugkeert naar Ne
derland en in bewaring wordt gesteld, dan zal de bewarings
rechter de toets moeten maken of het verblijf eerder ‘daad
werkelijk en effectief’ was beëindigd.
In een aantal bewaringsuitspraken heeft de Afdeling deze 
criteria toegepast. Ten eerste maakte zij in de uitspraak 

van 25 mei 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1444) duidelijk dat het 
aan de vreemdeling is om aan te tonen wanneer en hoelang 
hij is weggeweest. In deze zaak stond vast dat de vreemde
ling op 30 juni 2021 was uitgezet naar Polen en dat hij daar 
op 5 juli 2021 in ieder geval aanwezig was, omdat hij toen 
een paspoort heeft aangevraagd. Hij is vervolgens een rui
me maand later in Nederland aangehouden, op 12 augus
tus. De Afdeling neemt niet aan dat de vreemdeling weg is 
geweest tussen 30 juni en 12 augustus, maar alleen dat hij 
er niet was op 5 juli. De periode waarin de vreemdeling weg 
was, vond de Afdeling dan ook te kort (zonder aan te geven 
wat wel lang genoeg zou zijn) en verder was de situatie van 
de vreemdeling materieel niet gewijzigd. Een vergelijkbaar 
oordeel werd geveld in een andere uitspraak van 25 mei 
(ECLI:NL:RVS:2022:1452). Ook daar had de vreemdeling al
leen aangetoond dat zij een IDkaart had aangevraagd in Po
len, haar land van herkomst, maar niet hoe lang zij daar pre
cies was geweest. Zij stelde ongeveer tweeënhalve maand te 
zijn weggeweest, maar de Afdeling vond dat dit niet was be
wezen, omdat het niet uitgesloten was dat zij uiterlijk de dag 
voordat haar IDdocument in Polen was verstrekt uit Neder
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land was vertrokken, en dat zij de dag daarna weer kon zijn 
teruggekeerd naar Nederland. Bovendien waren ook haar 
omstandigheden materieel ongewijzigd.
In de uitspraak van 30 mei 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1510) 
liep het voor de vreemdeling wel goed af. Deze persoon was 
een jaar buiten Nederland geweest, en na zijn terugkeer 
naar Nederland had hij enige tijd gewerkt. Tijdens zijn aan
houding was hij weer werkloos, maar dat deed volgens de 
Afdeling niet ter zake. Omdat de vreemdeling eerder had 
gewerkt, was zijn situatie materieel gewijzigd. Of de afwe
zigheid van een jaar zelf ook voldoende zou zijn geweest om 
van een effectieve verblijfsbeëindiging te kunnen spreken, 
blijft helaas onduidelijk.
Ondanks de vrij vage criteria van het hof die voor nogal wat 
onzekerheid kunnen zorgen, heeft de Afdeling in nog een 
uitspraak van 25 mei 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1454) geoor
deeld dat de norm wel degelijk voldoende duidelijk is en 
dat vrijheidsontneming in deze gevallen dus niet in strijd 

is met artikel 5 EVRM. De redenering is dat artikel 59, lid 1, 
onder a, Vw, het mogelijk maakt om vreemdelingen zon
der rechtmatig verblijf in bewaring te stellen, wat voor ie
dereen duidelijk is. Dat de staat vervolgens aan de hand van 
de genoemde F.S.criteria moet beoordelen of het verblijf 
onrechtmatig is, doet niet af aan de rechtszekerheid, want 
vreemdelingen weten in ieder geval dat zij in bewaring kun
nen worden gesteld als de uitkomst is dat de staatssecreta
ris hun verblijf als illegaal bestempelt, omdat zij hun ver
blijf eerder niet effectief hebben beëindigd en/of omdat hun 
omstandigheden sinds een eerder verwijderingsbesluit niet 
materieel zijn  gewijzigd.
Verder is in de vorige Kroniek reeds het arrestM.A.T. van 
24 februari 2021 besproken (ECLI:EU:C:2021:127), waar
in het hof oordeelde dat een vreemdeling met een asiel
vergunning in een ander EUland in bewaring kan worden 
gesteld met het doel om die uit te zetten naar dat andere 
EUland, op grond van de nationale regelgeving en dus fei
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telijk buiten de Terugkeerrichtlijn om. In de verslagperiode 
heeft de Afdeling einduitspraak gedaan, op 12 januari 2022 
(ECLI:NL:RVS:2022:28), en dit als zodanig overgenomen in 
haar rechtspraak.

CORONA
De vorige twee Kronieken stonden voor een belangrijk deel 
in het teken van de COVID19pandemie en het effect daar
van op vreemdelingenbewaringsprocedures. Gelukkig is 
met de pandemie ook de rechtspraak erover langzaam aan 
het uitdoven, dus hopelijk is dit de laatste kroniek waarbij 
‘corona’ een apart kopje nodig heeft.
In de uitspraak van de Afdeling van 8 juli 2021 (ECLI:NL: 
RVS:2021:1634) ging het om een vreemdeling die uit straf
rechtelijke detentie kwam, en daar een besmette celgenoot 
had gehad. Hij werd aansluitend in vreemdelingenbewaring 
gezet en moest toen eerst in quarantaine. De staatssecreta
ris weigerde hem om die reden te horen, maar dat accepteer
de de Afdeling niet. De maatregel werd opgelegd in maart 
2021, en in die periode verwachtte de Afdeling dat er vol
doende mogelijkheden waren om het gehoor bijvoorbeeld 
via een videoverbinding af te nemen. De maatregel werd op
geheven.
Een andere coronagetinte uitspraak van de Afdeling is 
die van 22 december 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2869). Daar 
moest een vreemdeling in grensdetentie in quarantaine. 
Gedurende die tijd werd zijn asielprocedure niet behandeld. 
De rechtbank vond dit geen probleem zolang de staatssecre
taris de maximale periode van vier weken van de grenspro
cedure maar niet overschreed, maar de Afdeling corrigeerde 
dit. Vier weken is enkel de maximale termijn. Ook binnen 
die termijn moet de staatssecretaris voortvarend hande
len en mag hij niet voor onnodige vertragingen zorgen. De 
staatssecretaris had niet uitgelegd waarom de asielprocedu
re helemaal stil moest worden gelegd in de quarantainepe
riode, en dus werd de maatregel ook hier onrechtmatig be
vonden.
Tot slot in deze categorie: als een PCRtest vereist is voor 
een overdracht in het kader van de Dublinverordening, dan 
betekent de weigering daarvan door de vreemdeling niet 
dat er geen zicht op overdracht is binnen een redelijke ter
mijn, aldus de Afdeling in de uitspraak van 13 januari 2022 
(ECLI:NL:RVS:2022:85). De vreemdeling is verplicht om mee 
te werken aan zijn overdracht en met het weigeren van een 
PCRtest voldoet hij niet aan die plicht.

VOORTRAJECT
Met ‘voortraject’ bedoel ik hier alles dat van belang is in de 
periode voordat een maatregel van bewaring daadwerkelijk 
wordt opgelegd. In dat verband zijn er een aantal belang
wekkende ontwikkelingen geweest in de verslagperiode.
In de Afdelingsuitspraak van 10 maart 2022 (ECLI:NL: 
RVS:2022:724) was binnengetreden met het doel om de 
vreemdeling aan te houden. Er werd een machtiging tot bin
nentreden getoond waarop de vreemdeling de ambtenaren 
wenkte dat zij binnen mochten komen. Achteraf bleek de 
machtiging echter niet in het dossier te zitten en ook niet 
meer vindbaar te zijn. Dan gaat het om binnentreden zon
der machtiging, en daarvoor is een uitdrukkelijke toestem
ming van de vreemdeling vereist. Het enkele wenken kon 
niet zo worden begrepen, ook omdat de vreemdeling dacht 
dat een machtiging werd getoond. Het binnentreden was 
daarom onbevoegd geweest. De Afdeling stuurde de zaak te
rug naar de rechtbank om te beoordelen of dit de bewaring 
onrechtmatig maakte.
Eerder, in de uitspraak van 11 november 2021 (ECLI:NL: 
RVS:2021:2603) vond de Afdeling het niet nodig om terug 
te verwijzen naar de rechtbank. In dit geval was binnenge
treden met een machtiging waarin een onjuist kamernum
mer van de woning op een azc was genoemd. Dat gebrek 
was ernstig, omdat daarmee vaststond dat er geen geldige 
machtiging was. Dit leidde dan ook tot een opheffing van de 
 maatregel.
In een reeks uitspraken heeft de Afdeling voorts nog maar 
eens duidelijk gemaakt dat het recht op rechtsbijstand 
zwaar weegt, en dat de staatssecretaris dit recht moet ga
randeren. Doet hij dat onvoldoende, dan is dat een ernstig 
gebrek waardoor de maatregel doorgaans onrechtmatig zal 
worden bevonden.
Ten eerste speelde in de uitspraak van 21 juli 2021 
(ECLI:NL:RVS:2021:1571) de situatie dat de voorkeursad
vocaat telefonisch niet bereikbaar was op het moment van 
de piketmelding, en dat vervolgens tegen de vreemdeling 
werd gezegd dat de advocaat niet bij het gehoor aanwezig 
kon zijn. De vreemdeling was aldus onjuist ingelicht, want 
die wist niet dat hij er ook voor kon kiezen om te wach
ten totdat de gemachtigde wel bereikbaar was. Dit was 
een ernstig gebrek die de maatregel onrechtmatig maak
te. Hetzelfde gold in een andere uitspraak van 21 juli 2021 
(ECLI:NL:RVS:2021:1623). Daar was al begonnen met het 
gehoor binnen een halfuur na de piketmelding, terwijl de 
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vreemdeling rechtsbijstand bij het gehoor wilde en de advo
caat zelfs al onderweg was.
In de uitspraken van 4 oktober 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2207) 
en 13 oktober 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2300) waren de 
vreemdelingen eveneens onjuist ingelicht, en ook hier wa
ren dat weer ernstige gebreken die tot opheffing van de 
maatregelen leidden. De vreemdelingen waren ’s avonds 
aangehouden, toen de piketcentrale dicht was. Om die re
den was geen advocaat beschikbaar bij het gehoor. De 
staatssecretaris had echter ten onrechte niet verteld dat ook 
tot de ochtend gewacht kon worden met het gehoor zodat 
dan wel een advocaat beschikbaar kon zijn.
Behalve over de aanwezigheid van een advocaat bij het ge
hoor sprak de Afdeling zich ook uit over andere eisen die aan 
het gehoor worden gesteld. In de uitspraak van 16 juni 2022 
(ECLI:NL:RVS:2022:1710) betrof het een zeer moeilijk han
delbare vreemdeling, die uiteindelijk naar CTP Veldzicht 
werd gebracht voor psychische behandeling. Het was vrij
wel onmogelijk om een gesprek met de vreemdeling te voe
ren. Het gehoor was wel aangevangen maar om deze reden 
vroegtijdig gestopt. De Afdeling accepteerde dat desalniet
temin een gehoor had plaatsgevonden, en dat daarmee aan 
de eis om de vreemdeling vooraf te horen was voldaan. De 
Afdeling gaf aan dat het enkele beginnen met het gesprek 
niet altijd genoeg is, maar in dit geval was alles voldoende 
zorgvuldig geweest, ook omdat de staatssecretaris voor
af met een arts had gebeld voor overleg. Die arts zag geen 
 bezwaren.
De situatie en uitkomst in de uitspraak van 4 juli 2022 
(ECLI:NL:RVS:2022:1877) waren vergelijkbaar. Ook daar kon 
het gehoor niet op de normale manier plaatsvinden vanwe
ge psychische klachten bij de vreemdeling, maar vond de Af
deling dit afdoende gecompenseerd door de inspanningen 
van de staatssecretaris door vooraf overleg te voeren met 
verschillende organisaties die betrokken waren bij de psy
chische behandeling van de vreemdeling.
Voor wat betreft de grondslag van de ophouding zijn in de 
vorige Kroniek enkele uitspraken besproken, waaruit blijkt 
dat het noemen van een onjuiste grondslag geen groot ge
brek is, als de juiste wettelijke grondslag ook voorhanden is 
en blijkt uit het pv. In de uitspraak van de Afdeling van 18 
maart 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:795) is evenwel geoordeeld 
dat het wel een groot gebrek is als een onjuiste grondslag 
voor bewaring is genoemd, zonder dat gebleken is dat de 
juiste grondslag voorhanden is. Volgens de Afdeling kon de 
staatssecretaris in dit geval niet duidelijk maken wat dan de 
juiste grondslag zou zijn, wat leidde tot een opheffing van de 
maatregel.

BEWARINGSGRONDEN
In de verslagperiode voorts nog twee noemenswaardige ont
wikkelingen met betrekking tot de ‘bewaringsronden’ van 
artikel 5.1b van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb). In de 
Afdelingsuitspraak van 1 juli 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1858) 
is overwogen dat de grond van artikel 5.1b, lid 3, onder i, mag 

worden tegengeworpen als de vreemdeling aangeeft ‘liever 
niet’ terug te willen keren, maar wel mee zal werken met 
een uitzetting. Daarmee geeft hij volgens de Afdeling name
lijk aan dat bewaring dus nodig is om voor terugkeer te zor
gen. In de uitspraak van de Afdeling van 18 augustus 2022 
(ECLI:NL:RVS:2022:2404) is verder bepaald dat de grond van 
artikel 5.1b, lid 3, onder c, de tegenwerping dat een vreemde
ling eerder niet aan een terugkeerbesluit heeft voldaan, niet 
mag worden tegengeworpen als de vreemdeling Nederland 
wel maar de EU niet heeft verlaten, en als hem in het terug
keerbesluit niet expliciet duidelijk is gemaakt dat hij dat wel 
verplicht was.

EU-VERBLIJFSRECHT EN BEWARING
Een erg belangrijke uitspraak van de Afdeling is die van 
12 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2530) waarin is be
paald dat er geen wettelijke grondslag is voor bewaring van 
vreemdelingen die rechtmatig verblijf ontlenen aan het EU
recht, bijvoorbeeld als partner van een Unieburger of op 
grond van het arrestChavezVilchez e.a. van 10 mei 2017 
(ECLI:EU:C:2017:354). Dit geldt echter ook voor iedereen die 
alleen een aanvraag heeft gedaan om zo’n verblijfsrecht vast 
te stellen, zolang nog niet op die aanvraag is beslist. In prin
cipe is het indienen van een dergelijke aanvraag momenteel 
een ‘get out of jail for free card’, ook als het inhoudelijk een 
volstrekt kansloze aanvraag is. Dit is naar verwachting een 
tijdelijke maas in de wet die de wetgever spoedig zal willen 
dichten.
Verder heeft de staatssecretaris in dit verband ook een on
derzoeksplicht als hij een vreemdeling in bewaring wil 
stellen die mogelijk een verblijfsrecht ontleent aan het 
EUrecht. In de Afdelingsuitspraak van 30 augustus 2021 
(ECLI:NL:RVS:2021:1987) ging het om een vreemdeling die 
bij het gehoor had verteld een Spaanse echtgenote te heb
ben. Hij had ook haar persoonsgegevens genoemd. Dit zou 
kunnen betekenen dat de vreemdeling van rechtswege een 
verblijfsrecht had in Nederland, maar toch werd zonder na
der onderzoek een bewaringsmaatregel opgelegd. Dit was 
volgens de Afdeling onzorgvuldig, waarop het terugkeerbe
sluit werd vernietigd en de maatregel van meet af aan on
rechtmatig werd.

ZICHT OP UITZETTING
Ten slotte heeft de Afdeling bij uitspraak van 17 septem
ber 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2092) geoordeeld dat zicht op 
uitzetting naar Algerije ontbreekt. Dit oordeel is herhaald 
op 4 mei 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1276). Bij uitspraak van 
14 november 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3269) is verder be
paald dat zicht op uitzetting naar Marokko inmiddels wel 
weer  bestaat.
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