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Hoe maak je 
het verschil?

Als jurist wil je het verschil maken. Voor je cliënt, 
voor je bedrijf, voor de samenleving. Natuurlijk 
moet je kennis dan up-to-date zijn. Maar er is meer. 
Scherpe juristen zijn in staat om verder te denken 
en vanuit verschillende perspectieven naar dezelfde 
zaak te kijken. Daarom nodigen onze docenten uit 
om kritisch door te vragen tot de kern en de essentie 
achter de actualiteit te doorgronden. Zo krijg je grip 
op de zaak en loop je steeds voorop als expert in je 
vakgebied. Dat maakt een wereld van verschil.

Ga naar cpo.nl/maakhetverschil en lees hoe CPO-docent  
Daniël Stein het verschil maakt.

De universitaire opleider 
voor scherpe juristen 

 Onderdeel van de Radboud 
Universiteit

 De nieuwste wetenschappelijke 
inzichten

 Praktijkgericht en actueel

 Topdocenten met een frisse blik

 Interactieve onderwijsmethode 

 Voor een succesvolle 
rechtspraktijk  
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ten geleide

Robot

 door  Kees Pijnappels 
Hoofdredacteur Advocatenblad

Dit stukje is niet door een AI-robot (lees: ChatGPT) geschreven. In de eerste 
plaats omdat het mij brodeloos zou maken en ten tweede omdat de robot 
geen idee heeft waarover het zou moeten gaan. Op de vraag of ChatGPT jour-
nalisten kan vervangen, antwoordt het AI-programma gelukkig ontkennend. 
‘Journalisten hebben een ethische code waaraan ze zich moeten houden, 
waarbij bijvoorbeeld waarheidsvinding, verificatie van bronnen en het ver-
mijden van belangenconflicten centraal staan. ChatGPT heeft geen mense-
lijke moraliteit of creativiteit om te bepalen wat het belangrijkst is om te rap-
porteren of om te begrijpen hoe het publiek het beste bediend kan worden.’
Een indrukwekkend goed antwoord, zowel inhoudelijk als qua formulering, 
hetgeen toch enige concurrentiedruk veroorzaakt. Vooral ook omdat Chat-
GPT eraan toevoegt dat het ‘in sommige gevallen bepaalde taken van journa-
listen kan overnemen’. 
Zou dat ook voor advocaten gelden? Journalist Carmen Geukers en advocaat 
Thomas ten Berge stelden de proef op de som en gingen, gewapend met een 
juridisch wensenlijstje, met ChatGPT in de weer. Verderop in dit nummer een 
verslag met hun bevindingen. 
Als je het AI-programma zelf vraagt naar de waarde voor advocaten, is het 
in ieder geval vol zelfvertrouwen. ‘ChatGPT kan een waardevol hulpmiddel 
zijn voor advocaten bij het vinden van antwoorden op juridische vragen en 
het  oplossen van problemen. Het kan snelheid, efficiëntie, toegankelijkheid 
en een breed scala aan onderwerpen bieden, terwijl het gebruiksvriendelijk 
blijft en de menselijke expertise aanvult.’ 
Opnieuw een indrukwekkend antwoord, maar ook hier een disclaimer: ‘Hoe-
wel ChatGPT veel informatie bevat en snel antwoorden kan geven, kan het 
nooit de menselijke expertise vervangen. Advocaten kunnen de antwoor-
den die ChatGPT genereert gebruiken als aanvulling op hun eigen kennis en 
 ervaring, om zo betere juridische beslissingen te nemen.’
Toch een opluchting dat vreedzame co-existentie mogelijk is, in ieder ge-
val voor nu. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Aan de Universiteit 
van Minnesota is ChatGPT er al in geslaagd een rechtenexamen te maken, 
bestaande uit tientallen meerkeuzevragen en twaalf essayvragen. De robot 
haalde weliswaar een zes min, maar toch een voldoende. 
Wie weet kan de AI-robot ooit rechtshulppakketten afhandelen. De eerste 
poging om de gefinancierde rechtsbijstand deels weg te halen bij de advoca-
tuur is immers faliekant mislukt (zie pagina 36 en verder). 
Alleen nog even die menselijke moraliteit en menselij-
ke expertise zien in te bouwen. Als die hobbel eenmaal 
is genomen,  kunnen we ook politici automatiseren. 
 Sander Janssen, wees gewaarschuwd.
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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'



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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Nieuws
 Advocaten adviseren Kamer 

over kroongetuigenregeling

Nieuws
 Rechterlijke dwalingen zijn 

onvermijdelijk in het Nederlandse 
rechtssysteem, blijkt uit 
ruim twee decennia van het 
Project Gerede Twijfel.

‘Dat we van onze vrijheid 

werden beroofd, was 

een logische consequentie van de 

weigering om niet te vertrekken.'
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Elisabet van Nielen Marwa Omari

Ingrid Vledder

Job Knoester

Advocatenkantoor Bos

Peter C. Schouten

De tweede cliënt die deze maand belt dat hij een brief 
heeft gekregen van het cjib dat hij nog een korte straf 
moet uitzitten. Tweede keer dat het mis gaat bij het cjib 
met berekenen van dagen aftrek. Herkenbaar bij andere 
advocaten?

Op vrijdag 10 februari ben ik beëdigd tot advocaat. 
Een meisjesdroom die is uitgekomen. De komende jaren 
mag ik dit mooie beroep uitoefenen onder begeleiding 
van mijn patroon mr. Landine Varela. Op naar een 
mooie carrière!

Vandaag in Trouw het kritische opinie-artikel dat ik 
samen met Ariane Hendriks schreef over het rapport 
van de reflectiecommissie van de Rechtspraak. Wij 
concluderen dat het reduceren van de misstanden binnen 
het jeugdrecht tot een communicatieprobleem geen recht 
doet aan ouders en hun kinderen. #trouw #rechtspraak 
#familierecht #familierechtadvocaat #opinie

Toegegeven @ministervRB doet veel goed maar we 
mogen zeker niet juichen. In @Advocatenblad december 
zei hij lange termijnoplossing te willen voor de sociale 
advocatuur. Maar hij weigert inflatiecorrectie toe te 
passen terwijl de @RRechtsbijstand  er slechts 0,67% 
bij deed.

Johan Mühren

De strafadvocatuur liet zich vrijwel dagelijks kritisch 
uit over het (vaak onnavolgbare) handelen van 
zijn voorganger. Maar ik heb deze Minister voor 
Rechtsbescherming werkelijk op nog geen verkeerd 
woord kunnen betrappen.

Lang geleden dat het zo druk was dat als mensen een 
afspraak willen ik pas tegen eind februari gaatjes in de 
agenda zie.

Zo trots op mijn DKDB-team vanavond. Ze hebben 
een leven gered. We waren naar een carnavalsfeestje. 
Lopen een restaurant binnen. Heeft net iemand een 
hartstilstand gekregen. Wat een team. De ene start 
meteen hartmassage, de andere haalt het braaksel 
en kunstgebit uit z’n keel. De derde rent weg om de 
AED uit de pantserbak te halen, terwijl de vierde de 
communicatie verzorgt. Iemand die paniekerig in de 
weg blijft staan, wordt netjes weg gedirigeerd. Er wordt 
meteen een bartafel voor de op de grond liggende man 
geschoven. Er komt een groot mes om zijn kleding weg 
te snijden. Een van hen is bezig met reanimatie, rennend 
komt de DKDB-er met de AED binnen. 
Na een minuut of acht kan de man ademend door het 
toegesnelde ambulancepersoneel worden meegenomen. 
Mannen, wat een toppers zijn jullie. Hopelijk redt hij het.
En wat een toeval. Twee restaurants lukten niet. Wij liepen 
naar de snackbar, maar op de hoek zag ik een restaurant 
met een lege tafel bij het raam. “Laten we hier gaan eten.” 
Zo een klein verschil kan er zijn tussen leven en dood.

twitter linkedin

instagram

twitter

twitter

twitter

gespot op social media
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Op de volgende pagina staat Bénédicte Ficq, wegens haar be-
trokkenheid bij Extinction Rebellion. Ficq heeft een lovens-
waardig activistisch standpunt ingenomen over de klimaat-
crisis. Zij begrijpt dat de klimaaturgentie zo zwaarwegend is 
dat onder bepaalde omstandigheden het plegen van (geweld-
loze) strafbare feiten gerechtvaardigd is. 
Extinction Rebellion is allang geen groep meer van opgewon-
den studenten, maar uitgegroeid tot een maatschappelijk 
breedgedragen protestorganisatie om de klimaatcrisis een 
halt toe te roepen. Extinction Rebellion protesteert op vreed-
zame wijze en voelt zich gesteund door de geleefde kennis van 
inheemse volken en consensus in de wetenschap. Daarnaast 
heeft de beweging een duidelijke, volgens sommigen, radicale 
visie op een politiek-ideologische maatschappelijke omwente-
ling. Daarbij moet een einde komen aan onrechtvaardigheid, 
racisme en ongelijkheid door bepaalde structuren van geprivi-
legieerde groepen te doorbreken. Tenslotte moet het kapitalis-
me op de schop en worden omgevormd naar een meer gerecht-
vaardigde, eerlijke verdeling van grondstof en opbrengst. 
De rol van advocaten in grote sociaal-economische revolutio-
naire omwentelingen in de wereldgeschiedenis is fascinerend. 
Vaak onderschat spelen topadvocaten een dempende of, naar 
mate hun activisme toeneemt, een escalerende rol. Denk eens 
aan Maximilien de Robespierre, een briljante advocaat in het 
revolutionaire Frankrijk met een enorm maatschappelijk en-
gagement. In 1789 schreef hij een verhandeling waarin hij het 
politieke, economische en sociale systeem bekritiseerde en op-
nieuw opbouwde. 
Overbekend is het verhaal van het geweldloze verzet van Ma-
hatma Gandhi tegen het Britse regime in India. Als advocaat 
realiseerde hij zich dat zijn invloed beperkt was. Hij koos voor 
de tactiek van geweldloos verzet via burgerlijke ongehoorzaam-
heid. Toch eindigde zijn geweldloze verzet in een (burger) -
oorlog tussen Pakistan en India. 
Of wat te denken van Fidel Castro, gepromoveerd jurist en 
gevierd advocaat. Zijn maatschappelijk engagement richtte 
zich tegen het sociaal-economisch onderdrukkende Batista- 
regime. Van topadvocaat, via guerrillaleider naar president van 
de Cuba. Helaas geen democraat. 
Misschien is Nelson Mandela wel het beste voorbeeld van een 
jonge advocaat die een revolutionaire sociaal-maatschappelij-
ke omwenteling bewerkstelligde. Hij werd gearresteerd, geïn-
terneerd, overwon de apartheid en werd uiteindelijk president 
van de Zuid-Afrikaanse democratie. 
De arrestatie van Ficq wekte ambivalente gevoelens. Een ar-
restatie omwille van de klimaaturgentie is verdedigbaar. 
Maar de vraag is hoe Ficq staat in de politiek- 
ideologische agenda van Extinction Rebelli-
on. Misschien biedt een oude uitspraak van 
de Duitse journalist Sebastian Haffner in-
zicht: ‘Een revolutionaire beweging die be-
gint in de strafkamer, zal onvermijdelijk 
ook eindigen in de strafkamer.’ 

Ficq

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 e-magazine, 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 e-magazine. Via het 
portaal van de NOvA (https://mijnorde. 
advocatenorde.nl/login) kunt u uw per-
soonlijke voorkeur aangeven. Als u kiest 
voor het e-magazine ontvangt u maande-
lijks via e-mail een hyperlink. 

Liever digitaal?

NVvR-voorzitter Marc Fierstra legt in een 
video boodschap uit waarom de aanwas 
van nieuwe rechters stokt.

citaat

‘Ze trotseren 
geluiden over hoge 

werkdruk, grote 
maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, 
groeiende onveiligheid, 

haperende 
automatisering 
en ontbrekende 
ondersteuning. 

Maar als ze daarna 
verteld wordt dat ze er 
in salaris op achteruit 

gaan, dan zie je 
mensen afhaken.’

e-magazine
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Binnenkort verschijnen ook:
Commentaar & Context
- Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
- Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
- Omgevingsbesluit

Commentaar & Context 
Omgevingswet

Mr. dr. J.H.G. van den Broek 
ISBN:  978-94-6212-718-0
2e druk, 2023, 968 pagina’s
€ 142,00

Bekijk alle publicaties over de Omgevingswet op:
Boom.nl/OW

De nieuwe 2e druk!

De Omgevingswet (OW) helemaal up-to-
date met alle wijzingen en aanvullingen 
als gevolg van de invoeringswet en 
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Advocaat én activist

S trafrechtadvocaat Bénédicte Ficq werd eind januari 
gearresteerd tijdens het klimaatprotest op de A12 in 
Den Haag. Met honderden andere arrestanten werd 

zij door de politie per bus naar een gymzaal vervoerd.
‘Het gaf me een goed gevoel mee te doen aan de demon-
stratie. We hebben geen tijd meer, kunnen het ons dom-
weg niet meer veroorloven om geen aandacht voor het kli-
maatprobleem te hebben. De sfeer tijdens de demonstratie 
was communicatief, eensgezind en vredelievend. Ik voelde 
me er thuis.
Dat we van onze vrijheid werden beroofd, was een logische 
consequentie van de weigering om niet te vertrekken. Een-
maal daar kom je in contact met mensen die over de nood-
toestand qua klimaat hetzelfde denken en ook vinden dat er 

iets moet gebeuren. Het was in die zin een boeiende  middag.
Het klimaatprobleem wordt steeds belangrijker, dus ik ga 
ook met toekomstige demonstraties meedoen. Niet om de 
persoonlijke aandacht, maar omdat ik vind dat het onder-
werp aandacht verdient. Het is geen grapje. Er moeten nu 
stappen worden gezet, willen we in de toekomst verant-
woord kinderen op de wereld kunnen zetten.
Het gaat veel te langzaam. De grootvervuilers moeten wor-
den aangepakt, dus er moeten in Den Haag stappen wor-
den gezet. Op individueel niveau zullen we met z’n allen 
veel kleine stapjes moeten zetten om een oplossende bij-
drage te leveren aan de urgentie van het probleem. De vol-
gende demonstratie is op 11 maart. Ik hoop daar veel men-
sen te zien.’

 beeld Hannah Prins

in beeld

11



12

actueel

Advocatenblad 2023  02

G een getuige zo omstreden als de kroongetui-
ge. Het fenomeen roept voortdurend vragen 
op, over de betrouwbaarheid ervan, over de 

deal die is gesloten, de bevoegdheden van het OM en 
over de veiligheid. Aangenomen wordt dat Derk Wier-
sum is vermoord omdat hij optrad als advocaat van 
kroongetuige Nabil B., sleutelfiguur in de Marengo-
zaak. Zonder kroongetuigen was het in het Passage-
proces niet gekomen tot de veroordeling tot levens-

lang van zes verdachten. Ook in het grote Eris proces 
(Caloh Wagoh) leidde de inzet van een kroongetuige 
tot lange gevangenisstraffen en vier veroordelingen 
tot levenslang.
Het OM dringt niettemin al jaren aan op meer bewe-
gingsvrijheid, zodat het instrument beter kan worden 
benut. Justitieminister Yeşilgöz kwam eind vorig jaar 
aan die wens tegemoet met het voorstel tot verruiming 
van de regeling (zie kader). Voordat de Tweede Kamer 
het debat met de minister aangaat, liet ze zich eind ja-
nuari informeren door deskundigen, tijdens een zoge-
heten rondetafelgesprek.
Naast twee wetenschappers en het OM (dat achter ge-
sloten deuren wenste te praten), gaven strafrechtadvo-
caten Sander Janssen en Onno de Jong acte de présen-
ce. Best bijzonder, want zo vaak doet de politiek geen 
beroep op advocatuurlijke praktijkkennis. Zowel De 
Jong als Janssen geldt als ervaringsdeskundig, met de 
uitgesproken opvattingen die daaruit voortkomen.
De twee advocaten hebben geen bezwaar tegen ver-
ruiming van de regeling, maar stellen voorop dat eerst 
een aantal mankementen dient te worden verholpen. 
Ze hebben vooral moeite met de grote en ongecontro-
leerde rol van het OM. Het is het OM dat een overeen-
komst sluit met de kroongetuige over strafverminde-

‘Rem op OM bij kroongetuigen
deal’ Minister Yeşilgöz wil de regeling voor 

kroongetuigen verruimen, in de strijd 

tegen de georganiseerde criminaliteit. 

Advocaten Janssen en De Jong deelden 

hun verbeterpuntjes met de Tweede Kamer. door Kees Pijnappels
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ring in ruil voor openheid van zaken, de zogeheten 
strafdeal. Het is ook het OM dat een (civielrechtelij-
ke) overeenkomst sluit met de kroongetuige over zijn 
bescherming én die van zijn naasten na afloop van 
de strafzaak. En het is het OM dat verantwoordelijk 
is voor de bewaking en beveiliging van de getuige én 
diens gezin voor en tijdens de strafzaak.

FRUSTRATIE
Sander Janssen, raadsman tijdens het Passageproces, 
promoveerde in 2013 op de kroongetuigenregeling. 
Ook toen bepleitte hij verbetering van de getuigen-
bescherming, meer transparantie en onafhankelijke 
toetsing van het OM. Tot zijn ‘lichte frustratie’ liggen 
dezelfde kwesties nu opnieuw op tafel en blijkt er in 
tien jaar tijd feitelijk niets veranderd, gaf hij de Kamer 
fijntjes mee.
‘Het zwaartepunt van de problematiek ligt vaak bij 
de getuigenbescherming. Een verdachte vindt het be-
langrijker om te weten hoe de 
rest van zijn leven eruitziet dan 
de vraag of hij twee, vier of zes 
jaar gevangenisstraf pakt. Des-
tijds lag er het advies de getui-
genbescherming niet door het 
OM te laten doen, omdat het 
kan leiden tot een onwenselijke vermenging van za-
ken. Het OM heeft het toch aan zichzelf gehouden, 
met alle huidige problemen tot gevolg.’
De dubbelrol van het OM is een bron van conflict, 
vindt ook Onno de Jong, momenteel raadsman van 
kroongetuige Nabil B. ‘Het OM dient bij voorbeeld met 
het gezin van een kroongetuige te onderhandelen. Er 
moet dan een deal worden gemaakt over de veilig-
heidsgaranties voor de toekomst, terwijl de veiligheid 
ook op dat moment moet worden gewaarborgd. Dat 
levert in de praktijk grote conflicten op.’ Daarnaast 
heeft het OM ook nog een ander belang, benadrukt De 
Jong. ‘Namelijk dat van het binnenhalen van de kroon-
getuige. Dat kan ten koste gaan van het belang dat aan 
veiligheid wordt gehecht.’
Wanneer het OM in gesprek gaat met een mogelijke 
kroongetuige wil het eerst een overeenkomst sluiten 
over de strafvermindering en pas daarna over de getui-

genbescherming. Voor de kroongetuige werkt dat niet, 
aldus beide advocaten. Janssen: ‘De ervaring heeft ge-
leerd dat de kroongetuige die een afspraak maakt met 
het ene en ondeelbare OM, zowel over strafverminde-
ring als over getuigenbescherming, dat als één pakket 
beschouwt. Alle problemen die we tegenkomen, ko-
men voort uit het feit dat wordt geprobeerd in theorie 
en in de wet te scheiden wat in de praktijk onlosmake-
lijk verbonden is.’

Het OM is erg krampachtig in het vasthouden aan de 
twee trajecten, stelt De Jong. ‘Er kunnen formeel best 
twee trajecten zijn, maar er is maar één cliënt en dus 
uiteindelijk maar één pakket.’
Idealiter sluit het OM in de toekomst alleen nog de 
strafdeal en komt de civielrechtelijke beschermings-
overeenkomst ergens anders te liggen. Janssen: ‘Het 
zou het meest zuiver zijn om getuigenbescherming 
weg te halen bij het OM. Dat schept een nieuw pro-
bleem, namelijk dat de kroongetuige, die in zijn be-
leving één pakket sluit met een en dezelfde overheid, 
met twee instanties te maken krijgt. Dat lijkt me op-
nieuw een recept voor problemen.’

EXPERTISE
Een oplossing kan zijn dat het OM verantwoordelijk 
blijft voor zowel het sluiten van de strafdeal als de be-
schermingsovereenkomst, mits wordt voldaan aan 

‘Een verdachte vindt het belangrijker te 
weten hoe de rest van zijn leven eruitziet 
dan hoeveel gevangenisstraf hij pakt’

Kleine vissen vangen
Minister Yeşilgöz wil de kroongetuigenregeling uitbreiden 
om meer ‘kleine vissen’ te kunnen vangen. Op dit moment 
is het alleen voor ‘grote vissen’ interessant om kroon getuige 
te worden, aangezien de maximale strafvermindering vijf-
tig  procent is. Yeşilgöz verwacht met informatie van bende-
leden die laag in de rangorde staan ook de kopstukken te 
kunnen vervolgen. Daarom wil ze deze categorie honderd 
procent strafvermindering bieden. Alleen verklikkers met een 
straf van maximaal zes jaar boven het hoofd komen daarvoor 
in  aanmerking.
Yeşilgöz vindt het prima dat de beoogde strafvermindering 
wordt voorgelegd aan de rechter, maar wil geen rechterlijke 
toetsing van de afspraken over getuigenbescherming. Deze 
civielrechtelijke overeenkomst moet buiten het strafdossier 
blijven, vindt ze. Ook toetsing door de rechter-commissaris 
ziet ze niet zitten, omdat die daar geen kijk op zou hebben.
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twee voorwaarden. De eerste is externe toetsing, de 
tweede het onderbrengen van de feitelijke uitvoering 
van de getuigenbescherming bij de NCTV. De Jong: 
‘Het OM heeft verstand van opsporen en vervolgen. De 
NCTV heeft meer expertise in veiligheidsanalyse en 
maken van beveiligingsprogramma’s.’
Een raamovereenkomst over de bescherming aan het 
begin van het traject ligt het meest voor de hand, stelt 

De Jong. ‘Ook de veiligheid dient aan het begin te wor-
den geregeld. Naast de strafdeal moet duidelijk wor-
den wat er aan veiligheid kan worden geboden. Dat 
kun je vastleggen in een raamovereenkomst, die je 
vervolgens laat toetsen door een rechter-commissaris. 
Zodat het OM zijn boekje niet te buiten gaat.’
Dat boekje van het OM blijkt een gevoelig punt, waar 
de Kamerleden het fijne van willen weten. Hoe zit dat 
precies? ‘De wet laat aan duidelijkheid niets te wen-
sen over,’ zegt Janssen. ‘Toezeggingen mogen alleen 
zien op strafvermindering. Maar het OM kent zichzelf 
meer mogelijkheden toe dan de wet biedt. De Hoge 

Raad heeft dat in een soort laparrest over het Passage-
proces proberen op te lossen, maar dat heeft het pro-
bleem niet weggenomen. De wetgever moet daar dus 
een standpunt over innemen.’
Toetsing door een rechter-commissaris draagt bij aan 
meer uniforme afspraken, verwacht hij. In zijn ogen 
kan dat zonder dat de overeenkomst wordt toege-
voegd aan het strafdossier en daarmee op straat komt 

te liggen. ‘Nu is the sky 
the limit. Over getuigen-
bescherming is niks ge-
regeld, de kroongetuige 
kan eisen wat ie wil. Dat 

is bij Passage ook gebeurd. Het is logisch dat iemand 
in zo’n positie eruit probeert te halen wat erin zit. Dat 
komt omdat er geen randvoorwaarden gelden. Dat zou 
de wetgever moeten regelen. Het OM heeft dat tot dus-
ver niet gedaan, omdat het de handen vrij wil houden.’
De Jong pleit er verder voor de regeling kroongetuigen 
ook uit te breiden naar verdachten tegen wie het OM 
in beginsel levenslang zou willen eisen én naar veroor-
deelden die al levenslang hebben. Immers, de levens-
lange gevangenisstraf hoeft in het licht van de huidi-
ge regeling en jurisprudentie geen levenslang meer te 
zijn, stelt hij.

‘Het zou het meest zuiver zijn om getuigen-
bescherming weg te halen bij het OM’

D e rechtbank veroordeelde Moreno B. (34) en 
 Giërmo B. (39) eerder al tot dertig jaar cel, 
maar zowel zij als het OM gingen daarop in 

hoger beroep. Het hof acht bewezen dat de moord 
door de mannen professioneel en grondig is voorbe-
reid, met verkenningen van de omgeving. De drijfveer 
voor de daders voor de moord was geld, aldus het hof.
De twee wisten volgens het hof dat Wiersum advocaat 
was. ‘Het moet voor hen duidelijk zijn geweest dat een 
moord op een advocaat een grote maatschappelijke 
schok teweeg zou brengen.’ Het staat voor het hof niet 
vast dat zij wisten dat Wiersum een rol speelde in het 
Marengo-proces en/of dat zij beoogden dit strafproces 
te beïnvloeden, zoals het OM bepleitte. Maar dat doet 

Ook in hoger beroep dertig jaar 
cel voor moord op Wiersum

Het gerechtshof Amsterdam heeft de twee verdachten van de moord 

op advocaat Derk Wiersum ook in hoger beroep veroordeeld tot dertig 

jaar cel. Het OM had een levenslange gevangenisstraf tegen hen geëist.

volgens het hof niets af aan het feit dat ze door hun 
handelen daadwerkelijk de versterkte onrust in de sa-
menleving veroorzaakten. Dat weegt strafverzwarend.
Het hof overweegt verder ‘dat de uitvoering van de 
moord wordt gekenmerkt door een koelbloedige 
angstaanjagende professionaliteit, die niet anders 
kan worden geduid als volstrekt gewetenloos. De sa-
menleving dient te worden beschermd tegen beide 
mannen. De strafoplegging heeft naast vergelding als 
doel anderen ervan te weerhouden over te gaan tot het 
plegen van dit soort feiten’.
De advocaten van Moreno B. lieten weten in cassatie 
te gaan tegen de uitspraak. De advocaat van Giërmo B. 
liet weten ‘in beraad’ te gaan hierover.
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CIVIEL JURIDISCH ADVISEUR

Je bent al een tijd als civilist aan het werk. Je hebt laten zien 
dat je een uitstekend jurist bent met dito vaardigheden. Wil 
je deze inzetten voor een maatschappelijk doel? Dan zoeken 
we jou! 

Wat ga je doen?
Je brengt civielrechtelijke kennis in een strafrechtelijk geori-
enteerde omgeving. Je werkt daarbij primair in onderzoeken 
en hun afdoening. Je bent daarnaast betrokken bij de inzet 
van de civiele bevoegdheden van het OM, met name bij het 
toezicht op rechtspersonen. 

Als een civiele interventie wenselijk en haalbaar blijkt, ver-
tegenwoordig je het OM in rechte – samen met of namens de 
offi cier van justitie (dit laatste gebeurt thans in het kader van 
een pilot). Je zet je ervaring in bij het voeren van onderhan-
delingen en opstellen van stukken bij grotere buitengerech-
telijke afdoeningen.

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

In de basis moet je beschikken over de competenties oor-
deelsvorming, omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht en 
visie. Daarnaast dien je als specialist innovatief en out of the 
box te kunnen denken. Je moet goed kunnen samenwerken, 
ondernemend zijn en proactief te werk kunnen gaan.

Meer informatie
Solliciteren kan tot en met 31 maart 2023. 
De volledige vacaturetekst vind je vanaf 13 maart 2023 op 
werkenbijhetom.nl/vacatures.

Heb je meer dan vijf jaar werkervaring en ruime proces-
ervaring in het civiele arbeidsrecht? Wil je samen werken 
met een team van enthousiaste collega’s? Beschik je over 
commerciële vaardigheden en ben je klantgericht? Heb 
je gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en 
ben je maatschappelijk betrokken?

Maak dan kennis met Capra Advocaten, landelijk toon-
aangevend in arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen 
in het publieke domein. Binnen ons kantoor is er ruimte 
om je eigen praktijk op te bouwen en om je expertise 
verder te ontwikkelen, te doceren en te publiceren.

Interesse?
De heer mr. drs. M.L.M. (Mark) van de Laar
E-mail: m.vandelaar@capra.nl
Telefoon: 043 – 7 600 600 | Mobiel: 06 – 15 05 42 23

Vacature 
Senior 
Advocaat-
medewerker
(Maastricht)

capra.nl
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
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angst
Beveiliging van bedreigde advocaten en rechters kan angstgevoelens 

verminderen, maar die juist ook vergroten. Dat blijkt uit een onderzoek naar 

de psychosociale gevolgen van dreiging en beveiliging, dat ARQ Nationaal 

Psychotrauma Centrum heeft uitgevoerd in opdracht van de NCTV.

D e studie had als doel de effecten van bedrei-
ging en beveiliging bij advocaten, rechters en 
hun naasten inzichtelijk te maken en zo nodig 

aanbevelingen op te stellen. ARQ ondervroeg zes ad-
vocaten, zes rechters en twee partners die te maken 
kregen met werkgerelateerde bedreiging. Het bureau 
benadrukt dat het klein aantal deelnemers geen re-
presentatieve weergave biedt, maar dat de uitgebreide 
interviews aanknopingspunten bieden om de bewa-
king en beveiliging van de beroepsgroepen te verbe-
teren.
Bedreigingen en intimidaties bij geïnterviewde ad-
vocaten en rechters zijn vaak bedoeld om invloed uit 
te oefenen op het functioneren of de besluitvorming, 
constateert ARQ. De verharding van de samenleving 
leidt tot verharding van het werkklimaat. ‘De geïnter-
viewde advocaten en rechters lijken een zekere mate 
van bedreiging te accepteren. Ze vinden het bij de aard 
van hun werk horen. (…) Door jaren ervaring lijkt een 
soort gewenning te ontstaan.’
Dat werkt ook door in de onderlinge verstandhouding 
tussen togadragers. ‘Een indirecte consequentie van 
de verharding lijkt een afstandelijkere houding tus-

sen advocaten, rechters en OM waardoor de sfeer in de 
rechtszaal kan veranderen.’
De twaalf geïnterviewde advocaten en rechters werden 
allemaal beveiligd in reactie op een concrete dreiging. 
De meesten toonden zich niet zozeer bezorgd om zich-
zelf, maar vooral om het gezin. Ze zeiden te begrijpen 
dat maatregelen noodzakelijk waren voor hun eigen 
veiligheid en voor het waarborgen van het functione-
ren van het rechtssysteem. De beveiliging verschafte 
meestal een veilig en geruststellend gevoel.
Bij sommigen veroorzaakten de beveiligingsmaatre-
gelen echter juist een onveiliger gevoel, doordat het 
hen rechtstreeks confronteerde met de dreiging. Hier-
uit blijkt dat beveiligingsmaatregelen een paradoxaal 
effect kunnen hebben, constateert ARQ. ‘Zware maat-
regelen brengen een beperking van de vrijheid met 
zich mee en hebben verregaande gevolgen voor het 
dagelijks leven. Het is stressvol en ingrijpend voor be-
dreigden en hun gezinnen dat hun leefruimte en vrij-
heid om zich te verplaatsen, worden ingeperkt. Re-
creatieve activiteiten, zoals sporten of afspreken met 
vrienden, worden een ingewikkelde onderneming.’
Beveiliging kan ook iemands relatie beïnvloeden, con-

Beveiliging kan de

ook 
vergroten
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cluderen de onderzoekers. Zeker als er ook andere pro-
blemen spelen, kan dat tot extra spanningen leiden. 
‘Wanneer vanwege de vrijheidsbeperking van de be-
veiligde persoon extra druk komt te liggen op diens 
partner, omdat deze bijvoorbeeld meer huishoude-
lijke en gezinstaken op zich moet nemen, kan dat tot 
extra stress leiden in de relatie. Ook ontstaat er soms 
impact op de sociale omgeving, zoals de school van 
kinderen of buren die vragen stellen of zich onveiliger 
voelen in de omgeving van de bedreigde persoon. Col-
lega’s maken zich soms zorgen of voelen zich minder 
op hun gemak in de nabijheid van de bedreigde per-
soon.’
Ze adviseren om zowel de bedreigde advocaat of rech-
ter én diens partner professionele ondersteuning door 
een psycholoog te bieden, ook al moet daarvoor een 
drempel worden overwonnen. Bied ook ruimte voor 
ontspanning, stellen ze. ‘Ontspanning vinden is na-
melijk cruciaal om met de impact van dreiging en be-
veiliging om te gaan.’

COMMUNICATIE
ARQ concludeert verder dat er in de communicatie 
tussen de beveiligde personen en de beveiligers de no-
dige ruimte voor verbetering ligt. Gebrek aan infor-
matie over de aard van de dreiging bestempelt het bu-
reau als ‘een terugkerende frustratie onder advocaten 
en rechters’.
Zeker als de dreiging voortkomt uit een rechtszaak be-
schikken rechters en advocaten over dossierkennis 
en maken ze sowieso zelf een inschatting van de drei-

gingssituatie. Adviseurs uit het stelsel bewaken en be-
veiligen zijn doorgaans karig met informatie vanwe-
ge belangen rondom veiligheid, privacy of lopende 
onderzoeken. ‘Geïnterviewden hebben echter wel be-
hoefte aan kennis over de overwegingen en analyse 
van een dreigingsbeeld. Ze geven aan dat uitleg over 
de procedure om tot een dreigingsbeeld te komen al 

zou helpen. Het gebrek aan informatiedeling leidt er-
toe dat de advocaten en rechters zich niet serieus ge-
nomen voelen en niet erkend in hun kennispositie. 
Dat verstoort mogelijk het contact met de adviseurs 
uit het stelsel bewaken en beveiligen.’
Bedreigde mensen hebben behoefte aan regelmatige 
communicatie over het procesverloop en ontwikke-
lingen daarin, constateert ARQ. Zeker aan het begin 
van een beveiligingstraject en bij het afschalen van 
maatregelen is dat het geval. Daarnaast missen geïn-
terviewden soms communicatieve vaardigheden en 
een invoelende houding bij de betrokken adviseurs, 
ondersteunende (technische) diensten en uitvoer-
ders van de maatregelen. ‘De belasting van het bevei-
ligingstraject komt boven op de al bestaande impact 
van de dreiging en beveiligingsmaatregelen. Die com-
binatie kan consequenties hebben voor de taakuit-
oefening van advocaten en rechters: het werkplezier 
neemt af, bepaalde dossiers worden geweerd en som-
migen overwegen zelfs te stoppen met hun metier.’
De onderzoekers adviseren om zorg te dragen voor 
één aanspreekpunt. ‘Geïnterviewden hebben met ver-
schillende personen en partijen te maken. Dat kan 
verwarring veroorzaken en een bron van stress zijn.’
De onderzoekers stuitten ook op een duidelijk verschil 
tussen rechters en advocaten. Advocaten staan kriti-
scher tegenover de overheid, niet in de laatste plaats 
omdat ze er geregeld tegen procederen. Diezelfde 
overheid regelt echter ook de beveiliging van advoca-
ten. ‘Voor advocaten kan deze dubbele rol van de over-
heid meespelen in hoe zij beveiliging ervaren.’

Minister Yeşilgöz (Justitie en Vei-
ligheid) laat de Tweede Kamer in 
een reactie op het rapport weten 
alles op alles te zetten om perso-
nen die worden bedreigd veilig-
heid te bieden. ‘Bescherming van 
deze personen is een voorwaar-
de voor het functioneren van de 
democratische rechtsstaat en de 
brede strijd tegen de georgani-
seerde misdaad.’
Volgens Yeşilgöz wordt er hard ge-
werkt aan de verbetering en ver-
dere professionalisering van het 

stelsel bewaken en beveiligen. ‘Er zijn al heel veel stap-
pen gezet maar we zijn er zeker nog niet. De uitkom-
sten en aanbevelingen van dit onderzoek onderschrij-
ven het belang van de versterkingen en de hervorming 
van het stelsel.’

Zie ook pagina 58 en 59.

‘De belasting van het beveiligingstraject 
komt boven op de al bestaande impact van 
de dreiging en beveiligingsmaatregelen. 
Die combinatie kan consequenties hebben 
voor de taakuitoefening van advocaten en 
rechters: het werkplezier neemt af, bepaalde 
dossiers worden geweerd en sommigen 
overwegen zelfs te stoppen met hun metier’
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S trafrechtadvocaat Paul Acda (Acda & Vanoka 
Advocaten in Roermond) raakte als rechten-
student in 2004 betrokken bij het Project Ge-

rede Twijfel. Hij werkte destijds met een groep studen-
ten van de Universiteit Maastricht (UM) aan de zaak 
van Marjan van der E. die in 1997 werd veroordeeld 
voor een dubbele moord in het Friese Anjum. Hun 
onderzoek leidde in 2006 tot een publicatie van Gere-
de Twijfel. Vorig jaar schreef ook journalist Margriet 

Brandsma een boek over de zaak (zie kader). ‘Marjan 
van der E. leek quilty as hell, maar hoe meer ik mij in 
haar zaak verdiepte, hoe ingewikkelder de schuld-
vraag werd. Het was dé reden dat ik strafrechtadvocaat 
ben geworden,’ vertelt Paul Acda.
Het verhaal over de Friese pensionhoudster heeft hem 
sindsdien niet meer losgelaten. Na het hoger beroep 
werd hij bovendien haar advocaat. Marjan van der E. 
was bezig met een herzieningsverzoek bij de Hoge 

speurenTwintig jaar

naar magistratelijke
missers

Rechterlijke dwalingen 

zijn onvermijdelijk 

in het Nederlandse 

rechtssysteem, 

blijkt uit ruim twee 

decennia van het 

Project Gerede Twijfel.

 door Daphne van Dijk

Project 
Gerede 

Twijfel
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Raad toen zij in 2020 plotseling overleed. Paul Acda: 
‘We hadden het concept al klaarliggen. Uit naam van 
Marjan ga ik door, al krijg ik er geen stuiver voor. Haar 
zaak houdt me al twintig jaar bezig, tot in mijn slaap 
aan toe.’
Het proces van Marjan van der E. is een van de zaken 
waar het Project Gerede Twijfel zich de afgelopen 21 
jaar over heeft gebogen. De meest recente publica-
tie is het boek ‘De Zwolse Zwendel, afpersing, dood-
slag of ongeluk’ (zie kader). Het project werd in 2002 
opgezet door Peter van Koppen, inmiddels emeri-
tus hoogleraar Rechtspsychologie, en loopt momen-
teel enkel nog aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van 
de Vrije Universiteit (VU). Aanleiding voor het project 
vormde de Schiedammer parkmoord in 2000. Bij de 
Schiedammer parkmoord werd Kees B. veroordeeld 
tot achttien jaar cel met tbs voor verkrachting van en 
doodslag op de toen 10-jarige Nienke en poging tot 
doodslag op haar vriendje Maikel (11). B. kwam vrij 
toen na vier jaar de echte dader Wik H. een bekentenis 
aflegde. Van Koppen schreef er diverse wetenschappe-
lijke artikelen en een boek over. ‘Een ernstige zaak’, 
noemt hij het.

NOVUM IN EEN ZAAK
Advocaten, veroordeelde verdachten of betrokkenen 
kunnen strafzaken aanmelden bij het Project Gerede 
Twijfel als zij vermoeden dat iemand onschuldig is ver-
oordeeld. De veroordeling moet een gevangenisstraf 

van minstens vier jaar zijn of korter in combinatie met 
tbs. Als een zaak wordt aangenomen, analyseert een 
wisselende groep studenten onder supervisie van uni-
versitair medewerkers maandenlang het vaak com-
plexe strafdossier en verschijnt er bij uitgeverij Boom 
Criminologie uiteindelijk een boek met bevindingen.
‘Dit soort boekjes laat zien wat er mis kan gaan in 
de veroordeling,’ vertelt Van Koppen. ‘Het verschij-
nen van een publicatie betekent overigens niet dat 
een zaak wordt heropend.’ Uit jaarcijfers van de Hoge 
Raad blijkt dat afgelopen vijf jaar 21 van de 107 herzie-
ningszaken gegrond zijn verklaard: gemiddeld één op 
de vijf zaken. ‘Je hebt in de praktijk drie “eisen” nodig 

De heks van Anjum
Is Marjan van der E. een koelbloedige moordenares of is ze 
onterecht veroordeeld voor de dubbele pensionmoorden in 
het Friese Anjum? Die vraag is de rode draad in het eind vorig 
jaar verschenen boek ‘De heks van Anjum. Dader of zonde-
bok’ (uitgeverij De Geus) van journalist Margriet Brandsma.
Het boek is een reconstructie van een ongewone moordzaak 
uit 1997. De zaak trok veel media-aandacht vanwege het aty-
pische karakter: een hoogopgeleide vrouw van begin vijftig 
die twee jongere mannen vermoordt door ze de schedel in te 
slaan. Brandsma wilde weten of er een verband was tussen 
de beide doden en de hennepkwekerij in de schuur van het 
pension van E.
Willem Anker, die samen met zijn broer advocaat van Van der 
E. was, zegt in het boek over de zaak: ‘Ja, tunnelvisie, dat 
woord gebruiken wij niet want dat is niet goed voor de sfeer. 
Wij zeggen: het OM heeft geschoten en toen de roos gete-
kend.’ Marjan van der E. werd in hoger beroep veroordeeld 
tot zes jaar cel met tbs. In 2012 kwam ze vrij. Twee jaar gele-
den overleed Marjam van der E. Ze heeft altijd ontkend.
De zaak werd al onderzocht bij het Project Gerede Twijfel 
van de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht. Het 
leidde in 2006 tot het boekje ‘Moord in Anjum – te veel niet 
gestelde vragen’. De onderzoekers waren verdeeld over de 
vraag of Marjan het wel of niet had gedaan.
Ook Margriet Brandsma is niet overtuigd van haar (on)schuld. 
‘Op basis van wat we nu weten, is maar één conclusie ge-
rechtvaardigd: de moordenaar is niet met honderd procent 
zekerheid aan te wijzen.’

‘Je moet als 
advocaat 
voortdurend 
scherp blijven’

https://2021.jaarverslaghogeraad.nl/wp-content/uploads-hogeraad/sites/6/2022/04/bijlage_1_totaaloverzicht.pdf
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voor herziening: er moet commotie zijn over die zaak, 
de Hoge Raad moet het gevoel hebben dat de zaak een 
beetje “ruikt” en er moet een novum zijn, een nieuw 

feit gunstig voor de verdachte. Maar 
de Hoge Raad houdt vaak de deur 
dicht. Er is toch een sterk gevoel bij de 
rechterlijke macht dat een herziening 
een grote smet op het bedrijf is.’
Volgens zowel advocaat Paul Acda als 
hoogleraar Peter van Koppen zou een 
kritischer houding van advocaten bij-
dragen aan het vermin-
deren van twijfels rond-
om een strafproces. Van 
Koppen: ‘Ik zie met eni-
ge regelmaat advocaten 

die op zitting een briljant pleidooi hou-
den. Maar het echte werk begint al veel 
eerder: op het moment dat jouw cliënt wordt aange-
houden. Dan moet je als advocaat voortdurend scherp 
blijven: wie is waarmee bezig? Hoe zit het met het be-
wijs? Wat wil je dat er wordt onderzocht? Blijf alles op 
papier zetten. Dat heeft als bijeffect dat ook als je geen 

gelijk krijgt, jouw visie in ieder geval in het dossier 
 terechtkomt.’
Sinds de start van het Project Gerede Twijfel hebben 
384 studenten 47 strafzaken onderzocht en heeft een 
aantal zaken tot herzieningen geleid. Vorig jaar augus-
tus nog bij het gerechtshof Arnhem in de ‘Rosmalense 
flatmoord’, die geen moord bleek maar een zelfmoord 
(advocaat was Pieter van der Kruijs). Rob B. werd in 
2007 veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin Re-
gie van den Hoogen in haar flat (2000). Project Gerede 
Twijfel onderzocht de zaak en publiceerde in 2015 het 
boek ‘Het likkende hondje. Het onderscheid tussen 
moord en zelfmoord’ (uitgeverij Boom criminologie). 
B. zat veertien jaar ten onrechte vast.

CONFIRMATION BIAS
Ruim twee decennia van het Project Gerede Twijfel 
heeft volgens Van Koppen niet tot minder gerechte-
lijke dwalingen geleid, ondanks een aantal herzie-
ningen, publicaties en veranderde opsporingstech-
nieken. ‘Die zijn zeker niet van smetten vrij,’ stelt Van 

Koppen. ‘Neem bijvoorbeeld de ontwik-
kelingen rondom DNA-bewijs. Aan de 
ene kant is steeds minder erfelijk mate-
riaal nodig voor een DNA-profiel. Maar 
aan de andere kant heeft dat uitkom-
sten onzekerder en minder duidelijk ge-
maakt. Wat als er een paar huidschilfers 

op de mouw zitten of als er sprake is van een mengpro-
fiel? Het gaat mis als zaken echt ingewikkeld worden 
in de bewijsketen.’
Volgens Paul Acda, die cursussen en lezingen geeft 
over gerechtelijke dwalingen, is het belangrijk dat 

Rechterlijke dwalingen
‘Geen systeem is waterdicht, ook het rechtssysteem niet’, valt 
te lezen op de website van rechtspraak.nl. Daar staan vier 
rechterlijke dwalingen vermeld: de zaak van de bejaarden-
verzorgster Ina Post (1986), de Puttense Moordzaak (1994), 
de Schiedammer parkmoord (2000) en de zaak van verpleeg-
kundige Lucia de Berk (2003).
De lijst met zaken waarbij twijfel is over het politieonderzoek, 
getuigenverklaringen of de interpretatie door de rechter, 
is uiteraard vele malen langer dan het aantal gerechtelijke 
dwalingen. Alleen al het Project Gerede Twijfel heeft de 
afgelopen 26 boeken gepubliceerd.
Sommige zaken blijven lang rondzingen waarbij verschillen-
de herzieningsverzoeken worden ingediend. Eind vorig jaar 
diende advocaat Geert-Jan Knoops een herzieningsverzoek 
in voor de Butlermoord uit 1983. Het is inmiddels het acht-
ste verzoek. Advocaat Paul Acda zal binnen enkele maan-
den herzieningsverzoeken indienen bij de Hoge Raad in de 
Warnsveldse Pompmoord (1985) en voor de tweede keer in 
de Arnhemse Villamoordzaak (1998).
Beide zaken leidden tot een documentaire bij de KRO-NCRV. 
Anderhalf jaar geleden werd De villamoord uitgezonden, 
een zaak over de roofmoord uit 1998 op een 63-jarige 
bewoonster van een Arnhemse villa, waarvoor negen 
mannen werden veroordeeld. Momenteel is bij de NPO 
De pompmoord te zien. Voor deze moord op een 28-jarige 
caissière van een Shell-tankstation in Warnsveld werden pas 
twintig jaar later na heropening van de zaak vier mannen 
veroordeeld. Maar was dat wel terecht?

Paul Acda

‘Excessen 
kun je niet 
uitdammen’

https://www.rechtspraak.nl/Themas/Rechterlijke-dwalingen
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advocaten zich blijven bijscholen. ‘Zorg dat je jezelf 
als advocaat meester maakt in het abracadabra van 
computercriminologie, forensische pathologie en 
 DNA-onderzoek. Je kunt als advocaat ondersteboven 
raken van een veelvoud aan rapporten over verschil-
lende niveaus van DNA-onderzoek. Maar in de diepere 
lagen van DNA-onderzoek zit soms ruimte in de inter-
pretatie van deskundigen. Het gebeurt onvoldoen-
de dat advocaten alle registers opentrekken, bijvoor-
beeld een contra-expertise.’
Dat laatste is volgens Acda niet gebeurd bij Marjan van 
der E. ‘In die zaak was sprake van verdachte-geleid on-
derzoek, iets wat ik helaas vaker zie in strafzaken. De 
rechtbank wordt daarbij in een bepaalde tunnel gezet 
en gaat te veel mee met de visie van het OM. Hiermee 
bestaat er een aanzienlijke kans op rechterlijke dwa-
lingen: de confirmation bias, zoeken naar bevestiging 
van de eigen overtuigingen. Als advocaat moet je zor-
gen dat de onderste steen bovenkomt en de initiator 
zijn voor aanvullende onderzoekseisen, het tegen-
geluid en de zoektocht naar alternatieve scenario’s. 
 Kritisch blijven.’
Helaas heb je als advocaat een stuk minder midde-
len voor aanvullende onderzoekswensen, stelt Paul 
Acda: ‘Dat knaagt. Er is altijd gebrek aan tijd, kennis 
en geld als een cliënt zegt: “Ik heb het niet gedaan.” 
Excessen kun je niet uitdammen: menselijk hande-
len creëert een bodem voor fouten en dat moeten we 
accepteren. Maar van fouten kunnen we wél leren en 
rechterlijke dwalingen zo veel mogelijk beperken. 
Elke zaak is anders en er is altijd sprake van een ze-
kere dynamiek. Soms gaat het goed, soms gaat het 
verkeerd. Als  advocaat moet je voorkomen dat het 

De Zwolse Zwendel, afpersing, 
doodslag of ongeluk

In januari verscheen de jongste publicatie van het Project 
Gerede Twijfel: ‘De Zwolse Zwendel, afpersing, doodslag 
of ongeluk’ (uitgeverij Boom Juridisch). Dit boek gaat over 
twee strafzaken die met elkaar samenhangen: Gerard Duif* 
die is veroordeeld voor het om het leven brengen van de 
weduwe Rudi Jader*. En forensisch arts Rens Daalder* die 
is veroordeeld wegens meineed.
Op 9 juli 2013 vond de schoonmaakster van Rudi Jader haar 
onder aan de trap. Haar dood werd gezien als een ongeluk-
kige val. Pas na Jaders crematie ontdekte haar zoon dat er 
18.500 euro was overgemaakt naar Gerard Duif, die al een 
schuld had van ruim 58.000 euro bij de weduwe.
De politie startte een nieuw onderzoek: Duif zou de vrouw 
hebben bedreigd om geld over te maken, waarna hij haar 
schopte en sloeg en zij aan haar verwondingen overleed. Hij 
werd in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar voor doodslag 
en witwassen. In het boek ‘De Zwolse Zwendel’ stelt Gerard 
Duif: ‘Ik ben veroordeeld voor iets wat ik beslist NIET heb 
gedaan!’
De onderzoekers van het Project Gerede Twijfel stellen dat 
er geen sectie is verricht op het lichaam. De kleding van de 
vrouw is weggegooid en niet onderzocht. Het politieonder-
zoek staat volgens hen bol van het giswerk. De conclusie: 
de vrouw is vermoedelijk toch van de trap gevallen.
Forensisch arts Rens Daalder voerde destijds de lijkschouw 
uit. Tijdens de rechtszaak tegen Duif verklaarde Daalder dat 
hij telefonisch contact had met de huisarts van de weduwe. 
De artsen en assistenten van de huisartsenpraktijk zeiden 
géén telefonisch contact te hebben gehad. Daalder werd in 
2016 veroordeeld tot een taakstraf wegens meineed. Het Pro-
ject Gerede Twijfel constateerde echter dat er sprake was van 
rommelige en incomplete administratie bij de huisartsenprak-
tijk. ‘Daalder had daarom nooit veroordeeld mogen worden.’

*De namen in het boek zijn gefingeerd.

 dubbeltje de andere kant opvalt.’
Het goede nieuws volgens hoogleraar 
Van Koppen is dat in de afgelopen 
21 jaar ook is bijgeleerd. ‘Niet veel. 
Maar de winst is dat er meer besef bij 
de politie is doorgedrongen dát het 
mis kan gaan.
Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat 
er nog weinig gebruik wordt gemaakt 
van deze kennis. Daarnaast hebben 
we vanuit de wetenschap geleerd hoe 
bewijs in elkaar zit: dat je scenario’s 
tegen elkaar moet afwegen en je moet 
afvragen of bewijs discrimineert tussen scenario’s. 
Kortom: hoe rechterlijke dwalingen in elkaar zitten.’

Peter van Koppen

‘Verdachte-geleid 
onderzoek zie ik helaas 
vaker in strafzaken’



24

actueel

Advocatenblad 2023  02

Advocaat in oorlogstijd

Iurii Grygorenko, advocaat in Kyiv en lid van de advocatenrechtencommissie 
van de Oekraïense orde, vertelt via Zoom over het leven in oorlogstijd. 

T ja, hoe het gaat…’ Iurii Grygorenko slaakt een 
diepe zucht. ‘Het luchtalarm ging net weer af. 
Dat gebeurt zo vaak dat mensen er alleen nog 

op reageren als er informatie is dat er echt iets ge-
vaarlijks aankomt.’ Het interview stoppen om naar de 
schuilkelder te gaan, wil hij dan ook niet. 
Kort na het begin van de Russische invasie spraken we 
elkaar ook. Hoe gaat het, na een jaar oorlog? ‘In het 
begin was ik erg van slag: zouden we het overleven, 
nog in ons onderhoud kunnen voorzien? Grootouders 

vertelden over de Tweede Wereldoor-
log: niets zou meer hetzelfde zijn, alle 
mannen zouden vechten en alle vrou-
wen zouden mannenbanen doen. Zo 
is het niet gegaan. We zijn moe van de 
angst, we walgen van wat er gaande 
is en hebben ontzettend genoeg van 
het luchtalarm, maar we proberen zo 
veel mogelijk door te gaan met het 
 gewone leven.’ 
Dat is, benadrukt hij, lang niet overal 
in Oekraïne mogelijk. Aan het front in 
het noorden en oosten sterven dage-

lijks militairen, in sommige steden kun je geen eten 
kopen, steden als Charkov en Cherson liggen onder 
vuur. In bezette gebieden is er de onderdrukking, de 
deportatie van kinderen. Maar de rechterlijke macht 
bijvoorbeeld, die zich aan het begin van de oorlog be-
perkte tot straf zaken, functioneert weer normaal. 

BATTERIJEN
‘Voor zover mogelijk dan. Zittingen worden uitgesteld 
of onderbroken bij luchtalarm of elektriciteitsuitval, 
al hebben veel instanties nu generatoren. Zelf heb ik 
extra powerbanks – leven in oorlogstijd is leven met 
batterijen. Ik heb twee telefoons op verschillende net-
werken. Heb ik dan nog geen bereik, dan rij ik naar 
een plek met netwerk en doe ik bijvoorbeeld een on-
line zitting vanuit de auto.’ Met trots: ‘Wij lossen elk 
probleem op. We leven nog en de vijand heeft niet be-
reikt wat hij van plan was.’

 door Trudeke Sillevis Smitt

lawyers for lawyers

Ook de Oekraïense orde stáát, vertelt Grygorenko. 
‘Er worden nieuwe advocaten beëdigd en opgeleid, 
het tuchtrecht functioneert. Voorzitter Lydia Izovi-
tova doet fantastisch werk om advocaten die finan-
ciële of andere materiële zorgen hebben te helpen. 
De  European Bar Association heeft voor dit doel een 
groot bedrag geschonken.’ 
Er is nog altijd een kans dat Grygorenko wordt opge-
roepen voor het leger, maar voorlopig verwacht hij 
dat niet. ‘Ik ben reservebevoorradingsofficier, daar is 
nog geen tekort aan.’ Maar zijn ondernemingsstraf-
rechtpraktijk is wel veranderd door de oorlog: faillis-
sementsrecht is booming, en Grygorenko geeft rechts-
hulp aan militairen. 
Worden militairen goed behandeld door de staat? 
‘Een officier verdient zo’n 2.000 euro, dat is veel meer 
dan voor de oorlog. Er wordt alleen te streng gestraft 
en niet altijd conform de regelgeving. In oorlogstijd 
worden er geen boetes gegeven. Nu zit iemand al snel 
twee weken in bewaring.’

VERRAAD
Punt van zorg is ook dat de autoriteiten nog steeds ad-
vocaten vereenzelvigen met hun cliënten. Grygorenko: 
‘Als een cliënt van verrraad wordt verdacht, verdenken 
ze al snel ook de advocaat en wordt diens kantoor en 
zelfs woning doorzocht.’ 
Ook de corruptie is niet door de oorlog verdreven. ‘Ik 
zou graag beweren van wel, maar als je ziet dat het mi-
nisterie van Defensie voedsel inkocht voor twee, drie 
keer de supermarktprijs… Toch zie ik in de huise-
lijke sfeer wel verbetering. Tien, vijftien jaar geleden 
nam je chocola of een fles wijn mee naar de dokter 
om een goede behandeling te krijgen. Mensen betaal-
den de politieagent om geen boete te krijgen. Dat ge-
beurt niet meer. En als er toch iets gebeurt, kom je er 
niet meer mee weg, het krijgt veel aandacht. De oorlog 
heeft daaraan bijgedragen, die heeft het beste in ons 
bovengebracht. We zijn klein en ze dachten ons er in 
drie dagen onder te krijgen. Maar we zijn gemotiveerd 
om te vechten, de corruptie te bestrijden en te bouwen 
aan een eerlijke, wettige maatschappij.’

Iurii Grygorenko
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D e instemming met de wet voor burgerschaps-
onderwijs op scholen, de debatten over de 
staat van de rechtsstaat en de vriendschappen 

die over de partijen heen zijn gesloten. Het zijn enkele 
hoogtepunten die arbeidsrechtadvocaat De Blécourt 
(partner bij Baker McKenzie) bereikte tijdens haar ter-
mijn in de Eerste Kamer. Maar de kroon op haar werk 
was de invoering van de quotumwet. De voorvechter 
van meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven glun-
dert van trots als ze erover begint. ‘Ik ben daar al sinds 
2006 mee bezig en het was geweldig om dat erdoor-
heen te krijgen. Je kunt je voorstellen dat het destijds 
een groot feest was hier op kantoor.’
Met nog enkele dagen te gaan tot de Provinciale Sta-
tenverkiezingen komt ook de Eerste Kamerverkie-
zing in zicht. Op 30 mei kiezen de leden van de Pro-
vinciale Staten een nieuwe senaat. 
De Blécourt zal daar niet meer bij 
zijn. Zij gaat zich na vier jaar sena-
torschap voor de liberalen weer vol-
ledig op haar arbeidsrechtpraktijk 
richten.
Bij haar aan tafel in het Amster-
damse pand van Baker McKen-
zie zit de Rotterdamse strafpleiter Janssen (partner 
bij Cleerdin & Hamer). Het kandidaat-Kamerlid is 
net als De Blécourt vier jaar geleden politiek nog een 
groentje. Of hij net zulke successen gaat behalen als 
De Blécourt valt nog te bezien, want als tiende op de 
lijst van D66 is het de vraag of hij een plek bemachtigt. 
Toch gaat hij ter voorbereiding graag in gesprek met 
ervaringsdeskundige De Blécourt. Wat blijkt, de be-
weegredenen van beide advocaten om te kiezen voor 
de senaat liggen dicht bij elkaar.

Wat drijft jullie?
De Blécourt: ‘Ik was 25 jaar advocaat toen het idee 
kwam. Ik had al best veel maatschappelijke dingen 

gedaan, maar wilde nog iets fundamenteels bijdra-
gen. Met mijn kennis van wetten leek de Eerste Kamer 
mij geschikt. Daar zou ik én kunnen bijdragen én kun-
nen leren, want van politiek wist ik weinig. Een win-
win dus.
Janssen: ‘Ik zoek net als jij die verbreding na twintig 
jaar advocatuur. Daarnaast maak ik me zorgen over 
de ontwikkeling van de samenleving en rechtsstaat en 
hoe we met elkaar omgaan, ook in de politiek. Ik heb 
het gevoel dat het vanuit de politiek niet altijd lukt om 
mensen te bereiken. Als advocaat kun je daar een rol 
in spelen.’
De Blécourt: ‘Dat is zeker zo. De eigenschappen van 
advocaten komen goed van pas in de senaat. Advoca-
ten kunnen goed luisteren, een mening vormen, de-
batteren, stukken schrijven, in oplossingen denken, 

ingewikkelde dingen simpel ver-
woorden en compromissen sluiten. 
In de board van Baker McKenzie 
heb ik geleerd een groep mee te krij-
gen. Dat heeft me geholpen.’
Janssen: ‘Voor mij specifiek speelt 
ook dat er een groot wetgevings-
traject op het gebied van strafvor-

dering aankomt. Er zitten maar weinig mensen in de 
Eerste en de Tweede Kamer met ervaring op het ge-
bied van strafrecht. Die mensen moeten wel belang-
rijke beslissingen nemen voor de komende decennia. 
Daar wil ik bij helpen.’

DUBBELE PET
Je hebt daarbij mogelijk een tegenstrijdig belang. 
Is dat niet een valkuil?
De Blécourt: ‘Daar moet je zeker alert op zijn. Ik heb 
er daarom bewust voor gekozen om me te verdiepen 
in Justitie & Veiligheid en Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap en niet in Sociale Zaken & Werkgelegenheid. 
Binnen arbeidsrechtelijke thema’s zou ik het woord 

Mirjam de Blécourt (VVD) neemt dit voorjaar 

afscheid van de Eerste Kamer. Sander Janssen 

(D66) doet juist een gooi naar het senatorschap.

 door Francisca Huijting-Mebius  beeld Martijn Gijsbertsen

‘Als ik iets 
onverstandig 
vind, zal ik dat 
laten weten ook’
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kunnen voeren, maar ik vond het geen sterke opening 
om te beginnen met: ik ben arbeidsrechtadvocaat, 
maar ik heb geen tegenstrijdig belang hoor. Neem als 
voorbeeld de wet Verhoging wettelijk strafmaximum 
doodslag. Als jij daarbij het woord voert, kunnen men-
sen denken dat je er belang bij hebt dat de straf zo laag 
mogelijk is, omdat jij wilt dat je cliënten een zo laag 
mogelijke straf krijgen. Daar moet je voor oppassen. 
Het moderniseren van het Wetboek van Strafvorde-
ring is anders. Dat zit op het proces en daarbij kun je 
je deskundigheid goed gebruiken.’

Janssen: ‘Dat zie ik ook zo. Ik ben me bewust van die 
dubbele pet. Ik ben in het verleden gepromoveerd op 
de kroongetuigenregeling wat ook echt een strafvor-
derlijk en theoretisch thema is. Dat heeft me gesterkt 
in de gedachte dat ik wel de advocatenpet af kan zet-
ten en zaken wat meer van een afstand kan bekijken. 
Maar ik zal er zeker alert op moeten zijn. Helemaal 
nu populistische partijen hoog staan in de peilingen. 
Vanuit die hoek wordt snel de jij-bak van stal gehaald. 
Dat weerhoudt me niet. Er zijn de laatste tien jaar in 
mijn ogen te veel onverstandige wetten aangenomen, 
zoals de Wet straffen en beschermen. Die wet kwam er 
snel door omdat het gevoel heerst dat de boeven aan-
gepakt moeten worden en de slachtoffers beschermd. 
In de praktijk ligt dat genuanceerder.’
De Blécourt: ‘Grappig dat je net die wet aanhaalt. Die 
heb ik behandeld. Wat ik juist heel goed vond aan die 
wet is dat er vanaf dag een met resocialiseren wordt 
begonnen.’
Janssen: ‘In de praktijk gebeurt dat niet.’
De Blécourt: ‘Dan moet je daar wat aan doen. Dat ziet 
op de uitvoeringskant. Dat geldt voor veel meer gebie-

den. We moeten veel strakker op de uitvoerbaarheid 
zitten.’
Janssen: ‘Je zou ook meer kunnen luisteren naar de 
praktijk. Ten tijde van de Wet straffen en beschermen 
heeft letterlijk elke ketenpartner aangegeven dat het 
er niet beter op zou worden na invoering. Hoe kan het 
dan dat er in de Tweede en Eerste Kamer wordt in-
gestemd? Ik was daar echt boos over. Ik zal in de se-
naat dus zeker niet zomaar de D66-fractie volgen om-
dat iets nu eenmaal in het coalitieakkoord staat. Als 
ik iets onverstandig vind, zal ik dat laten weten ook.’

Is het dan, wat invloed betreft, niet logischer om 
de Tweede Kamer in te gaan in plaats van de Eerste 
 Kamer?
Janssen: ‘Dan zou ik moeten stoppen met mijn advo-
catenpraktijk en dat wil ik niet. Wat me juist aantrekt 
aan de senaat is dat het meer inhoudelijk en minder 
politiek is. Je kijkt meer naar de uitvoerbaarheid en de 
kwaliteit van wetgeving. Op onderdelen lijkt de Twee-
de Kamer me leuk, maar ik zou de waan van de dag die 
daar meer de boventoon voert moeilijk vinden.’
De Blécourt: ‘Ook vanuit de Eerste Kamer heb je in-
vloed. Je kunt al in een vroeg stadium contact zoeken 
met de Tweede Kamer. De lijnen zijn kort. Dat is ook 
goed, want als er eenmaal een wet in de Eerste Kamer 
komt, kun je alleen maar instemmen of tegenstem-
men. Je moet er dus voor zorgen dat je al aan de voor-
kant betrokken bent.’

Er is dus zeker wel sprake van samenwerking tussen de 
verschillende instituten?
De Blécourt: ‘Zeker. Ik heb daarin een positieve ver-
schuiving gezien de afgelopen jaren, vooral als je naar 
de trias politica kijkt. Vroeger waren dat drie kolom-
men met weinig samenwerking. In mijn termijn heeft 
Dineke de Groot, president van de Hoge Raad, ervoor 
gezorgd dat de Eerste Kamer meetings heeft met de 
Hoge Raad en de Raad van State. Dat is een goede ont-
wikkeling. Het wordt daardoor minder rigide.’

Hoe kijken jullie tegen het tweekamerstelsel aan. 
Moet het blijven zoals het nu is?
Janssen: ‘Ik vind van wel. De meerwaarde van de Eer-
ste Kamer zit in de kwaliteitstoets op afstand. We moe-
ten ervoor waken dat de Eerste Kamer een verlengstuk 
wordt van de Tweede Kamer, want dan verliest het le-
gitimiteit. Met de politieke verschuivingen die gaan-
de zijn ben ik wel benieuwd hoe dat de komende jaren 
gaat. Het vraagt ook wat van senatoren. Kunnen ze het 
opbrengen om vooral inhoudelijk en juridisch te kij-
ken om zo de kwaliteit te blijven bewaken of zitten ze 

‘We moeten veel strakker op 
de uitvoerbaarheid zitten’

Mirjam de Blécourt (58)
– Sinds 1999 partner arbeidsrecht bij Baker McKenzie 

in Amsterdam.
– Van 2003 tot 2007 en van 2011 tot 2013 was zij lid van 

de raad van bestuur van Baker McKenzie.
– Ze is naamgever en grondlegger van een collectief 

ontslagsysteem; de ‘Methode De Blécourt’ 
(stoelendansmethode).

– De Blécourt zet zich in voor diversiteit en gelijke 
behandeling van vrouwen.

– Ze is sinds juni 2019 lid van de VVD-fractie in de 
Eerste Kamer en van het Benelux Parlement.
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daar om zieltjes te winnen en zichzelf te profileren?’
De Blécourt: ‘Ik ben het met je eens. De positie van de 
senaat is naar aanleiding van de toeslagenaffaire on-
der druk komen te staan. Maar we hebben in de spie-
gel gekeken en gezegd: “Die toets op uitvoerbaarheid 
moet beter.” Dat kan ook. Ik ben daarom ook geen 
voorstander van constitutionele toetsing of een con-
stitutioneel hof. Als we de kwaliteitstoets nu bij de 
rechter zouden neerleggen, zeggen we eigenlijk: wij 
kunnen het niet, doen jullie het maar. Je moet leren 
van je fouten en dat hebben we gedaan. Iedereen is 
wakker geschud.’

AFREKENCULTUUR
Mede door die eerdere fouten daalt het vertrouwen in 
de politiek, de overheid en de rechtsstaat. Wat kun je 
als senator doen om dit vertrouwen te verbeteren?
De Blécourt: ‘Begin met het spreken van simpelere 
taal. Mensen begrijpen de politiek niet. Denk je dat ie-
mand snapt wat een constitutioneel hof is? Ga gewo-
ne taal spreken met elkaar, dan betrek je mensen. Ten 
tweede, toets altijd op doe-vermogen. Kunnen men-
sen het wel wat wij hier bedenken? Kom hierachter 
door naar de bedrijven en de burgers toe te gaan en 
te luisteren naar waar mensen tegenaan lopen. En ten 
derde, zeg het eerlijk als je iets verkeerds hebt gedaan. 
We doen allemaal weleens iets waarvan we later den-
ken dat het niet zo slim was.’
Janssen: ‘Dan moeten we wel af van de afrekencultuur. 
Daardoor durft niemand meer iets te zeggen, je kop 
wordt er direct afgehakt.’
De Blécourt: ‘Klopt, de omgangsvormen moeten be-
ter. In de Eerste Kamer gaat het beter dan in de Twee-
de Kamer, maar ook daar verhardt het langzaam. De 
voorzitter heeft laatst ook gewoon de praatknop uitge-
drukt. Een zorgwekkende ontwikkeling.’
Janssen: ‘Je ziet het overal. Er is een toenemende 
groep die zich losweekt van de realiteit en van de we-
tenschap. Die staat niet open voor een andere kijk op 
dingen en is overtuigd van het eigen gelijk. Die groep 
druppelt nu ook het parlement in en dat vind ik heel 
verontrustend. Binnen dat democratische systeem 
moet een land worden bestuurd en moeten heel inge-
wikkelde wetten worden gemaakt. Als er dan mensen 
zitten die niet geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk 
bewijs of ratio dan hebben we als land wel echt een se-
rieus probleem.’

Is het daarom extra belangrijk dat mensen naar de 
stembus gaan?
Janssen: ‘Zeker. Vroeger gingen de mensen die boos 
waren niet stemmen en de redelijke mensen wel, maar 

het lijkt nu omgedraaid. Nu gaan juist de boze mensen 
stemmen op boze partijen. Dat zet de bestuurbaar-
heid van het land op het spel. Als de provincies straks 
bevolkt worden door stikstofontkenners hebben we 
een groot probleem. Dus stem!’
De Blécourt: ‘Daar heb je helemaal gelijk in. Dan heb-
ben we straks geen aarde meer. Ik roep daarom ook ie-
dereen op om te stemmen.’

Mirjam, heb je nog tips voor Sander voor als hij geko-
zen wordt?
De Blécourt: ‘Wees toegankelijk en zorg dat je ook per-
soonlijk groeit. Dat gaat gaandeweg. Toen ik de eerste 
keer het debat over de staat van de rechtsstaat deed, 
wist ik niet waar te beginnen. Ik zat er nog niet lang 
genoeg in om dat makkelijk en snel te kunnen leiden. 
De tweede keer ging het me goed af. Het is iets waar je 
ervaring in opdoet. En ik vond het interessant te erva-
ren dat iedereen iets van je werk vindt. Omdat de po-
litiek voor mij een nieuwe werkomgeving was, had ik 
veel aan de open dialoog binnen de fractie. Die feed-
back houdt je scherp en deed me denken aan het be-
gin van mijn carrière in de advocatuur. Daardoor denk 
ik dat ik mijn team weer beter kan leiden. Ik ben blij 
dat mijn collega’s me dit gegund hebben. De combina-
tie met een advocatenpraktijk is een uitdaging. Mijn 
team en thuis hebben er best eens onder geleden. Mijn 
kinderen zijn het huis al uit, maar met kleinere kinde-
ren lijkt het me lastig.’
Janssen: ‘Ik heb drie jonge kinderen, dus dat is zeker 
een punt van zorg. Ik laat het op me afkomen en zal 
een deel van mijn praktijk moeten afschalen als het 
zover komt.’
De Blécourt: ‘Je bent ook gepromoveerd, dus het gaat 
je zeker lukken. Het lukte bij mij ook, maar na vier jaar 
wil je het niet meer van je team, van thuis en van jezelf 
vragen. Dan wil je niet meer schipperen. Je mag me al-
tijd bellen!’

Sander Janssen (46)
– Sinds 2009 partner strafrecht en sinds 2015 managing 

partner bij Cleerdin & Hamer in Rotterdam.
– Hij trad als advocaat op in onder meer de zaak rond 

de dood van de Almeerse grensrechter Richard 
Nieuwenhuizen en de zaak van klokkenluider Ad Bos.

– Hij stond hoofdverdachte Jesse R. in het liquidatieproces 
‘Passage’ bij, en ook verdachten als Benaouf A., Omar L. 
en Willem Holleeder.

– In 2013 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het 
gebied van kroongetuigen.

– Janssen is kandidaat-Eerste Kamerlid voor D66 en staat 
op de tiende plek.
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D e advocaten van INGEN HOUSZ houden kan-
toor in het voormalige Prinsengrachtzieken-
huis in Amsterdam. Daar zit sinds een aan-

tal jaren een bedrijfsverzamelgebouw in van de hippe 
soort, met een eigen restaurant en grand café waar het 
goed toeven is voor de ondernemende bezoekers. De 
sfeer past goed bij de klanten van het kantoor, voorna-
melijk investeerders en start- en scale-ups. Als iets het 
kantoor kenmerkt, dan is het wel de netwerkrol die de 
advocaten spelen in die scene. Naamgever Matthijs In-
gen-Housz (53) vertelt dat ze hun manier van werken 
hebben afgekeken van de Amerikaanse West Coast. 
‘Advocaten verwijzen daar heel actief start-ups naar 
investeerders, en andersom. Alleen als het echt goed 
past, leggen ze de link.’
Ingen-Housz vertelt dat zijn werk voor een groot deel 
bestaat uit adviseren: ‘We maken het verschil met 
onze marktkennis en ons netwerk. Het doel is altijd 
om met minimale frictie een optimale deal te berei-
ken.’ Het klinkt als een open deur, maar Ingen-Housz 
legt uit waarom dit in veel overnamepraktijken anders 
is. ‘In de klassieke overnamepraktijk gaan de partijen 
na de overname uit elkaar. De schade van keiharde on-
derhandelingen is daardoor beperkt. In onze praktijk 
bouwen betrokkenen aan langetermijnrelaties. Dur-
finvesteerders en start-ups snijden zichzelf in de vin-
gers als ze het spel te hard spelen. Ze zijn het meest ef-
fectief als ze een goede relatie met elkaar hebben, een 

Hoe kun je de overnamelijstjes aanvoeren met een 

nichekantoor van acht advocaten? M&A-boetiek INGEN HOUSZ 

doet het. Het verschil zit hem niet in de juridische expertise.

Ingen Housz

Wie:  8 advocaten.
Waar: Amsterdam.
Hoe: Specialisten voor start-ups, scale-ups en durfkapitaal.

vertrouwensband. Het is een klein wereldje, durfinves-
teerders doen steeds nieuwe investeringen, dus repu-
tatie telt zwaar.’
De gekozen niche van ondernemers en investeerders 
in de nieuwe economie vraagt om een eigen vorm van 
dienstverlening. Ingen-Housz wil dan ook niet alleen 
in het hokje van de advocaat zitten, vertelt hij. ‘We 
doen veel dingen niet. Geen grote due diligence-tra-
jecten bijvoorbeeld. We hebben een extreme focus, 
en daarbinnen zijn we heel breed.’ Hij lacht er zelf bij, 
weet ook wel dat dat niet zo concreet overkomt. Ter-
wijl wat het kantoor doet, wel concreet is. Ze waren in 
2022 betrokken bij meer dan honderd investerings-
rondes in – en overnames van – start-ups. Klanten zijn 
bijvoorbeeld een investeerder in Fairphone en zonne-
paneelauto Lightyear, scale-ups die recent volop in het 
nieuws waren.

CONTRACTVRIJHEID
Ingen-Housz vertelt wat hem boeit in dit werk: ‘Je bent 
er op de mooiste en de moeilijkste momenten van on-
dernemers. Recent nog, een biotechstart-up met een 
veelbelovend product waar twintig jaar aan is gewerkt 
ging failliet, voornamelijk door een besluit van een 
toezichthouder. En vlak daarna begeleidden we een 
investeringsronde van zestig miljoen euro voor een 
ondernemer die al ontzettend lang had gesappeld. 
Winst en verlies zitten heel dicht bij elkaar.’
Hij ziet zichzelf eerder als gids dan als advocaat, want 
als de M&A-advocaat iets zeker weet, is het dat je het 
verschil niet maakt met alleen kennis van de regels. 
‘Onervaren advocaten blijven hangen op juridische 
punten, maar er is zoveel contractvrijheid, daar zit bij-
na geen beperking in. Dus het opschrijven komt wel, 
dat moet je goed doen, maar daar onderscheid je je 

 door Erik Jan Bolsius  beeld Martijn Gijsbertsen

het verschilnieuwe
economie

Voor  de
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niet mee. Dat doe je wel als je in de letter of intent-fa-
se ziet wat de implicaties zijn. Als een founder na een 
overname nog twee jaar moet blijven, omdat hij an-
ders haar verkoopopbrengsten weer kwijt is, bespre-
ken we of hij daar bij die specifieke bieder wel geluk-
kig van wordt. En als we weten dat een investeerder 
vaak een salamitactiek toepast, waarbij vlak voor clo-
sing nog de prijs wordt aangepast, dan zeggen we dat. 
Dankzij onze marktkennis weten we wat werkt en wat 
je van een bepaalde investeerder kunt verwachten.’
Het kantoor groeide langzaam sinds 2014, het jaar 
waarin Ingen-Housz met een medewerker begon. 
‘Groei is niet ons doel, impact wel. Ik ben het oudje in 
een team van alleen maar dertigers’, vertelde Ingen-
Housz al bij de kennismaking. Twee van zijn ‘jonkies’, 
Quirijn van Veen (35) en Joep Wolfhagen (34) worden 
deze maand partner. Van Veen relativeert zijn nieu-
we status direct: ‘Start-ups checken vooral of je goed 
bent, of je het begrijpt. Niet voor niks leggen wij de lat 
hoog voor de mensen die we aannemen, je staat vol in 
de wind, niet alleen juridisch.’ In een onderhandelcur-
sus die hij aan advocaten, investeerders en onderne-
mers geeft, benadrukt hij ook het belang van een an-
dere manier van werken. ‘Menig advocaat is getraind 
in een vechtmodus, maar dat moet je loslaten in ons 
vakgebied. Als je als investeerder het onderste uit de 
kan wilt halen en alles wilt winnen, is de relatie di-
rect vertroebeld. Onderhandelen om te onderhande-
len moet echt niet je doel zijn.’ Tijdens de lunch schui-
ven een aantal andere dertigers aan. Loes Mensink 

(34) is samen met Willemijn de Wit (31) ook partner 
bij recruiter The Legal Bench. Mensink: ‘Door zelf te 
ondernemen, begrijp ik beter wat voor advies andere 
ondernemers zoeken. Het combineren van twee rollen 
betekent dat ik soms lange werkdagen maak, maar 
ik wil echt niet kiezen. Bij INGEN HOUSZ kan ik een 
fondsenpraktijk bouwen, specifiek gericht op venture 
capital en innovatie.’ Ze is betrokken bij de closing 
van een groot fonds in de tech-
nologiesector. ‘Ik ben binnen 
kantoor verantwoordelijk voor 
fundraisingsprocessen. Als het 
geld wordt uitgegeven, kun-
nen mijn collega’s van INGEN 
HOUSZ assisteren bij de trans-
actie.’ Een van hen is Daan Gieben (30), die net als 
de meesten werd opgeleid bij een groot kantoor. Wat 
maakt dat hij overstapte? ‘De manier van werken, je 
hebt hier zoveel vrijheid, en het type ondernemer waar 
we voor werken is echt fijn. We werken aan de econo-
mie van de toekomst.’
Werken aan de nieuwe economie blijkt ook de drijf-
veer van Joukje Baur (32), die haar praktijk combineert 
met een rol als legal counsel bij een start-up. ‘Dat is 
een kwestie van goed plannen. Omdat ik beide kanten 
ken, stel ik meer gerichte vragen. Wat is het echte ri-
sico dat er speelt voor een investeerder, en wat vindt 
een founder nu echt belangrijk? Het hogere doel? Ik 
vind het leuk om met mensen te werken die door mid-
del van innovatie de wereld beter proberen te maken.’

‘We werken aan 
de economie van 
de toekomst’
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BUTTERFLY VISION
Na maanden gevangen te hebben gezeten in Donbass keert 
de Oekraïense luchtverkenningsexpert Lilia terug naar haar 
familie. Het gevangenschap levert een diep trauma op dat 
haar blijft kwellen, maar ze weigert zich als slachtoffer te 
identificeren en vecht om zichzelf ervan te bevrijden. Dit 
speelfilmdebuut van Maksym Nakonechnyi is een actue-
le getuigenis van de krijgers van Oekraïne die vechten voor 
hun integriteit, vrijheid en toekomst.

HOSTAGE TAKERS
Hostage Takers gaat over de IS-leden (The Beatles) die de ge-
vangenisbewakers waren van vele westerse gijzelaars, waar-
onder de Amerikaanse oorlogscorrespondent James Foley. 
Na de live gestreamde onthoofding van James Foley spoorde 
journalist Sean Langan twee leden van de Beatles-groep op. 
Op dat moment werden ze gevangengehouden door Koer-
den. Langan confronteerde Alexandra Kotey en El Shafee 
 Elsheikh en nam de ontmoetingen op. De twee kregen in 
april 2022 in de VS levenslange gevangenisstraf opgelegd.

ARGENTINA, 1985
Argentina, 1985 is gebaseerd op het waargebeurde verhaal 
van officieren van justitie Julio Strassera en Luis Moreno 
Ocampo. Zij durfden het aan om de militaire dictatuur van 
Argentinië in 1985 te onderzoeken. Onverschrokken door 
de nog steeds aanzienlijke invloed van het leger binnen 
hun fragiele nieuwe democratie gingen Strassera en More-
no Ocampo op zoek naar gerechtigheid voor de slachtoffers 
van de militaire junta.

EL EQUIPO
In 1984 veranderde een ontmoeting tussen dr. Clyde Snow, 
een forensisch wetenschapper uit de VS, en een groep Ar-
gentijnse studenten geneeskunde en antropologie uiteinde-
lijk de koers van de forensische wetenschap en de interna-
tionale mensenrechten. El Equipo van Bernardo Ruiz volgt 
de ervaringen van dit Latijns-Amerikaanse team. Terwijl ze 
doofpotaffaires van autoritaire regimes uitdagen, nemen 
de risico’s voor hen toe.

Het Movies that Matter Festival viert dit jaar het vijftienjarig jubileum. 

Een selectie van de documentaires en speelfilms die inzoomen op de 

rechtsgang, het belang van de rechtsstaat en de strijd tegen straffeloosheid. 

gezien

Movies that Matter

Het Movies that Matter Festival vindt dit jaar plaats van 24 maart tot 1 april in Den Haag en op 
satellietlocaties door het hele land. Ga voor meer informatie en kaarten naar www.moviesthatmatter.nl. 
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Géén proceskostenveroordeling, omdat 
je de cliënt niet hebt laten betalen voor 

eindeloos rekken? Opmerkelijk.

D e cliënt verkeerde (in de woorden van mr. X) in een 
‘niet te benijden situatie’ en zou mogelijk schade 
kunnen verhalen op een organisatie voor thuis-

zorg en -begeleiding.
Mr. X zou adviseren over de kansen, maar hij had last van 
uitstelgedrag. Een maand of twee om het dossier te lezen. 
Dan de cliënt het dossier van de organisatie laten opvra-
gen en bestuderen, wat hij met zijn beperking niet kan.
Dan zeggen: onder die omstandigheden kan ik niet 
 effectief een schadeprocedure voeren, uit uw mail maak 
ik op dat u geen vertrouwen in mij hebt, ik kan niets voor 
u doen.
Daar neemt de cliënt geen genoegen mee. De klachten-
funtionaris van het kantoor erkent dat een excuus van mr. 
X op zijn plaats is. Uitstellen gebeurt soms, schrijft hij: 
‘… dan weet de advocaat niet zo goed waar te beginnen en 
gaan spoedklussen steeds voor.’
Mr. X maakt inderdaad excuus en belooft binnen twee we-
ken met een inschatting te komen. Ruim drie weken later 
ligt er slechts een samenvatting van de feiten met verzoek 
aan de cliënt daar op te reageren. Dat doet de cliënt en dan 
blijft het weer stil. Er zijn negen maanden verstreken sinds 
mr. X het dossier kreeg.
Bij de tuchtrechter voert mr. X als verweer dat hij niet pre-
cies begreep wat de rechtsvraag was en hoe de zaak in el-
kaar zat. De procespositie van de cliënt was niet geschaad 
en hij had hem niet laten betalen.
Een advocaat moet zijn toezeggingen nakomen en de hem 
toevertrouwde belangen voortvarend behartigen, zegt de 
Raad van Discipline Amsterdam. Het was aan mr. X om de 
boel binnen redelijke termijn op een rijtje te krijgen.
Mr. X krijgt een waarschuwing en moet de cliënt € 100 be-
talen voor griffierecht en reiskosten. Nu krijgen klagers 
normaal gesproken ook niet meer dan dat, maar hier ge-
beurt dat met het opmerkelijke (voor de cliënt waarschijn-
lijk woestmakende) argument dat mr. X hem niets in re-
kening heeft gebracht en toch een hoop tijd 
en energie in zijn zaak heeft gestoken.
Ook de vrijwel altijd opgelegde forfaitai-
re € 1.250 voor de kosten van NOvA en 
Staat blijft (bij vergissing?) achterwege.
Beroep staat nog open (ECLI:NL: 
 TADRAMS:2023:17).

Mr. X rekt 
verwijtbaar
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THEATRE OF VIOLENCE
De Oegandese Dominic Ongwen is de eerste ex-kind-
soldaat die door het Internationaal Strafhof (ICC) is 
aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Op negenjarige 
leeftijd werd hij ontvoerd door Joseph Kony’s Lord’s Re-
sistance Army (LRA). Zijn ouders werden vermoord en hij 
werd gemarteld, gehersenspoeld en gedwongen te do-
den. Zijn advocaat is Krispus Ayena. Vier van zijn broers 
waren het slachtoffer van de LRA. In de film van Lukasz 
Konopka wordt Ayena gevolgd tijdens de voorbereiding 
van de verdediging van Ongwen.

ESTHER AND THE LAW
Wat is ervoor nodig om een multinational aan te pakken? 
De man van Esther Kiobel, Barinem, was een van de man-
nen die in 1995 werden geëxecuteerd na protesten tegen 
de vervuilende activiteiten van Shell in Ogoniland (Nige-
ria). Bijna 25 jaar later sleept Esther Shell voor de rechter 
in Nederland. Ze is ervan overtuigd dat Shell betrokken 
was bij de executies. Maar kunnen haar advocaten dat be-
wijzen? Een film van onze eigen Tatiana Scheltema.

AURORA’S SUNRISE
In 1919 ging in New York de stille film Auction of Souls 
in première over een tienermeisje dat de Armeense ge-
nocide overleefde en naar Amerika vluchtte. De hoofd-
rol werd gespeeld door de overlevende in kwestie: Aurora 
Mardiganian. De film bleek een succes en Mardiganian 
werd beroemd. Intussen gingen de moordpartijen in Ar-
menië gewoon door. Als gezicht van een humanitaire 
campagne probeerde Mardiganian haar volk te redden. 
Ruim een eeuw later reconstrueert Inna Sahakyan het 
verhaal van de in 1994 overleden heldin.
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PROLOOG:

W e gaan tien jaar terug in de tijd, als het 
gesteg gel over de gefinancierde rechtsbij-
stand begint. De subsidiëring van rechts-

bijstand voor mensen met weinig inkomen vergt veel 
geld. Tussen 2002 en 2012 stegen de uitgaven met een 
derde naar jaarlijks 480 miljoen euro. In 2014 wil VVD-
staatssecretaris Fred Teeven 85 miljoen euro bezuini-
gen, maar hij stuit op de Eerste Kamer. Daarop roept 
hij een commissie in het leven, onder leiding van Aleid 
Wolfsen, die het stelsel tegen het licht houdt.  Wolfsen 
concludeert eind 2015 dat de rechtsbijstand goed-
koper én beter kan.
Teeven zal later tegen De Groene Amsterdammer zijn 
persoonlijke motief om te bezuinigen op de rechts-
bijstand onthullen. Hij wilde minimumstraffen in-
voeren, maar coalitiepartner PvdA stond dat niet toe. 
‘Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de ad-
vocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde ef-
fect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel 
tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt 
het ook niet zo veel, die verdediging.’
Partijgenoot Ard van der Steur (en advocaat) neemt 
het stokje over van Teeven. Hij stelt in 2016 voor het 

Hoe een
Stelselvernieuwing 
gefinancierde 
rechtsbijstand

De stelselherziening gefinancierde rechtsbijstand is 

een luchtkasteel gebleken, gebouwd op wensdenken, 

hypotheses en illusies. Een politieke klucht in zeven bedrijven.

aantal toevoegingspunten per advocaat te beperken 
tot negenhonderd per jaar, maar vindt onvoldoende 
steun in de Tweede Kamer. Van der Steur installeert 
dan de commissie-Van der Meer. Die dient het punten-
systeem te evalueren en verbeteringen voor te stellen, 
maar het mag niet meer kosten.

EERSTE BEDRIJF: DE CONTOURENBRIEF
In november 2018 schetst minister Sander Dekker 
(de eerste minister voor Rechtsbescherming) in een 
‘contourenbrief’ hoe het stelsel wordt herzien. Speci-
fiek is hij niet, hij beperkt zich tot hoofdlijnen.
Dekker schetst drie pijlers onder het nieuwe stelsel. 
Voor de eerste opvang van rechtzoekenden komt er 
een triage door een ‘juridisch huisarts’, die bepaalt 
hoe een zaak moet worden afgedaan. Zo min mo gelijk 
doorverwijzen naar een advocaat is het adagium. Men-
sen hebben behoefte aan oplossingen, niet aan proce-
dures, stelt Dekker.
Daarnaast komen er rechtshulppakketten, de  tweede 
pijler. Voor Dekker een belangrijk element van het 
nieuwe stelsel. Als voorbeeld noemt hij een ontslagen 
werknemer. Diens rechtshulppakket dient te voor-
zien in advisering, mediation, schikking en eventu-

 door Kees Pijnappels

geleidelijk in het 
niets verdween

luchtkasteel
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eel rechtsgang. Aanbieders van rechtshulppakketten 
kunnen coöperaties van sociaal advocaten zijn, maar 
ook verzekeraars of nieuwe marktpartijen.
De derde pijler betreft het terugdringen van het aantal 
procedures door de overheid tegen burgers.
Feitelijk beoogt Dekker uit te voeren wat Wolfsen eer-
der bedacht. Zo staat het ook in het regeerakkoord van 
Rutte III. ‘Het stelsel van rechtsbijstand wordt herzien 
langs de lijnen van het rapport Commissie Herijking 
Rechtsbijstand en het tussenrapport van de commis-
sie Evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand bin-
nen de bestaande budgettaire kaders.’

De eerstgenoemde commissie is die van Wolfsen, de 
tweede van Herman van der Meer. Deze Amsterdamse 
rechter komt eind 2017 tot de conclusie dat er sprake is 
van ‘ernstig achterstallig onderhoud in het stelsel van 
gesubsidieerde rechtsbijstand’. Volgens Van der Meer 

is het niet mogelijk het stelsel overeind te houden voor 
hetzelfde geld. Jaarlijks moet er 127 miljoen bij. Het 
advies past echter niet in het straatje van het kabinet 
en verdwijnt in een diepe la.

TWEEDE BEDRIJF: TOGAPROTESTEN
De plannen van Dekker wekken verontwaardiging. In 
januari 2019 demonstreren advocaten in diverse ste-
den. De demonstraties zetten de toon voor een reeks 
Kamerdebatten, maar forceren geen andere uitkomst.
Dekker mag via ‘trial-and-error’ naar een nieuw stelsel 
toewerken. Er ligt geen concreet plan, noch financiële 
onderbouwing. De marsroute van Dekker voert langs 
pilots en experimenten.
De oppositie in de Kamer, geleid door SP’er Michiel 
van Nispen, scoort wel punten. Ze bestookt Dekker 
met vragen waarop hij geen antwoord heeft. Zo ont-
lokt ze hem de opmerking dat toevoegingsadvocaten 
meer betaald krijgen voor procederen dan voor advi-
seren, daarmee een financiële drijfveer suggererend.
De Kamer voelt zich ook niet gemakkelijk bij Dekker. 
CDA’er Chris van Dam komt zelfs met een motie die de 
minister op het hart drukt vrienden te blijven met de 
advocatuur.
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Mensen hebben behoefte 
aan oplossingen, niet aan 
procedures, stelt Dekker.

Den Haag, 
februari 2018: 

voorafgaand aan 
een Kamerdebat 

protesteren 
advocaten in toga 
tegen afbraak van 
de rechtsbijstand.
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Dekker slaat een mildere toon aan, maar vliegt toch 
uit de bocht. Zo laat hij weten dat LegalGuard een 
 pilot gaat doen met consumentenzaken. LegalGuard 
is echter dochter van Achmea. Dekker voedt daarmee 
het idee dat hij op schoot zit bij verzekeraars. Vooral 
ook omdat hij eerder een juichend filmpje op Twitter 
postte over een werkbezoek aan Achmea. ‘Niemand zit 
te wachten op ingewikkelde rechtszaken, als het ook 
snel en eenvoudig kan.’

DERDE BEDRIJF: 
LEVE HET RECHTSHULPPAKKET
In de zomer van 2019 stuurt Dekker een voortgangs-
rapport naar de Kamer, voorzien van een globale door-
rekening. Die sterkt Dekker in de gedachte dat een 
 beter stelsel mogelijk is voor hetzelfde geld.
De rechtshulppakketten zorgen voor een fikse bespa-
ring, belooft de minister. Paralegals gaan het werk 
van advocaten overnemen. ‘Niet alle problemen zijn 
zo complex dat hier altijd een advocaat voor hoeft te 

worden ingeschakeld.’ Dankzij de besparingen kun-
nen straks de vergoedingen voor advocaten omhoog, 
belooft hij.
De bewindsman trekt tien miljoen euro uit voor  pilots. 
Het geld gaat naar ‘dienstverleners die initiatief ne-
men om de vernieuwing in de gewenste richting ver-
der uit te werken’.
Trots meldt Dekker de Kamer dat de verstandhouding 
met advocatuur is verbeterd. De top van het depar-
tement heeft zelfs gedineerd met de algemene raad 
van de NOvA. Daarnaast zijn er nieuwe spelregels af-
gesproken voor het zogeheten topberaad op het mi-
nisterie, waaraan allerlei ketenpartners én de NOvA 
deelnemen.  Daarmee lijkt Dekker de advocatuur 
weer aan boord te hebben.

VIERDE BEDRIJF: 
DE GEEST KOMT UIT DE FLES
Ondertussen loopt de nood bij sociaal advocaten ho-
ger op. Van de sociaal advocaten heeft bijna zeven-
tig procent weleens overwogen om te stoppen, blijkt 
uit een enquête van de SP. Het aantal toevoegings-
advocaten daalt. In 2015 waren dat er nog 7.520, in 
2018 kwam het aantal op 7.072.
In een open brief kondigen advocaten van Cleerdin & 
Hamer aan geen onbetaald werk meer te doen, maar 
zich stipt aan de betaalde uren te houden. Jeugdrecht-
advocaten zeggen niet meer beschikbaar te zijn voor 

verhoorbijstand zolang daar geen redelijke  vergoeding 
tegenover staat. De belofte van Dekker op Twitter dat 
wel even ‘te fixen’, lokt sarcastische reacties uit. Of hij 
ook maar de andere knelpunten wil fixen.
De NOvA vraagt Dekker begin september geld vrij 
te maken om ‘de acute nood’ onder de sociale advo-
catuur te lenigen. De minister moet jaarlijks 25 tot 
30 miljoen euro extra uittrekken om het punttarief 
in toevoegingszaken te verhogen. De coalitiepartijen 
rea geren verdeeld. CDA, D66 en ChristenUnie willen 
dat het kabinet iets doet, de VVD voelt er niets voor. 
Daarmee worden de eerste haarscheuren zichtbaar 
binnen de coalitie.
Half september laat de minister weten extra geld uit 
te trekken om de instroom van jonge sociaal advoca-
ten te stimuleren. Dat is alles. Op Prinsjesdag komt er 
geen extra geld voor de sociale advocatuur.
Daarmee verdampt het laatste beetje vertrouwen. 
 Algemeen deken Johan Rijlaarsdam stapt op 19 sep-
tember (daags na de moord op Derk Wiersum) uit het 

topberaad. ‘Verder overleg is zinloos.’ 
De Vereniging Sociale Advocatuur Ne-
derland kondigt ‘onorthodoxe maat-
regelen’ aan.
De Amsterdamse strafpleiter Robert 
Malewicz oppert eind september op 
Twitter niet langer piket te draaien. 

Advocaten scharen zich massaal achter de actie #ik-
piketnietlanger.
Een nieuw Kamerdebat in november (nummer  negen 
in dat jaar!) leidt tot niets. Ondanks druk van alle 
kanten houdt Dekker voet bij stuk. ‘Ik heb geen geld-
machine,’ zegt hij. Daarmee zit het debat muurvast. 
Advocaten verlaten demonstratief de publieke tribu-
ne. Iedereen richt de blik op de staking in januari.

VIJFDE BEDRIJF: TIJDELIJK EXTRA GELD
Zover komt het echter niet. De actiedreiging werpt 
haar vruchten af. Dekker komt half november als-
nog over de brug. De vergoeding per toevoegingspunt 
stijgt per 1 januari van 108,57 naar 121,50 euro. De 
maatregel geldt voor twee jaar en vergt 60 miljoen.
In ruil wil het kabinet dat #ikpiketnietlanger wordt 
afgeblazen. De NOvA en de specialisatieverenigin-
gen gaan akkoord. NOvA schuift ook weer aan bij het 
 topberaad.
Dan wordt in het vroege voorjaar van 2020 – Neder-
land is in lockdown – een pijler onder de stelselherzie-
ning omvergetrokken. De aanname dat goedkopere 
hbo-juristen de rechtshulppakketten voor hun reke-
ning kunnen nemen, blijkt op niets gebaseerd, leert 
onderzoek van Significant.
Het Significant-rapport is een lelijke tegenvaller voor 
Dekker. Toch meldt hij in juni in een midterm review 
dat de operatie op schema ligt. ‘Het nieuwe stelsel 

‘Niet alle problemen zijn zo complex 
dat hier altijd een advocaat voor 
hoeft te worden ingeschakeld.’



39

vak & mens

Advocatenblad 2023  02

krijgt inmiddels stap voor stap vorm, in nauwe samen-
werking met alle betrokken partijen en op basis van 
inzichten uit pilots en onderzoeken.’
Volgens Dekker gaat het goed met de versterking van 
de eerste lijn. Ook de overheid procedeert minder, hoe-
wel dat vooral een autonome ontwikkeling is. Met de 
rechtshulppakketten komt het ook wel goed, verzekert 
de minister. Corona heeft weliswaar voor vertraging 
gezorgd, maar we staan nu echt ‘aan de vooravond van 
de vormgeving van rechtshulppakketten’.
Hij voegt daar wel aan toe een andere naam te zoeken 
voor het rechtshulppakket, want die term is besmet 
geraakt.

ZESDE BEDRIJF: IEDEREEN GAAT OM
In de donkere dagen voor Kerstmis 2020 volgt een 
nieuwe dreun. Het rapport Ongekend onrecht toont 
hoe de overheid tienduizenden burgers in een finan-
ciële wurggreep heeft genomen. De kindertoeslagen-
affaire, aangezwengeld door sociaal advocaat Eva 
González Pérez, zorgt voor een andere politieke wind. 
Kwetsbare burgers moeten worden beschermd tegen 
de almachtige bureaucratie en wie is daar beter voor 
toegerust dan de sociaal advocaat?
In reactie op het rapport biedt het kabinet op 15 ja-
nuari zijn ontslag aan. In een Kamerdebat over de 
rechtsbijstand blijken een week later de geesten rijp 
om meer geld uit te trekken. Dankzij de miljarden-
steun voor bedrijven tijdens de corona-
crisis is geldgebrek sowieso geen argu-
ment meer. Regeringspartij D66 maant 
het volgend kabinet ‘de 127 miljoen vrij 
te maken die volgens de commissie-Van 
der Meer nodig is’. Ook het CDA vindt 
dat er bij de komende formatie ‘ergens 
geld moet worden gevonden’. Zelfs Sander Dekker laat 
zich ontvallen dat ‘de tarifering binnen de gesubsidi-
eerde rechtsbijstand echt verbetering behoeft’. Per sal-
do is dat ook een van de redenen dat hij aan de stelsel-
herziening is begonnen, zegt hij met droge ogen.
In april dienen Klaver en Ploumen in de Kamer een 
motie in die een andere bestuurscultuur bepleit. Een 
alinea is gewijd aan de rechtshulp: ‘De Kamer spreekt 
uit dat de rechtspositie van burgers versterkt moet 
worden, in elk geval door voldoende middelen struc-
tureel vrij te maken voor de sociale advocatuur in de 
geest van het advies van de commissie-Van der Meer.’
Wat eerder dat jaar niet was gelukt, gaat nu van een lei-
en dakje: op 29 april 2021 wordt de motie in de Tweede 
Kamer aangenomen. Ook de VVD stemt voor.

ZEVENDE BEDRIJF: GELD EN GIFPILLEN
In juni maakt dezelfde Kamer de opdracht aan het 
kabinet concreter. Ze stemt in met een SP-motie om 
jaarlijks 154 miljoen euro extra te investeren in de 

gefinan cierde rechtsbijstand. Hoewel zijn partij bij 
de verkiezingen een flinke veer heeft gelaten, proeft 
 Michiel van Nispen eindelijk de overwinning.
In de zomer gaat het demissionaire kabinet defini-
tief overstag. Het had de kwestie aanvankelijk willen 
 overlaten aan de nieuwe 
regering, maar die laat te 
lang op zich wachten. Op 
Prinsjesdag blijkt deze 
keer wel dat er structureel 
extra geld beschikbaar 
komt. Het bedrag is echter 
niet constant. Voor 2022 
gaat het om 154 miljoen. 
In de jaren daarna wordt 
dat bedrag afgebouwd tot 64 miljoen in 2026.
Op het ministerie van Justitie wordt het rapport 
 Andere tijden uit de la opgediept. Dekker schrijft de 
Kamer op 2 november de toevoegingstarieven te ver-
hogen conform Van der Meer. ‘Hiermee komt een ein-
de aan de jarenlang lopende discussie over de vergoe-
dingen voor rechtsbijstandsverleners in het stelsel 
voor gesubsidieerde rechtsbijstand.’
Dekker laat wel een gifpil achter: hij vindt dat de com-
merciële advocatenkantoren ook de portemonnee 
moeten trekken. Hij denkt concreet aan een bijdra-
ge in uren of in geld. Gesprekken met die kantoren 
hebben tot dusver echter ‘tot weinig tastbaar resul-

taat geleid’. Teleurstellend, concludeert de minister, 
die meteen aankondigt de bijdrage ‘meer dwingend 
te  regelen’.
Het is zo ongeveer het laatste wat Dekker doet. Rond 
de jaarwisseling komt het kabinet-Rutte IV tot stand 
en neemt Franc Weerwind (D66) het stokje over. Het 
regeerakkoord biedt hem een comfortabele rugwind. 
Zelfs het afbouwen van de reserveringen voor de soci-
ale advocatuur is geschrapt.
De nieuwe minister laat er geen gras over groeien. In 
juli 2022 maakt hij korte metten met het idee dat ver-
zekeraars rechtshulppakketten kunnen aanbieden. 
‘Het is niet goed aan te tonen dat het grootschalig 
inkopen van rechtsbijstand bijdraagt aan de beoog-
de kwaliteitsverbetering in het gehele stelsel. Boven-
dien is het de verwachting dat er voor sommige rechts-
gebieden (onder andere echtscheidingen, strafrecht 
en asiel) niet voldoende aanbod van nieuwe toetre-
ders zal zijn.’ Een halfjaar later trekt hij er definitief de 
stekker uit. Ook het idee van triage door een ‘juridisch 

‘Niet alle problemen zijn zo complex 
dat hier altijd een advocaat voor 
hoeft te worden ingeschakeld.’
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huisarts’ wordt afgedankt. De stelselvernieuwing is 
daarmee de facto te grave gedragen. ‘Beter ten halve 
gekeerd, dan ten hele gedwaald,’ verklaart Weerwind.

EPILOOG
De stelselvernieuwing heeft jarenlang boven de markt 
gehangen, als een politiek-bestuurlijk luchtkasteel. 
Inmiddels is het imaginaire bouwwerk opgelost in het 
niets. Niet dat er helemaal niks tot stand is gekomen. 
De opvang in de eerste lijn is verbeterd, in het sociaal-
juridisch domein wordt de samenwerking gezocht. 
Wat ook blijft is de ambitie om minder overheids-
procedures tegen burgers te voeren. Net zoals de sub-
sidie voor de beroepsopleiding om aanwas van jon-
ge sociaal advocaten te stimuleren. Allemaal zinvol, 
maar het vergt geen stelselvernieuwing. Net zomin 
als de verhoging van de toevoegingstarieven volgens 
het rapport-Van der Meer. Toch wil minister Weer-
wind doen geloven dat de stelselvernieuwing nog al-

tijd doorgaat. Ongetwijfeld uit piëteit met het kabinet-
Rutte III, dat dezelfde samenstelling kent als Rutte IV. 
Weerwind heeft zelfs de looptijd van het programma 
met een jaar verlengd, tot 2026. Formeel wordt het pro-
gramma wordt niet  beëindigd, er is slechts sprake van 
een koerswijziging en ‘nieuwe uitgangspunten’.
Er zijn nog wel een paar ‘losse eindjes’. Zo ligt er een 
reeks aan pilots (meestal in de eerste lijn) die evaluatie 
behoeven. En er ligt nog de vraag wat de commer ciële 
kantoren gaan bijdragen aan de sociale advocatuur: 
geld of uren. Verder is daar nog de inflatie die de tariefs-
verhoging volledig teniet heeft gedaan. Ook belang rijk, 
maar er is geen stelselherziening voor nodig.
Toch belooft minister Weerwind in 2025 met een 
wetsvoorstel voor de stelselvernieuwing te komen. 
 Mogelijk dat de wetgevingsjuristen op het departe-
ment zich dan noodgedwongen laten inspireren door 
De nieuwe kleren van de keizer door Hans Christian 
 Andersen.

Het Advocatenblad is al ruim een eeuw hét vakblad van 
de Nederlandse advocatuur. Via de website, nieuws-
brief, magazine en sociale media voorzien we de balie 
van snelle nieuwsberichten, scherpe opinie en dege-
lijke achtergrondverhalen. Het redactiestatuut garan-
deert de onafhankelijkheid van de redactie. 

WAT GA JE DOEN?
Van jou als nieuwe collega verwachten we dat je alle 
voorkomende redactionele werkzaamheden ver-
richt. Zo volg je het ‘advocatuurlijk’ nieuws op de 
voet, schrijf je artikelen, reportages en achtergrond-
verhalen voor onze mediakanalen. Je weet om te gaan 
met sociale media, bouwt een netwerk op en komt 
met ideeën. 

WIE BEN JIJ?
Net zoals onze doelgroep ben je zowel kritisch en 
zorgvuldig als onafhankelijk. Je hebt journalistieke 
ervaring én affiniteit met de advocatuur. Je beschikt 
over een goede pen, bent creatief en weet hoe je multi-

mediaal moet werken. Daarnaast ben je een team-
speler, stressbestendig en collegiaal.

WAT BIEDEN WIJ?
Je krijgt een uitdagende functie binnen een klein 
team, waar zelfstandigheid, initiatief en verantwoor-
delijkheidsgevoel worden gewaardeerd en gestimu-
leerd. Het betreft een functie voor een jaar; bij goed 
functioneren is er uitzicht op een vast dienstverband.

INTERESSE?
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met 
hoofdredacteur Kees Pijnappels (tel.: 06-22450530). 
Je sollicitatie (cv, motivatie en voorbeelden van ei-
gen werk) kun je per e-mail sturen naar vacature@ 
 advocatenorde.nl. We vragen je snel te reageren. Met 
geschikte kandidaten gaan we direct in gesprek. 
 Zodra we met een kandidaat overeenstemming heb-
ben sluiten we de vacature.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 
niet op prijs gesteld.

vacature

Ter versterking van de redactie 

zoekt het Advocatenblad een:

Ervaren journalist
(32 uur per week)
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S peurend naar de gestolen spaarcenten van zijn 
cliënten stuitte Marius Hupkes onlangs op een 
wallet van meer dan een miljard. ‘Grotendeels 

crimineel geld,’ zegt de Amsterdamse advocaat, ‘maar 
beslag leggen gaat niet zomaar. De cryptoexchange is 
een postbusfirma.’ Hij laat op zijn laptop een gelikte 
site zien, waar je gewoon kunt betalen met creditcard. 
‘Er zijn zo’n elfduizend van die zwendelsites, vaak ge-
registreerd in landen met discrete wetgeving. Ik sta nu 
al tientallen gedupeerden bij.’
Bitcoin presenteerde zich in 2009 als het solide ant-
woord op de banken- en eurocrisis. Transacties wor-
den decentraal bijgehouden via de online boek-
houding van de blockchain en daarmee zouden 
cryptomunten veilig zijn: anoniem, vrij van politieke 
sturing en niet te kraken. Maar sindsdien heeft het fe-
nomeen zich vooral bewezen als krankzinnig kans-
spel. Duizenden varianten werden als digitale zeep-
bellen gelanceerd. Sommige spatten roemloos uiteen, 
andere worden door finfluencers omhoog geschreven 
om misschien daarna weer te worden gedumpt. Hup-
kes, die eerder gedupeerden van traditionele beleg-
gingsschandalen bijstond, raakte gefascineerd. ‘Ik ga 
niet zeggen dat crypto fraude is, maar het leent zich 
er wel voor. Puristen roemen de anonimiteit, maar die 
trekt ook misdaad aan. Voorkennis? Koersmanipula-
tie? Consumentenbescherming? Transparantie? Er is 
nul jurisprudentie. Dat gaat nu allemaal komen.’
De decentrale basisstructuur van blockchain is ener-
gieverslindend maar wel veilig. De problemen liggen 
volgens hem bij de beurzen, die de cryptomunten toe-
gankelijk maken voor het grote publiek. Die zijn vaak 
helemaal niet goed beveiligd. FTX, een van de groot-
ste beurzen, ging eind vorig jaar failliet, nadat de op-
richter er met de kas vandoor was gegaan. Veelzeg-
gend, vindt Hupkes. ‘De grote exchanges zijn in een 
paar jaar uitgegroeid tot miljardenbedrijven. Maar de 
compliance is ver achtergebleven. Nu moeten ze kie-
zen: willen ze een registratie met alle regelgeving die 

daarbij hoort? Ik denk dat de illegale spelers het con-
sumentenrecht echt onderschatten. Ze mogen hier 
helemaal niet handelen zonder registratie.’
Toch doen ze dat op grote schaal. De duizenden ma-
lafide brokers met een offshore registratie kunnen in 
Nederland geen bankrekening openen. En daarom 
handelen ze via een wallet bij een van de grotere ex-
changes, die hun zaken op papier wel goed geregeld 
hebben. Toch blijkt dat tegen te vallen zodra er pro-
blemen ontstaan, merkt Hupkes. Zo wil hij namens 
vijf gedupeerden Binance aansprakelijk stellen. Via 
deze wereldwijd grootste beurs raakten zijn cliënten 
tonnen kwijt aan oplichters. Die lieten geen sporen 
na, maar ook Binance verstopt zich. ‘Het is een van 
de raarste zaken die ik ooit deed. Wie kan ik dagvaar-
den? Het is een grote black box. In de algemene voor-
waarden noemen ze zich een ecosysteem van een 
groep personen of bedrijven en dat kan ook nog ver-
anderen. Er zijn wereldwijd zestig bedrijven met die 
naam Binance. Aandeelhouder zou Changpeng Zhao 
zijn, een bekende twitteraar en finfluencer. Gelukkig 
heeft zich nu – onder dreiging van een kort geding – 
een advocaat gemeld.’
De praktijk wijst uit dat de grote beurzen bereid zijn 
te schikken, om daarmee de weg vrij te maken naar 
een registratie. Hupkes staat al tientallen gedupeer-
den bij die door oplichters verleid werden te investe-
ren in crypto. ‘Vervolgens werd hun wallet gehackt en 
waren ze hun geld kwijt. De meeste gedupeerden zijn 
al wat ouder, zowel hoger als lager opgeleid. Crypto 
was een tijdlang een hype. De slachtoffers schamen 
zich.’
Alleen de beurzen die zich in de goede richting ont-
wikkelen en transparant worden voor de consument 
en de fiscus hebben een legale toekomst, zo schat hij 
in. ‘Algoritmes kunnen daarbij helpen en waarschu-
wen voor verdachte transacties. Cryptobeurzen die 
daar niet in meegaan, zullen verdwijnen naar het 
darkweb.’

Beschermen cryptobeurzen de consument 

of de georganiseerde criminaliteit?

advocaat en algoritme

 door Marco de Vries

Anonieme valsemunters
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N a een reis van een kleine twee uur meld ik mij 
op maandagmiddag bij de Enschedese vesti-
ging van Damsté advocaten en notarissen. Ik 

heb een afspraak met IT-rechtadvocaat Thomas ten 
Berge. Samen gaan we testen in hoeverre ChatGPT 
nuttig kan zijn voor advocaten.
Ten Berge (1995) is geboren en getogen in het  Twentse 
dorp Enter. Hij studeerde IT-recht aan de Rijksuniver-
siteit Groningen en ging vervolgens in Groningen aan 
de slag bij het Agentschap Telecom (sinds 1 januari 
2023: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) van de 
overheid. Via een oud-klasgenoot, nu tevens collega, 
hoorde hij dat Damsté op zoek was naar een advocaat-
stagiair IT-recht. Dat paste helemaal in zijn straatje. 
Zo keerde Ten Berge na een positieve sollicitatie per 
november 2021 weer terug op Twentse bodem.
Laat me ook de derde partner van vandaag introduce-
ren. ChatGPT is een kunstmatig intelligente chatbot 
met een grote taalkennis, die vragen kan beantwoor-
den en teksten kan schrijven. Kan handig zijn, maar 
omdat ChatGPT zijn antwoorden op jouw vragen niet 
begrijpt, kun je de antwoorden niet klakkeloos voor 
waar aannemen. Dat ontdekte ook Ten Berge toen 

een pleitnota

ChatGPT verovert de wereld in no time. Hebben advocaten 

er eigenlijk iets aan? Ja en nee, ondervinden journalist 

Carmen Geukers en advocaat Thomas ten Berge.

hij ChatGPT in zijn vrije tijd testte. ‘Ik vroeg het pro-
gramma: schrijf een tekst over de advocaat  Thomas ten 
 Berge.’ ChatGPT ging gelijk de fout in. ‘Het  programma 
dacht dat ik me bezighoud met internatio naal straf-
recht, maar daar weet ik niets vanaf.’ Een andere be-
perking is dat Chat GPT slechts beperkte kennis heeft 
van gebeur tenissen na 2021.
Hoewel de website Engelstalig is, kan ChatGPT Ne-
derlands begrijpen en in het Neder-
lands antwoorden. En dat Nederlands 
is lang niet slecht. Alleen met vervoe-
gingen van werkwoorden lijkt Chat-
GPT wat moeite te hebben. Dat zien 
we maar door de vingers, het is ten-
slotte zijn tweede taal.

OVERBELAST
We zoeken een spreekkamer op en 
klappen onze laptops open. Gewa-
pend met een kop koffie kunnen we 
aan de slag. Onderweg naar de website 
chat. openai. com dient zich meteen een spannend mo-
ment aan. Ons experiment hangt namelijk af van één 

ChatGPT 
Kan  door Carmen Geukers

schrijven?

Thomas ten Berge
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 belangrijke factor: toegang tot het programma. Chat-
GPT is ongekend populair en daardoor zijn de servers 
regelmatig overbelast. Een overbelaste server bete-
kent: geen toegang. Zul je altijd zien, schiet het door 
mijn hoofd. Heb je ov-stakingen 
getrotseerd en ben je net goed en 
wel aan gekomen in Twente, valt 
het hele experiment alsnog in 
duigen. En inderdaad: zoals we 
al vrezen, lukt het Ten Berge niet 
om in te loggen. Ik heb meer ge-
luk. Al bij de eerste inlogpoging 
geraak ik binnen. Ook de advo-
caat heeft uiteindelijk succes.
Het idee is dat we ChatGPT een aantal opdrachten ge-
ven in fictieve zaken. We besluiten te beginnen met 
een vraag over jurisprudentie. We vragen ChatGPT om 
een overzicht van de meest recente Nederlandse juris-
prudentie over consumentenkoop op internet, en over 
dwaling. Volgens ChatGPT is er geen specifieke recen-
te Nederlandse jurisprudentie over consumenten-
koop op internet. Verder heeft de Hoge Raad volgens 
ChatGPT in recente uitspraken bevestigd dat de regels 
rond dwaling ook op consumentenkoop op internet 
van toepassing zijn.

Dat willen we uiteraard controleren. Daarom vra-
gen we ChatGPT: in welke uitspraak heeft de Hoge 
Raad dat bevestigd? Een paar tellen later krijgen 
we ons antwoord. Volgens het systeem gaat het om 

‘HR 18 februari 2017, ECLI:NL: 
HR:2017:145’. Zelfs de juridische 
schrijfwijze van de uitspraak is 
correct. Dit lijkt een veelbelo-
vend antwoord. Een snelle zoek-
opdracht in Google zet ons weer 
met beide benen op de grond. 
Het ECLI-nummer brengt ons op 
de website van de Rechtspraak 
bij een uitspraak over belasting-

recht van 3 februari. Geen dwaling dus, en de verkeer-
de datum. Voorlopige conclusie: jurisprudentieonder-
zoek blijft advocatenwerk.

DAGVAARDING
Dan de volgende vraag. Kunnen advocaten Chat GPT 
gebruiken bij het schrijven van een dagvaarding? 
We verzinnen een eenvoudige casus en stellen het sys-
teem een open vraag. A heeft iets gekocht van B, maar 
A betaalt niet. Hoe zit dit juridisch? ChatGPT kwalifi-
ceert de partijen voor ons: partij A is de verkoper, par-
tij B is de koper. Wacht even, dat klopt toch niet? We 
ontdekken een fout in onze vraagstelling: we schreven 
per abuis ‘maar B betaalt niet’. Kennelijk is ChatGPT 
niet in staat onze fout te herkennen. Een betere reactie 
van het systeem zou zijn geweest: ‘dat kan niet’, of ‘dat 
is onlogisch’. Alertheid is dus geboden.
We corrigeren de vraag. Nu krijgen we al een veel vol-
lediger antwoord. ‘Volgens het Nederlandse burger-
lijk recht kan partij B via de rechter eisen dat partij A 
de verplichting tot betaling nakomt. Dat kan bijvoor-
beeld door middel van een dagvaarding bij de rech-
ter, of een executoriale incasso- of invorderingsproce-
dure,’ aldus ChatGPT.
Zonder dat wij ernaar vroegen, noemt de computer het 
juiste rechtsgebied. En inderdaad kan B via een pro-
cedure betaling vorderen van A. ChatGPT loopt wel 
enigszins op de zaken vooruit. Eerst moet partij B een 
schriftelijke aanmaning sturen aan partij A en par-
tij A een redelijke termijn geven om alsnog te beta-
len. Pas als die termijn verloopt zonder betaling, kan 
B vervolgstappen nemen. Het antwoord van Chat GPT 
is niet uitgesproken onjuist. Uiteraard kan partij B een 
procedure starten zonder ingebrekestelling, maar die 
zal van korte duur zijn. In die zin is het antwoord dus 

‘Op tekstueel vlak 
kan ChatGPT een 
bijdrage leveren 
aan het schrijven 
van een pleitnotitie’
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onvolledig. En van de juridische termen ‘ingebreke-
stelling’ en ‘verzuim’ heeft het systeem al helemaal 
geen kaas gegeten.
We besluiten deze casus verder uit te bouwen. Stel dat 
B een procedure begint bij de rechter. Aan welke voor-
waarden moet de dagvaarding voldoen? Het program-
ma komt met een aantal erg algemene voorwaarden: 
de zittingsdatum, de reactietermijn van partij A, on-
dertekening van de dagvaarding.
Ter controle vragen we het systeem naar de bekende 
weg. Op de vraag ‘Waar kan ik de voorwaarden voor 
een dagvaarding vinden?’ antwoordt ChatGPT: ‘In de 
Wet burgerlijke rechtsvordering (Rv), een Nederlands 
wetboek voor civiele procedures.’ We nemen de ver-
bastering van het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvor-
dering voor lief, en vragen in welk artikel de informa-
tie te vinden is. Volgens ChatGPT zijn de voorwaarden 
voor een dagvaarding opgenomen in verschillende 
arti kelen van de Wet burgerlijke rechtsvordering (Rv), 
waaronder de artikelen 126, 127, 128, 131.
Klopt dit? Helaas niet. De artikelen 126, 127 en 131 Rv 
zijn zelfs al vervallen. Het artikel dat we zochten, arti-
kel 111 lid 2 Rv, noemt het programma niet. Wellicht 
gebruiken we niet de juiste of onvoldoende specifieke 
zoektermen. ChatGPT lijkt ons in ieder geval niet te 
kunnen verwijzen naar de juiste wettelijke bepaling.
Ten Berge heeft nog even tijd. Als afsluiting beslui-
ten we te onderzoeken of ChatGPT bruikbaar is bij 
het schrijven van een pleitnotitie. Lukt het ChatGPT 
om standpunten te benadrukken en wat emotie in de 
tekst te leggen? ‘In een pleitnotitie gaat het natuurlijk 
ook om de juridische onderbouwing,’ zegt Ten Berge. 
‘Maar je wilt vooral de rechter overtuigen door de pun-
ten die je belangrijk vindt kracht bij te zetten. Daarbij 
gaat het vooral om de taal die je gebruikt.’
Als eerste vragen we ChatGPT een casus te schrijven 
over een zakelijk geschil waarbij de ene partij wanpres-
tatie pleegt. Er rolt een casus uit de computer over een 
geschil tussen De Bouwonderneming BV (BBV) en Het 
Projectmanagement BV (HPM). Tijdens de uitvoering 
van een groot bouwproject ontstond vertraging door-
dat BBV (contractueel gezien verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de bouwwerkzaamheden) niet aan de 
afgesproken levertermijn kon voldoen. HPM (verant-
woordelijk voor het projectmanagement) moest hier-
door extra tijd en middelen in het project steken om de 
vertraging in te halen. HPM eist schadevergoeding van-
wege de wanprestatie van BBV. BBV weigert betaling en 
stelt dat sprake is van onvoorziene omstandigheden.

Een heldere casus, waarbij Ten Berge vervolgens zelf 
een beknopte samenvatting schrijft van het fictieve 
procesdossier. Hij vertelt het systeem wat de vordering 
en onderbouwing van HPM in de dagvaarding is, en 
wat het verweer van BBV in de conclusie van antwoord 
is. Tenslotte vraagt Ten Berge ChatGPT een pleitno-
ta te schrijven vanuit het perspectief van de advocaat 
van HPM. Op het moment dat hij de computer om een 
 reactie vraagt, verschijnt de foutmelding ‘Too many 
requests in 1 hour’. Dat kan betekenen dat ons verzoek 
te ingewikkeld of te belastend is voor ChatGPT.

PLEITNOTA
We hevelen de casus via e-mail over naar mijn pc, waar 
we alsnog om een pleitnota vragen. Gelukkig volgt 
deze keer wel een reactie. ChatGPT begrijpt in ieder 
geval wat de bedoeling is, blijkt uit de eerste zin: ‘Als 
advocaat van HPM wil ik graag ons standpunt uiteen-
zetten’. Daarna volgt een vrij zakelijke uiteenzetting 
van de feiten en de onderbouwing van de standpunten 
van HPM. De pleitnotitie eindigt met ‘Gelet op de fei-
ten en omstandigheden in deze zaak, is onze conclu-
sie dat BBV verantwoordelijk is voor de schade en extra 
kosten die zijn ontstaan door de wanprestatie. Wij ver-
zoeken de rechter daarom om BBV te veroordelen tot 

De illustraties bij dit artikel zijn gemaakt door AI-app DALL-E 
aan de hand van de opdracht: ‘a 3D render of a robotlawyer 
writing his plea on paper using a goosefeather’.
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betaling van deze schade en extra kosten aan HPM.’ 
Hoewel het met iets meer sjeu geformuleerd zou kun-
nen worden, doet het systeem dit volgens Ten Berge 
best aardig.
De formuleringen van ChatGPT zijn vrij staccato en de 
alinea’s sluiten onderling niet goed op elkaar aan. Zo 
schrijft het systeem ‘BBV weigert echter verantwoor-
delijkheid te nemen voor deze gebreken en verwijst 
naar onvoorziene omstan-
digheden.’ In de volgende 
alinea komt het systeem 
bij de hiervoor genoemde 
conclusie: ‘Gelet op de fei-
ten en omstandigheden 
in deze zaak, is onze con-
clusie…’ Een toelichting op de onvoorziene omstan-
digheden was daar volgens Ten Berge op zijn plaats 
geweest. Daarom vragen we ChatGPT om in een extra 
alinea uit te leggen waarom volgens HPM van onvoor-
ziene omstandigheden geen sprake was.
ChatGPT geeft een opvallend sterk antwoord. ‘Er 
was een regeling in de contracten voor het geval er 
onvoorziene omstandigheden zouden optreden, zo-
als het verkrijgen van vergunningen of het uitvoeren 
van onderzoeken.’ De bewoording is wat vaag. ‘Maar 
juridisch inhoudelijk klopt dit wel,’ zegt Ten Berge. 

‘ Onvoorziene omstandigheden worden vaak verdis-
conteerd in de overeenkomst, waardoor ze niet lan-
ger onvoorzien zijn. Dat hebben we tijdens de corona-
periode veel gezien. Corona werd destijds gezien als 
een onvoorziene omstandigheid, terwijl pande mieën 
nu in veel gevallen niet langer als onvoorziene om-
standigheid gelden.’
Afgezien van de juridisch inhoudelijke juistheid valt 
de formulering van de laatste zin op. Die luidt als 
volgt: ‘Het feit dat BBV zijn verantwoordelijkheid pro-
beert af te schuiven op onvoorziene omstandigheden, 
is dan ook niet terecht.’ Ook dit is een goed voorbeeld 
van een overtuigende frase die je zou willen zien in een 
pleitnotitie. ‘Het is wel nodig om het systeem juridisch 
inhoudelijk te sturen,’ zegt Ten Berge, ‘maar op tek-
stueel vlak zou ChatGPT een bijdrage kunnen leveren 
aan het schrijven van een pleitnotitie’.

LEUK SPEELGOED
De middag loopt ten einde, tijd om de balans op te ma-
ken. Ik vraag naar Ten Berges afdronk. ‘Ik werk voor 
een groter kantoor,’ legt hij uit. ‘Als ik ergens niet uit-
kom, loop ik naar een collega. Ik kan me voorstellen 
dat een eenpitter een vraag dan toch eerst voorlegt aan 
ChatGPT. Gewoon om eens te kijken: met welke sug-
gesties komt het programma?’
Voor het opstellen van inhoudelijke stukken, zoals 
een overeenkomst of een dagvaarding, zou Ten Ber-
ge ChatGPT niet gebruiken. Daarvoor is het systeem 
juridisch inhoudelijk onvoldoende onderlegd. ‘Ik ben 
ook huiverig om het te gebruiken voor werk vanwege 
de privacy. Dan moet je alle vertrouwelijke informa-

tie weghalen en zorgen 
dat je echt alleen algeme-
ne informatie gebruikt in 
je vragen.’
Bij het schrijven van een 
pleitnotitie zou hij het ge-
bruik van ChatGPT eerder 

overwegen. ‘Dan zou ik het bijvoorbeeld gebruiken 
om stukken tekst te herschrijven. Zodat je een betere 
formulering kunt vinden voor zinnen die niet lekker 
 lopen, of uitdrukkingen waarvan je denkt: dat dekt 
niet helemaal de lading.’
Kortom: is ChatGPT nuttig voor de advocatuur? ‘Nee,’ 
concludeert Ten Berge, ‘ik vrees dat het voor de advo-
catuur niet erg bruikbaar is. Voor het schrijven van 
teksten of het opstellen van casusopdrachten werkt 
het al beter. Maar eigenlijk is het vooral  gewoon 
leuk speelgoed.’

‘Ik kan me voorstellen dat 
een eenpitter een vraag 
voorlegt aan ChatGPT’
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De ‘Jaargids Advocatuur 2023’

Bewezen succesvol.

Uw kantoor in het hart van zakelijk Nederland.  
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28 april bijgesloten bij het Financieele Dagblad 

Wij hebben een vacature voor 
advocaat (of advocaat-stagiaire) 
voor de vermogensrechtelijke praktijk

Dat betekent dat wij je een brede en diverse civiele praktijk
kunnen bieden, waarbij je zelf veel vrijheid hebt.

De functie is dus zeldzaam leuk, maar dat is ons kantoor ook. 
Wij hebben intern namelijk een stemming gehouden en daar 
kwam uit dat wij het leukste kantoor van Nederland zijn met 
de beste advocaten!

Wil je dat graag zelf ondervinden? Kom dan eens gezellig op 
de koffie voor een kennismakingsgesprek. 

Bel of mail Rieks Warendorp Torringa via 0172 – 47 56 77 of
wt@intveenadvocaten.nl en we plannen wat in!

Wij zijn een hecht, eigenzinnig, deskundig en gezellig team. 
Ons kantoor biedt veel vrijheid, goede arbeidsvoorwaarden 
(ook financieel) en alle moderne faciliteiten. Wij waarderen 
het als je meedenkt over de gang van zaken op kantoor. 

Meer informatie? Check intveenadvocaten.nl

Marquant Advocaten 
in Hardenberg is op zoek naar een 

GEVORDERD ADVOCAAT-STAGIAIR / 
ADVOCAAT-MEDEWERKER 

met specialisatie huurrecht
(0,8 – 1 fte)

Of bel voor een kop koffie met 
Marieke Douwenga: 06 868 59 220
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de dealmaker

H et in 1992 door een paar pioniers opgerichte 
Lexence is allang geen nichekantoor meer. 
Het kantoor zetelt inmiddels met bijna hon-

derd advocaten en notarissen in de ‘Schoen’, het voor-
malige hoofdkantoor van ING aan de Zuidas. Lexence 
is vooral sterk in ondernemingsrecht en vastgoed en 
is als zelfstandig kantoor aangesloten bij het Meritas-
netwerk van 184 kantoren in negentig landen. 
‘Wij treden bij vastgoed voornamelijk op voor insti-
tutionele beleggers, in hun rol van verhuurder en bij 
aan- en verkooptransacties,’ zegt vastgoedadvocaat en 
Lexence-partner Michiel de Wit. ‘Dit loopt uiteen van 
het oplossingen van geschillen bij sluiting van pan-
den, tot het opstellen en uitonderhandelen van koop-
contracten.’ De Wit begon in 2002 als advocaat, was 
vervolgens bedrijfsjurist bij vastgoedbelegger Unibail-
Rodamco en is sinds 2010 verbonden aan Lexence. 
Binnen Lexence werken de notarissen en advocaten zij 
aan zij. ‘Bij aan- en verkoop van vastgoed hebben no-
tarissen vooral de belangrijke taak om de fysieke leve-
ring te verzorgen, de advocaat is de beste persoon om 
over de koopovereenkomst te onderhandelen.’ Zo stelt 
de verkopende partij het koopcontract in concept op, 
de basis waarop potentiële kopers hun interesse ken-
baar kunnen maken. Daar beginnen de onderhande-
lingen. ‘Een investeerder in vastgoed koopt eigenlijk 
de stroom aan huurinkomsten en wil daarom stevige 
garanties over de contracten met zittende huurders. 

 door Bendert Zevenbergen

De notaris verzorgt bij vastgoedtransacties het transport, de advocaat 

onderhandelt over de voorwaarden. Michiel de Wit van Lexence 

adviseerde CBRE IM recent bij de verkoop van 169 woningen. 

‘Als verkoper wil je het liefst zo weinig mogelijk garanderen.’

De verkoper garandeert daarentegen het liefst zo wei-
nig mogelijk en wil het vooral aan de koper overlaten 
om zelf onderzoek te doen.’
Met een team van twee advocaten, een notaris en twee 
kandidaat-notarissen adviseerde Lexence de vast-
goedfondsmanager CBRE Investment Management 
(IM) bij de verkoop van een pakket wo-
ningen aan de Nederlandse belegger 
Rubens Capital Partners in decem-
ber. ‘De voorbereiding van de verkoop 
nam zo’n drie maanden in beslag, wat 
normaal is. Het was een relatief een-
voudige transactie, mede omdat vrij-
wel alle woningen zijn verhuurd,’ zegt 
De Wit. Het pakket kreeg de werktitel 
OTTO mee en omvat acht wooncom-
plexen met zestig eengezinswoningen 
en 109 appartementen, verspreid over 
het hele land. CBRE IM, dat in 2011 
de vastgoedportefeuille van ING kocht, is een van de 
vele internationaal opererende klanten van De Wit. 
‘De Nederlandse vastgoedmarkt is in hoge mate een 
internationale aangelegenheid. Zo is de halve Zuidas 
in het bezit van buitenlandse partijen.’ Voor De Wit 
is het daarom van belang dat Lexence internationaal 
zichtbaar is. ‘Buitenlandse partijen zijn bijvoorbeeld 
gevoelig voor ranglijstjes van dealmakers, zoals de Le-
gal 500. We zijn er trots op dat we daar goed op staan.’ 

Geen garanties

Michiel de Wit
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Laatste traditionele 
togamakerij van Nederlandtogamakerij van Nederland

 T: 020-6629514
M: 06-53395126

Amsteldijk 18E 
1074 HR Amsterdam

info@togamakerijrhebergen.nl

Al meer 
dan 128  jaar 
actief in het 
vervaardigen 
van Toga’s

Kijk voor meer informatie en ons volledige 
cursusaanbod op www.iamlegal.nl

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 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

Schadeberekening 2023
17 april | 4 PO NOvA | Mr. dr. L. Reurich

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 Aanbestedingsrecht
12 mei | 4 PO NOvA | Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers, Mr. M. van der Feltz

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

Erfpacht en Opstal
25 mei | 4 PO NOvA | Prof. mr. F.J. Vonck

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

INHOUSE ADVOCAAT CIVIEL RECHT - 
GEMEENTE LEIDEN
32-36 uur, max. € 6.103,00 (schaal 12 ) 
Een arbeidsmarkttoelage van max.10% is bespreekbaar.

WIJ bieden een uitdagende baan waarin jij werkt als inhouse advocaat 
voor onze vier samenwerkende gemeenten – Leiden, Leiderdorp, Oegst-
geest en Zoeterwoude. We zijn op zoek naar een vakkundige advocaat 
met een analytische blik, ervaring in de algemene civiele praktijk, bereid 
om zich te verdiepen in een rechtsgebied als het aanbestedingsrecht. 
De werkzaamheden raken alle civielrechtelijke onderwerpen, met de na-
druk op aanbestedingsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, 
bouwrecht en verzekeringsrecht. Samen met jouw collega’s werk je aan 
de maatschappelijke opgaven waar de Leidse Regio voor staat.

Wij zijn Gemeente Leiden. 
Wie ben jij?
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Succesvol acquireren en relaties beheren? 

Acquisitietrainer Daniëlle de Jonge 

geeft praktische tips.

I edereen maakt weleens een acquisitieblooper. Het 
is heel leerzaam om gemiste kansen door te spre-
ken met collega’s. En ja, dat mag soms best met 

blozende wangen verteld worden of juist schaterla-
chend als iemand terugkijkt. Belangrijk is natuurlijk 
dat je leert van de missers die je hebt gemaakt. En nog 
beter: dat je zorgt dat je ze voorkomt. De vijf meest 
 voorkomende fouten bij acquisitie op een rijtje.

1. TE WEINIG
Te weinig voorbereiding komt vaak voor. Goed, uiter-
aard kijk je op de website op iemands LinkedIn-pro-
fiel. Maar er is meer. Wat heeft Google Alerts je bijvoor-
beeld laten weten in de achterliggende periode? Hoe 
vertaal je jouw dienstverlening in voordelen en resul-
taten voor de potentiële cliënt? Welke weerstanden 
kun je verwachten om alvast op in te spelen? Zomaar 
een paar vragen die in een goede voorbereiding thuis-
horen. Zaak dus om ook dat in je agenda te plannen. 
Wie vergeet zich voor te bereiden, bereidt zich voor 
 vergeten te worden.

2. TE SNEL
Een cliënt zegt pas ‘ja’ als de overtuiging er is dat jij 
de beste oplossing hebt, de behoefte goed wordt inge-
vuld en anderen hem of haar zijn voorgegaan (referen-
ties helpen je hierbij). Geef dus tijd en ruimte om ie-
mand te laten beslissen. Het opbouwen van een relatie 
betekent soms veel zaaien voor je kunt oogsten. Even 
snel verkopen levert je misschien op korte termijn wat 
op, voor de langere termijn kom je vaak van een koude 
kermis thuis.

3. TE VEEL
In een klantgericht acquisitiegesprek is de cliënt 
70% van de tijd aan het woord en jij 30%. Dat krijg je 
voor elkaar door het stellen van relatiegerichte vra-
gen die niet op inhoud maar juist op de samenwer-

 door Daniëlle de Jonge

De vijf meest gemaakte 
acquisitiefouten

king  ingaan. Laat de ander veel vertellen, achterhaal 
waarop iemand de keuze voor een advocatenkantoor 
baseert en leer de persoon beter kennen. Pas dan kun 
jij aansluiten met de best passende dienstverlening. 
Vertel je alles wat je weet en stort je als het ware een 
emmer vol informatie over iemand leeg, dan sluit je 
meestal niet goed aan bij iemands verwachtingen.

4. TE BESCHEIDEN
Ontvang je tijdens het gesprek koop-
signalen? Of is het gesprek zover dat 
je ‘de koopvraag’ kunt stellen? Doe 
dat dan! Veel mensen vinden het best 
spannend om te vragen of iemand za-
ken met hen wil doen. Je zou zomaar 
‘nee’ kunnen horen. Tja, dat kan. Dan 
heb je werk aan de winkel om te kijken 
hoe je van de ander alsnog een cliënt 
maakt. Niet om de koop vragen, levert 
je sowieso weinig op en kan zomaar 
betekenen dat de cliënt kiest voor de 
advocaat die dat wel deed.

5. TE STIL
Offertes of mails met informatie niet opvolgen, geen 
contact houden nadat iemand vooralsnog geen cliënt 
is geworden, inactieve cliënten onder het stof laten 
verdwijnen: het komt allemaal voor. In de waan van de 
dag, omdat er misschien wel een afwijzing volgt of om 
andere reden. Zonde! Contact houden biedt nieuwe 
kansen voor de toekomst. In een eerder artikel las je 
al over netvliesmanagement, zeker bij acquisitie is dat 
een belangrijke sleutel tot succes.
Tot slot herken je vast wel dat in drukke tijden acqui-
sitie – en relatiebeheer – er weleens bij inschiet. Be-
denk: als jij geen tijd en aandacht aan zakenrelaties 
besteedt, dan doen je concurrenten het wel.

Daniëlle de Jonge

Laatste traditionele 
togamakerij van Nederlandtogamakerij van Nederland

 T: 020-6629514
M: 06-53395126

Amsteldijk 18E 
1074 HR Amsterdam

info@togamakerijrhebergen.nl

Al meer 
dan 128  jaar 
actief in het 
vervaardigen 
van Toga’s

Kijk voor meer informatie en ons volledige 
cursusaanbod op www.iamlegal.nl

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 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

Schadeberekening 2023
17 april | 4 PO NOvA | Mr. dr. L. Reurich

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 Aanbestedingsrecht
12 mei | 4 PO NOvA | Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers, Mr. M. van der Feltz

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

Erfpacht en Opstal
25 mei | 4 PO NOvA | Prof. mr. F.J. Vonck

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

INHOUSE ADVOCAAT CIVIEL RECHT - 
GEMEENTE LEIDEN
32-36 uur, max. € 6.103,00 (schaal 12 ) 
Een arbeidsmarkttoelage van max.10% is bespreekbaar.

WIJ bieden een uitdagende baan waarin jij werkt als inhouse advocaat 
voor onze vier samenwerkende gemeenten – Leiden, Leiderdorp, Oegst-
geest en Zoeterwoude. We zijn op zoek naar een vakkundige advocaat 
met een analytische blik, ervaring in de algemene civiele praktijk, bereid 
om zich te verdiepen in een rechtsgebied als het aanbestedingsrecht. 
De werkzaamheden raken alle civielrechtelijke onderwerpen, met de na-
druk op aanbestedingsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, 
bouwrecht en verzekeringsrecht. Samen met jouw collega’s werk je aan 
de maatschappelijke opgaven waar de Leidse Regio voor staat.

Wij zijn Gemeente Leiden. 
Wie ben jij?
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D eze maand zit hij tien jaar in het vak. Vijf jaar 
verbond hij zijn naam aan Kuyp Baar Advoca-
ten, met vestigingen in Laren en Arnhem. ‘Ik 

vind het een mijlpaal: tien jaar advocaat en vijf jaar 
een eigen kantoor. Ik geniet nog elke dag van mijn 
werk en krijg er energie van dat ik nu ook jonge mede-
werkers van mijn kantoor kan opleiden. Als puber wist 
ik één ding: ik wilde de advocatuur in. Strafrecht, dat 

moest het worden. Zeker toen ik met 
school bij de rechtbank ging kijken. Ik 
wilde verdachten bijstaan, voor ze op-
komen. Op mijn 21ste haalde ik mijn 
master strafrecht aan de Universiteit 
Leiden. Ik dacht: wat nu? Als ik sol-
liciteerde, kreeg ik standaard te ho-
ren dat ik te jong was. Ik besloot in de 
avonduren staats- en bestuursrecht te 
gaan doen om mijn kansen op de ar-
beidsmarkt te vergroten. Dat bleek 
een gouden greep.
Ik adviseer met name horecaonder-

nemingen, vastgoed- en projectontwikkelaars en 
milieuinrichtingen over vergunningsprocedures. 
Vooral waar het gaat om zogenoemde Bibob-onder-
zoeken. Heel anders dan een verdachte bijstaan in 
het beklaagdenbankje, maar het blijkt bij me te pas-
sen. Ik procedeer tegen ingetrokken vergunningen 
of bestuursrechtelijke handhaving zoals bestuurlij-
ke boetes, sluitingen, lasten onder bestuursdwang 
en dwangsom. Ik kan mijn strafrechtelijke expertise 

inzetten in zogenoemde punitieve bestuursrechtelij-
ke procedures, maar heb andersom ook baat bij mijn 
bestuursrechtelijke kennis in strafprocedures. Vooral 
als sprake is van sfeercumulatie: wanneer bestuurs-
rechtelijke handhaving overgaat in een strafrechtelijk 
onderzoek, oftewel van controle naar opsporing.
De Wet dieren en dierenwelzijn heeft mijn bijzondere 
interesse. Een uit de hand gelopen hobby. Niet alleen 
ben ik dierenliefhebber – ik heb thuis twee konijnen 
en een hond – maar de Wet dieren en dierenwelzijn 
is ook juridisch interessant. Het bevat open normen 
die verschillend kunnen worden uitgelegd. Aan mij 
de taak om tot een goed inhoudelijk resultaat te ko-
men als ik cliënten bijsta die een handhavingsverzoek 
doen om naleving van de wet af te dwingen of die zelf 
met handhaving worden geconfronteerd.
Wat nu anders is dan een paar jaar geleden? De onder-
bezetting bij de rechtbank. Ik heb daar dagelijks mee 
te maken en het frustreert me. Als ik een mail of ver-
zoek indien bij de rechtbank of officier van justitie dan 
hoor ik vaak niets. Er volgt pas een reactie al ik ga drei-
gen met een klacht. Ik snap dat het druk is, maar een 
mailtje waarin wordt aangegeven dat er later op terug-
gekomen wordt, zou al fijn zijn. Dan kan ik dat ook 
communiceren naar mijn cliënten.
Ik word in april voor het eerst vader. Dat betekent dat 
ik een nieuwe balans moet vinden tussen werk en pri-
vé. Ik ben alvast één dag per week thuis aan het werk. 
Maar die slapeloze nachten straks? Daar kan ik me he-
laas niet op voorbereiden.’

Al jong wist Jaap Baar (33) dat hij de advocatuur in wilde. ‘In mijn 

middelbareschooltijd ging ik naar een politierechterzitting en 

dacht: als die verdachte was bijgestaan door iemand die het 

beter onder woorden had gebracht, was hij niet veroordeeld.’

raadsman  door Nathalie de Graaf

Bibob-

Jaap Baar

jubileum
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M idden in de nacht werd ik gebeld. En niet 
 alleen ik, ook mijn collega. Mijn  geluid stond 
op stil, dus de volgende morgen luisterde 

ik nietsvermoedend mijn voicemail af. Ik schrok. De 
persoon die een bericht had achter-
gelaten, bedreigde mij met de dood. 
Mij zou hetzelfde overkomen als 
 Peter R. de Vries. Ik moest goed blij-
ven opletten.’ En dat doet straf- en 
familierecht advocate Monique Koele-
wijn uit Almere dan ook sinds okto-
ber. Wie haar bedreigt, weet ze niet, 
maar ze is altijd alert. ‘Ik heb inmid-
dels meerdere voicemailberichten 
ontvangen. Voordat ik naar huis ga, 
kijk ik uit het raam of ik iets verdachts 
zie en als een auto langdurig achter 
mij rijdt, let ik extra goed op. En niet 

alleen ik. Ook mijn man. Zo’n bedreiging blijft niet bij 
jezelf. Kantoor genoten en familieleden hebben er ook 
mee te maken.’

NIET BEWUST VAN RISICO
Het recente onderzoek ‘Psychosociale gevolgen van 
dreiging en beveiliging bij advocaten en rechters’ van 
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in opdracht 
van de NCTV laat zien dat advocaten zich tijdens hun 
opleiding niet bewust waren van het risico op (be)drei-
ging en ongewenste druk. En dat sommige advoca-
ten een zekere mate van dreiging accepteren. Ze vin-
den het bij de aard van hun werk horen. De NOvA vindt 
bedreiging echt niet bij het vak horen en start in 2023 
– naast de reguliere weerbaarheids training en die voor 
advocaten met cliënten in detentie – met een weer-
baarheidstraining speciaal voor startende advocaten. 
Hier wordt geleerd hoe om te gaan met dreiging en 
 ongewenste druk van cliënten of derden. Uit de regu-
liere weerbaarheidstraining blijkt dat advocaten het 
nuttig vinden om samen (in vertrou welijkheid) te kun-
nen praten over hun ervaringen, begeleid te worden 
door professionals en tips aangereikt te krijgen. Koele-
wijn juicht zo’n weerbaarheidstraining voor startende 
advocaten toe: ‘In mijn beroepsopleidingstijd was er 

Monique Koelewijn

Een doodsbedreiging krijgen en niet weten van wie die komt. 

Of weten dat je op een dodenlijst staat en daardoor 24 uur per 

dag wordt beveiligd. Bedreigingen hebben een grote impact op 

het functioneren van advocaten en hun werkplezier. Het leidt 

in sommige gevallen zelfs tot het stoppen met de uitoefening 

van het vak. Advocaten Onno de Jong en Monique Koelewijn 

delen hun ervaringen. ‘Ik ben wat bedachtzamer geworden.’

Bedreiging: 
altijd alert 
en nooit alleen
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vooral aandacht voor juridische kennis. Vaardigheden 
is juist wat je nodig hebt op dat moment. Je bewust zijn 
van dreiging en geweld hoort daarbij.’

ONDERSTEUNING LEIDINGGEVENDE
Koelewijn deed na het voicemailbericht meteen aan-
gifte bij de politie en belde de noodtelefoon van de 
NOvA. Sindsdien draagt zij een noodknop van de 
NOvA in haar tas. Als zij op die knop drukt, komt ze 
meteen in contact met de alarmcentrale. ‘Ik snap niet 
waarom het nodig is zo’n bedreiging te uiten. Het is 
een laffe actie. Niet zeggen wie je bent en waar-
om je belt. Ik doe veel familierecht, dus ik ben 
 gewend met emoties om te gaan. Ik had in dit 
geval graag in gesprek gegaan.’ Koelewijn vindt 
veel steun bij haar partner op kantoor. ‘Hij heeft 
al dertig jaar ervaring. Ik kan goed bij hem klankbor-
den.’ Dat is volgens het rapport van ARQ niet altijd het 
geval. De meeste geïnterviewde advocaten voelen zich 
niet altijd erkend en ondersteund door hun leiding-
gevende. De NOvA start in 2023 met een  pilot vertrou-
wensadvocaat, omdat een ondersteunend gesprek 
met iemand van buiten kantoor ook van grote meer-
waarde kan zijn.

DODENLIJST
Advocaat Onno de Jong uit Den Haag hoorde in 2019 
dat hij op een dodenlijst staat. Hij staat kroongetui-
gen bij en wordt sinds de dood van Derk Wiersum 24 
uur per dag bewaakt. Overal waar hij naartoe gaat, 
doen beveiligers voorverkenningen en gaan zij mee. 
Ook in privésituaties. Het is daardoor een groot deel 
van zijn leven geworden. Toen hij in 2012 begon met 
het bijstaan van kroongetuigen, wist hij niet dat het 
zo’n grote impact op zijn bestaan zou hebben. ‘Mijn 
eerste kroongetuige was Fred Ros. Het klikte tus-
sen ons en het was een interessante zaak. Je hebt een 
bijzon dere positie als advocaat van een kroon getuige. 
Het was mooi werk. Ik zag geen  belemmeringen.’ 
Met  bedreigingen had De Jong voor die tijd weinig te 

maken gehad. ‘In strafzaken kwam dat weinig voor. 
En als een cliënt zich vervelend opstelt richting mij 
ben ik er snel klaar mee. Maar als kroongetuigenad-
vocaat ben je toch een vreemde eend in de bijt. Er 
kwamen wat verkapte opmerkingen mijn kant op, tij-
dens een zitting bijvoorbeeld. Daardoor werd ik wel 
alerter. Ik begon te letten op mijn auto, waar ik par-
keerde en waar ik liep. Ik keek vaker achter mij en 
herkende afwijkend gedrag. Je realiseert je opeens 
dat je door de medeverdachten op een andere manier 
wordt bekeken.’

KIES BEWUST
Uit het ARQ-onderzoek blijkt ook dat advocaten er 
soms – onder druk van de dreiging – voor kiezen be-
paalde zaken niet meer te doen of een zaak inhoude-
lijk op een meer terughoudende wijze aan te pakken. 
Daarmee heeft de dreiging directe impact op de on-
afhankelijke positie en aanpak van de advocaat en 
kan de goede rechtsbedeling in het geding komen. 
Dat vindt de NOvA een verontrustend signaal. De Jong 
merkt dat hij voorzichtiger is geworden met het aan-
nemen van cliënten. ‘Ik ben wat bedachtzamer gewor-
den. Ik kies bewust en neem niet zomaar iedere cliënt 
meer aan. Er moet een klik zijn. Dat betekent niet dat 
je nooit van mening moet kunnen verschillen. Ten-
slotte is het ook net een huwelijk dat ik aanga met zo’n 
kroongetuige. Maar als cliënten heel dwingend over-
komen, begin ik er niet aan. Dat is ook een stukje erva-
ring. Vroeger was ik daar gemakkelijker in.’ Koelewijn 
merkt nog geen verschil in haar werkgedrag. ‘Ik ben 
altijd heel duidelijk naar cliënten. Mijn cliënten horen 
daardoor weleens dingen die ze misschien niet wil-
len horen, maar de verwachtingen zijn daardoor heel 
 helder. Het is de toon die de muziek maakt.’

‘Als cliënten dwingend overkomen, 
begin ik er niet aan’
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Onno de Jong

BELEMMERINGEN
Advocaten en rechters ervaren 
belem meringen in de informatie-
voorziening en communicatie als 
het gaat om bewaken en beveili-
gen, aldus het rapport. Er is be-
hoefte aan tijdige en actuele infor-
matie. Ook wordt er door advocaten 
kritisch gekeken naar de rol van de 
overheid bij bewaken en beveili-
ging. Ook door De Jong: ‘Mijn be-
veiliging wordt geregeld door de 
Nationaal Coördinator Terroris-
mebestrijding en Veiligheid en uit-
gevoerd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke 
Beveiliging. Dat gaat goed. Ik heb een vaste contact-

persoon en als ik 
vragen heb, plan-
nen we de vol-
gende dag een 
overlegmoment. 

Maar voor bedreigde personen die on-
der het  lokale stelsel vallen,  regelt het 
Openbaar Ministerie de beveiliging. 
Dat gaat mijns inziens geregeld niet 
goed. Het OM heeft hierdoor een dub-
belrol en hoort niet het gezag te heb-
ben over te beveiligen personen. Dat 
past niet. Je loopt het risico dat je be-
veiligingssituatie ondergesneeuwd 
raakt en dat kan grote gevolgen heb-
ben.’

NIET WELKOM
Bedreiging en beveiliging spelen in het leven van 
De Jong een grote rol. En dat zal zijn hele leven zo 
blijven. Waar De Jong gaat, gaan zijn beveiligers ook. 
Zo stond hij afgelopen zomer zij aan zij met zijn bevei-
ligers bij meer dere concerten van The Rolling  Stones. 

‘Spontaan naar een concert gaan, is er niet meer bij, 
maar als je het goed van tevoren plant wel. Ik heb veel 
respect voor mijn beveiligers, hun inzet en hun be-
trokkenheid. Zij proberen mijn leven zo normaal mo-
gelijk te maken. Je moet zelf ook invoelend zijn. We 
moeten samen de klus klaren.’ Toch stuit De Jong 
nog weleens op onbegrip. Zo was hij niet welkom op 
de borrel van een oud-collega en was zijn aanwezig-
heid niet gewenst bij een begrafenis van een rech-
ter met wie hij in zijn tijd als rechter-plaats vervanger 
veel had gewerkt. Een zakenrelatie wilde niet bij hem 
op kantoor komen en er wordt in de rechtszaal ook 
weleens met onbegrip gereageerd op de aanwezig-
heid van zijn beveiligers. De Jong: ‘Jammer dat dat 
gebeurt. De toon is dan al gezet.’ Het ARQ-rapport 
vermeldt dat zware maatregelen een beperking van 
vrijheid met zich mee brengen en verregaande gevol-
gen hebben voor het dagelijks leven. Het is stress-
vol en ingrijpend voor bedreigden en hun gezinnen. 
‘Klopt, maar ik laat mij er niet door belemmeren,’ 
zegt De Jong. ‘En angst ervoor heb ik ook niet. Dan 
zou ik mijn werk niet meer kunnen doen. Dat geldt 
trouwens ook voor rechters. Een bange rechter kan 
niet objectief en onbevooroordeeld een beslissing 
nemen in een zaak.’

Taskforce Bescherming 
 tegen  ondermijning

De NOvA biedt diverse initiatieven aan om advocaten weer-
baarder te maken: weerbaarheidstrainingen, de objectscan 
van het kantoor en het noodnummer en de noodknop (voor 
advocaten die te maken hebben met bedreiging). Al deze 
maatregelen zijn onderdeel van de Taskforce Bescherming 
tegen ondermijning.

‘Zo’n bedreiging 
blijft niet bij jezelf’

https://www.advocatenorde.nl/dossiers-2/weerbaarheid-en-wijkplaats
https://www.advocatenorde.nl/dossiers-2/weerbaarheid-en-wijkplaats
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Vanuit de ondermijnende criminaliteit wordt steeds meer druk uitgeoefend op de ‘legale’ bovenwereld. 
Hierdoor bestaat het risico op ondermijning. Voor advocaten die hierbij betrokken dreigen te worden, 

is dit een rechtstreekse bedreiging voor hun onafhankelijkheid. Bewustzijn en weerbaarheid zijn op dit 
vlak  essentieel. Vanuit de Taskforce Bescherming tegen ondermijning heeft de NOvA besloten om op  korte 

 termijn te starten met de pilot Vertrouwensadvocaat: hét eerste aanspreekpunt en luisterend oor voor 
advo caten die in de praktijk te maken krijgen met ondermijning. 

De NOvA zoekt 

Advocaten voor de positie van Vertrouwensadvocaat 

Wilt u zich naast uw werkzaamheden als advo-
caat inzetten voor de weerbaarheid van advoca-
ten tegen ondermijning, dan wordt u van harte 
uitgenodigd om uw interesse kenbaar te maken.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
‑	Als Vertrouwensadvocaat biedt u primair een 

luisterend oor voor collega-advocaten die te 
maken krijgen met ondermijning, zodat zij 
anoniem en op vertrouwelijke basis hun waar-
nemingen rondom ondermijnende activiteiten 
met u kunnen delen. Alles wat wordt gedeeld, is 
en blijft strikt vertrouwelijk.

‑	De Vertrouwensadvocaat denkt mee over mo-
gelijke vervolgstappen en verwijst advocaten 
desgewenst naar tweedelijnsvoorzieningen, 
zoals aanvullende psychosociale ondersteu-
ning of advisering over verdere mogelijke ver-
volgstappen voor advocaten die te maken krij-
gen met ondermijning.

‑	De Vertrouwensadvocaat ontvangt voor de 
start van de pilot een opleiding inzake psycho-
sociale ondersteuning, gefaciliteerd vanuit de 
NOvA.

‑	De werkwijze van de Vertrouwensadvocaat 
wordt vastgesteld in overleg met de algemene 
raad, waarbij volledige vertrouwelijkheid van 
de (telefoon)gesprekken centraal staat.

‑	De Vertrouwensadvocaat werkt op vrij willige 
basis waarbij geheimhouding op basis van 
een vrijwilligersovereenkomst wordt overeen-
gekomen. Het tijdsbeslag is afhankelijk van het 
aantal meldingen, en is op dit moment nog niet 
in te schatten.

‑	Deelname geschiedt op basis van uw reguliere 
beschikbaarheid tijdens kantooruren, zowel 
per e-mail als telefonisch.

‑	Eventuele (reis)kosten worden vergoed.

PROFIEL
De NOvA zoekt evenwichtige, sociale en commu-
nicatief vaardige advocaten met een open hou-
ding en inlevingsvermogen. U dient te beschikken 
over uitstekende gespreks- en luistervaardig-
heden. U bent praktiserend advocaat en heeft een 
ruime (meer dan tien jaar) praktijkervaring in de 
advocatuur. Als Vertrouwens advocaat stelt u zich 
benaderbaar op zonder de vertrouwelijk heid uit 
het oog te verliezen. Ook bent u vaardig in het 
snel schakelen tussen, en communi ceren met, 
 diverse tweedelijns voorzieningen.

PROCEDURE
Heeft u affiniteit met bovenstaande problematiek 
én wilt u met deze kennis een directe maatschap-
pelijke bijdrage leveren aan de weerbaarheid van 
advocaten? Maak dan vóór 15 maart 2023 uw in-
teresse kenbaar door uw (beknopte) motivatie en 
cv te sturen naar secretariaat@advocatenorde.nl 
onder vermelding van ‘Vertrouwensadvocaat’.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de vacature kunt 
u contact opnemen met Lucas Korsten, 
kwartiermaker weerbaarheid (l.korsten@
advocatenorde.nl, 06-23 36 73 18) of  Susanne 
ten Berge, manager  beleid en regelgeving 
( s. tenberge@ advocatenorde.nl, 06-10 20 58 48).

Vacature

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/nova-zoekt-vertrouwensadvocaten
mailto:l.korsten@advocatenorde.nl
mailto:l.korsten@advocatenorde.nl
mailto:s.tenberge@advocatenorde.nl
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Advocaten en mediators die werkzaam zijn in het stelsel van gefinancierde 

rechtsbijstand hebben te maken met forse kostenstijgingen door de inflatie. 

De huur van het kantoorpand, salarissen van personeel, opleidingen, 

licenties voor online juridische databanken, verzekeringspremies: 

alles wordt tot wel 14% duurder. Anders dan in veel andere beroepsgroepen 

wordt de hoge inflatie voor deze groep rechtsbijstandsverleners de 

komende twee jaar niet of nauwelijks gecompenseerd. Hoe zit dat?

Waarom blijft indexatie van het tarief in het stel-
sel van gefinancierde rechtsbijstand in 2023 beperkt 
tot 0,67%?
Elk jaar indexeert de overheid het basisbedrag van de 
rechtsbijstandsverleners in het stelsel van gefinan-
cierde rechtsbijstand. Hierbij wordt uitgegaan van 
indexcijfers van het CBS van twee jaar geleden. Dit is 
voorgeschreven in artikel 3 van het Besluit vergoedin-
gen rechtsbijstand (Bvr). Het peiljaar voor indexering 
in 2023 is dus het jaar 2021. Het basisbedrag voor toe-
voegingen voor rechtsbijstand (onder andere in een pi-
ketzaak) en voor mediation afgegeven op of na 1 janu-
ari 2023 is inclusief indexatie 120,20 euro.

Hoe ziet de indexering voor advocaten en mediators in 
het stelsel eruit in 2024?
De mate van indexering per 2024 is nog niet duidelijk, 
omdat nog niet alle benodigde cijfers bekend zijn voor 
(de berekening van) de indexering. Het is ook de vraag 
welke ruimte de indexeringsformule in artikel 3 lid 2 
Bvr zal bieden. Afgezien van voorgaande onzekerheid, 
is wel duidelijk dat advocaten een groot deel van de ef-
fecten van een hoger punttarief niet direct per 1 janu-

Vier vragen over de 
vergoedingen van advocaten 
en mediators in het stelsel van 
gefinancierde rechtsbijstand

ari 2024 zullen merken. In het stelsel van gefinancier-
de rechtsbijstand wordt namelijk uiteindelijk het tarief 
uitbetaald dat gold op het moment van aanvraag van 
de toevoeging; niet op het moment dat de zaak is af-
gerond. Een voorschotregeling geldt niet (meer).

Wat vindt de NOvA van de beperkte indexering?
De NOvA heeft zorgen over de beperkte indexering van 
het punttarief met 0,67%. Het gevolg hiervan is dat 
advocaten in het stelsel van gefinancierde rechtsbij-
stand in 2022 en 2023 geconfronteerd zijn en worden 
met sterk stijgende kosten, terwijl de vergoedingen 
hiervoor pas worden geïndexeerd in 2024 en 2025. On-
danks dat de minister meermaals heeft medegedeeld 
hier niets aan te gaan doen, blijft de NOvA onvermin-
derd aandacht vragen voor dit knelpunt.

Wanneer wordt de reiskostenvergoeding voor advoca-
ten en mediators in het stelsel verhoogd?
De reiskostenvergoeding van 0,09 euro per kilome-
ter schiet al jaren tekort voor rechtsbijstandsverle-
ners in het stelsel. Zeker gezien de gestegen brand-
stofprijzen van het laatste jaar. Tot nu toe gold de 
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A dvocaten kunnen hun werk voor gedupeerden 
van de kinderopvangtoeslagaffaire pas goed 
doen als ouders al in een vroeg stadium we-

ten waar ze aan toe zijn. Dat kan alleen wanneer Uit-
voeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) het dos-
sier tijdig aanlevert.’ Dit zei Sanne van Oers, lid van 
de algemene raad van de NOvA in het programma 
Nieuwsuur. Gebeurt dit niet, dan vreest Van Oers dat 

verschillende advocaten genoodzaakt zijn te stoppen 
met hun werk. Ook vindt Van Oers dat veel eerder in 
het proces met ouders en de advocaat in gesprek moet 
worden gegaan.

MEER INFORMATIE
Lees het hele nieuwsbericht op advocatenorde.nl/
nieuws (7 februari).

‘Advocaten gedupeerden toeslagenaffaire 
haken af door het systeem’

M inister voor Rechtsbescherming Franc Weer-
wind ziet af van vergaande herziening van 
het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. 

In plaats daarvan kijkt hij naar mogelijke verbete-
ringen binnen het huidige stelsel. Ook komt er geen 
 verplichte gang langs de eerste lijn, voordat rechtzoe-
kenden terechtkunnen bij een advocaat of mediator. 

De NOvA is nooit voorstander geweest van die verplich-
ting en is positief over dit besluit.

MEER INFORMATIE
Lees het hele nieuwsbericht op advocatenorde.nl/
nieuws (26 januari).

belastingvrije reiskostenvergoeding niet voor rechts-
bijstandsverleners in het stelsel. Voor hen golden de 
tarieven uit de CAO Rijk 2021 (0,09 euro) en dat le-
vert voor hen problemen op. De minister voor Rechts-
bescherming heeft in januari 2023 aangekondigd dat 
hij de reiskostenvergoeding voor deze groep wil aan-
passen: er moet een uniform tarief komen voor reis-

kostenvergoeding in toevoegingszaken. Dat sluit aan 
bij de belastingvrije reiskostenvergoeding. Voor ad-
vocaten en mediators geldt dat de reiskostenvergoe-
ding per kilo meter vanaf 1 juli 2023 wordt verhoogd 
naar 0,21 euro per kilometer en naar 0,22 euro per 
kilo meter vanaf ongeveer 1 april 2024.

Minister ziet af van verplichte gang 
langs eerste lijn, NOvA positief

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/nova-advocaten-gedupeerden-toeslagenaffaire-haken-af-door-het-systeem
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/nova-advocaten-gedupeerden-toeslagenaffaire-haken-af-door-het-systeem
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/minister-ziet-af-van-verplichte-gang-langs-eerste-lijn-nova-positief
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/minister-ziet-af-van-verplichte-gang-langs-eerste-lijn-nova-positief
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Ontwerpwetsvoor
stellen personen
vennootschappen 
grote stap voorwaarts

D e NOvA juicht een systeem toe waarbij per-
sonenvennootschappen rechtspersoonlijk-
heid kunnen hebben. Wel moet de wetgever 

goed kijken naar het onderscheid tussen een stille en 
een openbare personenvennootschap. Dit schrijft de 
NOvA in haar advies over drie ontwerpwetsvoorstel-
len voor modernisering van de personenvennoot-
schappen.

MEER INFORMATIE
Lees het hele nieuwsbericht op advocatenorde.nl/
nieuws (14 februari).

Vademecum advocatuur 2023 beschikbaar

Voor veel advocaten is het een onmisbaar 
naslagwerk: het vademecum met de be-
langrijkste wet- en regelgeving, reglemen-

ten, gedrags- en beleidsregels voor de advocatuur. 
De editie 2023, uitgegeven door Boom Juridisch 
in samenwerking met de NOvA, is nu in boek-
vorm te bestellen voor € 19,90. Werkt u liever 
digitaal? De kosteloze, altijd actuele en gemak-
kelijk doorzoekbare online versie vindt u op 
 regelgeving. advocaten orde.nl.

MEER INFORMATIE

Lees het hele nieuwsbericht op 
advocatenorde.nl/nieuws (14 februari).

Voorgestelde werkwijze 
OM biedt onvoldoende 
bescherming aan het 
verschoningsrecht

H et Openbaar Ministerie stelt voor niet lan-
ger onderscheid te maken tussen verscho-
ningsgerechtigd materiaal dat tijdens 

een doorzoeking is gevonden en materiaal dat 
bij bijzondere opsporingsbevoegdheden tevoor-
schijn is gekomen. In alle gevallen moet de rechter- 
commissaris oordelen over de toepasselijkheid van 
het verschoningsrecht. De NOvA vindt dat een ver-
betering. Desondanks biedt de toekomstige werk-
wijze onvoldoende bescherming aan het verscho-
ningsrecht. Dit heeft de NOvA het OM laten weten 
als  reactie op de ‘concept aanwijzing omgang met 
verschoningsgerechtigd materiaal’.

MEER INFORMATIE
Lees het hele nieuwsbericht op advocatenorde.nl/
nieuws (14 februari).

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/ontwerpwetsvoorstellen-personenvennootschappen-grote-stap-voorwaarts
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/ontwerpwetsvoorstellen-personenvennootschappen-grote-stap-voorwaarts
https://regelgeving.advocatenorde.nl/
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/vademecum-advocatuur-2023-beschikbaar
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/voorgestelde-werkwijze-om-biedt-onvoldoende-bescherming-aan-het-verschoningsrecht
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/voorgestelde-werkwijze-om-biedt-onvoldoende-bescherming-aan-het-verschoningsrecht
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Notificatieplicht bij 
grens overschrijdende 
fiscale constructies: 
implicaties voor 
de advocatuur

U it een uitspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie eind 2022 bleek dat de 
 notificatieplicht bij grensoverschrijdende fis-

cale planningsconstructies in strijd is met het recht 
op eerbiediging van de communicatie tussen een ad-
vocaat en zijn cliënt. Na overleg met het ministerie van 
Financiën en de Belastingdienst heeft de NOvA duide-
lijkheid verkregen over de implicaties van de Europese 
DAC6-richtlijn voor de Nederlandse advocatuur.

MEER INFORMATIE
Lees het hele nieuwsbericht op advocatenorde.nl/
nieuws (6 februari).

Noodzaak verhoging 
straf maximum bij deel
name aan terroristische 
organisatie ontbreekt

H et wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat het 
strafmaximum voor deelneming aan een 
terroristische organisatie wordt verhoogd 

van vijftien naar twintig jaar, is niet goed onder-
bouwd. In de toelichting wordt niet aangegeven 
waarom het huidige strafmaximum niet toereikend 
zou zijn. Dit heeft de NOvA het ministerie van Jus-
titie en Veiligheid laten weten in een wetgevings-
advies.

MEER INFORMATIE
Lees het hele nieuwsbericht op advocatenorde.nl/
nieuws (23 januari).

De Nederlandse orde van advocaten telt achttien adviescommissies wetgeving die advies aan de 
 algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd. 

De NOvA zoekt een 

Advocaat voor de adviescommissie pensioenrecht 

Lijkt het u interessant om naast uw advoca-
tuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leve-
ren aan versterking van wetgevingskwaliteit en 
beleids matige en politieke ontwikkelingen op 
het gebied van het pensioenrecht van dichtbij te 
volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw in-
teresse kenbaar te maken.

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

vergoeding tegenover behalve vergoeding van de 
reiskosten. Met het schrijven van een juridisch 
advies is maximaal één opleidingspunt te beha-
len. Eén keer per jaar wordt de vergadering af-
gesloten met een informeel diner.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact op nemen 
met Monique Brink via m.brink@advocaten 
orde.nl of 06-55 15 83 32. Uw interesse kunt 
u  uiterlijk 7 april 2023 kenbaar maken bij het 
secre tariaat van de NOvA via secretariaat@advo 
catenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie 
adviescommissie pensioenrecht’.

Vacature

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/notificatieplicht-bij-grensoverschrijdende-fiscale-constructies-implicaties-voor-de-advocatuur
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/notificatieplicht-bij-grensoverschrijdende-fiscale-constructies-implicaties-voor-de-advocatuur
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/nova-noodzaak-verhoging-strafmaximum-bij-deelname-aan-terroristische-organisatie-ontbreekt
https://www.advocatenorde.nl/nieuws/nova-noodzaak-verhoging-strafmaximum-bij-deelname-aan-terroristische-organisatie-ontbreekt
https://www.advocatenorde.nl/over-de-nova/onze-mensen/adviescommissies
mailto:secretariaat%40advocatenorde.nl?subject=
mailto:secretariaat%40advocatenorde.nl?subject=
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De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) zoekt: 

Nieuwe leden voor de algemene raad 

ORGANISATIE EN TAKEN
De NOvA bevordert, in het belang van een goede 
rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de 
praktijk door advocaten door onder andere beleids-
ontwikkeling, voorlichting, het voorbereiden van 
voorstellen voor regelgeving en de uitvoering van wet-
telijke taken. De NOvA streeft ernaar ten behoeve van 
een goed functionerende rechtsstaat een construc-
tief-kritische, proactieve en onafhankelijke rol te ver-
vullen en de toegang tot het recht voor rechtzoeken-
den te borgen.
Het bestuur van de rechtspersoon NOvA wordt 
 gevormd door de algemene raad. De algemene raad 
vertegenwoordigt de advocatuur overal waar daartoe 
aanleiding bestaat. In zijn werkzaamheden wordt de 
algemene raad ondersteund door het bureau van de 
NOvA, waar ongeveer 55 personen werkzaam zijn.
De algemene raad functioneert als een  collegiaal 
 bestuur. Het beleid, de taken en besluiten zijn de 
verant woordelijkheid van de algemene raad als ge-
heel. Binnen de algemene raad zijn wel aandachts-
gebieden verdeeld ter voorbereiding van beleidster-
reinen. De algemene raad richt zich de komende jaren 
op de volgende onderwerpen: het huis van de NOvA en 
de advocatuur, de advocaat in de praktijk, de advocaat 
als mens, de advocaat van de toekomst en de advocaat 
in de maatschappij.

PROFIEL
De algemene raad bestaat volgens de Advocatenwet 
uit minimaal vijf en maximaal negen leden, onder wie 
de algemeen deken, die tevens voorzitter van de alge-
mene raad is. Leden worden benoemd door het colle-
ge van afgevaardigden.
De algemene raad bestaat op dit moment uit vijf  leden 
en is op zoek naar één of twee nieuwe leden, waarvan 
een lid met als aandachtsgebied de advocaat als mens 
(waaronder onderwerpen vallen als LawCare, werk-
privébalans, diversiteit en inclusie, kantoor cultuur). 
Daarnaast, of in deze vacature, zoekt de algemene raad 
een nieuw lid met diepgaande bestuurs rechtelijke 
kennis en/of ruime ervaring bij een groot kantoor.
Nieuwe leden van de algemene raad hebben hart voor 
de advocatuur en een goed oog voor de positie van de 
rechtzoekende. Het zijn vakbekwame advocaten met 
een goede reputatie en echte teamspelers. Leden zijn 

bij uitstek in staat opgedane kennis, ervaring en ont-
wikkelingen binnen de rechtsstaat in te zetten ten be-
hoeve van de goede rechtsbedeling en de behoorlijke 
uitoefening van de praktijk door advocaten.
Tevens beschikken leden van de algemene raad over:
‑	 een groot bewustzijn van de positie van de advoca-

tuur in de maatschappelijke context;
‑	de vaardigheid om vanuit een onafhankelijke posi-

tie, kritisch, toekomstgericht en verbindend de 
NOvA te besturen, waarbij de kernwaarden van de 
advocatuur goed worden uitgedragen;

‑	 tijd en ambitie om de komende jaren een waardevol-
le bijdrage te leveren aan een goed functionerende 
rechtsstaat en de speciale rol die de advocatuur hier-
bij vervult.

Aantoonbare ervaring in bestuurlijke functies en er-
varing met het (met draagvlak) tot stand brengen van 
veranderingsprocessen in een complex krachtenveld 
is een pre.
De algemene raad streeft ernaar een diverse vertegen-
woordiging van de advocatuur te zijn en nodigt advo-
caten van alle achtergronden uit te solliciteren.

MEER INFORMATIE EN REACTIE
Het tijdsbeslag voor een lid van de algemene raad is 
gemiddeld 600 uur per jaar. De NOvA verstrekt een 
passende tegemoetkoming voor gederfde omzet, 
naast een vergoeding van reiskosten.
De leden van de algemene raad streven ernaar een dag 
per week te werken vanuit het bureau van de NOvA in 
Den Haag, waar ook de maandelijkse vergaderingen 
plaatsvinden. Een deel van de andere vergaderingen 
vindt digitaal plaats. Daarnaast is er door het jaar 
heen een aantal vaste bijeenkomsten, onder meer de 
vergaderingen van het college van afgevaardigden.
Uw belangstelling voor een functie kunt u kenbaar 
maken bij de algemeen deken Robert Crince le Roy 
of plaatsvervangend algemeen secretaris Wouter 
van Tellingen via secretariaat@advocatenorde.nl of 
tel. nr. 070-335 35 35. Zij beantwoorden ook graag 
uw vragen.
Sollicitaties ontvangen wij graag uiterlijk 22 maart 
2023. De algemene raad streeft ernaar in juni 2023 
in de vergadering van het college van afgevaardigden 
met voordrachten te komen.

Vacature

https://www.advocatenorde.nl/over-de-nova/bestuursorganen/algemene-raad
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Over de grens?

HET DILEMMA
Ik ben advocaat-stagiair bij een middelgroot kantoor. 
Mijn patroon is vriendelijk en de samenwerking ver-
loopt goed. De laatste paar weken hoor ik echter dat 
hij tegen een andere advocaat-stagiair herhaaldelijk 
beledigende en kwetsende opmerkingen maakt over 
diens werkzaamheden. Ik merk dat mijn collega hier-
door zeer is aangedaan. Ik vind het gedrag van mijn 
patroon onredelijk en ongepast, maar wil onze goede 
samenwerking niet op het spel zetten. Wat doe ik?

SLOTOPMERKING NOVA
Ruim twee derde van de respondenten adviseert de 
desbetreffende collega om de vertrouwenspersoon 
van het kantoor te benaderen. Een gericht advies, 
waar de desbetreffende collega mee uit de voeten kan. 
Er kwamen ook aardig wat reacties binnen, waaruit 
blijkt dat veel respondenten ervoor kiezen de 
patroon erop aan te spreken. Zij voelen zich dus 
geroepen om dit rechtstreeks bij de persoon in 
kwestie aan te kaarten. Ook kiezen sommigen 
ervoor een (andere) senior binnen kantoor over 
de situatie te benaderen. De minderheid (15%) 
kiest ervoor om de situatie met de mentor van de 
beroepsopleiding te bespreken.
Bij de NOvA is er een onafhankelijke hulplijn 
voor de advocatuur: LawCare. Advocaten kun-
nen hier vertrouwelijk terecht voor een luiste-
rend oor en eventueel advies over privé- of werk-
gerelateerde problemen.
Het team LawCare bestaat uit twaalf (oud-)ad-
vocaten met veel beroeps- en levenservaring, die 
begrijpen hoe het er in de advocatuur aan toe 
gaat. LawCare is telefonisch bereikbaar op num-
mer 085-0640 182: op werkdagen tussen 10:00 
en 12:00 uur en tussen 20:00 en 22:00 uur, op 
 zaterdag tussen 14:00 en 16:00 uur.

Zou u uw patroon aanspreken op zijn 

onredelijke en ongepaste gedrag tegen een 

andere advocaat-stagiair op uw kantoor?

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!

10% 
 heeft een 

andere mening

15% 
 bespreekt 

de situatie met 
de mentor van de 
beroepsopleiding

5%  
doet niets

70%  
adviseert de 

vertrouwens persoon 
van het kantoor 
te benaderen

Wat zeggen 
advocaten?

(544 stemmen,
13-02-2023)

https://www.advocatenorde.nl/de-advocaat/lawcare-hulplijn-voor-de-advocatuur
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De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) zoekt: 

  Een voorzitter voor de raad van advies (niet-advocaat)

Twee leden voor de raad van advies (advocaat en niet-advocaat) 

ORGANISATIE NOVA
De NOvA bevordert, in het belang van een goe-
de rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening 
van de praktijk door advocaten door onder ande-
re beleidsontwikkeling, voorlichting, het voor-
bereiden van voorstellen voor regelgeving en de 
uitvoering van wettelijke taken. De NOvA streeft 
ernaar ten behoeve van een goed functioneren-
de rechtsstaat een constructief-kritische, pro-
actieve en onafhankelijke rol te vervullen en de 
toegang tot het recht voor rechtzoekenden te 
borgen.
Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door 
de algemene raad, die de balie overal vertegen-
woordigt waar daartoe aanleiding bestaat. De 
algemene raad richt zich de komende jaren op 
de volgende aandachtsgebieden: rechtsstatelijk-
heid, het huis van de NOvA en de advocatuur, de 
advocaat in de praktijk, de advocaat als mens, de 
advocaat van de toekomst en de advocaat in de 
maatschappij.

TAKEN VAN DE RAAD VAN ADVIES
‑	Adviseren van de algemene raad en het colle-

ge van afgevaardigden over voorstellen voor 
verordeningen en hoofdpunten van het beleid 
van de NOvA.

‑	Adviseren over de maatschappelijke positi-
onering van de NOvA als publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie. Daarbij worden de vol-
gende invalshoeken betrokken: de orde als 
 institutie, de positionering ten behoeve van de 
advocatuur in zijn geheel en de positionering 
ten behoeve van de individuele advocaat.

De raad van advies levert hiermee een waarde-
volle bijdrage aan de kwaliteit van de besluitvor-
ming bij de NOvA en daarmee aan het algemeen 
belang dat de samenleving heeft bij een goed 
functionerende advocatuur.
Ieder uitgebracht advies door de raad van advies 

is openbaar. In de praktijk geschiedt dit door 
plaatsing van de adviezen op de website van de 
NOvA en door opneming in het jaarverslag van 
de NOvA en van de raad van advies.

SAMENSTELLING EN BENOEMING
De raad van advies bestaat volgens de Advoca-
tenwet uit minimaal vijf en maximaal zeven 
 leden, onder wie een voorzitter. Zij worden be-
noemd op persoonlijke titel en adviseren zonder 
last of ruggespraak.

PROFIEL
Vanwege het afscheid van leden is de raad van 
advies op zoek naar twee nieuwe leden: een ad-
vocaat-lid en een niet-advocaat-lid. Leden van 
de raad van advies bundelen kennis en ervaring 
en maatschappelijke ontwikkelingen en ma-
ken de vertaalslag naar beleid ten behoeve van 
kwaliteitsbevordering binnen de advocatuur. Zij 
dienen in staat te zijn om vanuit een algemeen 
maatschappelijk perspectief gezichtspunten 
aan te dragen die van wezenlijk belang zijn voor 
de plaats van de advocatuur in de samenleving.
Vanwege het afscheid van de huidige voorzitter 
is de raad van advies tevens op zoek naar een 
voorzitter (niet-advocaat). De voorzitter van de 
raad van advies is het eerste aanspreekpunt voor 
de algemene raad. De voorzitter bereidt, samen 
met de secretaris, de vergaderingen van de raad 
van advies voor, leidt de vergadering en zorgt er-
voor dat besluiten goed worden vastgelegd. De 
voorzitter draagt zorg voor het goed functione-
ren van de raad van advies, waarbij er ruimte 
is voor dialoog en de individuele inbreng van 
ieders  visie.
Tevens beschikken de voorzitter en de leden van 
de raad van advies over:
‑	een groot bewustzijn van de positie van de ad-

vocatuur in de maatschappelijke context;
‑	de vaardigheid om vanuit een onafhankelijke 

Vacature

https://www.advocatenorde.nl/over-de-nova/bestuursorganen/raad-van-advies
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De Nederlandse orde van advocaten telt achttien adviescommissies wetgeving die advies aan de 
algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd.

De NOvA zoekt

Nieuwe leden voor de adviescommissie Wwft 
Lijkt het u interessant om naast uw advocatuur-
lijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan 
versterking van wetgevingskwaliteit en beleids-
matige en politieke ontwikkelingen op het ge-
bied van de Wwft van dichtbij te volgen? U bent 
dan van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar 
te maken, in het bijzonder als u werkzaam bent 
bij een klein of middelgroot kantoor. Heeft u 
naast kennis van de Wwft ook kennis van sanc-
tieregelgeving, reageert u dan zeker. Het is na-
melijk wenselijk dat de adviescommissie ook 
kan meedenken over eventuele toekomstige wij-
zigingen in sanctieregelgeving.

WERKWIJZE
De werkwijze van de adviescommissie wordt 
vastgesteld in overleg met de algemene raad. 
Onder steuning vindt zo veel mogelijk plaats 

door het landelijk bureau van de NOvA. De ad-
vies commissie vergadert minimaal tweemaal 
per jaar. Verder contact vindt zo veel mogelijk via 
 e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegen-
over, behalve vergoeding van de reiskosten. Met 
het schrijven van een juridisch advies is maxi-
maal één opleidingspunt te behalen. Eén keer 
per jaar wordt de vergadering afgesloten met een 
informeel diner.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Friederike Boersma-Bolkestein via 
f.boersma@advocatenorde.nl of 06-48 41 26 70. 
Uw interesse kunt u uiterlijk 7 april 2023 ken-
baar maken bij het secretariaat van de NOvA via 
secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermel-
ding van ‘sollicitatie adviescommissie Wwft’.

Vacature

positie, kritisch, toekomstgericht en verbin-
dend te adviseren;

‑	aantoonbare ervaring in bestuurlijke functies 
en/of topmanagementfuncties binnen of bui-
ten de advocatuur;

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

‑	 tijd en ambitie om een waardevolle bijdrage te 
leveren aan een goed functionerende rechts-
staat en de speciale rol die de advocatuur hier-
bij vervult.

De raad van advies streeft naar een diverse 
samen stelling en nodigt kandidaten van alle 
achtergronden uit te solliciteren.

MEER INFORMATIE EN REACTIE
De raad van advies vergadert in beginsel vier 
dagdelen per jaar. Per vergadering wordt een ver-
goeding verstrekt van 500 euro (excl. btw en excl. 
reiskosten).
Voor meer informatie over de positie kunt u con-
tact opnemen met Wouter van Tellingen, plaats-
vervangend algemeen secretaris, via secretari-
aat@advocatenorde.nl of 070-335 35 35. Meer 
informatie over de Nederlandse orde van advo-
caten kunt u vinden op www.advocatenorde.nl.
Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw mo-
tivatie en cv uiterlijk 22 maart 2023 per e-mail te 
sturen naar secretariaat@advocatenorde.nl ter 
attentie van Wouter van Tellingen.

mailto:secretariaat%40advocatenorde.nl?subject=
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Hoe vaak kan ik een verkeerde pincode invullen 
voordat mijn advocatenpas wordt geblokkeerd?

1
2

3

veelgestelde vragen

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

V: Hoe kan ik doorgeven dat ons kantoor een andere 
kantoorverantwoordelijke heeft?
A: Na het inloggen in MijnOrde gaat u naar ‘wijzigin-
gen doorgeven’. Daar scrolt u naar beneden naar het 
stukje voor kantoorverantwoordelijken. Hier kunt u 
de wijziging doorgeven.

V: Kan onze advocaat-stagiair deelnemen aan het 
gestruc tureerd intercollegiaal overleg?
A: Dat mag, maar de advocaat-stagiair telt niet mee 
voor het aantal deelnemers.

V: Ik heb op mijn advocatenpasreader drie keer de ver-
keerde pincode ingevoerd. Wat nu?
A: Dan kunt u het nog twee keer proberen. Als u de vijf-
de keer de verkeerde pincode invult, wordt uw advoca-
tenpas geblokkeerd. Let wel op: het helpt niet om een 
dag later ‘opnieuw’ te beginnen. De eerdere foute po-
gingen worden opgeteld. U kunt via de advocatenpas-
portal melden dat u uw pincode kwijt bent (via kopje 
‘ondersteuning’ en daarna ‘pincode kwijt’) of anders 
contact opnemen met QuoVadis/DigiCert.

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.
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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
E-mail: info@advocatenorde.nl
Website: advocatenorde.nl

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

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

HANDIGE WEBSITES
 Website NOvA

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

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

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

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

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

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

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

WEERBAARHEID EN VEILIGHEID
 Noodtelefoon en noodknop

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

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

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

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

KWALITEITSBEVORDERING 
EN PRAKTIJKUITOEFENING
 DilemmApp

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

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

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

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



www.bureaukloosterboer.nl

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.

Als juridisch virtual assistant neem ik jou alle niet-declarabele taken 
uit handen. Ik breng rust en overzicht in je praktijk. Zodat jij je kunt 
richten op waar je goed in bent: jouw cliënten helpen. Wil je hier 
meer over weten, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

 
 

 
 

 
 

Zwitserland is een bijzonder land met veel 
eigen regels. Smaal Swiss Immo kan u in 
het Nederlands professioneel adviseren 
bij de aankoop, verkoop of taxatie van 
chalets en appartementen in Zwitserland. 

www.smaalswissimmo.com 
T: 06 53 66 96 09

aankoop verkoop taxatie
Contact: mail@capitalmediaservices.nl 
024 - 360 77 10 of bel direct 024 - 360 66 83

Bereik 
de lezers 

van het FD

28 april bijgesloten bij 
het Financieele Dagblad

Uw kantoor in het hart van 
zakelijk Nederland. 

Bewezen succesvol. 

De Jaargids ‘Advocatuur 2023’
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Wie, wat, waar?
Wie stapte over, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u onlangs van kantoor veranderd of 

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

transfers

NAAR ANDER 
KANTOOR
Aïssal, mr. A.: TCA Advocaten 
te Rotterdam
Aken, mw. mr. F.E.H.M. van: 
Het Wetshuys Advocaten en 
Mediators te Venlo
Amerongen, mr. R.I. van: 
Nysingh advocaten - notarissen 
N.V. te Utrecht
Amoh, mr. A.E.: Buren N.V. te 
Amsterdam
Bakker, mr. H.L.: Bolder 
Advocaten te Rotterdam
Bavel, mw. mr. L.A. van: 
Libertas Advocaten te 
Rotterdam
Beek, mw. mr. B.S. van: Arag 
Den Haag te ’s-Gravenhage
Berenschot, mw. mr. N.A.: 
Labré advocaten te Amsterdam
Bijl, mw. mr. E.K.B.: Spong 
Advocaten te Amsterdam
Bloebaum, mw. mr. N.C.M.L.: 
Szymkowiak Strafrecht te 
Maastricht
Boogers, mr. R.T.: O&P Rijk 
| Advocaten Arbeidsrecht te 
’s-Gravenhage
Dooren, mr. M.M.H. 
van: BANNING N.V. te 
’s-Hertogenbosch
Dotsios, mw. mr. D.: Boels 
Zanders Advocaten te 
Eindhoven
Durmus, mw. mr. A.: Ploum te 
Rotterdam
Eck, mw. mr. M. van: Loev 
Advocaten te Rotterdam

Eijk, mr. S. van der: ESW 
Advocaten te ’s-Gravenhage
Ekeren, mr. G.R.A. van: Van 
Benthem & Keulen B.V. te 
Utrecht
Ellenbroek, mw. mr. P.A.: 
Bolder Advocaten te Rotterdam
Feenstra, mw. mr. L.W.: AKD 
te Breda
Frommelt, mw. mr. A.S.: 
Wintertaling Corporate M&A te 
Amsterdam
González Nicolás, mr. R.A.: 
Linklaters LLP te Amsterdam
Grijmans, mw. mr. C.G.E.: 
Advocaten Familie- & Erfrecht 
te Elsloo lb
Groenestijn, mw. mr. J.C.M.: 
Cleerdin & Hamer Advocaten 
te Almere
Groot, mw. mr. S.P. de: VOI 
advocaten B.V. te Breda
Haan, mr. M.G.Chr. de: 
9Corporate te Rotterdam
Hansen, mr. A.C.: Bolder 
Advocaten te Rotterdam
Have, mr. V.H.B. ten: Florent te 
Amsterdam
Hendrix, mw. mr. S.M.J.: Stibbe 
N.V. te Amsterdam
Herk, mw. mr. F.W. van: Sparkel 
advocatuur & mediation te 
’s-Gravenhage
Holthinrichs, mr. D.B.: 
Van Diepen Van der Kroef 
Advocaten te Utrecht
Hoonaard, mr. M.J. van den: 
Karakaya Strafrechtadvocaten 
te Apeldoorn

Horsch, mr. K.A.M.J.: ARAG 
Rechtsbijstand te Roermond
Horst, mw. mr. M.H.J. van den: 
La Gro Geelkerken Advocaten 
B.V. te ’s-Gravenhage
Huijts, mw. mr. C.M.I.: Pels 
Rijcken & Droogleever Fortuijn 
N.V. te ’s-Gravenhage
Jacobs, mw. mr. J.: NXP 
Semiconductors Netherlands 
B.V. te Eindhoven
Jager, mw. mr. N.J.G. de: Stelvio 
advocaten | mediators te 
Arnhem
Joosten, mw. mr. L.M.M.: 
BANNING N.V. te 
’s-Hertogenbosch
Kamphuis, mw. mr. G.N.N.: 
Donahue & Partners LLP te 
San Jose
Kaushik, mr. R.S.: CMS te 
Amsterdam
Kleine, mw. mr. E.S.: SVZ 
advocaten te Haarlem
Koenis, mr. J.T.P.: Palthe 
Oberman Advocaten te 
Amsterdam
Kok, mw. mr. M.G.A.: Van Traa 
Advocaten N.V. te Rotterdam
Kokje, mr. J.D.J.: Wieringa 
Advocaten te Amsterdam
Kraaikamp, mr. J.D.: Van 
Rijckevorsel Mencke B.V. te 
Amsterdam
Laan, mr. L.P.C. van der: 
Liance Law Cooperatief U.A. te 
Amsterdam
Leenhouts, mr. M.J.: BANNING 
N.V. te ’s-Hertogenbosch

Liefting, mr. A.J.P.: HABITAT 
advocaten te Amsterdam
Lieftink, mr. J.J.: Bureau TBS 
Advocaten te Amsterdam
Lin, mw. mr. S.C.: Hemwood te 
Amsterdam
Londonck Sluijk, mr. J.B.: 
Londonck & Kos Coöperatief 
U.A. te Amsterdam
Mandos, mr. R.Q.A.: Donahue 
& Partners LLP te New York
Manse, mw. mr. A.M.: Pot 
Jonker Advocaten N.V. te 
Haarlem
Meelker, mr. J.R.: Schade 
Advocatuur B.V. te Laren nh
Meer, mr. J. van der: TRIP 
Advocaten Notarissen te 
Groningen
Meinen, mw. mr. L.: Birkway te 
Amsterdam
Moes, mw. mr. D.M.: 
Advocatenkantoor Siccama te 
Amsterdam-Duivendrecht
Montulet, mw. mr. R.V.: 
Kennedy Van der Laan te 
Amsterdam
Muetstege, mw. mr. L.M.: Tata 
Steel Nederland Services BV te 
Velsen-Noord
Nieland, mr. H.E.C.M.: De Waal 
Advocaten te Bergen op Zoom
Nijboer, mw. mr. A.M.: Six 
Advocaten te Amsterdam
Nijhuis, mw. mr. S.: Houthoff 
Coöperatief U.A. te Amsterdam
Nimwegen, mw. mr. E.A. van: 
Bolder Advocaten te Rotterdam
Pastoors, mr. M.: Pot Jonker 
Advocaten N.V. te Haarlem

www.bureaukloosterboer.nl

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.

Als juridisch virtual assistant neem ik jou alle niet-declarabele taken 
uit handen. Ik breng rust en overzicht in je praktijk. Zodat jij je kunt 
richten op waar je goed in bent: jouw cliënten helpen. Wil je hier 
meer over weten, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

 
 

 
 

 
 

Zwitserland is een bijzonder land met veel 
eigen regels. Smaal Swiss Immo kan u in 
het Nederlands professioneel adviseren 
bij de aankoop, verkoop of taxatie van 
chalets en appartementen in Zwitserland. 

www.smaalswissimmo.com 
T: 06 53 66 96 09

aankoop verkoop taxatie
Contact: mail@capitalmediaservices.nl 
024 - 360 77 10 of bel direct 024 - 360 66 83

Bereik 
de lezers 

van het FD

28 april bijgesloten bij 
het Financieele Dagblad

Uw kantoor in het hart van 
zakelijk Nederland. 

Bewezen succesvol. 

De Jaargids ‘Advocatuur 2023’
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Peerboom, mr. A.J.: 
Schakenraad Advocaten 
te Eindhoven
Piekaar-Bouthoorn, mw. 
mr. S.B.: DVDW Advocaten 
te Rotterdam
Pluijm, mw. mr. E.A.: Van der 
Steenhoven advocaten N.V. te 
Amsterdam
Poerink, mr. M.U.: Law&Pepper 
Advocaten B.V. te Eindhoven
Posthuma, mw. mr. 
C.P.: BANNING N.V. 
te ’s-Hertogenbosch
Poulus, mr. M.: The Data 
Lawyers te Amsterdam
Prins, mw. mr. Y.M.: Argus 
Advocaten te Groningen
Reker, mr. M.P.F.: Van Benthem 
& Keulen B.V. te Utrecht
Rodenburg, mr. J.H.: Uiteen 
Advocaten en Mediators 
Familie en Erfrecht te 
Rotterdam
Roos, mw. mr. J.I.: 
Ekelmans Advocaten N.V. 
te ’s-Gravenhage
Ruers, mr. C.: Maverick 
Advocaten N.V. te Amsterdam
Scheltes, mr. J.P.: JPR 
Advocaten te Deventer
Schwartz, mr. D.: Sprengers 
Advocaten te Utrecht
Sinninghe Damsté, mw. mr. 
M.H.C.: Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP te Amsterdam
Sprey, mr. A.J.: Bureau TBS 
Advocaten te Amsterdam
Stultiens, mw. mr. K.C.M.: 
Mertens Advocaten te Weert
Tuinenga, mr. S.: Lindenbaum 
B.V. te Amsterdam

Ullah, mr. M.B.: Ben Ahmed 
Advocaten te Rotterdam
Veen, mr. P. van der: De Brauw 
Blackstone Westbroek N.V. te 
Londen
Veldhuizen, mr. E.R.: DVDW 
Advocaten te Rotterdam
Verlaan, mr. F.T.: BANNING 
N.V. te ’s-Hertogenbosch
Verweij, mr. E.: Six Advocaten 
te Amsterdam
Vries, mw. mr. L.E. de: 
De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V. te Amsterdam
Wahlbrinck, mr. S.A.C.R.: Van 
Iersel Luchtman N.V. te Breda
Weerd, mr. M.A. van de: ESW 
Advocaten te ’s-Gravenhage
Wersch, mr. N.M. van: Bureau 
TBS Advocaten te Amsterdam
Wife, mr. G.L.: La Gro 
Geelkerken Advocaten BV 
te Leiden
Zutphen, mr. M.E. van: 
Brunklaus Rijser Advocaten te 
Amsterdam

NAAR NIEUW(E) 
KANTOOR OF 
ASSOCIATIE
AY LAW (mw. mr. A. 
Yazdanpanah te Utrecht)
Bas Janssen Advocatuur B.V. 
(mr. B.G. Janssen te Maastricht)
Bharatsingh Advocaten 
& Fiscalisten (mr. N.M. 
Bharatsingh en mw. mr. S.P. 
Bharatsingh te Naarden)
Buchel Advocatuur (mw. mr. 
J.M. Buchel te Zandvoort)
Christoffel Advocatuur (mr. 
T.D. Sigterman te Amsterdam)

DLA Piper LLP (mr. R.R. van 
Blaricum te München)
DLA Piper LLP (mr. E. 
Haverkamp te Dubai)
Gilbert + Tobin (mr. N.J. van 
Rijckevorsel te Sydney)
Kronenberglegal (mr. R.A. 
Kronenberg te Amsterdam)
Legal Legends (mw. mr. D.M.A. 
Al Dulaimi te Utrecht)
Lindenbaum B.V. (mr. D.F. 
Berkhout en mr. S. Tuinenga te 
Amsterdam)
Ropes & Gray (mw. mr. S. 
Kleefstra te Londen)
SWK (mr. T.B. van Dijk te 
Rotterdam)
Zaalberg & Van Dolder 
Advocaten (mr. G.D.J. Zaalberg 
te Ursem)
Zirm (mw. mr. A.M.M. 
Ferwerda te Rotterdam)

UIT DE PRAKTIJK
Bell, mr. G.G., Amsterdam 
(01-02-2023)
Biggelaar, mw. mr. N.H. van 
den, Amsterdam (26-01-2023)
Calkoen, mr. W.J.L., Rotterdam 
(06-02-2023)
Duinkerken, mw. mr. J.B., 
Rotterdam (18-01-2023)
Fransen van de Putte, mr. A.S., 
Amsterdam (20-01-2023)
Gans, mw. mr. K.A., 
Amsterdam (26-01-2023)
Gestel, mr. R.F.A. van, Arnhem 
(01-02-2023)
Hollander, mr. F.R.H., 
Enschede (01-02-2023)
Huuskes, mr. R.C.H.M., 
Willemstad (09-02-2023)

Jacobs, mr. N.J., Amsterdam 
(01-02-2023)
Jungschläger, mr. R.A.W., 
Amsterdam (26-01-2023)
Kerstholt, mr. T.R.A., 
Amsterdam (18-01-2023)
Kleijer, mr. E.M., Rotterdam 
(31-01-2023)
Kooij, mw. mr. L.V., Amsterdam 
(02-02-2023)
Lemmen, mr. A.J.P., Heerlen 
(17-01-2023)
Limpt, mw. mr. R.M. van, 
Amsterdam (31-01-2023)
Lodewijk, mr. R., 
’s-Gravenhage (01-02-2023)
Oosterhout, mr. L.J. van, 
Amsterdam (01-02-2023)
Purperhart, mw. mr. C., 
Rotterdam (09-01-2023)
Sanders, mw. mr. M.P.H., 
Doetinchem (01-02-2023)
Schaik Martinet, mw. mr. M. 
van, Veenendaal (01-02-2023)
Tetelepta, mw. mr. J.V., 
’s-Gravenhage (01-02-2023)
Veenman, mr. L.V., Amsterdam 
(01-02-2023)
Westerdijk, mw. mr. G.J., 
Leeuwarden (01-02-2023)
Witten, mw. mr. L.A., Nijmegen 
(27-01-2023)
Zaal, mw. mr. J., Groningen (10-
02-2023)

OVERLEDEN
Blasweiler, mr. S.G., Ede (GLD) 
(16-01-2023)
Wendelgelst, mr. J., Amstelveen 
(20-12-2022)



Ze zeggen wel eens dat over smaak niet valt te twisten. Maar wat als dat wél zo is? 

Wat als pure schoonheid bestaat? COOXS maakt exceptionele buitenkeukens die 

beantwoorden aan dat diepe verlangen in ieder van ons. Een hunkering naar 

ultieme schoonheid en pure perfectie. Samen creëren we plekken die uitnodigen 

tot verbinding. Buitenkeukens die het kloppend hart van uw tuin vormen.  

0342 751 120    •    Bewonder meer exceptionele buitenkeukens op www.cooxs.nl

Vraag het COOXS 
inspiratiemagazine aan: 

Droom groot en geniet intens

exceptionele
buitenkeukens
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INFORMATIEPLICHT 
TERUGVORDERING TOEVOEGING
– Hof van Discipline 7 november 2022, nr. 210381, 

ECLI:NL:TAHVD:2022:155.
– Advocatenwet artikel 46, Gedragsregel 16.
– Advocaat moet cliënt informeren over mogelijkheid 

terugvordering kosten strafrechtelijke toevoeging.

Mr. X was ambtshalve toegevoegd in een strafzaak aan 
zijn cliënt, in deze zaak de klager. Dat was al in meer-
dere zaken gebeurd. In één van de zaken heeft de Raad 
voor Rechtsbijstand de toevoegingsvergoeding op de 
cliënt verhaald. De grond daarvoor lag in de Maatre-
gel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden, een 
uitvoeringsmaatregel in verband met de in 2017 ge-
wijzigde Wet op de rechtsbijstand waarin de mogelijk-
heid van terugvordering is opgenomen. Mr. X had zijn 
 cliënt nooit gewezen op het bestaan van die maatre-
gel en dus ook niet op de mogelijkheid dat de vergoe-
ding die voor de bijstand zou worden betaald aan mr. 
X achteraf op de cliënt zou kunnen worden verhaald. 
De klacht van de cliënt luidt dat mr. X hem bij de start 
van zijn werkzaamheden niet op deze mogelijkheid 
van terugvordering heeft gewezen.
Mr. X verweert zich in twee stappen. De eerste is dat 
hij stelt dat hij, vanwege het feit dat hij ambtshalve 
werd toegevoegd in de strafzaak, geen zorglicht had 
jegens de cliënt om op een dergelijke financiële con-
sequentie van de bijstand te wijzen. Immers, niet mr. 
X had de toevoeging, al dan niet in het belang van zijn 
 cliënt, aangevraagd, maar de toevoeging is op last van 
de rechtbank door de Raad voor Rechtsbijstand ver-
strekt. Mr. X heeft ook niets te maken gehad met de 
terugvordering. Het lag op de weg van de Raad voor 
Rechtsbijstand om dergelijke informatie aan de cliënt 
te verstrekken en hem te waarschuwen voor de moge-
lijkheid van de terugvordering, aldus het verweer van 
mr. X. Dat de Raad voor Rechtsbijstand een brief met 
financiële informatie, waaronder de mogelijkheid van 
terugvordering van de toevoegingsvergoeding, heeft 
gestuurd op naam van de cliënt aan het kantooradres 

Van de tuchtrechter
Recente uitspraken, geselecteerd en bewerkt door de 

Commissie Disciplinaire Rechtspraak, bestaande uit 

Tjitske Cieremans, Maurice Mooibroek en Robert Sanders.

van mr. X is daarvoor onvoldoende, betoogt mr. X: dat 
was aan het verkeerde adres.
Het hof stelt in deze kwestie de toetsing aan de norm 
van artikel 46 Advocatenwet centraal. Die norm wordt 
ook in dit geval ingevuld door gedragsregel 16 inzake 
de verplichting om financiële informatie te verstrek-
ken aan de cliënt. Of daaronder ook informatie over 
terugvordering van de toevoegingsvergoeding valt in 
geval van een ambtshalve toevoeging, moet nu dus 
worden beslist. Het hof meent dat de wettelijke en uit-
voeringsregels op basis waarvan de Raad voor Rechts-
bijstand heeft teruggevorderd voldoende kenbaar 
zijn voor advocaten. De terugvorderingsmogelijkheid 
werd ook expliciet in de brief van Raad voor Rechtsbij-
stand genoemd die aan mr. X was toegezonden. Mr. X 
had die brief moeten doorsturen aan de cliënt, of in 
elk geval de informatie uit die brief met cliënt moe-
ten bespreken. Dat valt onder de informatieplicht van 
de advocaat zelf. Het is immers belangrijke informa-
tie voor de cliënt. Ook de NVSA adviseert haar leden 
om cliënten op de terugvorderingsmogelijkheid te wij-
zen, in opdrachtbevestigingen, en door informatie te 
verstrekken over bijvoorbeeld een aanvraag van extra 
uren. Mr. X heeft dus niet gehandeld zoals het een be-
hoorlijk advocaat betaamt.
Het tweede onderdeel van het verweer van mr. X is dat 
er rauwelijks is geklaagd: cliënt heeft zich niet eer-
der met deze klacht bij hem gemeld. Hij heeft dus ook 
niets voor de cliënt kunnen betekenen om de klacht 
weg te nemen, bijvoorbeeld door die kosten zelf te ver-
goeden aan de cliënt. Mr. X verlangt daarom dat hem 
geen maatregel wordt opgelegd.
Daar is het hof wel gevoelig voor. Mr. X heeft geen gele-
genheid gehad om de zaak zelf op te lossen. Bovendien 
heeft mr. X aangegeven de terugvorderingsmogelijk-
heid inmiddels altijd met cliënten te bespreken. An-
ders dan de raad, besluit het hof daarom dat er welis-
waar een gegrondverklaring van de klacht plaatsvindt, 
maar zonder oplegging van een maatregel. Daarmee 
vervalt ook de proceskostenveroordeling ad € 1.250 die 
aan mr. X door de raad was opgelegd.

uitspraken
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GEHEIMHOUDINGSPLICHT EN MEDIATION
– RvD ’s-Hertogenbosch 5 september 2022, nr. 22-215/

DB/OB, ECLI:NL:TADRSHE:2022:130.
– Advocatenwet artikel 46.
– Schending geheimhoudingsplicht inhoud media-

tion.

In deze zaak hadden ouders door middel van een me-
diationtraject geprobeerd om een ouderschapsplan op 
te stellen. Dat was niet gelukt en de mediation was be-
eindigd. Mr. X, optredend voor een van de ouders, had 
vervolgens het concept van het ouderschapsplan zoals 
dat kennelijk in de mediation op tafel had gelegen, als 
productie ingebracht in de rechtbankprocedure. Ook 
had mr. X in het verzoekschrift aan de rechtbank ge-
sproken over de gang van zaken tijdens de mediation.
Klaagster, wederpartij van de cliënt van mr. X, stelt dat 
mr. X daarmee de geheimhoudingsplicht inzake de 
mediation heeft geschonden. Dat had klaagster vóór 
de mondelinge behandeling van het verzoekschrift 
van de rechtbank al aangegeven en daarover ook al ge-
klaagd. Dat was echter geen reden geweest voor mr. X 
om de productie in te trekken.
De raad stelt het handelen van mr. X in de sleutel van 
de ruime mate van vrijheid om de belangen van haar 

cliënt te behartigen. Een van de grenzen ligt dan in het 
onevenredig schaden van de belangen van wederpartij 
zonder redelijk doel. Een afweging dus, of het doel de 
middelen heiligt en daarbij geen onevenredig nadeel 
van de wederpartij wordt toegebracht.
Daarin was mr. X tekortgeschoten, aldus de raad. 
Mr. X wist als advocaat, nota bene zelf ook een medi-
ator, dat hetgeen tijdens een mediation met een me-
diator wordt gedeeld en besproken, onder de geheim-
houdingsplicht van de mediation valt. Dat behoort 
de advocaat ook met de cliënt te bespreken. Dat bete-
kent ook dat duidelijk moet zijn – en de advocaat aan 
de cliënt duidelijk moet maken – dat de advocaat een 
verzoek van een cliënt om een tot de mediation beho-
rend stuk in een procedure in te brengen, niet mag 
 honoreren.
De raad rekent het mr. X aan dat zij persisteerde. Zij 
als advocaat én mediator had moeten weten dat ge-
heimhouding van groot belang is voor het welslagen 
van een mediation. Toen zij het bezwaar van de weder-
partij kende, had zij bovendien nog gelegenheid ge-
had om het stuk in te trekken als productie in de pro-
cedure, maar heeft dat niet gedaan. Daarom legt de 
raad de maatregel van berisping op: met een lichtere 
maatregel kon niet worden volstaan, aldus de raad.

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
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H et Hof van Justitie heeft op 12 januari 20231 
uitspraak gedaan over de uurloonafspraak 
(kostenbeding) van een Litouwse advocaat. 

Deze kwam een uurloon van EUR 100 overeen en fac-
tureerde uiteindelijk EUR 12.900. In de procedure die 
volgde, werd het kostenbeding gekwalificeerd als een 
oneerlijk beding in de zin van Richtlijn 93/132 en de Li-
touwse rechter halveerde de facturen van de advocaat. 
Dit vormde aanleiding voor het stellen van prejudi-
ciële vragen, waarover de uitspraak van het hof gaat. 
In dit artikel bespreek ik wat deze uitspraak betekent 
voor de Nederlandse advocatuur. Daarbij komt aan de 
orde hoe de uitspraak zich verhoudt met de zorgplicht 
en informatieplicht van een advocaat, gevolgen voor 
reeds gemaakt kostenafspraken, tuchtrechtelijke as-
pecten en hoe de Nederlands rechter omgaat met een 
kostenbeding.

ALLEEN EEN UURLOON AFSPREKEN 
IS ONVOLDOENDE
De advocaat kwam met zijn cliënt een vergoeding over-
een van EUR 100 ‘voor elk uur dat zij overleg met haar 
cliënt pleegt of juridische diensten verricht’ (hierna: 
‘kostenbeding’). Voor dat uurloon zou zij juridisch ad-
vies verlenen, conceptdocumenten opstellen, juridi-
sche toetsing van documenten verrichten, en de cliënt 
bij verschillende autoriteiten vertegenwoordigen en 
de daarmee verband houdende werkzaamheden ver-

richten. Er werd geen inschatting gegeven van de te 
verwachten totale kosten. De Litouwse cassatierech-
ter stelde vervolgens prejudiciële vragen aan het hof. 
Dat leverde de volgende oordelen van het hof op over 
het kostenbeding:
– een kostenbeding tussen een advocaat en een con-

sument is een kernbeding als bedoeld in artikel 4 
lid 2 van Richtlijn 93/13/EEG3 en moet duidelijk en 
begrijpelijk zijn;

– een kostenbeding tussen een advocaat en consu-
ment gesloten op basis van alleen een uurtarief zon-
der dat de consument, voorafgaande aan de over-
eenkomst, informatie ontvangt die hem in staat 
stelt om met de nodige voorzichtigheid en met volle-
dige kennis van de economische consequenties van 
het sluiten van een dergelijke overeenkomst zijn be-
slissing te nemen, voldoet niet aan het vereiste dat 
bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd 
in de zin van deze bepaling, en is om die reden on-
eerlijk en niet verbindend;4

– indien de consument uiterst nadelige gevolgen zou 
ondervinden van de nietigverklaring van de over-
eenkomst kan de nationale rechter de nietigheid 
van dat beding verhelpen door het te vervangen 
door een nationale bepaling van aanvullend recht 
of een nationale bepaling waarover de partijen bij 
de betrokken overeenkomst het eens zijn dat zij 
wordt toegepast; het is niet de bedoeling dat de na-

te bieden

inzicht 
in 
kosten

Rechter benadrukt 
noodzaak om

De Europese rechter oordeelde recent dat een Litouwse 

advocaat haar cliënt onvoldoende had geïnformeerd 

over de kosten. Maandelijks declareren of een update 

geven over verricht werk en te verwachten kosten lijkt 

voortaan noodzakelijk, zegt advocaat Mark van Weeren.

 door Mark van Weeren
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tionale rechter het nietig verklaarde oneerlijke be-
ding vervangt door een rechterlijke raming van de 
 vergoeding.

RECHTSGEVOLGEN VAN EEN 
NIETIG VERKLAARD BEDING
Het hof kwalificeert het kostenbeding als een kernbe-
ding. Ingevolge artikel 4 lid 2 van Richtlijn 93/13 en ar-
tikel 6:231 sub a BW kan zo’n beding ook als oneerlijk 
gekwalificeerd worden, of in de termen van afdeling 
6.5.3. BW onredelijk bezwarend zijn, en daarom nietig 
zijn, indien het beding niet duidelijk en begrijpelijk is 
geformuleerd. Dat is naar oordeel van het hof het ge-
val. Het kostenbeding kan derhalve, ongeacht of dat 
in een opdrachtbevestiging of algemene voorwaarden 
van de advocaat is opgenomen, om die reden zijn wer-
king verliezen.
Indien de kostenafspraak op deze wijze is vervallen, 
kan de overige inhoud van de overeenkomt in stand 
blijven,5 en komt de vraag aan de orde hoe de rechter 
dan voorziet in de beloning van de advocaat. Dat is las-
tig omdat er een verbod geldt op herziening van oneer-
lijke bedingen door de rechter.6 Dat verbod is er om de 
gebruiker van een oneerlijk beding te straffen en voor 
de afschrikkende werking.7 De Litouwse rechter hal-
veerde de verschuldigde facturen. Het hof geeft aan 
dat dit alleen maar kan indien de nietigheid tot ‘ui-
terst nadelige gevolgen’ voor de consument zou leiden 
en in dat geval zou een bepaling van nationaal recht 
het nietige beding kunnen vervangen. Deze formule-
ring is zorgelijk in die zin dat alleen in geval van ‘ui-
terst nadelige gevolgen’ voor de cliënt een alternatieve 
beloning bepaald zou kunnen worden door de rechter. 
Het belang van de advocaat bij een passende vergoe-
ding lijkt hierbij enigszins uit beeld verdwenen.

ALTERNATIEF BIJ WEGVALLEN 
KOSTENBEDING
Wat daar ook van zij, de Nederlandse rechter kan de 
overeenkomst altijd aanvullen op basis van de rede-
lijkheid en billijkheid,8 maar eveneens op basis van 
artikel 7:405 lid 2 BW indien de hoogte van het loon 
bij een opdracht niet is overeengekomen. En dat is het 
geval als het kostenbeding nietig is. In dat geval is een 
redelijk loon verschuldigd dat de rechter kan vaststel-
len. Het toepassen van dit wetsartikel lijkt mij niet in 
strijd met het genoemde verbod.9 De advocaat kan in 
een procedure daartoe ook een (subsidiaire) vordering 
instellen.10 Een soortgelijk uurloonafspraak kwam in 
2016 bij het gerechtshof Leeuwarden die een student 
te hulp schoot vanwege een te hoge advocatenreke-
ning hetgeen een schending van de zorglicht ex arti-
kel 7:401 BW van de advocaat opleverde.11 Het beroep 
van de advocaat op het overeengekomen uurtarief 
achtte het hof naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar met verwijzing naar arti-
kel 6:248 lid 2 BW. Het gerechtshof stelde de beloning 
van de advocaat naar redelijkheid vast op EUR 3.500 (in 
plaats van EUR 6.840,58). Hoewel de rechter ambtshal-
ve bedingen aan de richtlijn moet toetsen, speelde de 
richtlijn in de zaak geen rol.

BETER INFORMATIE VERSTREKKEN 
OVER VERRICHTEN VAN WERK EN 
TE VERWACHTEN KOSTEN
Alleen een uurloon overeenkomen, is dus onvoldoen-
de. Het hof beseft zelf ook dat het lastig is kosten op 
voorhand in te schatten en overweegt dat het ‘voor de 
advocaat vaak moeilijk of zelfs onmogelijk is om op 
het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten, 
het aantal uren te voorspellen dat nodig zal zijn om 
die diensten te verlenen, en dus ook de totale daad-
werkelijke kosten daarvan’. En ook erkent het hof dat 
‘niet kan worden geëist dat hij de consument infor-
meert over de uiteindelijke financiële consequenties 
van zijn verbintenis, die afhangen van onvoorzienba-
re toekomstige gebeurtenissen waarover deze verko-
per geen controle heeft’. Het hof suggereert dat los van 
toepasselijke beroeps- en gedragsregels, de advocaat 
aanwijzingen moet geven die de consument in staat 
stellen bij benadering de totale kosten van die dien-
sten te ramen. Het zou daarbij kunnen gaan om:
– een raming van het voorzienbare of minimaal aan-

tal uren dat nodig is om een bepaalde dienst te ver-
lenen, of

– een verbintenis om met redelijke tussenpozen tus-
sentijdse facturen of verslag te doen van de reeds 
verrichte werkzaamheden.12

CHECK LOPENDE FINANCIËLE AFSPRAKEN
Voor lopende zaken waarbij de totale kosten onvol-
doende zijn ingeschat, is het verstandig om ofwel tus-
sentijds te declareren of de cliënt te informeren over 
het verrichte werk en de stand van de kosten. In ie-
der geval maandelijks declareren of een update ge-
ven over verricht werk en nog te verwachten kosten 
lijkt mij noodzakelijk gelet op deze uitspraak. Voor zo-
ver financiële afspraken niet duidelijk en begrijpelijk 
zouden zijn, ligt het voor de hand die afspraken direct 
te verduidelijken en de cliënt ook te vragen of het vol-
doende begrijpelijk is. Afhankelijk wat er met de cliënt 
is afgesproken, kan er ook een waarschuwingsplicht 
zijn voor de advocaat.13

NIET ALLEEN KOSTEN MAAR OOK 
RISICO’S EN PROCESKANSEN 
MOETEN INGESCHAT WORDEN
Het geven van een indicatie van verschuldigde kosten 
is onderdeel van de zorgplicht en informatieplicht van 
de advocaat. De informatieplicht beperkt zich niet al-
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leen tot de kosten, ook moet de cliënt gewezen worden 
op risico’s en de proceskansen. De informatieplicht is 
vastgelegd in Gedragsregel 16 en in artikel 7.11 van de 
Verordening op de advocatuur waarin is bepaald dat 
de advocaat voorafgaande aan de overeenkomst met 
de cliënt informeert over:
– het redelijkerwijs te verwachten verloop van de 

zaak;
– de redelijkerwijs te verwachten specifieke kosten in 

deze zaak;
– de risico’s die de advocaat inschat met schriftelijke 

informatie betreffende de verwachting van de door 
de advocaat te verrichten arbeid en de te maken 
 kosten.

Deze informatieplicht beperkt zich niet tot consu-
menten zoals het geval was in de Litouwse zaak. 
 Artikel 7.12 van de verordening bepaalt dat een en an-
der in een ondertekende overeenkomst vastgelegd 
moet worden waaronder ook het verwachte financiële 
resultaat.
Uit de tuchtrechtspraak blijkt dat het regelmatig mis-
gaat met het uitvoering geven aan de informatieplicht 
van de advocaat. Ik noem een aantal overwegingen 
van de tuchtrechter:
– de raad mist een overzicht van de wensen van kla-

ger, de mogelijke juridische stappen, een advisering 
over de daarbij behorende kansen en risico’s en een 
inschatting van de daaraan verbonden kosten;14

– tot de – ongeschreven – professionele standaard be-
hoort dat de advocaat een inschatting maakt van en 
zijn cliënt informeert over – onder meer – proces-
kansen en procesrisico’s;15

– de verantwoordelijkheid van de advocaat is om de 
mogelijkheden en onmogelijkheden in de zaak in 
kaart te brengen, zowel bij aanvang van de zaak als-
ook nadien, steeds indien de ontwikkelingen daar-
toe aanleiding geven.16

Het verbaast mij niet dat dat advocaten het inschat-
ten van risico’s, kansen en daaraan gerelateerde kos-
ten lastig vinden. Bij de rechtenstudie wordt geen 
aandacht besteed aan het inschatten van proceskan-
sen en risico’s en bij de beroepsopleiding advocatuur 
evenmin. Het uitdrukken van een verwachtingen of de 
kansen op een bepaald resultaat in een percentage be-
hoort tot de statistiek.17 Tools voor een methode van 
kansberekening en een bijhorend kostenplaatje zou-
den in de praktijk zonder meer zinvol zijn. De metho-
de van decision analysis wordt daar al voor gebruikt.18 
De advocaat hoeft zich dan niet slechts te beperken tot 
een intuïtief oordeel. Uit onderzoek is gebleken dat ex-
perts zich vaak, soms ook onbewust, laten leiden door 
intuïtie.19 De tuchtrechter vond een oordeel gebaseerd 
op ervaring en intuïtie onvoldoende. Er ontbrak een 

Noten

1 ECLI:EU:C:2023:14
2 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 

betreffende oneerlijke bedingen in consumenten-
overeenkomsten
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de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de 
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enerzijds de prijs of vergoeding en anderzijds de als 
tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten 
diensten, voor zover die bedingen duidelijk en 
begrijpelijk zijn geformuleerd.’

4 Arrest Kasler, HvJ 30 april 2014, ECLI:EU:C:2014:282.
5 Zie artikel 6 lid 1 van de richtlijn en artikel 3:41 BW.
6 C.M.D.S. Pavillon, ‘Het Europees verbod op de 

herziening van oneerlijke bedingen: welke ruimte is er 
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Tijdschrift voor de Procespraktijk 2015/3.

7 Zaak C-618/10 Español de Crédito, punten 66-69.
8 Artikel 6:248 BW.
9 Toepassen van aanvullende bepalingen uit het nationale 

recht hoeft niet als ‘herziening’ van een oneerlijk beding 
gekwalificeerd te worden; zie par. 4.3.3., Mededeling 
van de Commissie, Richtsnoeren met betrekking 
tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 93/13/
EEG van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, 27 september 2019, 
2019/C 323/04.

10 Herzien rapport Ambtshalve Toetsing III, De Rechtspraak, 
mei 2018, p. 41.

11 ECLI:NL:GHARL:2016:2876.
12 R.o. 44.
13 ECLI:NL:RBGEL:2020:6965.
14 ECLI:NL:TADRARL:2021:347.
15 ECLI:NL:TAHVD:2021:200.
16 ECLI:NL:TADRSHE:2021:133.
17 Bayensiaanse statistiek ofwel waaschijnlijkheidstheorie 

houdt zich bezig met interpretaties van waarschijnlijkheid; 
L. Debnath & K. Basu, ‘A short history of probability 
theory and its applications’, International Journal of 
Mathematical Education in Science and Technology, 
Volume 26, 2015, issue 1, p. 13-39.

18 John Celona, Winning at Litigation through Decision 
Analysis, Springer, 2016.

19 D. Kahneman, Ons feilbare denken, 2011, hfdst. 7 en 8, 
2011.

20 Hof van Discipline, 12 november 2012, 
ECLI:NL:TAHVD:2012:12.

op feiten gebaseerde onderbouwing van de ‘goede en 
kwade kansen’.20

UITSPRAAK HOF BENADRUKT DE 
INFORMATIEPLICHT ADVOCAAT
In de Nederlandse regelgeving is de informatieplicht 
van de advocaat duidelijk geregeld. De Nederlands ad-
vocaat moet op basis daarvan een passende inschat-
ting maken van de te verwachten kosten, kansen en ri-
sico’s. Geplaatst in het kader van deze regels voor de 
Nederlands advocaat is de uitspraak van het hof niet 
spraakmakend.

– Mark van Weeren is partner 
bij Blenheim Advocaten.
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H erstelbemiddeling in het strafrecht wordt achter in 
het proces van eventuele vervolging gestart. Er is 
een incident gebeurd, de politie heeft aangevers en 

verdachte(n) gehoord. De officier van justitie denkt na over 
een vervolgbeslissing, c.q. de zaak komt eerst voor de rech-
ter. Soms vraagt de politie al aan betrokkenen of zij media-
tion willen. Meestal stelt de officier van justitie mediation 
voor. Daarna gaat het mediationbureau van de rechtbank 
aan de slag en wordt aan onafhankelijke strafrechtmedia-
tors gevraagd de herstelbemiddeling ter hand te nemen. In 
meer dan tachtig procent van de mediations leidt dat tot een 
vaststellingsovereenkomst waarin is vastgelegd dat excuses 
zijn gemaakt en aanvaard, verantwoordelijkheid wordt ge-
nomen en afspraken zijn gemaakt over materiële en imma-
teriële schadeloosstelling en/of over omgangsvormen voor 
de toekomst. De behandelende officier van justitie, advo-
caat-generaal, dan wel de rechter of raadsheer houdt reke-
ning met de uitkomst van de mediation.1

CO-REGULATIE, HET HERSTEL IS VOELBAAR
Succesvoller zijn naar mijn ervaring de zaken die snel na het 
incident in mediation worden besproken. Immers, het inci-
dent ligt bij betrokkenen nog vers in het geheugen, ze heb-
ben er nog een gevoel en duidelijke herinneringen bij. Zeker 
als er tussen betrokkenen een relatie is, zoals bij familie of 
buren, helpt het dat er snel en adequaat in mediation met 
elkaar herstelafspraken gemaakt worden. Daarmee kunnen 
partijen met elkaar verder.
In te veel gevallen liggen strafrechtzaken te lang op de plank. 
Dat maakt de herstelgesprekken moeilijker. Dat slachtoffers 
niet hebben kunnen vertellen aan de verantwoordelijke(n), 
wat het incident met hen heeft gedaan. Welke emotionele 
schade en letsel het teweeg heeft gebracht. Dat ze al tijden 
angstig zijn, nachtmerries hebben en niet meer de straat op 
durven. En dat door het uitstel van de inzet van mediation 
het trauma zich in het lichaam heeft vastgezet. Ze functio-
neren niet goed meer op het werk of in het gezin.
Ook de verantwoordelijke heeft zijn excuus niet kunnen 
aanbieden, zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen of 
kunnen vertellen dat de slachtoffers niet (meer) bang hoe-
ven te zijn. Of dat hetgeen gebeurd is, niet op de persoon ge-
richt was, maar… (vul maar in). Vaak hoor ik dat de politie 

adviseert geen contact op te nemen met het slachtoffer, ter-
wijl het slachtoffer zo graag eerder een excuus had gehoord. 
En wat dacht je van advocaten die hun cliënt adviseren zich 
te beroepen op het zwijgrecht, terwijl de verdachte zijn/haar 
excuus wilde aanbieden? Dit alles bemoeilijkt het herstel.
Een succesvol herstelgesprek is helend. Verdachte en slacht-
offer zijn opgelucht en dankbaar, dat er wat mis is gegaan zo 
goed als mogelijk is hersteld. Niet zelden stromen er tranen, 
wordt er een omhelzing of een warme hand gegeven. En kan 
het lichaam door fysiek te ontspannen herstellen.
Mediation kan ook herstel bieden na incidenten op het 
werk. Meer dan voorheen is er aandacht voor ongewenste 
omgangsvormen in de arbeidsverhoudingen zoals agressie 
en geweld, (seksuele) intimidatie, racisme, en actief/passief 
pesten op de werkvloer.2

Het is begrijpelijk dat werkgevers in het kader van een in-
cident onafhankelijke onderzoeken uitvoeren. Zeker als het 
geen incident blijkt te zijn maar een patroon. Echter leidt 
dat in veel gevallen tot lange onderzoeken (zoals bij The 
Voice) die voor betrokkenen traumatisch kunnen zijn.
Ook bij incidenten op de werkvloer pleit ik ervoor snel her-
stelmediators in te zetten, zodat betrokkenen in een ver-
trouwelijke omgeving op professionele wijze worden bege-
leid en afspraken kunnen maken die zij nodig hebben voor 
hun herstel. Bovendien dekt mediation het hele gebied tus-
sen niet strafbaar en strafbaar handelen en draagt ze bij 
aan bewustwording en gedragsverandering.
Advocaten hebben een belangrijke rol te vervullen door me-
diation in een vroeg stadium te bespreken met het bedrijf 
dat ze adviseren. En zeker als ze optreden voor een direct be-
trokkene. Ze doen dan geen stap achteruit, maar begeleiden 
hun cliënt tijdens het mediationproces, zodat die zich ge-
steund voelt en de juiste stappen kan zetten. Idealiter advi-
seren ze hun client over de te maken afspraken en brengen 
hun specifieke kennis in. Dat vergroot de kans dat de afspra-
ken standhouden.

Noten

1 Artikel 51h Wetboek van Strafvordering.
2 Psychosociale arbeidsbelasting (uitgezonderd werkdruk) in de 

zin van artikel 3 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.
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Mediation in het strafrecht wordt niet zelden te 

laat opgepakt, constateert Gert-Jan den Besten. 

Terwijl snelle stappen juist veel effectiever zijn. 

Advocaten moeten daar meer oog voor hebben. door Gert-Jan den Besten
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I nzet van een advocaat in een strafzaak loont. Dat is 
mooi voor de cliënt, maar ook goed voor een efficiënt 
strafproces. Om die reden bepleit ik om de inscha-

keling van een advocaat verplicht te stellen in strafza-
ken. Dat is geen preek voor eigen parochie, maar een 
verandering in het belang van het strafproces dat met 
essentiële waarborgen is omkleed. Waarom?
In strafzaken spelen grote belangen. Het gaat om vrij-
heidsbeneming, een rijontzegging, een ontneming 
van illegaal voordeel, een forse geldboete of andere be-
langen. Werk of baan staat op het spel. Om over privé-
gevolgen – na bijvoorbeeld een gevangenisstraf – nog 
maar te zwijgen. Een rechterlijk oordeel hierover komt 
tot stand na een evenwichtig en eerlijk proces. Het is 
om die reden dat een verdachte recht heeft om zich te 
laten bijstaan door een advocaat.1 Anders dan in veel 
civiele zaken geldt in strafzaken bij rechtbank en ge-
rechtshof geen verplichte procesvertegenwoordiging. 
Een verdachte mag een advocaat inschakelen, maar 
is daartoe niet verplicht. Die regel schreeuwt om ver-
andering, in het belang van de verdachten én van een 
zorgvuldig strafproces.

HOGE RAAD
Waarom is in enkele andere rechtsgebieden de in-
schakeling van een advocaat verplicht? In bijvoor-
beeld de cassatieprocedure in strafzaken bij de Hoge 

Raad kan alleen door middel van een advocaat worden 
geklaagd over de schending van het recht of het ver-
zuim van essentiële vormen. De verplichte raadsman 
heeft onder meer als achterliggende reden om licht-
vaardige aanwending van dit rechtsmiddel tegen te 
gaan. Een advocaat beschikt bovendien over specifie-
ke kennis en vaardigheden. De cassatiefase kent een 
bijzondere rechtsgang waarin de feiten niet meer ter 
discussie staan. Daarnaast verhoogt de advocaat vol-
gens de wetgever de doelmatigheid en kwaliteit van de 
rechtsgang omdat deze dient aan te geven welke con-
crete vragen de cassatierechter moet beantwoorden.2 
Ook in veel civiele zaken heeft de wetgever verplichte 
bijstand van een advocaat geregeld met min of meer 
dezelfde reden.
Strafzaken bij de feitenrechter kennen geen verplichte 
bijstand door een advocaat. Een verdachte is dus niet 
gehouden om zich te laten verdedigen door een advo-
caat als hij moet voorkomen bij de rechtbank of het 
gerechtshof. In hoeveel zaken de rechter een strafzaak 
afdoet zonder dat een advocaat de verdediging voert, 
is – voor zover bekend – nooit onderzocht. Duidelijk 
is wel dat het om een aanzienlijk deel van de zaken 
gaat. Dat is onwenselijk voor de betreffende verdach-
te, maar ook voor de rechtspraak.
Van de verdediging in strafzaken wordt de laatste ja-
ren steeds meer gevergd. Ik noem enkele voorbeelden.

Een verdachte mag een advocaat inschakelen, maar 

is daartoe niet verplicht. Die regel schreeuwt om 

verandering, in het belang van de verdachten én van een 

zorgvuldig strafproces, meent Tjalling van der Goot.

verplichte
 door Tjalling van der Goot

Verdediging 
in strafzaken

Noodzaak tot

advocaatbijstand



87

juridisch  opinie

Advocatenblad 2023  02

– In de wet is geregeld dat de uitspraak de redenen op-
geeft indien de beslissing afwijkt van door de ver-
dediging uitdrukkelijk onderbouwde standpun-
ten.3 Dat betekent dat deze motiveringsplicht van 
de rechter geldt indien een duidelijk standpunt dat 
door argumenten is geschraagd en voorzien is van 
een ondubbelzinnige conclusie naar voren is ge-
bracht.4 Het – bijvoorbeeld – stellen dat belastende 
getuigen leugenachtig hebben verklaard, is onvol-
doende. Niet alleen moeten concrete onderbouwin-
gen naar voren worden gebracht, deze moeten ver-
volgens zijn voorzien van een heldere conclusie. Zo 
niet, dan hoeft de rechter er niks mee te doen.

– Ook al zijn onherstelbare vormverzuimen in het 
voorbereidende onderzoek gemaakt, de rechter 
zal deze in beginsel pas sanctioneren indien door 
de verdediging gemotiveerd duidelijk is gemaakt 
welk belang het geschonden voorschrift heeft, wat 
de ernst van het verzuim is en welk nadeel door het 
verzuim is ontstaan. Indien niet voldoende op deze 
specifieke eisen is ingegaan, hoeft de rechter in het 
vonnis ook op dergelijke verweren niet te reageren.5

– Op verweren die in feitelijke instantie niet door de 
verdediging zijn gevoerd, kan in cassatie bij de Hoge 
Raad geen beroep worden gedaan. Volgens vaste 
rechtspraak van de Hoge Raad is het proces-verbaal 
van de terechtzitting de enige kenbron van wat er op 
de zitting heeft plaatsgevonden. Wil de verdediging 
een schriftelijke beslissing op een verweer of een on-
derbouwd standpunt uitlokken, dan moet zij er dus 
voor zorgen dat dit verweer of standpunt schriftelijk 
wordt vastgelegd.6 Om in cassatie potten te kunnen 
breken, ligt de lat dus hoog voor de advocaat in feite-
lijke aanleg.

– Verzoeken om nader onderzoek te laten verrichten 
(denk aan het horen van getuigen met betrekking 
tot de rechtmatigheid van de bewijsgaring of aan de 
inzet van deskundigen) moeten goed gemotiveerd 
worden gedaan. Dit om de rechter in staat te stellen 
de relevantie van het verzoek in het licht van de toe-
passelijke voorschriften te beoordelen. Een onvol-
doende onderbouwd verzoek om nader onderzoek 
te verrichten, zal niet in behandeling worden geno-
men dan wel worden afgewezen.7

– Het gerechtshof in Den Bosch ging recent niet in op 
een verweer van een raadsman nadat deze in een op-
ruiingszaak een beroep deed op de bescherming 
van artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting) 
en vrijspraak bepleitte.8 Volgens het hof zou een ge-
slaagd beroep op artikel 10 EVRM echter moeten lei-
den tot een ontslag van vervolging. ‘Het verweer van 
de raadsman blijft verder dan ook onbesproken.’ 
Dus zelfs een inhoudelijk verweer dat een juridisch 
onjuiste conclusie bevat, blijft onbesproken.

Een verdachte kan afstand doen van het recht op 
rechtsbijstand.9 In een aantal gevallen heeft de wetge-
ver echter geregeld dat rechtsbijstand noodzakelijk is, 
zelfs als de verdachte zelf rechtshulp niet nodig vindt. 
Zo kan in de piketfase een aangehouden minderjari-
ge geen afstand doen van consultatie- en verhoorbij-
stand.10 Kwetsbare aangehouden verdachten en zij 
die verdacht worden van een twaalfjaars feit kunnen 
van het consultatierecht slechts afstand doen nadat 
zij door een raadsman zijn bezocht en op de gevolgen 
zijn gewezen.11 Na de piketfase komen in de strafzaak, 
indien de verdachte de leeftijd van zestien jaren nog 
niet heeft bereikt, alle aan de verdachte toekomende 
bevoegdheden ook toe aan zijn raadsman.12 Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de berechting van een verdach-
te bij wie een zodanige gebrekkige ontwikkeling in of 
ziekelijke stoornis van de geestvermogens wordt ver-
moed dat hij ten gevolge daarvan niet in staat is zijn 
belangen behoorlijk te behartigen.13 In die gevallen is 
dus de bijstand door een raadsman verplicht.
Met die bijzondere regelingen is beoogd om verdach-
ten die niet in staat moeten worden geacht hun posi-
tie in het strafproces te bepalen, te verzekeren van een 
effectieve verdediging. De Hoge Raad oordeelt dat ook 
een rechter in ernstige zaken niet te snel mag oordelen 
dat een verdachte afstand heeft gedaan van dit recht. 
Volgens ons hoogste rechtscollege lijdt het geen twij-
fel dat met rechtsbijstand een wezenlijk belang is ge-
moeid, gelet op de juridische merites van de zaak en 
hetgeen er voor de verdachte op het spel staat.14 Kort-
om, kwetsbare verdachten moeten tegen zichzelf wor-
den beschermd gelet op de op het spel staande be-
langen. Die bescherming geldt naar mijn mening 
evengoed voor verdachten die geen advocaat hebben.

INGEWIKKELDER
Ik constateer dat het materiële strafrecht steeds inge-
wikkelder wordt.15 Zonder de hulp van een juridisch 
geschoolde raadsman is verweer in strafzaken veelal 
buitengewoon lastig. En binnen het strafprocesrecht 
heeft de verdachte zekere rechten. Het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens oordeelt dat het recht op 
een eerlijk proces een adequate verdediging – ofwel in 
persoon ofwel met hulp van een advocaat – garandeert 
en dat de verdedigingsrechten praktisch en effectief 
zijn.16 Maar wat is dat recht waard als de verdachte van 
de verdedigingsrechten geen weet heeft?
Mijn advocatenhart bloedt soms als ik lees of zie welke 
kansen onbenut zijn gelaten in een zaak zonder raads-
man. De meerwaarde van rechtsbijstand is helder. ‘De 
Straatsburgse jurisprudentie (…) brengt tot uitdruk-
king dat een kwaliteitsimpuls mag worden verwacht 
van de inschakeling van een raadsman: hij wordt ge-
acht met zijn juridische kennis en op het strafproces 
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toegespitste vaardigheden eraan bij te dragen dat de 
verdachte in de procedure tot zijn recht komt en dat 
alle argumenten die zijn positie kunnen ondersteunen 
ook werkelijk worden gehoord’, aldus confrère Fran-
ken.17 De minister verwoordde het jaren geleden als 
volgt. ‘De advocaat is de schakel tussen de rechter en 
de verdachte; hij waarborgt de toegang tot de rechter 
en is de deskundige ondersteuning van zowel de  cliënt 
als van de rechter bij het vinden van het juiste ant-
woord op de rechtsvragen. Goede rechtspleging en een 
eerlijk proces vereisen dat een zaak op een juiste wijze 
aanhangig wordt gemaakt en de standpunten van par-
tijen behoorlijk aan de rechter worden gepresenteerd. 
Ook dat is een verantwoordelijkheid van de overheid.’18

Hoe vaak gebeurt het niet dat de verdediging bij het 
Openbaar Ministerie aandringt op een buitengerech-
telijke afdoening? Gefundeerd, met kennis van het 
dossier en van het recht. Een dergelijk verzoek zal de 
verdachte zelf niet snel kunnen doen, als deze al op de 
hoogte is van dergelijke mogelijkheden.
Voor het maken van procesafspraken heeft de Hoge 
Raad recent geoordeeld dat rechtsbijstand is vereist 
nu de verdachte daarmee afstand doet van verdedi-
gingsrechten.19 Het is opvallend dat voor het doen van 
afstand van het recht op rechtsbijstand ter terechtzit-
ting door de rechter niet behoeft te worden nagegaan 
of deze vrijwillig en ondubbelzinnig is gedaan.20

In hoger beroep kan het onderzoek op de terechtzit-
ting worden geconcentreerd op vooraf of op de te-
rechtzitting ingediende bezwaren tegen het vonnis 
van de rechtbank (‘voortbouwend appel’). In de wet is 
geregeld dat het onderzoek op de terechtzitting zich 
richt op de opgegeven bezwaren tegen het eindvonnis 
en tussenvonnissen alsmede op hetgeen het verder 
nodig oordeelt.21 Het moge duidelijk zijn dat de kwa-
liteit van de rechtsgang wordt bevorderd indien deze 
bezwaren door een rechtsgeleerd raadsman – zo no-
dig in combinatie met onderzoekswensen – naar vo-
ren worden gebracht.
Een eerlijk en zorgvuldig strafproces staat of valt bij 
een goede verdediging. Een rechter wordt na een ge-
fundeerd verweer van de verdediging immers gedwon-
gen om alle argumenten te wegen om vervolgens een 
uitgebalanceerde beslissing te nemen. Dat komt de 
kwaliteit van de uitspraak slechts ten goede. Het zijn 
de dwarsliggers die het spoor doen recht lopen! Boven-
dien worden de grenzen van het recht opgezocht nadat 
door de verdediging hierop verweer is gevoerd. Recht 
beweegt en die beweging begint bij de rechter die door 

de verdediging wordt aangespoord om een kritisch 
oordeel te vellen.

EMOTIONEEL
Het is duidelijk dat een verdachte zonder raadsman in 
de meeste gevallen niet in staat zal zijn gefundeerde 
en gemotiveerde verzoeken te doen en verweren te voe-
ren. De verdachte is emotioneel in de zaak betrokken 
en zal – zo blijkt uit rechtspraak van het EHRM – veelal 
niet in staat zijn zakelijke beslissingen te nemen. Zelfs 
als de verdachte een opleiding heeft genoten en de 
procedure heeft kunnen begrijpen, gaat het volgens 
het EHRM erom of hij werkelijk in staat is om zonder 
advocaat de verdediging op zich te nemen. ‘Het feit dat 
de verzoeker, als geschoold man, de procedure mis-
schien heeft kunnen begrijpen, doet niets af aan het 
feit dat hij zonder de hulp van een beoefenaar van een 
advocaat vrijwel zeker niet in staat was om zich effec-
tief te verdedigen.’22

In een WODC-onderzoeksrapport naar aanleiding van 
de modernisering van het Wetboek van Strafvordering 
schenken Van Kampen c.s. klare wijn: ‘Wij achten de 
verdachte (…) in staat om in de meest eenvoudige za-
ken zelfstandig ter terechtzitting tegenspraak te bie-
den en om in dat verband vragen te stellen aan een ter 
terechtzitting gehoorde getuige of om ter terechtzit-
ting aanvullende documenten of gegevens waarover 
hij zelf beschikt, aan de rechter over te leggen. Onder 
ogen moet echter worden gezien dat een niet onaan-
zienlijk aantal verdachten zelfs die verantwoordelijk-
heid niet (zelf) kan dragen. Het zelfstandig bevragen 
van deskundigen is, ook in meer eenvoudige zaken, 
voor een verdachte zonder raadsman te hoog gegre-
pen. Voor tegenspraak in complexere zaken, voor het 
verbreden van het dossier door aanvullend feitenon-
derzoek (getuigen, deskundigen, nieuwe stukken) én 
voor het aanzoeken van de rechter-commissaris in 
het vooronderzoek, kan de verdachte niet zonder ade-
quate rechtsbijstand. Anders geformuleerd: behalve 
in de meest eenvoudige zaken kan de verdachte de op 
hem gelegde verwachting dat hij tegenspraak biedt en 
daartoe (zo vroeg als mogelijk is) (pro)actief mee pro-
cedeert niet waarmaken, als hij niet is voorzien van 
rechtsbijstand. Een vergelijkbare conclusie trekken 
wij wat betreft het aandragen van bezwaren tegen het 
vonnis in eerste aanleg.’23

Een verdachte zonder raadsman heeft veelal geen dos-
sier, is juridisch niet onderlegd en mist de kwaliteit 
om op een efficiënte en deskundige wijze de verweren 
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aan de rechter voor te leggen. Dat schaadt de kwali-
teit van de rechtspleging. Bovendien kunnen dergelij-
ke verdachten worden benadeeld. Wellicht worden zij 
veroordeeld in een zaak waarin zij na gedegen verweer 
zouden zijn vrijgesproken. Misschien hebben zij hun 
rechten niet kunnen uitoefenen door na te laten ge-
tuigen te horen die niet door de politie zijn gehoord of 
aan wie relevante vragen nog niet zijn gesteld. Moge-
lijk zijn straffen opgelegd die niet zouden opgelegd als 
de advocaat met een goede onderbouwing van alterna-
tieve opties voor een afdoening van de zaak de rechter 
zou hebben kunnen overtuigen voor een andere straf-
modaliteit te kiezen. Enzovoort.
Hoewel de politie in veel zaken de opsporingshande-
lingen goed vastlegt, komt het voor dat de in het pro-
ces-verbaal van de politie beschreven feiten onjuist of 
onvolledig zijn. Een actieve advocaat zal bij een ont-
kennende verdachte de auditieve en/of visuele regis-
traties van de verhoren controleren of de inhoud cor-
respondeert met de schriftelijke weergave. Het kan 
ook zijn dat de inhoud van een proces-verbaal wordt 
weerlegd door camerabeelden. Indien er essentiële 
verschillen tussen het proces-verbaal van de politie en 
de werkelijkheid zijn, dan zal de verdediging hiervan 
een punt maken. In voorkomende gevallen worden 
dergelijke verzuimen door rechters als zodanig ern-
stig beoordeeld dat het OM het recht wordt ontzegd 
de verdachte (verder) te vervolgen.24 Het OM wordt dan 
niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging. Indien 
geen advocaat in dit proces betrokken is en op dit punt 
geen verweer wordt gevoerd, zal de rechter daarente-
gen uitgaan van de juistheid van het door de politie 
opgemaakte proces-verbaal.
Het moge duidelijk zijn dat de rechtspraak en de wet 
steeds hogere eisen stellen aan een adequate verdedi-
ging in strafzaken. Eisen waaraan een verdachte zon-
der advocaat niet kan voldoen. Bovendien is een goede 
verdediging een waarborg voor een hoge kwaliteit van 
de rechtspraak. Een advocaat adviseert en informeert 
daarnaast zijn cliënt gedurende het gehele strafpro-
ces waardoor het proces geolied en dus doelmatiger 
verloopt. Natuurlijk is het wenselijk dat in alle strafza-
ken een advocaat bijstand verleent, maar de belangen 
zijn het grootst bij de misdrijven. Het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering komt eraan. Alle reden dus om nu 
wettelijk te regelen dat alle verdachten in strafzaken 
in eerste aanleg bij de politierechter en meervoudige 
kamer (of in beroep hiervan) zich moeten laten verde-
digen door een advocaat.

Noten
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2 Kamerstukken II 1997/98, 26027, nr. 3.
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NJ 2006, 393.
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ECLI:NL:GHSHE:2021:3102 en Hof Amsterdam 6 januari 
2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:7.
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2006/393, m.nt. Buruma, rov. 3.7.2.
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aan één conclusie in elk geval niet ontkomen: de 
lat voor de verdediging wordt hoog gelegd door de 
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getuigen, NJ 2014/441.
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wil desalniettemin niet haar ogen sluiten voor de 
ontwikkelingen in de strafrechtketen. Zaken en dossiers 
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20 Vgl. o.m. HR 18 februari 2022, ECLI:NL:HR:2020:288.
21 Artikel 415 lid 2 Sv. In het voorgestelde Boek 5 van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering (artikel 5.4.4.4) wordt 
dit gehandhaafd.

22 EHRM 6 november 2012, Zdravko Stanev/Bulgarije, 
nr. 32238/04, § 40.

23 P.T.C. van Kampen, D.V.A. Brouwer, L. van Lent & M.C. 
van Wijk, ‘Mind the gap. Modernisering Wetboek van 
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90

juridisch  even opfrissen

Advocatenblad 2023  02

E en klassiek voorbeeld en tegelijkertijd nog 
altijd een groot maatschappelijk probleem 
 (zeker) in Nederland; gedumpt drugsafval, en 

voor vergoeding van de kosten tot het opruimen waar-
van grondeigenaren maar al te vaak via het bestuurs-
rechtelijke spoor verantwoordelijk worden gehouden 
(in de regel kostenverhaal na uitoefening van be-
stuursdwang).
Juridische aanknopingspunten die hiervoor worden 
gevonden door het bevoegd gezag zijn onder meer 
schending van milieurechtelijke zorgplichten (lo-
gisch, er valt redelijkerwijs te weten dat door drugs-
afval te dumpen nadelige gevolgen voor het milieu 
ontstaan) of ook wel overtreding van het geldende 
bestemmingsplan (laaghangend handhavingsfruit 
noem ik die optie maar even, want in een bestem-
mingsplan staat natuurlijk niet dat (agrarische) gron-
den mogen worden gebruikt voor het dumpen van 
drugsafval).
Overtredingen begaan door derden worden en kun-
nen ook in het bestuursrechtelijke spoor al vrij snel 
worden toegerekend aan de eigenaar.
Als uitgangspunt geldt dat het in beginsel niet vol-
doende is dat iemand eigenaar is van een perceel om 
betrokkenheid bij een overtreding vast te stellen en 
om die overtreding vervolgens toe te rekenen aan de ei-
genaar (ECLI:NL:RVS:2022:1436, r.o. 5.1). Desondanks 
kan op enig moment een extra mate van oplettendheid 
worden verwacht van de eigenaar. Oplettendheid is te 
vertalen in het nemen van concrete maatregelen, zo-
dat beter toezicht wordt gehouden ter voorkoming van 
– in het gegeven voorbeeld – het dumpen van drugs op 
het betrokken perceel. Wordt toch (of alsnog) drugs-
afval gedumpt door derden, dan is die overtreding be-
stuursrechtelijk (functioneel) (mede)gepleegd door de 
eigenaar, althans vindt toerekening van de overtre-
ding aan de grondeigenaar plaats.
Dit artikel leent zich niet voor opsomming van alle 
bestuurs(straf)rechtelijke nuances die er zijn. Wel ver-
dient vermelding dat de hiervoor besproken werke-
lijkheid, waarbij in gevallen ietwat geforceerd wordt 

gekomen tot overtredingen toegerekend aan grond-
eigenaren voor handelingen van (vaak onbekende, cri-
minele) derden (zie bijvoorbeeld Gst. 2019/124 en Gst. 
2022/105), mogelijk aan verandering onderhevig is. On-
langs heeft staatsraad advocaat-generaal mr. P.J. Wat-
tel kritisch geconcludeerd (ECLI:NL:RVS:2023:579) 
over de verhouding tussen het overtrederschap in de 
rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak en 
het strafrechtelijke (functionele) daderschap zoals ge-
vormd door enkele Hoge Raad-arresten.
Volgens Wattel moet het strafrechtelijke functionele 
daderschap zoals volgt uit de IJzerdraad- en Drijfmest-
arresten van de strafkamer van de Hoge Raad ook in 
het bestuursrecht worden toegepast: beschikkings-
macht én aanvaarding door de grondeigenaar is dan 
vereist om tot vaststelling van een overtreding te ko-
men. En daarvan – en dus van strafrechtelijk functio-
neel daderschap – is veel minder snel sprake dan van 
een overtreding via bestuursrechtelijke toerekening. 
Dus, als de Afdeling bestuursrechtspraak Wattel op 
enig moment volgt, zal het ‘binnenkort’ inderdaad an-
ders gaan: namelijk toepassing van het strafrechte-
lijke daderschap bij bestuursrechtelijke punitieve en 
herstelsancties. En ‘als dat tot maatschappelijk on-
wenselijke situaties leidt’ (lees: het overheidsbestuur 
moet alle kosten voor opruiming dragen) dan dient 
‘de wetgever zijn verantwoordelijkheid voor adequate 
wetgeving’ maar te nemen, aldus Wattel. Alsdan zal 
in ieder geval een einde zijn gekomen aan de nu gel-
dende risicoaansprakelijkheid voor grondeigenaren. 
Dat door Wattel kennelijk wordt geaccepteerd dat de 
feitelijke consequenties van de uitkomst van de con-
clusie verstrekkend zijn voor de handhavingspraktijk, 
bevestigt in mijn ogen hoe hard we toe zijn aan een be-
stuursrechtelijke herijking op dit punt.

Bestuursrechtelijk iets 
overtreden als grondeigenaar

Bestuursrechtelijk iets overtreden (artikel 5:1 Awb) 

als grondeigenaar, hoe zit dat ook alweer? En zit 

(of moet) dat misschien binnenkort anders?

 door Mark West

Mark West is advocaat vastgoed, 
bestuursrecht en omgevingsrecht 
en medeoprichter van SluisWest 
Advocaten in Rotterdam.



Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V. is een advo-
catenkantoor in het centrum van Rotterdam dat een bij-
zonder specialisme heeft. Wij zijn actief in zaken op het 
gebied van (en het grensvlak tussen) het bestuursrecht, 
het (fi nancieel-economisch) strafrecht en het (overheids)
aansprakelijkheidsrecht. Onze cliënten bestaan uit over-
heden, ondernemingen en natuurlijke personen.

Gelet op onze groeiende praktijk hebben wij de volgende 
vacatures:

www.vanardenne-crinceleroy.nl/vacatures

VACATURE
ADVOCAAT(-STAGIAIRE) 

BESTUURSRECHT

VACATURE
GEVORDERD ADVOCAAT 
BIJZONDER STRAFRECHT

Je werkt samen in een hecht team waarbinnen een infor-
mele sfeer heerst. Er is ruimte voor jouw persoonlijke 
ontwikkeling en de verdere ontwikkeling van jouw prak-
tijk binnen kantoor. Daarbij wordt specifi ek aandacht 
besteed aan jouw interesses.

Voor meer informatie over deze vacatures, zie onze
website of neem (vertrouwelijk) contact op met:

� Olga de Vries - tel: 0612030687
� Frank van Ardenne - tel: 0620430213

ü  Werkt virtueel en is fl exibel in de ruimste zin des woords.

ü Kennis van procesreglementen en alle afwijkende regels.

ü Vraagbaak en vaste aanspreekpunt voor alle rol-vragen.

ü Samenwerking met secretariaat en eventuele begeleiding.

ü Werkt met Armarium software, de grootste speler in de  
 termijnbewaking.

www.totjerecht.nl

06 55 836 526

annelies@totjerecht.nl

Annelies Groenewegen, 
dé specialist roladministratie & 
termijnbewaking.

Jouw termijn is mijn grootste zorg.

Mr. K. Aantjes 
aantjes@aantjeszevenberg.nl

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

 070-3906260 | www.aantjeszevenberg.nl
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 Kroniek

BPR 2022

De Kroniek bevat een selectie van in 2022 gepubliceerde uitspraken en 

relevante ontwikkelingen in dat jaar. De auteurs beogen advocaten in 

Nederland een overzicht te geven van de ‘highlights’ op het gebied van 

het burgerlijk procesrecht in die periode. Specifieke ontwikkelingen in 

de wijze van procederen in cassatie zijn buiten beschouwing gelaten.

door Robert Hendrikse, Anouk Schoenmakers, Judith van der Linden, 
Lara van Hellenberg Hubar & Bas van Zelst

beeld Floris Tilanus

ALGEMENE BEGINSELEN
Openbare behandeling

H et beginsel van de openbaarheid van de behan-
deling, zoals onder meer vastgelegd in artikel 
121 Grondwet en artikel 6 EVRM, dient vooral 

om de rechtspraak controleerbaar te maken: ‘Justice must 
not only be done, but also be seen to be done’.1 Maar wat nu 
als de rechter heeft bepaald dat de mondelinge behande-
ling via Skype zal plaatsvinden? Kan dan wel gezegd wor-
den dat deze openbaar is? In zijn arrest van 22 april 2022 
(ECLI:NL:HR:2022:628) beantwoordt de Hoge Raad deze 
vraag bevestigend. Net als bij een fysieke zitting kan aan 
derden die de digitale zitting willen bijwonen toegang wor-
den gegeven.2 Indien dit niet of beperkt het geval zou zijn 
geweest, was dit volgens de Hoge Raad toelaatbaar vanwege 
het belang van continuïteit van rechtspraak aan het begin 
van de coronapandemie (zie ook artikel 27 lid 1 sub d Rv).
Wie als derde een zitting wil bijwonen, moet natuurlijk wel 
over informatie over de procedure kunnen beschikken. In 
dat kader stelde A-G Wesseling-van Gent op 3 juni 2022 cas-
satie in het belang der wet in van een (zeer) oude zaak uit 
2012.3 Daarin was een informatieverzoek over lopende pro-
cedures geweigerd (ECLI:NL:PHR:2022:533). Zij vindt het on-
aanvaardbaar dat het voor derden niet goed mogelijk is om 
te achterhalen of tussen bepaalde partijen een procedure 
aanhangig is, wat het zaaknummer is en in welke stand de 

procedure zich bevindt. Dat is volgens haar niet verenigbaar 
met de eisen die aan de openbaarheid van de rechtspraak 
moeten worden gesteld en staat in contrast met de praktijk 
van de Europese gerechten en de gerechten in de ons om-
ringende landen. Zij wijst er ook nog op dat het roljournaal 
zelfs voor advocaten slechts beperkt doorzoekbaar is. Deze 
kunnen daarin weliswaar hun eigen zaken en die van kan-
toorgenoten volgen, maar andere zaken zijn alleen met een 
zaaknummer te vinden. Het is voor advocaten wel mogelijk 
om in het roljournaal op partijnaam te zoeken, maar dan 
worden slechts de zaken getoond die op de rol staan in de 
voorafgaande vier roldata dan wel de toekomstige twee rol-
data. De A-G vordert niet alleen vernietiging van genoemde 
uitspraak, maar doet ook nog de aanbeveling dat binnen de 
Rechtspraak richtlijnen worden opgesteld voor vragen over 
lopende procedures. Het is nog niet bekend wanneer de 
Hoge Raad in deze principiële kwestie uitspraak doet.

Recht op een eerlijk proces
Dit Kroniekjaar is in artikel 17 van de Grondwet (Gw) veran-
kerd dat een ieder recht heeft op een eerlijk proces binnen 
een redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartij-
dige rechter.4 Alleen hebben we hier niet zoveel aan omdat 
Nederlandse rechters niet mogen toetsen aan de Grondwet 
(artikel 120 Gw).5 Wel zijn er nu plannen om dit alsnog mo-
gelijk te maken.6 De Rechtspraak pleit daar al sinds 2002 
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voor.  Nederland neemt op dit moment nog een uitzonde-
ringspositie in Europa in. In alle andere Europese lidstaten 
kan de rechter wél toetsen aan de Grondwet.7

Varia
Om eindeloze vertraging van procedures te bestrijden, 
schrijft artikel 128 lid 3 Rv voor dat gedaagde het verweer 
moet concentreren door in de conclusie van antwoord alle 
excepties en het verweer ten principale tegelijk op te nemen. 
In de praktijk wordt nog weleens gedacht dat al het principaal 
verweer uitsluitend in de conclusie van antwoord kan worden 
aangevoerd.8 Ook rechtbank Noord-Nederland neemt dit in 
haar vonnis van 9 maart 2022 (ECLI:NL:RBNNE:2022:874) 
tot uitganspunt. In die zaak leidde voortschrijdend inzicht 
van de advocaat van gedaagde tot het voeren van een nieuw 
(principaal) verweer bij conclusie van dupliek. Volgens de 
rechtbank te laat. Dit terwijl genoemd voorschrift een ande-
re lading heeft: slechts indien de conclusie van antwoord in 
het geheel geen principaal verweer bevat, mag de gedaagde 
in een later stadium van dezelfde instantie niet alsnog een 
dergelijk verweer voeren.9 Als de conclusie van antwoord wel 
enig principaal verweer bevat, verzet artikel 128 lid 3 Rv zich 
er niet tegen dat gedaagde later met een uitgebreider, gewij-

zigd of zelfs nieuw verweer komt. Dat is natuurlijk anders als 
dit zou indruisen tegen de eisen van een goede procesorde.10 
Gedaagde doet er overigens wel verstandig aan – zo veel mo-
gelijk – alle verweren in de conclusie van antwoord op te ne-
men. Dit omdat er natuurlijk niet op kan worden gerekend 
dat een nieuw verweer bij de mondelinge behandeling in 
voldoende mate kan worden toegelicht en/of dat er nog een 
tweede schriftelijke ronde komt (zie ook artikel 132 lid 2 Rv).

ARBITRAGE
Bedrog
In de Kroniek van 2021 bespraken wij HR 5 november 2021.11 
Daaruit volgt dat bedrog een grond is voor zowel herroeping 
(artikel 1068 Rv) als voor vernietiging van een arbitraal von-
nis (artikel 1065 lid 1 aanhef en onder e Rv).12 In HR 30 sep-
tember 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1332) stelt de Hoge Raad 
voorop dat herroeping (net als vernietiging) alleen moge-
lijk is als het bedrog ná de arbitrale procedure is ontdekt.13 
Als het bedrog tijdens de arbitrale procedure zelf wordt ont-
dekt, dan moet een partij dat in de arbitrage aankaarten, 
zodat hierover door de arbiters kan worden geoordeeld. Dat 
kan niet alsnog in een vernietigingsprocedure. Als de arbi-
ters het beroep op bedrog daarna verwerpen, kan niet op 
dezelfde grond vernietiging worden gevorderd bij de over-
heidsrechter. Nieuw aan dit arrest is dat buiten twijfel wordt 
gesteld dat ook na tussentijds appel van een arbitraal tus-
senvonnis nog ruimte bestaat om vanwege bedrog terug te 
komen van een bindende eindbeslissing.

Het tijdigheidsvereiste van artikel 
1022c en artikel 1074d Rv
Een overeenkomst tot arbitrage belet niet dat een partij een 
kort geding aanhangig maakt bij de civiele rechter. Artikel 
1022c Rv (bij een plaats van arbitrage binnen Nederland) en 
artikel 1074d Rv (bij een plaats van arbitrage buiten Neder-
land) bepalen echter dat wanneer een partij zich in zo’n voor-
lopige voorzieningenprocedure vóór alle weren beroept op 
het bestaan van een arbitrageovereenkomst, de rechter zich 
uitsluitend bevoegd verklaart als de gevraagde beslissing 
‘niet of niet tijdig’ in arbitrage kan worden verkregen. Over 
dit tijdigheidsvereiste bestaat een verdeelde lagere recht-
spraak. Het komt bij verschil van inzicht over de toepassing 
van deze regeling onder andere aan op het toepasselijke ar-
bitragereglement en de gebruiken bij een arbitrage-insti-
tuut. Ook dit jaar leverde dit tijdigheidsvereiste weer interes-
sante uitspraken op. Zo oordeelt het gerechtshof Den Haag 
in zijn arrest van 19 juli 2022 (ECLI:NL:GHDHA:2022:1519) 
over een verzoek tot een voorlopig deskundigenbericht. Par-
tijen zijn ICC-arbitrage in Duitsland overeengekomen. ICC-
arbitrage voorziet, aldus het hof, in een deskundigenbericht 
dat tijdig kan worden uitgebracht voorafgaand aan een in-
houdelijk debat in een arbitrage. De gewone rechter kan 
daarom op grond van de Nederlandse arbitragewet geen be-
voegdheid aannemen. Zie ook de noot onder dit arrest van 
R. Schellaars in JBPr 2023/11.
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BESLAG
Beslagsyllabus
In augustus 2022 is weer een nieuwe versie van de beslag-
syllabus gepubliceerd.14 Inhoudelijk zijn er geen opzien-
barende wijzigingen. Wel is het goed te weten dat de sylla-
bus op de volgende punten is aangepast:
– de – al bestaande – mogelijkheden van communicatie met 

de gerechten via Veilig mailen of het digitaal dossier zijn 
toegevoegd aan de syllabus (zie ook hierna onder Digitaal 
Procederen);15

– indien verlof tot het herhaald leggen van beslag wordt toe-
gestaan, beperkt de rechter dit in aantal en tijdsduur. De 
door advocaten op te nemen standaardtekst voor de be-
slissing van de rechter is aangepast;16

– verduidelijkt is dat een (hoofdelijke) vordering op iedere 
schuldenaar afzonderlijk moet worden begroot.17 Verder 
staat hier nu ook dat bij meerdere verzoekers de vordering 
van elk van hen zal moeten worden begroot;

– verduidelijkt is ook wanneer advocaten onder aan het 
verzoekschrift een passage moeten opnemen over het 
verlenen van een termijn voor het instellen van de eis in 
 hoofdzaak.18

In de beslagsyllabus staat al langer dat in het beslagrekest 
melding gemaakt moet worden van alle in Nederland of in 
het buitenland doorlopen, lopende of beëindigde procedu-
res die relevant zijn voor een goede beoordeling van de zaak 
(waaronder mede begrepen eerder ingediende beslagrekes-

ten bij dezelfde of een andere rechtbank).19 De Haarlemse 
voorzieningenrechter begrijpt die verplichting aldus, dat het 
(vanzelfsprekend) alleen om procedures en beslagrekesten 
tussen dezelfde partijen dient te gaan (zie vzngr. rechtbank 
Noord-Holland 15 juli 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:6208). 
In het beslagrekest moet trouwens ook worden vermeld als 
er juist géén dergelijke procedures zijn.20 Dat wordt nog wel-
eens vergeten.

Bewijsbeslag
Om te voorkomen dat bepaalde bewijsmiddelen ver-
loren gaan, kan bewijsbeslag uitkomst bieden.21 Vol-
gens de Rotterdamse voorzieningenrechter mag dit 
– onder bepaalde voorwaarden – zelfs onder een gerechts-
deurwaarder worden gelegd (zie vzngr. rechtbank Rotter-
dam, ECLI:NL:RBROT:2022:5122). Het bijzondere aan deze 
zaak is wel dat het beslag strekte tot het behouden van be-
wijs voor ernstig verwijtbaar handelen aan het adres van de 
betreffende deurwaarder bij de uitvoering van een ander be-
wijsbeslag.

Eis in hoofdzaak
Ingevolge artikel 700 lid 3 Rv dient – als dit nog niet is ge-
beurd – binnen een in het beslagverlof door de voorzienin-
genrechter te bepalen termijn de eis in de hoofdzaak te 
worden ingesteld. Die hoofdzaak kan ook een buitenland-
se procedure zijn, mits deze met voldoende waarborgen is 
omkleed.22 Ook na de Brexit kan dat een procedure in Groot-
Brittannië zijn (zie vzngr. rechtbank Noord-Holland 15 juli 
2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:6208). Dit terwijl er geen Eu-
ropese verordening meer van toepassing is op grond waar-
van de uitkomst van een procedure aldaar in Nederland kan 
worden erkend en ten uitvoer gelegd.
Tegen wie moet de eis in hoofdzaak worden ingesteld als 
de beslaglegger ermee bekend is dat de schuldenaar het 
beslagen goed – in weerwil van het beslag – aan een der-
de heeft vervreemd? Moet de eis in hoofdzaak dan wor-
den ingesteld tegen de schuldenaar of juist tegen de der-
de-verkrijger? In de zaak die leidde tot HR 11 februari 2022 
(ECLI:NL:HR:2022:164) oordeelde het Amsterdamse ge-
rechtshof dat er – eenvoudig gezegd – bij de schuldenaar 
niets meer te halen was, zodat de eis in hoofdzaak tegen 
de derde-verkrijger had moeten worden ingesteld. De Hoge 
Raad casseert. Hij stelt voorop dat bij een conservatoir le-
veringsbeslag op merkrechten de blokkerende werking van 
artikel 453a Rv van toepassing is. De beslaglegger kan de 
overdracht dus in beginsel negeren. Daarvoor moet hij het 
beslag nog wel vervolgen door het instellen van een eis in 
hoofdzaak. Nu daarin de gegrondheid van het door de be-
slaglegger ingeroepen vorderingsrecht dient te worden be-
oordeeld, moet de beslaglegger volgens de Hoge Raad de eis 
in beginsel instellen tegen zijn schuldenaar. Dat geldt ook in 
een geval zoals hier. De vordering kan in dat geval strekken 
tot de vaststelling door de rechter dat de beslaglegger jegens 
zijn schuldenaar een vordering tot levering van het beslagen 
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goed heeft. Zo nodig dient de rechter de vordering aldus te 
verstaan. De Hoge Raad oppert nog wel dat de beslaglegger 
ervoor kan kiezen de derde-verkrijger in de procedure in de 
hoofdzaak te betrekken. Dit al dan niet op de voet van arti-
kel 118 Rv. In zijn noot onder dit arrest in JBPr 2022/35 werpt 
A. Steneker de vraag op welke vrijheid de beslaglegger met 
dit nieuwe arrest nog heeft om toch (alleen) tegen de der-
de te procederen. Als het voor de schuldeiser niet onmoge-
lijk en niet heel bezwaarlijk is om tegen de schuldenaar te 
procederen, en het voor de derde wel lastig is om verweer te 
voeren, dan moet volgens Steneker inderdaad het beginsel 
gelden dat de schuldeiser tegen de schuldenaar moet pro-
cederen. Als die balans echter andersom of neutraal is, zou 
de schuldeiser volgens hem ook tegen de derde moeten kun-
nen procederen. Dat zou Steneker zich bijvoorbeeld kun-
nen voorstellen als het bestaan en de hoogte van de vorde-
ring geen punt van geschil is en de tegenwerpbaarheid van 
het beslag tegen de derde wel (en daarover al een procedure 
tegen de derde wordt gevoerd), of als de derde een aan de 
schuldenaar gelieerde partij is (bijvoorbeeld een moeder- of 

dochtermaatschappij met hetzelfde bestuur), voor wie het 
niet lastiger is dan voor de schuldenaar om inhoudelijk ver-
weer te voeren.
In HR 25 februari 2022 (ECLI:NL:HR:2022:298) werd een 
conservatoir beslag gevolgd door een hoofdzaak waarin in 
eerste aanleg een veroordeling was gevorderd, maar in ho-
ger beroep een verklaring voor recht. Levert het arrest met 
de toewijzing daarvan dan toch een executoriale titel op? 
Annotator K.J. Krzeminski signaleert in JBPr 2022/03 dat 
de centrale overweging (r.o. 3.2.3) in dit arrest in de sleutel 
van een executoriale titel lijkt te staan. Volgens hem gaat het 
echter in essentie om de vraag of een vordering tot verkla-
ring voor recht omtrent hoofdelijke aansprakelijkheid geldt 
als eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 700 lid 3 Rv. Het 
ging hier namelijk om de verdeling van de restantopbrengst 
van een reeds afgeronde executie. Daarvoor was van belang 
of het betreffende conservatoire beslag nog kon meedelen 
in de executieopbrengst of dat het was vervallen doordat de 
beslaglegger haar eis in hoger beroep had beperkt tot een 
verklaring voor recht. De Hoge Raad past zijn vaste juris-
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prudentie23 toe: een met voldoende waarborgen omgeven 
procedure waarin de gegrondheid en omvang van het door 
de beslaglegger ingeroepen vorderingsrecht wordt vastge-
steld, kan als eis in hoofdzaak in de zin van artikel 700 lid 
3 Rv gelden. Dat geldt ook voor de in deze zaak in hoger be-
roep gevorderde verklaring voor recht. Hiermee werd im-
mers duidelijkheid gegeven over de vraag of de beslaglegger 
daadwerkelijk aanspraak op betaling kon maken. Zoals Kr-
zeminski opmerkt, mag uit dit arrest dan ook niet worden 
afgeleid dat een verklaring voor recht in algemene zin als 
executoriale titel in de zin van artikel 430 lid 1 Rv kan wor-
den aangemerkt.

Europees bankbeslag
Onder bepaalde voorwaarden kan binnen Europa grens-
overschrijdend conservatoir derdenbeslag onder banken 
worden gelegd (zie ook de Kroniek van 2017-2018). In zijn ar-
rest van 2 december 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1804) stelt de 
Hoge Raad buiten twijfel dat de rechter, die moet beslissen 
op een verzoek van de schuldenaar tot intrekking of wijzi-
ging van een dergelijk bevel, rekening kan houden met fei-
ten en omstandigheden die bij de verlofverlening nog niet 
bekend waren.24 Omdat de Hoge Raad nog niet eerder ge-
oordeeld heeft over een Europees bankbeslag, schetst A-G 
Rank-Berenschot in zijn conclusie voor dit arrest uitvoerig 
het juridisch kader (ECLI:NL:PHR:2022:790). Dat kan in de 
praktijk goed van pas komen.

Risicoaansprakelijkheid beslag
Wat is het gevolg als de deurwaarder per abuis zaken van 
een derde in beslag neemt? Geldt dan ook het uitgangs-
punt van risicoaansprakelijkheid voor de beslaglegger25 
als achteraf de vordering waarvoor beslag is gelegd on-
gegrond blijkt? Dat is niet het geval (zie HR 15 juli 2022, 
ECLI:NL:HR:2022:1110). Zoals A-G Snijders in zijn conclusie 
voor dit arrest opmerkt, vormt een dergelijk beslag een in-
breuk op de rechten van de derde waarvoor geen (aanvan-
kelijke) rechtvaardiging bestaat in de vorm van een beslag-
verlof of een executoriale titel.26 Een dergelijk beslag is als 
eigendomsinbreuk volgens hem dan ook direct zonder meer 
onrechtmatig. G.J.P. Molkenboer komt in zijn noot onder dit 
arrest in JOR 2022/11 tot de conclusie dat hiermee de risico-
aansprakelijkheid bij beslag driedimensionaal is begrensd: 
(i) het conservatoir beslag dient achteraf bezien ten onrech-
te te zijn gelegd, (ii) alleen de beslaglegger zelf is daarvoor 
‘zonder meer’ aansprakelijk en (iii) alleen de schade als ge-
volg van het beslag op het vermogen van de (gewezen) be-
slagene zelf valt binnen het bereik van deze specifieke aan-
sprakelijkheid.

BEVOEGDHEID
Meervoudige behandeling kantonzaken?
De wet kent in artikel 98 Rv de mogelijkheid van verwijzing 
naar de meervoudige kamer, maar daaronder vallen niet de 
kantonzaken als bedoeld in artikel 93 Rv. In rechtbank Rot-

terdam 7 juli 2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:5494) verzucht de 
kantonrechter dat vanwege de maatschappelijke impact en 
de complexe juridische vraagpunten in deze zaak behan-
deling door een meervoudige kamer wenselijk is, maar dat 
de wet dit niet toestaat. De kantonrechter vindt een oplos-
sing door een tussenvonnis te wijzen en daarvan tussentijds 
hoger beroep open te stellen. Volgens annotator A. Ham-
merstein in JBPr 2022/28 een elegante oplossing. Door een 
tussenvonnis te wijzen en daarvan hoger beroep open te 
stellen, kan het hof in een meervoudige samenstelling de 
zaak opnieuw beoordelen en wel op basis van een voorlig-
gend uitvoerig gemotiveerd vonnis. Daarmee is aan de eisen 
van een behoorlijke rechtspleging, ook in complexe geschil-
len, ruimschoots voldaan.

Rechtsmacht: ‘anchor defendants’ en 
bevoegdheid bij vliegperikelen
Is er geen verdrag of EU-Verordening toepasselijk, dan kan 
de bevoegdheid van de Nederlandse rechter ook voort-
vloeien uit de eigen regeling in het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering. Op grond van artikel 7 lid 1 Rv kan 
rechtsmacht worden gecreëerd in Nederland ten aanzien 
van een buitenlandse medegedaagde als de Nederlandse 
rechter bevoegd is ten aanzien van de andere gedaagde(n). 
Daarvoor is vereist dat tussen de vorderingen een zodanige 
samenhang bestaat dat redenen van doelmatigheid een ge-
zamenlijke behandeling rechtvaardigen. Artikel 7 lid 1 Rv 
is in belangrijke mate ontleend aan de bevoegdheidsbepa-
ling die is opgenomen in artikel 6 lid 1 van de oude EEX-Vo 
(en thans in artikel 8 lid 1 Brussel I-bis Vo). Deze bevoegd-
heidsbepaling wordt wel ingezet om moedervennootschap-
pen van multinationals in hun eigen land aansprakelijk te 
stellen voor vermeend schadeveroorzakend handelen van 
buitenlandse dochtervennootschappen, waarbij tegelij-
kertijd met de moedervennootschap ook de desbetreffen-
de buitenlandse (klein)dochtervennootschappen worden 
gedagvaard. In rechtbank Rotterdam 21 september 2022 
(ECLI:NL:RBROT:2022:7549) gaat de rechter een stap ver-
der. Eisers in de hoofdzaak zijn verschillende natuurlijke 
personen die woonachtig zijn in de stad Maceió, gelegen in 
de staat Alagoas te Brazilië. In 2018 vonden in een bepaald 
deel van Maceió aardschokken plaats. Eisers stellen dat de 
aardschokken zijn veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten 
van het Braziliaanse Braskem SA en dat zij door de aard-
schokken schade hebben geleden. Zij zijn hierop bij de Ne-
derlandse rechter een procedure gestart met als doel hun 
schade op het Braskem-concern te verhalen. Tegelijk met 
de vordering tegen de Braziliaanse moedervennootschap 
Braskem SA hebben eisers ook vorderingen ingesteld tegen 
drie Nederlandse dochtervennootschappen van de Brazili-
aanse topholding. Volgens hen zijn de Nederlandse gedaag-
den hoofdelijk aansprakelijk op grond van het Braziliaanse 
milieurecht in het algemeen en het leerstuk van de aan-
sprakelijkheid van de ‘indirect polluter’ in het bijzonder. De 
Nederlandse dochtervennootschappen nemen weliswaar 
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de financiële beslissingen van het concern, maar lijken op 
basis van de feiten in het geheel niet betrokken bij het ver-
meend onrechtmatig handelen in Brazilië. Desalniettemin 
oordeelt de rechtbank dat de Braziliaanse topholding in re-
delijkheid kon voorzien dat zij voor de Nederlandse recht-
bank gedagvaard zou kunnen worden. Die voorzienbaar-
heid volgt uit de omstandigheid dat alle entiteiten van het 
Braskem-concern naar het (verstrekkende) Braziliaanse 
leerstuk van de ‘indirect polluter’ hoofdelijk aansprakelijk 
zouden kunnen zijn voor het vermeend onrechtmatig han-
delen van Braskem SA, zonder dat enige daadwerkelijke be-
trokkenheid van die entiteiten bij het vermeend onrecht-
matig handelen een vereiste is. Lezenswaardig is de noot 
van T.L. Schasfoort en J.W. Wind in JBPr 2022/83. Zij plei-
ten ervoor dat de Nederlandse rechter steeds voldoende on-
derzoek verricht en alleen dan rechtsmacht aanneemt ten 
aanzien van een buitenlandse medegedaagde indien er een 
voldoende ‘arguable case’ is tegen de Nederlandse ankerge-
daagde en/of er overigens voldoende aanknopingspunten 
zijn met Nederland.
In de zaak die leidde tot HvJ EU 3 februari 2022 (ECLI: 
EU:C:2022:71) hadden drie passagiers bij de rechter in 
Frankfurt aanspraak gemaakt op vertragingscompensatie 
door een luchtvaartmaatschappij. Zij hadden één boeking 
voor een vlucht die was opgesplitst in twee vluchtsegmen-
ten die door verschillende luchtvaarmaatschappijen werden 
verzorgd. Doordat de eerste vlucht te laat was gestart, had-
den verzoekers hun aansluitende vlucht gemist en kwamen 
zij met een vertraging van meer dan vier uur aan op hun 
eindbestemming. Het HvJ EU oordeelt dat de tussenbestem-
ming geen ‘plaats van uitvoering’ is zodat de rechter in de 
plaats van tussenbestemming niet internationaal bevoegd 
is krachtens artikel 7 punt 1 sub b (tweede streepje) van de 
Brussel I-bis Vo.
Ook in rechtbank Oost-Brabant 28 april 2022 (ECLI:NL: 
 RBOBR:2022:1738) had een consument een procedure aan-
hangig gemaakt tegen een (Zweedse) luchtvaartmaatschap-
pij. Vanwege de COVID-19-pandemie annuleert de consu-
ment de boeking op advies van de luchtvaartmaatschappij. 
De geboekte reis wordt omgezet in een voucher en later 
biedt de luchtvaartmaatschappij aan de voucher om te zet-
ten in terugbetaling. Als de consument aanspraak maakt op 
die betaling weigert de luchtvaartmaatschappij. De kanton-
rechter valt terug op de hoofdregel van artikel 7 lid 1 sub a 
van Brussel I-bis Vo en overweegt dat in feite sprake is van 
schuldvernieuwing: de verbintenis tot vervoer is tenietge-
gaan en eerst omgezet in een voucher en later in een beta-
lingsverplichting. Die laatste verplichting is nu onderwerp 
van de vordering. Uitgangspunt is dat een betaling wordt 
uitgevoerd aan de woonplaats van de schuldenaar. Naar Ne-
derlands recht is dat geregeld in artikel 6:116 BW. Voor af-
wijken van dit uitgangspunt zijn geen aanknopingspunten 
gesteld of gebleken. Nu de betaling in Nederland moet wor-
den uitgevoerd, acht de kantonrechter zich bevoegd en volgt 
toewijzing van de vordering. De kantonrechter is blijkens 

overweging 3.7 van het vonnis teruggevallen op de hoofdre-
gel van artikel 7 lid 1 sub a van Brussel I-bis Vo; de verbinte-
nis tot (terug)betaling die aan de eis ten grondslag ligt moet 
in Nederland worden uitgevoerd, dus kan de luchtvaart-
maatschappij voor de Nederlandse rechter worden gedaagd.

Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke 
rechter en bestuursrechter
In zijn arrest van 16 december 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1866) 
verduidelijkt de Hoge Raad dat de verstrekking van gege-
vens door de Belastingdienst (in dit geval aan de Nederland-
se Woonbond) geldt als een feitelijke handeling, waartegen 
geen bestuursrechtelijke procedure openstaat. De vraag of 
de verstrekking van de inkomensverklaringen onrechtma-
tig is, kon dus worden voorgelegd aan de civiele rechter.

BEWIJS
Bewijskracht onderhandse akte
Op grond van artikel 157 lid 2 Rv levert een authentieke of 
onderhandse akte ten aanzien van de verklaring van een 
partij omtrent hetgeen de akte bestemd is ten behoeve van 
de wederpartij te bewijzen, tussen partijen dwingend be-
wijs op van de waarheid van die verklaring. Artikel 158 lid 1 
Rv bevat een uitzondering op de hoofdregel van artikel 157 
lid 2 Rv en bepaalt dat deze regel niet van toepassing is op 
een onderhandse akte waarin verbintenissen van slechts 
één partij zijn aangegaan of vastgelegd, voor zover die ver-
bintenissen strekken tot de voldoening van een geldsom, 
tenzij deze partij de akte geheel met de hand heeft geschre-
ven of heeft voorzien van een goedkeuring die de geldsom 
voluit in letters vermeldt. De literatuur geeft geen duidelijk 
antwoord op de vraag of een akte deels door artikel 157 lid 
2 Rv (dwingende bewijskracht) en deels door artikel 158 lid 
1 Rv (vrije bewijskracht) kan worden beheerst. De beperkte 
literatuur die beschikbaar is, lijkt er grotendeels vanuit te 
gaan dat een dergelijke tweedeling niet mogelijk is.27 In HR 
25 november 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1725) geeft de Hoge 
Raad hierover meer duidelijkheid.28 In de zaak die leidde 
tot dit arrest had de eiser tot cassatie een verklaring onder-
tekend waarin hij bekende bitcoins van verweerder in cas-
satie te hebben gestolen en aangaf bereid te zijn de schade 
van verweerder in cassatie te vergoeden. Alleen het twee-
de deel van de verklaring bevatte dus een verbintenis van 
slechts één partij die strekte tot de voldoening van een geld-
som als bedoeld in artikel 158 lid 1 Rv. De vraag is of daar-
mee de gehele verklaring vrije bewijskracht heeft op grond 
van artikel 158 lid 1 Rv, of alleen het deel van de verklaring 
waarin eiser in cassatie aangaf bereid te zijn de schade te 
vergoeden. De Hoge Raad stelt voorop dat artikel 158 lid 1 Rv 
strekt tot bescherming tegen het ondoordacht tekenen van 
schuldbekentenissen of het tekenen van stukken in blanco. 
Volgens de Hoge Raad strookt het met het uitzonderings-
karakter van artikel 158 lid 1 Rv en de tekst van dat artikel 
(‘voor zover’) dat aan artikel 158 lid 1 Rv geen ruimere bete-
kenis toekomt dan nodig is om recht te doen aan die strek-
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king.29 De uitzondering van artikel 158 lid 1 Rv geldt in een 
geval als het onderhavige daarom slechts voor het gedeelte 
van de verklaring waarin een verbintenis tot voldoening van 
een geldsom is aangegaan of vastgelegd, terwijl aan de ove-
rige inhoud van de desbetreffende akte, overeenkomstig de 
hoofdregel van artikel 157 lid 2 Rv, wel dwingende bewijs-
kracht toekomt. Dit betekent in deze zaak dat aan het deel 
van de verklaring dat de toezegging bevat om de schade 
te vergoeden op grond van artikel 158 lid 1 Rv vrije bewijs-
kracht toekomt en het andere deel van de verklaring gewoon 
dwingende bewijskracht heeft op grond van de hoofdregel 
van artikel 157 lid 2 Rv.

Bewijslastverdeling
Op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv is het in be-
ginsel aan de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van 
door haar gestelde feiten of rechten om die feiten en rechten 
te stellen en – bij voldoende betwisting – te bewijzen. Het 
kan voorkomen dat dit voor een partij niet (goed) mogelijk 
is omdat de daarvoor benodigde informatie zich in het do-
mein van de wederpartij bevindt. Voor die situatie is, met 
name in gevallen van medische of beroepsaansprakelijk-
heid,30 met enige regelmaat een vorm van verlichting van 
artikel 150 Rv toegepast, die erop neerkomt dat enerzijds 
wordt vastgehouden aan de bewijslastverdeling die uit ar-
tikel 150 Rv voortvloeit, maar anderzijds de eisende partij 
processueel wordt tegemoetgekomen door het stellen van 
nadere eisen aan de motivering van de betwisting door de 
wederpartij.31 Dit wordt ook wel de verzwaarde motiverings- 
of stelplicht genoemd. Indien de gedaagde zijn verweer on-
voldoende motiveert en de eiser aldus onvoldoende aankno-
pingspunten biedt voor een meer specifieke onderbouwing 
van zijn stelling, zal de rechter voorshands moeten oorde-
len dat de eiser op dat punt aan zijn stelplicht heeft voldaan 
en het gestelde, bij gebreke van een voldoende gemotiveerd 
verweer, voorshands als vaststaand moeten aannemen, of 
zelfs de bewijslast op dat punt kunnen omkeren.32 HR 8 juli 
2022 (ECLI:NL:HR:2022:1058) illustreert (opnieuw33) dat de 
toepassing van de verzwaarde motiverings- of stelplicht niet 
beperkt is tot gevallen van medische of beroepsaansprake-
lijkheid, maar ook daarbuiten kan worden toegepast. In de 
zaak die leidde tot dit arrest was een opdracht verstrekt tot 
het verrichten van een onderzoek naar de optimale toepas-
sing van fiscale regelingen en kostenbesparingen op het ge-
bied van personeel en arbeid. De opdrachtnemer vorderde 
betaling van een ‘succes fee’, ten aanzien waarvan was over-
eengekomen dat die pas opeisbaar zou worden nadat de op-
drachtgever juridische zekerheid zou hebben gekregen dat 
de subsidies, kortingen of besparingen ontvangen zouden 
gaan worden. Volgens de Hoge Raad kan van de opdrachtne-
mer niet worden gevergd dat hij aantoont welke subsidies, 
kortingen of besparingen de opdrachtgever heeft ontvan-
gen althans voor welke subsidies de opdrachtgever dankzij 
de inspanningen van de opdrachtnemer voldoende juridi-
sche zekerheid heeft verkregen, nu de daarvoor benodigde 

gegevens zich bevinden in het domein van de opdrachtge-
ver en hij daar geen toegang toe heeft. Bij die stand van za-
ken ligt het volgens de Hoge Raad veeleer op de weg van de 
opdrachtgever om in het kader van zijn betwisting zodanige 
feitelijke gegevens te verstrekken dat hij de opdrachtnemer 
aanknopingspunten verschaft voor een eventuele nadere 
onderbouwing van zijn stelling.
Ter verlichting van de hoofdregel van artikel 150 Rv kan de 
rechter ook een vermoeden toepassen. Een vermoeden is 
het uit een vaststaand feit afleiden van een ontbrekend feit. 
Tegen het door middel van een vermoeden vastgesteld feit 
kan vervolgens tegenbewijs worden geleverd. Dat tegenbe-
wijs hoeft niet te bestaan in het bewijs van het tegendeel. 
Voldoende is dat door degene die tegenbewijs levert zoveel 
twijfel wordt gezaaid dat de op het vermoeden berustende 
vaststelling onhoudbaar wordt. Slaagt diegene daarin, dan 
vervalt het vermoeden en wordt het bewijsrisico geëffectu-
eerd dat steeds is blijven rusten op de partij die aanvanke-
lijk profiteerde van het vermoeden.34 In de zaak die leidde 
tot HR 15 juli 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1109)35 vorderde een 
(oud-)abonnementsspeler van de Staatsloterij, naar aanlei-
ding van een collectieve actie waarin een aantal mededelin-
gen van de Staatsloterij in de periode 2000 tot en met 2007 
(en eenmaal in 2008) op grond van artikel 6:194 (oud) BW 
als misleidend was aangemerkt,36 vergoeding van zijn in-
leg in die periode. Ter zake van het voor schadeplichtigheid 
vereiste causaal verband tussen de misleidende medede-
lingen van de Staatsloterij en de aankoop van de loten door 
de deelnemer deed de deelnemer een beroep op het World 
Online-arrest.37 In dat arrest zag de Hoge Raad aanleiding 
voor de toepassing van een vermoeden, nu het door de be-
leggers te leveren bewijs ter zake van het voor schadeplich-
tigheid vereiste causaal verband tussen de misleiding en 
hun beleggingsbeslissing problematisch was. Een beleg-
ger zal zich immers bij zijn beleggingsbeslissing in het al-
gemeen door een veelheid van factoren laten leiden, terwijl 
bovendien vaak niet valt aan te tonen dat hij daadwerkelijk 
heeft kennisgenomen van de misleidende mededeling, laat 
staan dat hij daadwerkelijk door de misleidende medede-
ling is beïnvloed. Deze bewijsproblemen zouden als gevolg 
kunnen hebben dat de door de prospectusrichtlijn beoogde 
bescherming van beleggers in de praktijk illusoir zou kun-
nen worden. In het onderhavige arrest benadrukt de Hoge 
Raad dat voor toepassing van een vermoeden à la World On-
line bewijsnood is vereist. De Hoge Raad oordeelt dat, an-
ders dan bij de vorm van misleiding die aan de orde was in 
de World Online-zaak, niet kan worden gezegd dat sprake is 
van zodanige bewijsproblematiek ter zake van het causaal 
verband dat de bescherming die de deelnemers aan artikel 
6:194 (oud) BW ontlenen, in de praktijk illusoir zou worden 
als zo’n vermoeden niet wordt aangenomen. Voor abonne-
mentsspelers geldt immers dat hun speelgeschiedenis be-
schikbaar is en op verzoek door de Staatsloterij ter beschik-
king wordt gesteld.
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Voorlopig getuigenverhoor
Op grond van artikel 186 Rv kan de rechter zowel vooraf-
gaand als tijdens een procedure op verzoek van een be-
langhebbende respectievelijk partij een voorlopig ge-
tuigenverhoor bevelen. De verzoeker tot een voorlopig 
getuigenverhoor dient in zijn verzoekschrift de aard en het 
beloop van de vordering te vermelden, alsmede de feiten of 
rechten die hij wil bewijzen (artikel 187 lid 3, aanhef en on-
der a en b, Rv). Dit dient hij te doen op zodanige wijze dat (i) 
voor de rechter die op het verzoek moet beslissen, (ii) voor de 
rechter voor wie het verhoor zal worden gehouden, alsmede 
(iii) voor de wederpartij voldoende duidelijk is op welk feite-
lijk gebeuren het verhoor betrekking zal hebben.
Dat er aan de toewijzing van een voorlopig getuigenver-
hoor doorgaans geen hoge eisen worden gesteld, beves-
tigt de Hoge Raad in twee uitspraken van 15 juli 2022 
(ECLI:NL:HR:2022:1105 en ECLI:NL:HR:2022:1112). Daar-
in stelt de Hoge Raad voorop dat volgens vaste rechtspraak 
niet vereist is dat de verzoeker al in het verzoekschrift nauw-
keurig aangeeft welke feiten en stellingen hij aan zijn voor-
genomen vordering ten grondslag wil leggen en omtrent 
welke feiten hij getuigen wil doen horen.38 Evenmin hoeft 
de verzoeker zich uit te laten over de precieze aard van de 
in te stellen vordering en de omvang van de geleden schade. 
Een voorlopig getuigenverhoor kan er immers juist mede 
toe dienen degene die daarom verzoekt, in staat te stellen 
te beoordelen of het zinvol is een voorgenomen vordering 
in te stellen.39 In de procedure tot het houden van een voor-
lopig getuigenverhoor ligt dan ook niet de toewijsbaarheid 
van de in het verzoekschrift aangeduide vordering ter toet-
sing voor.40 Bij het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor 
dient wel concreet te worden vermeld op welk feitelijk gebeu-
ren het verhoor betrekking zal hebben. Voorts geldt dat, zo 
nodig, ook duidelijk dient te worden gemaakt waarom de te 
horen getuigen hierover (mogelijk) kunnen verklaren.41 In-
dachtig dit kader geeft de Hoge Raad in zijn uitspraken van 
15 juli 2022 de gerechtshoven een tik op de vingers, als hij 
oordeelt dat de hoven in beide zaken te strenge eisen had-
den gesteld aan de inhoud van het verzoekschrift, althans 
hun oordeel ontoereikend hadden gemotiveerd. ‘Nieuw’ aan 
één van deze uitspraken (ECLI:NL:HR:2022:1112) is het oor-
deel van de Hoge Raad over de vraag of voor toewijzing van 
het verzoek vereist is dat de feiten waarover het voorlopig ge-
tuigenverhoor zal gaan al dan niet betwist zijn.42 De Hoge 
Raad oordeelt – anders dan tot voor kort weleens werd ge-
oordeeld in lagere rechtspraak43 – dat de omstandigheid dat 
feiten voorafgaand aan of in de procedure over het voorlo-
pig getuigenverhoor niet betwist zijn, op zichzelf niet mee-
brengt dat de verzoeker geen belang heeft bij een getuigen-
verhoor over deze feiten. De feiten zouden immers in de 
regel alsnog betwist kunnen worden.
Ook als een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor aan 
de hiervoor genoemde eisen voor toewijzing daarvan vol-
doet, kan het verzoek worden afgewezen op de gronden dat 
(i) van de bevoegdheid tot het bezigen van dit middel mis-

bruik wordt gemaakt, (ii) het verzoek strijdig is met een goe-
de procesorde en (iii) het verzoek afstuit op een ander, door 
de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar.44 Verder be-
staat geen bevoegdheid tot het verzoeken van een voorlopig 
getuigenverhoor indien de verzoeker bij toewijzing daarvan 
onvoldoende belang heeft (artikel 3:303 BW).45 Het arrest van 
de Hoge Raad van 11 maart 2022 (ECLI:NL:HR:2022:347) ziet 
op laatstgenoemde afwijzingsgrond (onvoldoende belang). 
Daarin speelde de vraag of bij de beoordeling van een ver-
zoek om een voorlopig getuigenverhoor door een belangen-
organisatie betekenis mag worden toegekend aan de vereis-
ten van artikel 3:305a BW. De Hoge Raad benadrukt dat bij 
de beoordeling van een verzoek om een voorlopig getuigen-
verhoor de in het verzoekschrift aangeduide vordering niet 
ter beoordeling voorligt.46 Dat staat er volgens de Hoge Raad 
echter niet aan in de weg dat in een geval waarin de voorge-
nomen vordering een collectieve actie is als bedoeld in arti-
kel 3:305a BW, het verzoek wegens onvoldoende belang kan 
worden afgewezen indien onvoldoende aannemelijk is dat 
de verzoeker bij het instellen van de beoogde vordering vol-
doet aan de vereisten van artikel 3:305a BW. Barbiers werpt 
in zijn noot bij het arrest in JBPr 2022/24 de vraag op of de 
Hoge Raad niet direct – en dus niet via het belangvereis-
te van artikel 3:303 BW – artikel 3:305a BW had kunnen of 
moeten toepassen, zoals ook in de lagere rechtspraak een 
aantal keer is gedaan. Naar aanleiding van de formulering 
van het oordeel van de Hoge Raad, waarbij in het kader van 
de vereisten van artikel 3:305a BW expliciet wordt verwezen 
naar de verzoeker, vraagt Barbiers zich eveneens af of de 
Hoge Raad heeft bedoeld dat de rechter die moet oordelen 
over een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor alleen 
moet beoordelen of voldoende aannemelijk is dat wordt vol-
daan aan de eisen die artikel 3:305a BW stelt aan de verzoe-
ker, of ook aan de eisen die dat artikel stelt aan de collectieve 
actie. De Haagse rechtbank lijkt laatstgenoemde uitleg van 
het arrest van de Hoge Raad te volgen in haar uitspraak van 
18 maart 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:2256).47

Wetsvoorstellen
In eerdere Kronieken schreven wij al over het over het Wets-
voorstel Wijziging van de Uitvoeringswet EG-bewijsverorde-
ning. De bewijsverordening (EU) 2020/1783 van 25 novem-
ber 2020 gaat over grensoverschrijdende samenwerking van 
gerechten van verschillende lidstaten, met als doel bewijs-
verkrijging in burgerlijke en handelszaken, en is per 1 juli 
2022 van toepassing. Genoemd wetsvoorstel ter uitvoering 
van deze verordening is op 24 juni 2022 bij de Tweede Ka-
mer ingediend. Op 15 september 2022 is verslag uitgebracht. 
Op dit moment is het wachten op de nota naar aanleiding 
van het verslag.
Ook schreven wij in eerdere Kronieken over het Wetsvoor-
stel Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht. Dit 
wetsvoorstel versimpelt en verbetert de mogelijkheden voor 
het verzamelen van de relevante informatie en bewijsmate-
riaal in de fase voorafgaand en tijdens de civiele procedure. 
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Het voorstel was al op 17 juni 2020 bij de Tweede Kamer in-
gediend, maar heeft even stilgelegen omdat het controversi-
eel was verklaard door de Tweede Kamer.48 Met het aantre-
den van het missionaire kabinet is deze status vervallen. Na 
een nota van wijziging op 20 juni 202249 is het wetsvoorstel 
op 30 juni 2022 aangemeld voor plenaire behandeling door 
de Tweede Kamer. Wordt vervolgd dus.

COLLECTIEVE ACTIE
Toepassing van de WAMCA in de praktijk
De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAM-
CA) bestaat alweer drie jaar. Er wordt steeds meer gebruik 
van gemaakt (zie ook de eerdere Kronieken). Naar verluidt 
concentreren de meeste massaclaimzaken in Europa zich in 
Nederland.50 Afgaande op het register voor collectieve vor-
deringen is dat niet onwaarschijnlijk.51 Werden er in 2020 
achttien collectieve vorderingen ingeschreven, in 2021 was 
dat aantal al min of meer verdubbeld.52 Die stijgende lijn zet 
in 2022 door. De eerste appeldagvaardingen zijn zelfs in het 
register te vinden.53 Inmiddels zijn door lagere rechters tien-
tallen uitspraken gewezen en rolbeslissingen genomen.
Ook de Hoge Raad liet zich op 11 maart 2022 (ECLI:NL: 
HR:2022:347) uit over de WAMCA. Daarin oordeelde hij zo-
wel over de vraag of bij de beoordeling van een verzoek om 
een voorlopig getuigenverhoor door een belangenorganisa-
tie betekenis mag worden toegekend aan de vereisten van 
artikel 3:305a BW (zie hierover uitgebreid het onderdeel ‘be-
wijs’), als ook over het toepasselijk recht. Geklaagd werd dat 
het hof ten onrechte aan de hand van het per 1 januari 2020 
gewijzigde artikel 3:305a BW had getoetst of de belangenor-
ganisatie belang had bij een voorlopig getuigenverhoor, ter-
wijl het inleidend verzoek in december 2019 – en dus vóór 
1 januari 2020 – was ingediend. Volgens de Hoge Raad was 
deze klacht onterecht. Op grond van het overgangsrecht blij-
ven voor een rechtsvordering die strekt tot bescherming van 
gelijksoortige belangen als bedoeld in de artikelen 3:305a 
tot en met 3:305d BW de voorwaarden van toepassing die 
golden vóór 1 januari 2020 indien (i) die vordering is inge-
steld vóór 1 januari 2020 of (ii) de rechtsvordering betrek-
king heeft op een gebeurtenis of gebeurtenissen die heeft of 
hebben plaatsgevonden vóór 15 november 2016.54 De Hoge 
Raad oordeelt dat, nu tot aan 1 januari 2020 geen hoofd-
zaak was ingesteld en er geen aanwijzing was dat de rechts-
vordering in de hoofdzaak (uitsluitend) betrekking had op 
een gebeurtenis of gebeurtenissen die hebben plaatsgevon-
den vóór 15 november 2016 het per 1 januari 2020 gewijzig-
de artikel 3:305a BW van toepassing is. Daarmee bevestigt 
de Hoge Raad ook dat een verzoek van een belangenorgani-
satie om een voorlopig getuigenverhoor niet is aan te mer-
ken als een rechtsvordering die strekt tot bescherming van 
gelijksoortige belangen als bedoeld in de artikelen 3:305a 
tot en met 3:305d BW. Anders was de ‘vordering’ op grond 
van het overgangsrecht immers wel vóór 1 januari 2020 in-
gesteld en dus het oude recht van toepassing geweest.
Hoewel de WAMCA in de jurisprudentie dus steeds meer 

vorm krijgt, is er ook nog het nodige werk aan de winkel. 
Kennelijk omdat de wettekst onvoldoende duidelijkheid 
biedt, wordt door rechters bijvoorbeeld verschillend geoor-
deeld over de ontvankelijkheidseisen waaraan moet wor-
den getoetst in geval van rechtsvorderingen met een ide-
eel doel en een zeer beperkt financieel belang, waarvoor op 
grond van artikel 3:305a lid 6 BW een ‘lichter regime’ geldt. 
Dit geldt met name voor het representativiteitsvereiste dat 
is neergelegd in artikel 3:305a lid 2 BW.55 In de rechtspraak 
is ook nog niet uitgekristalliseerd welke (ad-hoc)belangen-
organisaties zich nou precies op de uitzondering van artikel 
3:305a lid 6 kunnen beroepen, in het bijzonder als de zaak 
(ook) een indirect financieel belang heeft.56

Ook over de gevolgen van de WAMCA voor individuele pro-
cedures en meer in het bijzonder de vraag of een opt-out bij 
voorbaat mogelijk is, wordt door rechters verschillend ge-
oordeeld. Zo houdt de rechtbank Noord-Holland in haar be-
slissing van 2 maart 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:2317) de 
individuele procedure aan totdat duidelijk is of de WAM-
CA van toepassing is op een eerder geëntameerde collectie-
ve actie, en zo ja, of de eisers in de individuele procedures 
onder de groep nauw omschreven personen vallen. Volgens 
de rechtbank doet de stelling van de individuele eisers dat 
zij zonder meer gebruik zullen maken van de opt-outmoge-
lijkheid in de collectieve actie daaraan niet af. In haar uit-
spraak van 27 juli 2022 (ECLI:NL:RBAMS:2022:4344) ziet de 
rechtbank Amsterdam echter geen aanleiding voor aanhou-
ding van de individuele procedure in afwachting van het 
opt-in- en opt-outmoment in de WAMCA-procedure. Volgens 
de rechtbank behoeft met een opt-in van de in het buiten-
land wonende eiseres immers geen rekening te worden ge-
houden nu zij reeds individuele vorderingen had ingesteld. 
Ten aanzien van de vorderingen van de in Nederland woon-
achtige beleggers acht de rechtbank het aannemelijk dat ei-
seres namens die beleggers zal kiezen voor de opt-out.57

Nog een onderwerp waarover in de rechtspraak verschillend 
wordt geoordeeld, is welke regels van toepassing zijn in ho-
ger beroep. Zo oordeelt het gerechtshof Den Haag op 5 april 
2022 (ECLI:NL:GHDHA:2022:1316) dat de drie maanden ter-
mijn genoemd in artikel 1081c lid 3 Rv niet in acht dient te 
worden genomen in hoger beroep, terwijl gerechtshof Am-
sterdam bij rolbeslissing van 29 april 2022 (200.308.490/01)58 
precies het tegenovergestelde oordeelt.
Ook bestaat onduidelijkheid over de mogelijkheid om op 
grond van de WAMCA een massaschadeclaim in te stellen 
wegens een AVG-inbreuk.59 Onder andere de tekst van arti-
kel 80 AVG en overweging 142 geven volgens sommigen aan-
leiding te veronderstellen dat het voor lidstaten niet moge-
lijk is het recht op schadevergoeding wegens schending van 
de AVG in een collectieve actie zonder volmacht van de be-
trokkene (zoals de collectieve actie op grond van de WAM-
CA) te regelen. 60 De minister voor Rechtsbescherming is het 
daar niet mee eens. Volgens de minister biedt de AVG deze 
mogelijkheid wel degelijk.61 Dit lijkt ook te volgen uit het ar-
rest van het HvJ EU van 28 april 2022 waarin (de uitleg van) 
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artikel 80 lid 2 AVG aan de orde was.62 Nu het HvJ EU echter 
geen specifiek antwoord geeft op de vraag of de WAMCA ver-
enigbaar is met artikel 80 lid 2 van de AVG, is in de literatuur 
voorgesteld hierover een prejudiciële vraag te stellen.63

Een aantal belangrijke WAMCA-onderwerpen, zoals de col-
lectieve schadeafwikkeling op grond van artikel 1018i Rv, 
is ten slotte nog niet aan de rechter voorgelegd. Onder de 
WAMCA kan de rechter de exclusieve belangenbehartiger 
en de gedaagde bevelen elk een voorstel voor een collectie-
ve schadeafwikkeling te doen.64 In de literatuur is de ver-
wachting uitgesproken dat de schadeafwikkeling uiteinde-
lijk steeds zal aankomen op een inhoudelijk oordeel van de 
rechter, nu (schade-experts van) de gedaagde voorzienbaar 
steeds met een heel laag schadebedrag zullen aankomen, en 
(schade-experts van) de belangenorganisatie steeds met een 
heel hoog bedrag.65 De praktijk zal het uitwijzen.

Wetsvoorstellen tot aanpassing van de WAMCA
De eerste wijzigingen van de WAMCA zijn op komst. In de 
Kronieken van 2020 en 2021 schreven wij al over de Euro-
pese richtlijn representatieve vorderingen voor consumen-
ten.66 Deze richtlijn biedt, kort samengevat, de mogelijkheid 
van het voeren van een (grensoverschrijdende) collectieve 
actie wanneer sprake is van een inbreuk op Europees gere-
gelde consumentenrechten. De richtlijn moest uiterlijk 25 
december 2022 zijn omgezet in het nationale recht.67 Op 25 
mei 2022 respectievelijk 1 november 2022 hebben de Twee-
de Kamer en de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamer-
stuk afgedaan.68 De wet zal naar verwachting – overeen-
komstig de vereisten van de richtlijn69 – op 25 juni 2023 in 
werking treden.70 Dit brengt slechts een paar kleine aanpas-
singen van de WAMCA met zich, omdat de WAMCA groten-
deels al voldoet aan de eisen van de richtlijn.71

Daarnaast schreven wij in de Kroniek 2021 over het wets-
voorstel tot aanpassing van de WAMCA aan de Europese 
verordening ter bevordering van billijkheid en transparan-
tie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdien-
sten,72 dat voorziet in een bevoegdheid voor de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) om toezicht te houden op de na-
leving van de zogenoemde ‘platform-to-business-verorde-
ning’. Het wetsvoorstel is op 22 december 2022 bij de Twee-
de Kamer ingediend.73 Wordt vervolgd.

DIGITAAL PROCEDEREN
Technische eenmaking Rv
Met de gefaseerde invoering van de KEI-wetgeving tot digi-
talisering en vereenvoudiging van de civiele procedure werd 
in 2017 een begin gemaakt (zie ook de Kroniek van 2017). 
De Hoge Raad ging toen als eerste van start. Zes maanden 
later volgden verplichte KEI-pilots bij de rechtbanken Gel-
derland en Midden-Nederland. Vanwege allerlei inhoudelij-
ke en technische problemen moesten deze pilots al na twee 
jaar stoppen (zie ook de Kroniek van 2019). Bij de Hoge Raad 
gaat digitaal procederen wel goed. Daar geldt KEI-Rv nog 
steeds.74 Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een meer 

gestandaardiseerd procesverloop in cassatie dan in feite-
lijke instanties, het relatief beperkt aantal advocaten dat 
bij de Hoge Raad procedeert75 en het gebruik van een eigen 
(eenvoudiger) digitaal systeem.76 Het een en ander betekent 
dat er op dit moment twee versies van Rv gelden: één voor di-
gitaal procederen bij de Hoge Raad en één voor niet-digitaal 
procederen bij alle andere gerechten. Op 23 september 2022 
is een wetsvoorstel ingediend dat erin voorziet dat er weer 
één versie van Rv komt.77 De bepalingen voor het verplicht 
digitaal procederen bij de Hoge Raad worden onderge-
bracht in de titel over cassatie van de versie van Rv die geldt 
voor alle andere gerechten. Het wetsvoorstel bevat geen in-
houdelijke wijzigingen.

Verdere uitrol digitaal procederen
In de Kroniek van 2021 maakten wij melding van de suc-
cesvolle Amsterdamse pilot voor de digitale indiening van 
beslagrekesten en de landelijke follow-up daarvan per 15 
november 2021.78 Op verzoek van de Rechtspraak hebben di-
verse advocaten het digitaal procederen in de zaakstroom 
beslagrekesten inmiddels geëvalueerd.79 Daaruit blijkt dat 
advocaten vooral zeer te spreken zijn over de snelheid van 
het indienen, de respons van de gerechten en het gebruiks-
gemak van het webportaal. Inmiddels wordt dan ook ruim 
de helft van de beslagrekesten digitaal ingediend.80

Ook zijn er op civiel terrein al andere digitaliseringsstappen 
gemaakt. Zo bestaat sinds 11 april 2022 de mogelijkheid 
om een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek digitaal 
in te dienen bij de rechtbanken Midden-Nederland (locatie 
Utrecht) en Overijssel (locatie Almelo).81

EXECUTIE
Dwangsom
In de praktijk komt het een partij soms ‘wel goed uit’ als de 
wederpartij dwangsommen verbeurt. In rechtbank Noord-
Nederland 26 augustus 2022 (ECLI:NL:RBNNE:2022:3204) 
was de executant van dwangsommen daar echter zó eerlijk 
over dat hij alsnog met lege handen achterbleef. Door tijdens 
de mondelinge behandeling te erkennen dat hij bewust de 
dwangsommen had laten vollopen, kreeg hij een verbod tot 
executie/incassering van de verbeurde dwangsommen voor 
zijn kiezen wegens misbruik van executierecht.

Executiegeschil
Artikel 438 lid 6 Rv bepaalt dat verzet tegen de executie 
door een derde geschiedt door dagvaarding van zowel de 
executant als de geëxecuteerde. Dit geldt ook bij vorderin-
gen tot opheffing van een gelegd conservatoir beslag (ar-
tikel 705 lid 3 Rv), maar wordt nog wel eens vergeten. Ken-
nelijk ook in de zaak die leidde tot HR 9 september 2022 
(ECLI:NL:HR:2022:1173). Een tabaksproducent had ten las-
te van een logistiek dienstverlener beslag tot afgifte ter ver-
nietiging gelegd op een partij tabaksticks wegens concrete 
aanwijzingen dat sprake was van (dreigende) illegale handel 
dan wel de smokkel hiervan. Een groothandel stelde eige-
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naar van de sticks te zijn en vorderde opheffing van het be-
slag. De groothandelaar dagvaardde alleen de tabaksprodu-
cent en niet tevens de dienstverlener terwijl dat dus wel is 
voorgeschreven. Het hof stelde de ratio van genoemde bepa-
ling voorop: het beschermen van de zelfstandige belangen 
van de geëxecuteerde, welke belangen immers geenszins 
dezelfde hoeven te zijn als – en tegenstrijdig kunnen zijn 
aan – die van de derde die zich tegen executie of het beslag 
verzet. Nu de dienstverlener volgens het hof geen zelfstan-
dig belang bij de partij sticks had, vond het hof het – eenvou-
dig gezegd – wel prima zonder oproeping van de dienstver-
lener als geëxecuteerde. Dat lijkt praktisch, maar toch had 
ook het hof hier volgens de Hoge Raad iets over het hoofd ge-
zien: de groothandel had van het hof de gelegenheid moeten 
krijgen om alsnog de dienstverlener in het geding te betrek-

ken door oproeping op de voet van artikel 118 Rv binnen een 
daartoe door het hof te stellen termijn. De Hoge Raad gaat 
er – door de verwijzing naar een arrest uit 201782 – kennelijk 
vanuit dat hier sprake is van rechtsverhouding waarbij het 
rechtens noodzakelijk is dat een beslissing daarover in de-
zelfde zin luidt ten aanzien van alle bij die rechtsverhouding 
betrokkenen.
In de Kroniek van 2020 schetsten wij het door de Hoge Raad 
eind december 2019 (ingrijpend) gewijzigde kader bij exe-
cutiegeschillen. Daarbij moet een onderscheid worden ge-
maakt tussen de executie van een vonnis waartegen een 
rechtsmiddel is ingesteld of nog openstaat en de executie 
van een vonnis waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer 
openstaat. In gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2022 
(ECLI:NL:GHARL:2022:2605) wordt het kader bij executie-
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geschillen over onherroepelijke uitspraken ook toegepast 
bij een beslissing over de schorsing van de executie van een 
schikkingsovereenkomst die in een proces-verbaal is vast-
gelegd en executoriale kracht heeft. Met de in het proces-
verbaal vastgelegde vaststellingsovereenkomst hadden par-
tijen (hier) immers beoogd een (definitief) einde te maken 
aan tussen hen lopende procedures. Daarmee is volgens 
het hof bepalend of er sprake is van misbruik van bevoegd-
heid bij de executie daarvan. Nu de overeenkomst geen juri-
dische of feitelijke misslag bevatte en er ook niet op grond 
van daarna voorgevallen of gebleken feiten een noodtoe-
stand was ontstaan, strandt de schorsingsvordering. Het 
hof overweegt ten slotte dat dit laatste eveneens het geval 
is na een belangenafweging die gemaakt zou moeten wor-
den als de toets wordt toegepast van een vonnis waartegen 
nog een rechtsmiddel openstaat. Dat het hof dit zekerheids-
halve nog overweegt, doet bij annotator R.M. Andes in JBPr 
2022/54 het vermoeden rijzen dat het hof toch niet helemaal 
overtuigd is van zijn keuze voor het toepassen van het crite-
rium bij onherroepelijke uitspraken.

EXEQUATUR
In HvJ EU 7 april 2022 (ECLI:EU:C:2022:264) stond de vraag 
centraal of een betalingsbevel van de Engelse rechter in 
Oostenrijk ten uitvoer kon worden gelegd. Het Engelse beta-
lingsbevel was in 2019 gewezen ter uitvoering van twee be-
slissingen van een Jordaanse rechter. Het was gegeven zon-
der dat de Engelse rechter de rechtsbetrekking die aan de 
vonnissen ten grondslag lag inhoudelijk had getoetst. Het 
betalingsbevel was dus een ‘verkapt exequatur’ met betrek-
king tot uit een derde staat afkomstige vonnissen. In Neder-
land bestaat daarvoor de ‘verkapte exequaturprocedure’ van 
artikel 431 lid 2 Rv.83 Het HvJ EU boog zich onder andere over 
de vraag of zo’n verkapt exequatur onder het materiële toe-
passingsbereik van de Brussel I-bis Verordening valt, en zo 
ja, of het betalingsbevel dan op de voet van artikel 39 van 
de verordening in andere lidstaten uitvoerbaar is. Het HvJ 
EU beantwoordt beide vragen bevestigend. Hij stelt als ver-
eisten dat het bevel is afgegeven na een procedure op tegen-
spraak in de lidstaat van herkomst en daar uitvoerbaar is 
verklaard. Het HvJ EU wijst met name op het belang dat toe-
komt aan het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen de 
gerechten van de lidstaten met betrekking tot de erkenning 
en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Voor een 
kritische noot bij deze uitspraak wordt verwezen naar Strik-
werda in NJ 2022/213. Hij vraagt zich onder andere af of voor 
een verkapt exequatur, evenals voor een ‘echt’ exequatur, 
niet het verbod van een dubbele exequatur zou moeten gel-
den. Lezenswaard zijn ook de noot van Bens in JBPr 2022/68 
en het artikel ‘Tenuitvoerlegging van derdelands rechterlijke 
beslissingen en de Verordening Brussel I-bis’ van Zilinsky in 
WPNR 2022/7379 naar aanleiding van dit arrest.

EXHIBITIEPLICHT
De exhibitieplicht van artikel 843a Rv gaat niet zover dat er 
een recht op inzage is van bescheiden waarvan een partij in-
dicaties heeft of vermoedt dat de wederpartij over die stuk-
ken beschikt en waarvan hij vermoedt dat die bescheiden 
steun kunnen geven aan zijn of haar stelling. Rechtbank 
Den Haag 3 augustus 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:9253) laat 
hier geen twijfel over bestaan.
Het instellen van een 843a-incident is niet op voorhand in 
strijd met het stelsel van de Onteigeningswet, aldus de Hoge 
Raad in zijn arrest van 1 juli 2022 (ECLI:NL:HR:2022:981). 
De rechter dient zelf in een concreet geval te beoordelen of 
de behandeling van een vordering op grond van artikel 843a 
Rv tot onaanvaardbare vertraging in de onteigeningsproce-
dure zal leiden.
In gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 juli 2022 (ECLI:NL: 
 GHSHE:2022:2357) verzochten appellanten het hof geïnti-
meerde te bevelen afschriften van stukken over te leggen. 
Dit deden zij primair op grond van artikel 22 Rv en subsi-
diair op grond van artikel 843a Rv. Op grond van artikel 22 
Rv kan de rechter een partij of partijen – in elke stand van 
de procedure – bevelen bepaalde stellingen toe te lichten of 
bepaalde bescheiden over te leggen. Om de ingewikkeldere 
toets van artikel 843a Rv niet toe te hoeven passen, wijst het 
gerechtshof het verzoek toe op grond van artikel 22 Rv.84

GEZAG VAN GEWIJSDE
Beslissingen die de rechtsbetrekking in geschil betreffen 
en zijn vervat in een in kracht van gewijsde gegaan von-
nis, hebben in een ander geding tussen dezelfde partijen 
bindende kracht (artikel 236 lid 1 Rv). Ook aan dragende 
overwegingen in een beschikking kan gezag van gewijs-
de toekomen.85 In de zaak die leidde tot HR 13 mei 2022 
(ECLI:NL:HR:2022:683) was een voorzitter van een stichting 
op staande voet ontslagen door een andere bestuurder. Die 
andere bestuurder maakte vervolgens een ontslagprocedu-
re aanhangig bij de rechtbank. De rechtbank wees het ont-
slagverzoek af, de ex-voorzitter was al rechtsgeldig op staan-
de voet ontslagen. Later startte de ex-voorzitter een nieuwe 
procedure, waarin hij primair een verklaring voor recht vor-
derde dat het besluit hem op staande voet te ontslaan niet 
rechtsgeldig was. Zowel de rechtbank als het hof wees zijn 
vorderingen af. Dit omdat de beschikking van de rechtbank 
in de eerste procedure in kracht van gewijsde was gegaan 
en daarin al was geoordeeld dat de ex-voorzitter rechtsgel-
dig op staande voet was ontslagen. De ex-voorzitter ging 
hiertegen in cassatie. Hij stelde dat niet van hem kon wor-
den verwacht dat hij tegen de uitspraak in de eerste proce-
dure in hoger beroep zou komen, aangezien er sprake was 
van een voor hem gunstige uitspraak in het dictum. Dat ziet 
de Hoge Raad anders. Volgens de Hoge Raad was de overwe-
ging in de beschikking dat de ex-voorzitter rechtsgeldig was 
ontslagen dragend voor de afwijzing van het verzoek van de 
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bestuurder. Naast het dictum, komen ook dragende overwe-
gingen die tot het dictum hebben geleid gezag van gewijsde 
toe. In dit geval dus ook de overweging dat de ex-voorzitter 
al rechtsgeldig was ontslagen. De ex-voorzitter had daarom 
belang bij een hoger beroep tegen die beschikking, ook al 
was de uitkomst in zijn voordeel.
In een lidstaat van de Europese Unie gegeven beslissingen 
worden in de overige lidstaten erkend zonder vorm van pro-
ces.86 In zijn arrest van 15 juli 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1108) 
benadrukt de Hoge Raad dat het recht van het land waar-
in die beslissing is gegeven bepalend is voor de omvang van 
het gezag van gewijsde. Het hof had in deze zaak volgens 
de Hoge Raad klaarblijkelijk op basis van de uitleg van Bel-
gisch recht geoordeeld dat aan een – in Nederland erkend – 
Belgisch verstekvonnis gezag van gewijsde toekwam. In cas-
satie moet dit oordeel in stand blijven. De Hoge Raad kan 
immers geen uitspraken vernietigen die gebaseerd zijn op 
het recht van een vreemde staat (artikel 79 lid 1 aanhef en 
onder b RO).

HOGER BEROEP
Akte niet-dienen
In de zaak die leidde tot HR 16 december 2022 (ECLI:NL: 
HR:2022:1873) was er kennelijk iets fout gegaan met het tij-
dig toezenden van de memorie van grieven.87 Het hof ver-
leende akte niet-dienen omdat de memorie twee dagen na 
de uiterste termijn door het hof was ontvangen. Een ver-
strekkende beslissing omdat het niet-nemen van een me-
morie van grieven leidt tot niet-ontvankelijkverklaring van 
de appellant.88 Appellante verzocht het hof terug te komen 
op de verleende akte niet-dienen, maar tevergeefs. Volgens 
het hof was uit de overgelegde stukken wel af te leiden dat 
de memorie tijdig was aangeboden aan de koerier maar niet 
dat het stuk tijdig bij het hof was afgeleverd. Het feit dat de 
advocaat van de wederpartij een dag voor de uiterste termijn 
een kopie van de memorie had ontvangen, achtte het hof on-
voldoende grond om aan de termijnoverschrijding voorbij 
te gaan. Dit ongeacht zijn latere constatering dat ook in an-
dere zaken door dezelfde koerier verzonden memories niet 
tijdig bij het hof waren binnengekomen. De Hoge Raad cas-
seert en komt deels terug op een eerdere uitspraak.89 In 2015 
eiste hij nog dat voor het terugkomen op een verleende akte 
niet-dienen bijzondere, in de zin van uitzonderlijke, door de 
rechter nauwkeurig aan te geven, omstandigheden zijn ver-
eist. Nu is hij soepeler. De rechter is bevoegd, en ook gehou-
den, terug te komen van het verlenen van akte niet-dienen 
indien naderhand blijkt van feiten of omstandigheden die, 
als de rechter die had gekend op het moment dat de beslis-
sing werd genomen, tot het oordeel hadden geleid dat het 
onaanvaardbaar is om akte niet-dienen te verlenen.

Beperking omvang processtukken
In de laatste twee Kronieken bespraken wij de – sinds april 
2021 – bij de hoven geldende regels voor de omvang van pro-
cesstukken. Een door een groep advocaten tegen deze re-
gels gestart kort geding heeft inmiddels geleid tot een be-
slissing van de Hoge Raad. In zijn arrest van 3 juni 2022 
(ECLI:NL:HR:2022:824) geeft de Hoge Raad een – voor veel 
advocaten – teleurstellend antwoord op prejudiciële vragen 
in dat kort geding.90 De hoven mogen in procesreglementen 
beperkingen aan de omvang van processtukken stellen. De 
Hoge Raad gaat ervan uit dat deze regels een goed en snel ver-
loop van de procedure bevorderen. In de overgrote meerder-
heid van de zaken komt het recht op toegang tot de rechter 
volgens hem niet in het gedrang. Dat geldt volgens de Hoge 
Raad ook voor het recht op hoor en wederhoor. Op dit arrest 
is veel kritiek, zelfs van oud-raadsheer in de Hoge Raad A. 
Hammerstein. In BER 2022/97 heeft hij allerlei inhoudelijke 
en praktische bezwaren tegen dit arrest. Opmerkelijk is ook 
dat Hammerstein advocaten aanraadt om bij elk verzoek tot 
verlenging letterlijk te verwijzen naar de rechtsoverweging 
van de Hoge Raad over het belang van genoemde beginselen 
en aan te voeren dat een beperking van het aantal bladzij-
den in de betreffende zaak de toegang tot de rechter belem-
mert.91 Volgens Hammerstein kan dan geen hof weigeren 
toestemming te verlenen. Zie ook J.C. Heuving die zich in 
TVvP 2022/4 terecht afvraagt hoe een rolraadsheer hierover 
een weloverwogen beslissing kan nemen zonder (al) de ‘ins 
en outs’ van de betreffende zaak te kennen.
De kans lijkt groot dat mogelijke plannen om dergelijke re-
gels tevens in eerste aanleg in te voeren door alle kritiek in 
de kiem worden gesmoord. De advocatuur kan dat wellicht 
ook proberen te voorkomen door uit eigener beweging in 
eerste aanleg niet meer onnodig lange stukken in te dienen 
en daarmee rechterlijke irritatie op te wekken. Probleem 
daarbij is natuurlijk wel dat met de beperking van de om-
vang van procestukken en de spreektijd in hoger beroep, de 
nadruk steeds meer op het eerste processtuk in eerste aan-
leg komt te liggen.92 Dat een te lang processtuk rechterlijke 
irritatie kan opwekken, blijkt uit rechtbank Noord-Holland 
22 juni 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:5578). Een ogenschijn-
lijk eenvoudige zaak, waarin een duidelijk getergde Alk-
maarse kantonrechter zich geconfronteerd zag met twee 
dagvaardingen met producties van ieder ongeveer duizend 
pagina’s met een gewicht van in totaal zes kilo.

Eiswijziging in hoger beroep
Het is binnen de grenzen van de goede procesorde moge-
lijk om in hoger beroep, in beginsel niet later dan bij de 
eerste memorie, de eis of de gronden daarvan te veran-
deren of te vermeerderen.93 In zijn arrest van 8 juli 2022 
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(ECLI:NL:HR:2022:1056) stelt de Hoge Raad buiten twijfel 
dat een partij ook voor het eerst in hoger beroep aan haar eis 
een vordering ten grondslag kan leggen die zij door middel 
van cessie van een derde heeft verkregen.94 Volgens G.C.C. 
Lewin in JBPr 2022/74 niets nieuws of verrassends. Toch be-
reikten het hof en de A-G een andere uitkomst.

Gevolgen verstek in hoger beroep
Dit gaat nog weleens fout: in een appeldagvaarding hoe-
ven niet de in artikel 139 Rv genoemde gevolgen van verstek 
door geïntimeerde(n) te worden vermeld.95 Immers, toewij-
zing van de vordering, tenzij deze de rechter onrechtma-
tig of ongegrond voorkomt, doet zich in hoger beroep niet 
voor.96 In zijn arrest van 17 juni 2022 legt de Hoge Raad uit 
wat dan wel de gevolgen van niet-verschijnen door geïnti-
meerde in hoger beroep zijn (ECLI:NL:HR:2022:867). Om 
te beginnen moet de appelrechter door beoordeling van de 
daartoe aangevoerde grieven nagaan of de appellant met 
succes opkomt tegen de in eerste aanleg gedane uitspraak. 
Is dat niet het geval, dan blijft die uitspraak in stand, ook 
als een geïntimeerde niet is verschenen. Indien één of meer 
grieven slagen in een geval waarin een in hoger beroep niet 
verschenen geïntimeerde in eerste aanleg gedaagde was en 
in die instantie wel was verschenen, dient de appelrechter 
op grond van de devolutieve werking van het hoger beroep 
het door die geïntimeerde in eerste aanleg gevoerde verweer 
in zijn beoordeling te betrekken. Mogelijk komt nu de ge-
dachte op dat het dus geen kwaad kan om verstek in hoger 
beroep te laten gaan. Maar dan loopt geïntimeerde wel het 
risico dat de appellant ten opzichte van de eerste aanleg de 
zaak anders inkleurt. Als de appellant in hoger beroep echt 
feitelijke of juridische stellingen wil wijzigen of aanvullen, 
is natuurlijk wel een eiswijziging nodig.97 Bovendien moet 
deze ook aan de niet-verschenen geïntimeerde worden be-
tekend (artikelen 130 lid 3 Rv jo. 353 Rv). Ook dat gaat trou-
wens nog weleens fout. Zie bijvoorbeeld gerechtshof Arn-
hem-Leeuwarden 22 maart 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022: 
2174). Bij gebreke van betekening van de eiswijziging aan de 
niet-verschenen geïntimeerde, laat het hof de wijziging bui-
ten beschouwing en wordt alleen beslist op de oorspronke-
lijke eis.

Grievenstelsel
Als grieven dienen naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad 
alle gronden te worden aangemerkt die de appellant aan-
voert om de bestreden uitspraak vernietigd te krijgen.98 
Grieven behoeven niet als zodanig te worden aangekondigd, 
maar aan een grief moet wel de eis worden gesteld dat deze 
voor de wederpartij voldoende kenbaar in de procedure naar 
voren is gebracht.99 Deze regel was de bron van discussie die 

ten grondslag lag aan het arrest van de Hoge Raad van 22 
april 2022 (ECLI:NL:HR:2022:594). De HR gaat er daarin van-
uit dat niet voldoende kenbaar was dat een bepaalde passa-
ge in de memorie van grieven moest worden opgevat als een 
grief. Dit terwijl A-G Snijders dat in zijn conclusie voor dit ar-
rest duidelijk anders ziet.100 Mede gelet op de inhoud van het 
partijdebat acht hij de grief wel voldoende kenbaar. Hij op-
pert zelfs dat de geïntimeerde zich – in zijn woorden – moge-
lijk bewust van de domme had gehouden door de betreffen-
de passage niet als grief op te vatten. Dit om zo de kans op 
een vermoedelijk succesvolle grondslag voor de vordering 
van de wederpartij te ontlopen.

Tussentijds beroep
Het tussentijds opkomen tegen een tussenuitspraak is mo-
gelijk als de rechter dit heeft bepaald.101 In de zaak die leid-
de tot HR 28 januari 2022 (ECLI:NL:HR:2022:83) was met dat 
laatste duidelijk iets fout gegaan. Eiseres in cassatie had het 
hof verzocht verlof te verlenen voor het instellen van tussen-
tijds cassatieberoep. De datum waarop het hof hierover een 
beslissing zou nemen, kwam keurig in het roljournaal te 
staan en op die roldatum zelf ontvingen partijen een toewij-
zend arrest. Dat laatste was kennelijk toch niet de bedoeling 
van het hof. Nog op dezelfde dag werd door de griffie in het 
roljournaal vermeld dat – vanwege nieuw binnengekomen 
stukken – het arrest van de rol werd gehaald. Ook volgde een 
telefonisch verzoek van de rolgriffier om het toewijzende ar-
rest terug te sturen en kwam de zaak in het roljournaal twee 
weken later voor een beslissing over de verdere voortgang te 
staan. Eiseres in cassatie maakte toch gebruik van het – in 
het ‘ingetrokken’ arrest – verleende verlof en stelde tussen-
tijds cassatieberoep in. Is dat beroep dan ontvankelijk? A-G 
De Bock vindt van wel en zoekt het antwoord in het gesloten 
stelsel van rechtsmiddelen: de rechter kan een dergelijk ar-
rest slechts verbeteren en aanvullen binnen de grenzen van 
de artikelen 31 Rv (verbeteren kennelijke fout die zich leent 
voor eenvoudig herstel) of 32 Rv (verzuimd te beslissen over 
een onderdeel van het gevorderde of verzochte).102 De Hoge 
Raad gooit het over een andere boeg. Er heeft onduidelijk-
heid kunnen ontstaan over de vraag of het verlof is verleend. 
De rechtszekerheid eist dan dat ervan moet worden uitge-
gaan dat het verlof is verleend.

Stellen na anticipatie
Artikel 126 lid 1 Rv, dat ook in hoger beroep geldt (artikel 
353 lid 1 Rv), bepaalt dat de gedaagde de roldatum, ver-
meld in het exploot van dagvaarding, kan vervroegen door 
aan de eiser bij exploot een vroegere roldatum aan te zeg-
gen. Daar was in de zaak die leidde tot HR 7 oktober 2022 
(ECLI:NL:HR:2022:1387) zeker aanleiding voor nu appellant 
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had gedagvaard tegen een termijn van ruim een jaar. Na ver-
vroeging van de roldatum door geïntimeerde, stelde appel-
lant zich alleen niet op de vervroegde roldatum en verwees 
het hof de zaak naar een latere roldatum zodat appellant 
zich alsnog kon stellen (artikel 127 lid 2 Rv in verbinding 
met artikel 123 lid 1 Rv). Deze herstelmogelijkheid werd (al-
leen) in het roljournaal vermeld. Dat had appellant kenne-
lijk gemist omdat deze zich ook niet op de nadere roldatum 
stelde, waarna het hof geïntimeerde ontslag van instantie 
verleende met veroordeling van appellant in de proceskos-
ten. In cassatie betoogde appellant onder meer dat hij zich 
al in de appeldagvaarding had gesteld. Dat is (natuurlijk) 
niet voldoende. Contrair aan de conclusie van A-G103 oor-
deelt de Hoge Raad echter wel dat het hof er niet mee had 
mogen volstaan de herstelmogelijkheid alleen in het rol-
journaal aan te tekenen. Dit terwijl hij in 2017 nog oordeel-
de dat het tot de taak van de advocaat behoort om zich op de 
hoogte te stellen van de stand van zaken van de procedure 
en om daartoe het roljournaal te raadplegen.104 In die zaak 
uit 2017 ging het echter om een (nadere) termijn voor me-
morie van grieven terwijl het hier mogelijk minder voor de 
hand lag dat appellant het roljournaal zou bewaken nu de 
vervroegde roldatum haar alleen bij exploot was aangezegd. 
Dan ligt het – volgens de Hoge Raad – op de weg van de grif-
fier om de partij die verzuimd heeft om advocaat te stellen 
te informeren over de door de rechter geboden gelegenheid 
tot herstel.

KORT GEDING
Voorlopige voorziening ex artikel 223 
Rv ook mogelijk in kort geding?
In zijn vonnis van 3 februari 2022 gaat de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL: 
 RBMNE:2022:375) ervan uit dat een incident op de voet van 
artikel 223 Rv in kort geding mogelijk is. Een stapeling van 
voorlopige voorzieningen acht hij niet wenselijk, zodat te-
rughoudendheid past bij de toewijzing daarvan. Bij de be-
slissing in een dergelijk incident moeten volgens de voorzie-
ningenrechter de belangen van partijen worden afgewogen 
tegen de achtergrond van de te verwachten resterende duur 
van de hoofdzaak (het kort geding) en van de proceskan-
sen daarin. Die afweging pakt hier ongunstig uit voor de 
eisende partij (die meteen in de kortgedingdagvaarding 
de incidentele vordering had geformuleerd). De praktijk 
laat zien dat hier kennelijk wisselend over kan worden ge-
dacht. Zo gaat de Haarlemse kantonrechter ervan uit dat 
een dergelijke incidentele vordering in kort geding juist 
niet mogelijk is (rechtbank Noord-Holland 21 juni 2022, 
ECLI:NL:RBNHO:2022:5393). Volgens P. de Bruin in JBPr 
2022/62 ten onrechte. In ieder geval wordt in de literatuur 
de mogelijkheid van een zogenoemde ‘freezing order’ voor-
afgaand aan de kortgedingzitting gegrond op artikel 223 

Rv.105 Aan de in dat artikel voorgeschreven aanhangigheid 
van het geding is in kort geding natuurlijk al voldaan op het 
moment van mededeling van de dagbepaling.106 Een derge-
lijk tussenvonnis kan aan de orde zijn als gedaagde niet wil 
toezeggen de uitkomst van het kort geding af te wachten en 
de gewraakte handeling (bijvoorbeeld de uitwinning van 
een bankgarantie of de sloop van een pand) tot een niet of 
zeer bezwaarlijk terug te draaien situatie mocht leiden.

Voorafgaand schriftelijk verweer
Bij steeds meer rechtbanken is het mogelijk dat de gedaag-
de voorafgaand aan de kortgedingzitting schriftelijk ver-
weer indient. Vaak wordt hiervoor gekozen vanwege de 
korte zittingsduur (deze varieert van zestig tot negentig mi-
nuten).107 Het is voor gedaagde wel zaak om vervolgens ook 
nog op de zitting te verschijnen. Anders zal de rechter geen 
acht slaan op de door gedaagde ingediende stukken en kan 
verstekverlening volgen.108 Rechtbank Overijssel 3 mei 2022 
(ECLI:NL:RBOVE:2022:1414) onderstreept dat nog eens. De 
kortgedingrechter kan in een dergelijk geval (natuurlijk) 
ook beslissen om de zaak (kort) aan te houden en gedaagde 
voor een nieuwe zittingsdatum op te (laten) roepen. Uit de 
aard van het kort geding volgt immers dat de rechter in kort 
geding een zekere vrijheid moet hebben bij verstekverlening 
en dat de belangen van gedaagde om zich behoorlijk te kun-
nen verdedigen moeten worden afgewogen tegen het belang 
van eiser bij een spoedvoorziening.109

KOSTEN
Hoofdelijkheid
Bij een veroordeling van twee of meer partijen tot beta-
ling van de proceskosten, geldt als uitgangspunt dat zij ie-
der voor het geheel aansprakelijk zijn en dus hoofdelijk zijn 
verbonden tot nakoming van die veroordeling.110 Daartoe is 
niet vereist dat de in het gelijk gestelde partij heeft gevor-
derd of verzocht dat veroordeling van de wederpartijen in de 
proceskosten hoofdelijk zal worden toegewezen, aldus de 
Hoge Raad op 23 december 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1942). 
De rechter kan in de omstandigheden van het geval aanlei-
ding zien om anders te bepalen, bijvoorbeeld als de in de 
kosten te veroordelen partijen niet bij dezelfde advocaat of 
gemachtigde zijn verschenen en geen gelijkluidend verweer 
hebben gevoerd.

Nakosten
Naar vaste rechtspraak levert een kostenveroordeling ook 
een executoriale titel op voor de na de uitspraak nog val-
lende kosten, de nakosten.111 In zijn arrest van 20 juni 2022 
(ECLI:NL:HR:2022:853) voegt de Hoge Raad daaraan toe dat 
dit ook geldt voor de wettelijke rente over die nakosten. Hier 
is dus geen afzonderlijk oordeel voor nodig.
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Werkelijk gemaakte kosten 
verzoekschriftprocedure
In een verzoekschriftprocedure kan de rechter een veroor-
deling in de proceskosten uitspreken (artikel 289 Rv). Voor 
een veroordeling in de werkelijk gemaakte proceskosten 
kan, ook in een verzoekschriftprocedure, alleen plaats zijn 
in buitengewone omstandigheden, waarbij dient te worden 
gedacht aan misbruik van procesrecht of onrechtmatig han-
delen (zie HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1934).112

Zekerheidstelling
Uit artikel 224 lid 1 Rv volgt dat partijen zonder woonplaats 
of gewone verblijfplaats in Nederland die bij een Neder-
landse rechter een vordering instellen, verplicht zijn op vor-
dering van de wederpartij zekerheid te stellen voor de pro-
ceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan zij 
veroordeeld zouden kunnen worden.113 In de zaak die leid-
de tot HR 9 september 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1181) kwam 
de vraag aan de orde of een schriftelijke depotovereenkomst 
nodig is als het door de rechter bepaalde bedrag op een no-
tariële kwaliteitsrekening wordt gestort en aan de zeker-
heidstelling ook geen verdere eisen zijn gesteld. Als een par-
tij op die manier zekerheid stelt, volgt uit artikel 224 Rv niet 
zonder meer dat er dan ook tijdig een depotovereenkomst 
moet worden gesloten op straffe van niet-ontvankelijkheid.
Artikel 6:51 lid 2 BW bepaalt dat de aangeboden zekerheid zo-
danig moet zijn dat de vordering en als daartoe gronden zijn, 
de daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en 
dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal zal kunnen 
nemen. Onder verwijzing naar het hiervoor besproken ar-
rest (HR 9 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1181) oordeelt 
de Hoge Raad op 25 november 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1740) 
dat de rechter in de uitspraak waarin hij zekerheidstelling 
beveelt, kan bepalen welke vorm van het stellen van zeker-
heid in ieder geval voldoet aan de eisen van artikel 6:51 lid 2 
BW. Indien de partij een andere vorm van zekerheid stelt of 
aanbiedt moet de rechter onderzoeken of die vorm van ze-
kerheid in overeenstemming is met de eisen van artikel 6:51 
lid 2 BW. De rechter dient dan te beoordelen of de schuldei-
ser daar zonder moeite verhaal op kan nemen.
Een partij die woonachtig is in de Europese Unie kan niet 
worden verplicht zekerheid te stellen (artikel 224 lid twee 
sub b Rv). Maar hoe zit dat na de Brexit met een partij uit 
Groot-Brittannië? Volgens de rechtbank Midden-Neder-
land (1 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1979) bestaat in 
de rechtspraktijk geen eensgezindheid over de vraag of het 
EEX-verdrag van 27 september 1968, althans diens recentste 
opvolger de Brussel I-bis Verordening, is herleefd als gevolg 
van de Brexit en of Groot-Brittannië al dan niet nog is aan-
gesloten bij dit verdrag. Volgens de rechtbank is die vraag 
voor deze zaak niet relevant. De rechtbank oordeelt dat het 
 ‘Aanvullend Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
betreffende rechtsgedingen’ van 17 november 1967 nooit is 
vervangen. Daarom is artikel III van dit aanvullende verdrag 
steeds blijven gelden. Uit dit artikel volgt dat een onderdaan 
van Groot-Brittannië niet verplicht is zekerheid te stellen als 
een onderdaan van Nederland dat in een vergelijkbaar ge-
val niet hoeft te doen. Er is dus sprake van de uitzonderings-
grond van artikel 224 lid 2 sub a Rv (uit een verdrag volgt dat 
er geen verplichting tot zekerheidstelling bestaat).
Vallen de kosten die zijn gemaakt als gevolg van een (ver-
meend) onrechtmatig gelegd conservatoir beslag on-
der het begrip ‘schadevergoeding’ uit artikel 224 lid 1 Rv? 
De rechtbank Amsterdam vindt van niet (20 april 2022, 
ECLI:NL:RBAMS:2022:4374) en zoekt daarvoor aansluiting 
bij een arrest van de Hoge Raad uit 1925.114

UITSPRAAK
Artikel 233 lid 3 Rv en artikel 235 Rv bepalen dat de rechter 
ambtshalve respectievelijk na een incident in hoger beroep 
aan het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van een vonnis 
de voorwaarde kan verbinden dat de partij met de executori-
ale titel zekerheid verschaft aan de veroordeelde. Het vonnis 
wordt pas uitvoerbaar bij voorraad als aan die opschortende 
voorwaarde van zekerheidstelling is voldaan. HR 1 juli 2022 
(ECLI:NL:HR:2022:987) leert dat aan deze voorwaarde geen 
dwangsom kan worden verbonden. Dit vanuit de gedach-
te dat het hier niet om een bevel tot zekerheidstelling gaat, 
noch om een verbod om tot tenuitvoerlegging over te gaan 
zonder zekerheid te stellen. Van een ‘hoofdveroordeling’ in 
de zin van artikel 611a lid 1 Rv is in een dergelijk geval dan 
ook geen sprake.
Mag de rechter vier dagen na de zitting mondeling uit-
spraak doen en daarover alleen telefonisch berichten en de 
uitwerking ook nog eens pas drie weken later ter beschik-
king stellen? Nee, natuurlijk niet (zie HR 21 januari 2022, 
ECLI:NL:HR:2022:58). Die handelwijze strookt niet met het 
bepaalde in artikel 30p Rv, waaruit volgt dat als de rech-
ter mondeling uitspraak doet, de beslissing en de gronden 
daarvoor ter zitting moeten worden meegedeeld.115

VERSTEK/VERZET
Verschijnt een partij niet in de procedure, dan zal deze – in-
dien de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht 
zijn genomen – op grond van artikel 139 Rv bij verstek wor-
den veroordeeld, tenzij de vordering de rechtbank onrecht-
matig of ongegrond voorkomt. Om meer inzichten te krij-
gen in de vraag wie vaak verstek laten gaan, heeft het WODC 
het CBS gevraagd een statistisch onderzoek uit te voeren 
naar de sociaal-economische kenmerken van gedaagden bij 
door de kantonrechter behandelde handelszaken. Het rap-
port is in 2022 gepubliceerd op de website van het WODC 
(WODC. nl). Uit het rapport volgt, kort samengevat, dat (i) ge-
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daagden die verstek laten gaan rela-
tief vaak bestaan uit éénouderhuis-
houdens, een laag inkomen hebben en 
vaak over een negatief vermogen beschikken, (ii) vrouwen 
iets vaker dan mannen verstek lijken te laten gaan, hoewel 
mannen vaker worden gedaagd en (iii) verstekgangers vaak 
jonger dan 35 jaar zijn.
De gedaagde die bij verstek is veroordeeld, kan daartegen 
in verzet komen door het betekenen van een dagvaarding 
(artikel 143 Rv). Het exploot van verzet geldt dan als con-
clusie van antwoord, waarbij ook een reconventionele vor-
dering kan worden ingesteld (artikel 147 lid 1 Rv). Artikel 
143 Rv kent grofweg een drietal aanvangsmomenten van de 
verzettermijn: 1) na de betekening van het verstekvonnis in 
persoon, 2) na een daad van bekendheid of 3) na de tenuit-
voerlegging van het verstekvonnis. In haar uitspraak van 9 
februari 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:601) oordeelt de recht-
bank Midden-Nederland dat de onwaarschijnlijkheid dat de 
post niet is gelezen en/of de ‘plicht’ om hiervoor iemand te 
regelen niet als het plegen van een daad van bekendheid 
kan worden aangemerkt.
Wordt het verzet niet tijdig ingesteld, dan is de gedaagde niet-
ontvankelijk in het verzet tegen de bij verstek toegewezen 
vordering. Maar wat als de gedaagde ook een reconventio-

nele vordering in zijn exploot had opge-
nomen? Is de gedaagde dan ook niet-ont-

vankelijk in deze vordering? Over deze vraag 
wordt in de literatuur verschillend gedacht.116 Het arrest 
van de Hoge Raad van 22 april 2022 (ECLI:NL:HR:2022:585) 
maakt aan deze onduidelijkheid een einde. De Hoge Raad 
oordeelt dat wanneer het exploot niet wordt uitgebracht bin-
nen de verzettermijn en de gedaagde op die grond in haar 
verzet niet-ontvankelijk wordt verklaard, dit niet betekent 
dat de in het exploot ingestelde reconventionele vordering 
niet kan worden beoordeeld. Indien de betrokken partij in 
haar exploot te kennen geeft ingeval van niet-ontvankelijk-
heid in het verzet toch een beoordeling van haar reconventi-
onele vordering te wensen, kan het exploot volgens de Hoge 
Raad worden aangemerkt als een gewone dagvaarding, die 
een nieuwe procedure inluidt.117 Dit oordeel van de Hoge 
Raad wijkt af van de conclusie van A-G De Bock voor het ar-
rest.118 Zij neemt tot uitgangspunt dat de eis in reconventie 
een zelfstandig karakter heeft. Uit dat zelfstandige karakter 
volgt volgens haar reeds dat een in de verzetdagvaarding op-
genomen vordering in reconventie ontvankelijk is, ook als 
het verzet tegen de bij verstek toegewezen vordering niet-
ontvankelijk is wegens termijnoverschrijding.119 De ontvan-
kelijkheid van de vordering in reconventie laten afhangen 
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van de ‘inkleding’ van die vordering door de gedaagde acht 
zij problematisch, omdat de rechter dan steeds moet contro-
leren wat de gedaagde op dit punt voor ogen staat.120

WIJZIGING VAN EIS
Het burgerlijk procesrecht biedt de eiser ruime mogelijk-
heden zijn eis in een later stadium van de procedure te wij-
zigen of te vermeerderen. In renvooiprocedures geldt een 
strikter regime. Over het algemeen wordt aangenomen dat 
het in een renvooiprocedure niet mogelijk is een eis te ver-
meerderen na de zitting bij de rechter-commissaris.121 De 
ratio daarvan is dat partijen tijdens de mondelinge behan-
deling bezwaar kunnen maken tegen de op dat moment 
bekende en ingediende vorderingen, inclusief de vermeen-
de voorrang. Als partijen niet tot een vergelijk kunnen ko-
men dan kan dat geschil worden beslecht in een zogeheten 
renvooiprocedure, waarin uitsluitend partijen die bezwaar 
maken partij zijn. Indien het een schuldeiser wordt toege-
staan zijn vordering te verhogen na afloop van deze mon-
delinge behandeling, ontneemt hij andere schuldeisers de 
mogelijkheid daartegen bezwaar te maken of daarop in-
houdelijk te reageren, terwijl een verhoging wel een direc-
te invloed kan hebben op hun uitkering. In HR 8 juli 2022 
(ECLI:NL:HR:2022:1057) stelt de Hoge Raad voorop dat een 
wijziging van eis in een renvooiprocedure toelaatbaar is in-
dien daarmee niet getreden wordt buiten de grenzen van 

hetgeen partijen ten overstaan van de rechter-commissaris 
verdeeld hield. Opmerking verdient daarbij dat deze gren-
zen niet steeds scherp hoeven te zijn getrokken, aangezien 
zowel bij het aanmelden van de vordering als bij het doen 
van tegenspraak slechts summier hoeft te zijn opgegeven 
wat wordt gevorderd respectievelijk tegengesproken en op 
welke gronden.

WRAKING
Een verzoek tot wraking kan in beginsel in elke stand van 
de procedure worden gedaan, mits de behandeling van de 
zaak nog niet is geëindigd door het wijzen van een einduit-
spraak.122 In de wrakingszaak die leidde tot rechtbank Over-
ijssel 31 oktober 2022 (ECLI:NL:RBOVE:2022:3157) was de 
kantonrechter begonnen met het uitspreken van (de moti-
vering van) zijn uitspraak toen hij door de verzoeker werd 
gewraakt. De wrakingskamer oordeelt dat dit te laat is: een 
verzoek tot wraking kan niet meer worden gedaan op het 
moment dat de rechter met het uitspreken van het vonnis 
begint, ook al is hij nog niet aan het dictum toegekomen.
Hof Den Haag oordeelt op 19 mei 2022 (ECLI:NL:GHDHA: 
2022:879) dat de verzoeker niet-ontvankelijk is in een voor-
waardelijk wrakingsverzoek, in een zaak waarin weliswaar 
aan de voorwaarde tot wraking was voldaan, maar het hof 
daarmee tegelijk tot een eindarrest was gekomen (waar-
mee de zaak eindigde). De verzoeker tot wraking was ap-
pellant in hoger beroep. Tijdens de mondelinge behande-

ling deed hij een voorwaardelijk verzoek tot wraking. 
Indien het hof geen deskundige zou benoemen, 

zou hij het hof wraken. Dan wijst het hof arrest. 
Het merkt daarin op dat aan de voorwaarden 
voor wraking is voldaan, maar dat het arrest 

een eindarrest is en de procedure voor het hof 
daarmee is beëindigd. Het hof oordeelt dat met 

het eindarrest een hoofdzaak is afgerond en het wra-
kingsverzoek niet-ontvankelijk is. Voor partijen resteren in 
een dergelijk geval de tegen de einduitspraak openstaande 
rechtsmiddelen.
Mag een partij in hogere instantie aanvoeren dat een tus-
senarrest dat door gewraakte rechters is gewezen niet in 
stand kan blijven? De Hoge Raad (HR 25 november 2022, 
ECLI:NL:HR:2022:1738) oordeelt dat een partij die mogelijk-
heid heeft. Het ging in deze zaak om de opheffing van een 
erfdienstbaarheid op verzoek van een waterschap. In het ka-
der van de vaststelling van de schadeloosstelling voor die 
opheffing had de verweerder een partijdeskundigenrapport 
op laten stellen door een deskundig lid van de pachtkamer 
van het hof waarvoor de zaak diende. Dat was voor het wa-
terschap reden tot wraking, nadat dit hof een tussenarrest 
had gewezen waarin een verder deskundigenonderzoek no-
dig werd geacht. Het hof had in die wraking berust. De zaak 
wordt op verzoek van het waterschap naar een ander hof ver-
wezen. Omdat het hof die zaak vervolgens niet wil behan-
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Noten

1 Vgl. EHRM 17 januari 1970, Case of Delcourt v. Belgium, 
application no. 2689/65. 

2 Derden kunnen een Skype-zitting bijwonen als daarvoor een 
uitnodiging is ontvangen (zie ook J. Dordonat-Breewsma, R. 
van der Laan, B. Schellekens & J. Smits, ‘Coronamaatregelen 
en fundamentele rechtsbeginselen: van noodoplossingen 
naar brede reflectie’, Rechtstreeks 2020/3, p. 26-28; 
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/
rechtstreeks-2020-03.pdf.

3 Rb. Den Haag 27 september 2012, 
ECLI:NL:RBSGR:2012:BY1768.

4 Stb. 2022/331. Deze bepaling is – op de voet van artikel 139 
Gw – terstond in werking getreden d.w.z. daags na de datum 
van uitgifte van het Staatsblad op 30 augustus 2022 (vgl. 
commentaar op artikel 139 Gw in T&C Grondwet en Statuut).

5 Zie ook https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/

delen alsof de eerdere tussenarresten geheel zijn vernietigd, 
stelt het waterschap cassatie in. De Hoge Raad (HR 25 no-
vember 2022) benadrukt dat partijen altijd de mogelijkheid 
hebben om in hogere instantie aan te voeren dat de aan-
gevochten rechtelijke beslissing niet in stand kan blijven, 
omdat wegens het ontbreken van onpartijdigheid van de 
rechter(s) geen sprake is geweest van een eerlijke procedu-
re ( fair trial) als bedoeld in artikel 6 EVRM. Ook een partij 
die, zoals in dit geval, na een tussenuitspraak een wrakings-
verzoek heeft gedaan waarin door de betreffende rechter(s) 
is berust, heeft die mogelijkheid. Als sprake is van een ob-
jectieve vrees voor partijdigheid, dan kan het tussenarrest 
dat door de later gewraakte rechter(s) is gewezen volgens 
de Hoge Raad niet in stand blijven. Een ander hof zal dan 
hetgeen waarover in het tussenarrest is beslist, volledig op-
nieuw moeten beoordelen.
Mag de wederpartij van degene die een wrakingsverzoek 
doet bij de behandeling daarvan als toehoorder aanwe-
zig zijn en het woord voeren? Volgens rechtbank Den Haag 
21 juni 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:12509) is dat geen pro-
bleem nu het wrakingsprotocol123 niet in een andere rich-
ting wijst.

– De auteurs zijn werkzaam bij Van Doorne 
N.V. in Amsterdam. Robert Hendrikse is tevens 
docent Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit 
van Amsterdam. Bas van Zelst is tevens bijzonder 
hoogleraar Dispute Resolution and Arbitration 
aan de Maastricht University. De auteurs van dit 
artikel zijn niet betrokken bij de illustraties.
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https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-maak-toetsen-door-rechter-aan-Grondwet-mogelijk.aspx
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Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/
Rechtspraak-maak-toetsen-door-rechter-aan-Grondwet-
mogelijk.aspx 

6 Zie https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/
Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/
Grondwettelijke-toetsing-door-rechters-weer-een-stap-
dichterbij-gekomen.aspx. 

7 Idem.
8 Vgl. S.M.A.M. Venhuizen, ‘Procesrechtelijke civiele incidenten’, 

in: Jongbloed/Ernes (red.), Burgerlijk Procesrecht Praktisch 
belicht, Deventer: Kluwer 2014, hfdst. 10, p. 254.

9 Zie ook Kamerstukken II 1999/00, 26 855, nr. 5, p. 55. 
10 Vgl. Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2022/68.
11 ECLI:NL:HR:2021:1645.
12 Zie ook de Kroniek van 2021. 
13 Dit volgde reeds uit HR 20 juni 2003, 

ECLI:NL:HR:2003:AF6207.
14 Zie https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/

Beslagsyllabus.pdf.
15 Zie ook pag. 15 van de syllabus waar een link staat om 

beslagrekesten digitaal in te dienen.
16 Zie pag. 12 en 28 van de syllabus.
17 Zie pag. 13 en 14 van de syllabus.
18 Zie pag. 14 van de syllabus.
19 Zie pag. 9 van de syllabus. Zie ook de Kroniek van 2011. 
20 Zie slot pag. 9 van de syllabus. 
21 Zie onder meer Hoge Raad 13 september 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 (zie ook de Kroniek van 2013).
22 Vgl. HR 21 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8780 en HR 25 

mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:773 (zie ook de Kroniek van 2011 
resp. 2018).

23 Zie onder meer HR 13 november 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:3299 (zie ook de Kroniek van 2015).

24 Vgl. bij conservatoir beslag HR 17 april 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:1074 (zie ook de Kroniek van 2015).

25 Zie onder meer HR 15 april 1965, ECLI:NL:HR:1965:AC4076.
26 ECLI:NL:PHR:2022:211.
27 Zie ook sub 3.13 van de conclusie van A-G Hartlief 

voor dit arrest en de daar genoemde vindplaatsen 
(ECLI:NL:PHR:2022:654).

28 In HR 31 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:566; zie ook de 
Kroniek van 2017) lijkt de Hoge Raad al te hebben geoordeeld 
dat een dergelijke tweedeling mogelijk is (vgl. genoemde 
conclusie van A-G Hartlief, sub 3.14).

29 Parl. Gesch. Bewijsrecht, p. 146.
30 Zie onder meer HR 20 november 1987, 
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van een arts. Zie bijvoorbeeld ook HR 19 februari 2016, 
ECLI:NL:HR:2016:288 waarin het de beroepsaansprakelijkheid 
van een notaris betrof (zie ook de Kroniek van 2017-2018). 
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ECLI:NL:RBROT:2006:AY9170.

44 Zie daarover bijv. HR 11 februari 2005, 
ECLI:NL:HR:2005:AR6809, HR 22 december 
2017, ECLI:NL:HR:2017:3250, HR 18 mei 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:727 en HR 7 september 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:1433 (zie over deze laatste drie arresten ook 
de Kroniek 2017-2018).

45 Zie onder meer HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3250 
(zie ook de Kroniek 2017-2018).

46 Zie onder meer HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK8146 
(zie ook de Kroniek 2010). 

47 De rechtbank kent daarin gewicht toe aan artikel 1018d Rv 
dat ziet op de drie maanden termijn waarbinnen andere 
belangenorganisaties een collectieve vordering kunnen 
instellen. 

48 Kamerstukken II 2020/22, 35718, nr. 9. 
49 Kamerstukken II 2021/22, 35498, nr. 7.
50 S. Vermeulen, ‘Vrees voor overbelasting rechtssysteem door 

hausse aan massaclaims van buitenlandse investeerders’, 
NRC Handelsblad 16 februari 2022.

51 https://www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-
collectieve-vorderingen. 

52 Zie ook de Kroniek van 2021. 
53 Zie bijv. de appeldagvaardingen (i) tegen de Staat van 29 

december 2021, (ii) tegen Oracle en Salesforce van 28 
maart 2022 en (iii) tegen Prosus c.s. van 12 augustus 2022, 
zoals aangetekend in het centraal register voor collectieve 
vorderingen, www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-
voor-collectieve-vorderingen. 

54 Artikel 119a Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek.
55 Zie hierover ook T.S.F. Hautvast, ‘Representativiteit onder de 

WAMCA’, MvO 2022/3, met uitgebreide verwijzingen. 
56 Zie hierover S.H. Kuiper & J.P.C. Interfurth, ‘Collectieve acties 

en geschilbeslechting onder de Wet toekomst pensioenen’, in: 
H. Breuker e.a. (red.) PensioenActualiteiten 2023, Heemskerk: 
Thomas & Brinkman Uitgevers 2023, p. 75-81.

57 Zie hierover ook de noot van M.J. Bosselaar & P.E. 
Sprietsma in JBPr 2022/64 onder Rb. Noord-Nederland, 
ECLI:NL:RBAMS:2022:4344. 

58 https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/
RBAMS-rolbeslissing-salesforce.pdf. 

59 Zie hierover bijv. E.A.J. Schoenmakers & A.P. Koburg, ‘De 
verhouding tussen de AVG en de WAMCA: is een collectieve 
privacyschadeclaim zonder dat daartoe opdracht is gegeven 
door betrokkene (opt-out) mogelijk op grond van de AVG?’, 
Computerrecht 2022/182.

60 Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve 
vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van 
consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG.

61 Kamerstukken I 2022/23, 36034, nr. B, p. 3. 
62 HvJ EU 28 april 2022, C-319/20, ECLI:EU:C:2022:322 (Meta 

Platforms Ireland Limited, voorheen Facebook Ireland 
Limited/Bundesverband der Verbraucherzentralen und 
Verbraucherverbande – Verbraucherzentrale Bundesverband 
e.V.). 

63 Zie hierover de noot van D.A. van der Kooij & J.G. Reus 
in JBPr 2022/69 onder HvJ EU 28 april 2022, C-319/20, 
ECLI:EU:C:2022:322.

64 Artikel 1018i lid 1 Rv. 
65 H. Brink, ‘Interview met Isabella Wijnberg en Manon 

Schonewille: De WAMCA – komen we er samen uit?’, 
TC 2022/35. 

66 Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve 
vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van 
consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG. Zie 
ook de Kronieken van 2020 en 2021.

67 Artikel 24 lid 1. 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-maak-toetsen-door-rechter-aan-Grondwet-mogelijk.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-maak-toetsen-door-rechter-aan-Grondwet-mogelijk.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-maak-toetsen-door-rechter-aan-Grondwet-mogelijk.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Grondwettelijke-toetsing-door-rechters-weer-een-stap-dichterbij-gekomen.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Grondwettelijke-toetsing-door-rechters-weer-een-stap-dichterbij-gekomen.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Grondwettelijke-toetsing-door-rechters-weer-een-stap-dichterbij-gekomen.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Grondwettelijke-toetsing-door-rechters-weer-een-stap-dichterbij-gekomen.aspx
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Beslagsyllabus.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Beslagsyllabus.pdf
https://www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-vorderingen
https://www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-vorderingen
http://www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-vorderingen
http://www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-vorderingen
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/RBAMS-rolbeslissing-salesforce.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/RBAMS-rolbeslissing-salesforce.pdf


114

juridisch  kronieken

Advocatenblad 2023  02

68 Kamerstukken II 2021-2022, 36034 en Kamerstukken I 2022-
2023, 36034.

69 Artikel 24 lid 1.
70 Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt 

uitgegeven na 24 juni 2023, treedt zij in werking met ingang 
van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin 
zij wordt geplaatst. Zie daarover https://www.eerstekamer.nl/
wetsvoorstel/36034_implementatiewet_richtlijn. 

71 Zie over de wijzigingen de Kroniek van 2021.
72 Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement 

en de Raad van 20 juni 2019 ter bevordering van 
billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van 
onlinetussenhandelsdiensten.

73 Kamerstukken II 2022/23, 36285, nr. 2. 
74 In vorderingszaken per 1 maart 2017 (Stb. 2017/16) en in 

verzoekzaken per 1 april 2021 (Stb. 2021/81).
75 Zie ook artikel 9j Advocatenwet en de artikelen 407 lid 3 en 

409 Rv.
76 Zie ook Kamerstukken II 2014/15, 34 138, nr. 3, p. 16 en de 

Nota van Toelichting Besluit digitalisering, Stb. 2016/292, p. 5. 
Zie ook hoofdstuk 2 (Het webportaal van de Hoge Raad) van 
het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden (https://
www.hogeraad.nl/reglementen-protocollen/reglementen/
procesreglement-hr/).

77 ‘Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering’, Kamerstukken II 2022/23, 36 212, nr. 2.

78 Zie ook hiervoor onder Beslag subs Beslagsyllabus.
79 Zie ook https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/

Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/
Ruim-1500-beslagrekesten-al-digitaal-ingediend.aspx. 

80 Zie https://www.advocatenblad.nl/2022/05/12/werkvoorraad-
rechtspraak-daalt/. 

81 Zie https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/
Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-
en-jeugdrecht/Paginas/Gemeenschappelijk-verzoek-
echtscheiding-digitaal.aspx. 

82 HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:411 (zie ook de Kroniek 
van 2017).

83 HR 26 september 2015, ECLI:NL:HR:2014:2838 (zie ook de 
Kroniek van 2014).

84 Zie anders Hof Arnhem-Leeuwarden 29 juli 2014, 
ECLI:NL:GHARL:2014:6079 (zie ook de Kroniek van 2014).

85 Zie ook HR 30 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2759.
86 Hier was dat (nog) gebeurd o.g.v. art. 33 EEX-Verordening, de 

voorloper van art. 36 van Brussel I-bis Verordening.
87 Zie in gelijke zin HR 16 december 2022, 

ECLI:NL:HR:2022:1875.
88 Vgl. HR 6 januari 1984, NJ 1984/396.
89 HR 4 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2461 (zie ook de 

Kroniek van 2015).
90 Vzngr. Rb. Den Haag 11 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5927 

(zie ook de Kroniek van 2021). 
91 Zie r.o. 3.3.4.
92 Vgl. P. Hofmeijer-Rutten in TCR 2022/4 J. van Mourik, 

Verslag van de voorjaarsvergadering 2022 van de 
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht over verkorting 
van processtukken, p. 141. Zie voor de spreektijd bij de 
verschillende hoven artikel 11.2 Landelijk procesreglement 
voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven. (https://
www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-
procesreglement-voor-civiele-dagvaardingszaken-bij-de-
gerechtshoven-042021.pdf).

93 Zie HR 20 juni 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BC4959) en 
voor uitzonderingen onder meer HR 19 juni 2009 
(ECLI:NL:HR:2009:BI8771). Zie ook de Kroniek van 2008 resp. 
2009.

94 Vgl. HR 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2112 (zie ook de 
Kroniek van 2017-2018).

95 De Aanpassings- of Veegwet BPR (Stb. 2005/455) heeft dit 
verduidelijkt met de toevoeging van een tweede volzin aan 
artikel 343 Rv. 

96 Vgl. Kamerstukken II 2002/03, 28 863, nr. 3, p. 10.
97 Zie HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959 (zie ook de 

Kroniek van 2008).
98 Zie onder meer HR 14 oktober 2005, 

ECLI:NL:HR:2005:AT6830.
99 Zie onder meer HR 6 februari 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BG6231 (zie ook de Kroniek van 2009).
100 ECLI:NL:PHR:2021:1104.
101 Zie artikel 337 lid 2 Rv m.b.t. tussentijds hoger beroep en 

artikel 401a Rv m.b.t. tussentijds cassatieberoep. 
102 ECLI:NL:PHR:2021:612 sub 2.9 t/m 2.12.
103 ECLI:NL:PHR:2022:227.
104 HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2568 (zie ook de 

Kroniek van 2017).
105 Zie Asser Procesrecht/Boonekamp 6, 2020/82-83 en Rueb, 

Gras, Hendrikse & Jongbloed, Compendium burgerlijk 
procesrecht 2021/12.7 sub 1.

106 Zie r.o. 3.3.5 in HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087 (zie 
ook de Kroniek van 2016). Zie over de mededeling van de 
dagbepaling artikel 3.2. van het Landelijk procesreglement 
kort gedingen rechtbanken handel/familie en Landelijk 
procesreglement kort gedingen rechtbanken, kanton.

107 Zie ook artikel 17.6 Landelijk procesreglement kort 
gedingen rechtbanken handel/familie. Indien een partij 
voorziet dat deze gebruikelijke tijd onvoldoende is, kan zij 
de voorzieningenrechter natuurlijk wel verzoeken voor de 
mondelinge behandeling meer tijd te reserveren (zie de 
artikelen 11.7 en 2.2. van genoemd procesreglement). Het 
procesreglement voor kort gedingen bij de kantonrechter 
kent in artikel 2.2 wel de mogelijkheid van het vragen om een 
langere zittingsduur maar bevat geen richttijden daarvoor. 

108 Zie ook artikel 6.1 van het Landelijk procesreglement 
kort gedingen rechtbanken handel/familie en Landelijk 
procesreglement kort gedingen rechtbanken, kanton.

109 Zie ook Rueb, Gras, Hendrikse & Jongbloed, Compendium 
burgerlijk procesrecht 2021/12.7 sub 2 en de daar genoemde 
vindplaatsen.

110 Zie ook HR 17 maart 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5169.
111 Zie ook HR 19 maart 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BL1116) en de 

Kroniek van 2010.
112 Zie ook HR 20 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7995 en de 

Kroniek van 2009.
113 Op grond van artikel 224 lid 2 sub a Rv bestaat geen 

verplichting tot het stellen van zekerheid indien dit voortvloeit 
uit een verdrag of EG-verordening.

114 HR 30 april 1925, ECLI:NL:HR:1925:98.
115 Zie ook HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:650 en de 

Kroniek van 2018.
116 Zie Concl. A-G De Bock, ECLI:NL:PHR:2021:918 voor HR 22 

april 2022, ECLI:NL:HR:2022:585, sub 2.42 t/m 2.53. 
117 Ook A-G Ten Kate pleitte hier al voor in zijn conclusie 

(ECLI:NL:PHR:1987:AG5501) voor HR 9 januari 1987, 
ECLI:NL:PHR:1987:AG5501.

118 Concl. A-G De Bock, ECLI:NL:PHR:2021:918 voor HR 22 april 
2022, ECLI:NL:HR:2022:585.

119 Concl. A-G De Bock, ECLI:NL:PHR:2021:918 voor HR 22 april 
2022, ECLI:NL:HR:2022:585, sub 2.54 en 2.55. 

120 Concl. A-G De Bock, ECLI:NL:PHR:2021:918 voor HR 22 april 
2022, ECLI:NL:HR:2022:585, sub 2.56.

121 Zie o.m. Hof ’s-Hertogenbosch 4 februari 1987, 
ECLI:NL:GHSHE:1987:AB8658; Hof Arnhem-Leeuwarden 30 
augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6984; Rb. Midden-
Nederland 7 november 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:6669.

122 https://www.rechtspraak.nl/Themas/Wraking/Paginas/
Procedure-om-de-rechter-te-wraken.aspx. 

123 https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/
wrakingsprotocol-rbdha.pdf. 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36034_implementatiewet_richtlijn
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36034_implementatiewet_richtlijn
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Ruim-1500-beslagrekesten-al-digitaal-ingediend.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Ruim-1500-beslagrekesten-al-digitaal-ingediend.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Ruim-1500-beslagrekesten-al-digitaal-ingediend.aspx
https://www.advocatenblad.nl/2022/05/12/werkvoorraad-rechtspraak-daalt/
https://www.advocatenblad.nl/2022/05/12/werkvoorraad-rechtspraak-daalt/
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-en-jeugdrecht/Paginas/Gemeenschappelijk-verzoek-echtscheiding-digitaal.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-en-jeugdrecht/Paginas/Gemeenschappelijk-verzoek-echtscheiding-digitaal.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-en-jeugdrecht/Paginas/Gemeenschappelijk-verzoek-echtscheiding-digitaal.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Familie-en-jeugdrecht/Paginas/Gemeenschappelijk-verzoek-echtscheiding-digitaal.aspx
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-procesreglement-voor-civiele-dagvaardingszaken-bij-de-gerechtshoven-042021.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-procesreglement-voor-civiele-dagvaardingszaken-bij-de-gerechtshoven-042021.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-procesreglement-voor-civiele-dagvaardingszaken-bij-de-gerechtshoven-042021.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-procesreglement-voor-civiele-dagvaardingszaken-bij-de-gerechtshoven-042021.pdf
https://www.rechtspraak.nl/Themas/Wraking/Paginas/Procedure-om-de-rechter-te-wraken.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Themas/Wraking/Paginas/Procedure-om-de-rechter-te-wraken.aspx
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/wrakingsprotocol-rbdha.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/wrakingsprotocol-rbdha.pdf


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



ja
a

rg
a

n
g

 10
3

 
 2

0
2

3
 

 0
2


