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Min./max. gecombineerd verbruik: 4,5-6,8 l/100 km, resp. 21,7-14,7 km/l, CO2-uitstoot resp. 118-155 g/km. Consumentenprijs vanaf  
€ 55.680 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 849 p.m. excl. BTW  
(bron: Jaguar Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.

NEW XF SPORTBRAKE

Maak kennis met de nieuwe Jaguar XF Sportbrake. Geïnspireerd door het prachtige 
design van de XF sedan en met meer veelzijdige ruimte. Met een indrukwekkend  
grote bagageruimte en uitzonderlijk veel beenruimte wordt zijn unieke stijl nog 
aantrekkelijker. Dankzij het brede motorenaanbod, waaronder een 2.0 liter Ingenium 
turbodiesel met 120 kW/163 pk of een 2.0 liter Ingenium turbo benzinemotor  
met 184 kW/250 pk, past de XF Sportbrake perfect bij uw actieve lifestyle.  
De XF Sportbrake is beschikbaar vanaf € 55.680 of lease vanaf € 849 per maand.

jaguar.nl

 
RUIMTE ACHTER  
RIJPLEZIER VOOR

NEW XF SPORTBRAKE VANAF € 849 PER MAAND





TAX AND LEGAL SOLUTIONS

Het gaat niet om ons. Het gaat om u.
Als er iets is dat ons onderscheidt, is het dat we onze klanten centraal stellen. Onze geïntegreerde juridische en fiscale 

oplossingen passen we aan aan uw unieke situatie. We zĳn transparant en hanteren korte communicatielĳnen om zo efficiënt 

mogelĳk te zĳn. Onze dynamische omgeving trekt het beste nieuwe talent aan en onze uitgebreide trainingsprogramma’s 

zorgen ervoor dat u ook in de toekomst van ons het beste kwaliteit juridische en fiscale advies krĳgt.

Meer weten? > loyensloeff.com





G R O E I  B E G I N T  M E T 
D E  J U I S T E  K O F F I E

Onderzoek uitgevoerd in 2014 door Strategic Research onder 212 beslissers en 1.000 medewerkers in 5 Europese landen.

Bevlogen medewerkers helpen uw bedrijf groeien*. 
Hoe stimuleert u dagelijks uw medewerkers? Ontdek de 

kracht van Nespresso voor uw bedrijf.  

Vraag nu een proefplaatsing aan op 
nespresso.com/kantoor of bel 0800 024 8010.
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PEERS REVIEWED HUURRECHT IS EEN LAPPENDEKEN

INTERVIEW JOS SILVIS

22 DE TRAGIEK VAN HET STRAFRECHT

De roep om strenger straffen als de oplossing van alle kwaad is te eenvoudig, 

aldus Jos Silvis, procureur-generaal bij de Hoge Raad. Hij vindt dat de 

strafrechtelijke praktijk niet helemaal doof kan blijven voor de geluiden uit de 

politiek en de samenleving, maar “strafrechtelijke interventies, hoe noodzakelijk 

ook, lossen de achterliggende problemen lang niet altijd op.”

WETSVOORSTEL

30 MASSACLAIM ZONDER MASSA 

Er bestaat in Nederland nog geen collectieve schadevergoedingsactie. Politici 

willen die invoeren via het wetsvoorstel ‘Afwikkeling van schade in een collectieve 

actie’, dat bij de Tweede Kamer ligt. Maar wordt het daarmee wel aantrekkelijk 

genoeg om gezamenlijk schadevergoeding te eisen?

RONDETAFELGESPREK

48 DE WAR FOR TALENT VERBREEDT ZICH 

De economie is goed op stoom en de topkantoren hebben de wind in de rug, maar 

de advocatuur bevindt zich tegelijkertijd aan de vooravond van grote 

veranderingen, met legal tech als concurrent, klassieke businessmodellen die 

onder druk staan en cliënten die meer voor minder willen. Hoe stuur je een 

kantoor in zo’n klimaat de goede richting op? Mr. bracht de bestuurders van acht 

van de tien grootste Nederlandse advocatenkantoren bijeen om die vraag te 

beantwoorden.  

FACULTATIEF

70 ARCHITECTEN VAN DE SAMENLEVING

Deze maand portretteert Mr. de juridische faculteit van de Tilburg University. 

Tilburg staat bekend om de stevige positiefrechtelijke basis die de studenten 

meekrijgen. Ook wordt de blik naar buiten gericht.

62

70

22

Sinds Toon Huydecoper en Ivette Mol in 2008 de Gouden Peer en Gouden Stoofpeer huurrecht ontvingen is hun 

vakterrein onverminderd dynamisch. Maar van een volgens hen hoognodige vereenvoudiging van het huurrecht is het tot 

hun spijt nog niet gekomen. Vooral het woonruimte-huurrecht moet dringend op de schop. “Het huurrecht is een 

lappendeken geworden van vaak haastig ingevoerde en onzorgvuldig geformuleerde regels.”



“In de PO Deal zitten 
genoeg thema’s die ik 
écht interessant vind.”

PO Deal All Inclusive: 
12 maanden lang onbeperkt 
cursussen volgen voor maar €1995,-

Guido Bakhuizen is het liefst zo veel mogelijk 

onderweg, want aan tafel bij zijn cliënten krijgt hij 

simpelweg meer te horen. Om ook altijd deskundig 

en up-to-date te adviseren, maakt Guido sinds kort 

gebruik van de PO Deal: “Ik had al vier cursussen van 

Sdu op mijn lijstje gezet, toen zag ik dat ik voor een 

vergelijkbaar bedrag ook de PO Deal kon afsluiten. Het 

aanbod is zo ruim, daar zitten genoeg thema’s in die ik 

écht interessant vind.” 

Profiteer ook van de PO Deal en meld u aan op 

www.sdujuridischeopleidingen.nl/podeal

Opleidingen & Events

Guido Bakhuizen 
iNotary, Huizen
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Het convenant over de invulling van het civiel effect, dat 

de juridische faculteiten anderhalf jaar geleden sloten 

met de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advoca-

ten, heeft weinig opgeleverd. Dat zegt Nora van Oostrom, 

directeur van de Law Firm School. Ze vindt het geen pro-

bleem als het civiel effect helemaal verdwijnt, en krijgt 

bijval van hoogleraar Elaine Mak. 

Om een togaberoep te mogen uitoefenen moeten juristen de 

aantekening ‘civiel effect’ hebben op hun bul. Bij de Law 

Firm School, waarbij vijftien grote kantoren zijn aangesloten, 

zien ze grote verschillen tussen jonge juristen die solliciteren  

op een baan als advocaat. Nora van Oostrom: “Ze hebben alle-

maal de aantekening civiel effect, maar op de ene universiteit 

wordt dat heel anders ingevuld dan op de andere. Sommige sol-

licitanten beheersen de stof al, anderen moeten eerst een flink 

tandje bij zetten.”

Elaine Mak, hoogleraar Encyclopedie en 

Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht, 

herkent die klacht. “De rechtspraktijk 

moppert nu al behoorlijk over wat pas af-

gestudeerde juristen kunnen. Dat is 

schrijnend in bijvoorbeeld de rechterlijke 

macht. Daar hebben ze te maken met een 

tekort aan nieuw talent, terwijl de eisen 

om rechter te worden zijn opgetrokken.”

In de advocatuur, zegt Mak, lijken ze het civiel effect ook niet 

voldoende te vinden – reden dat daar een extra toelatingsexa-

men voor de beroepsopleiding wordt overwogen. “Focussen op 

het civiel effect is geen goed uitgangspunt”, meent Mak. 

“Waarom een advocatenexamen als je al de aantekening civiel 

effect hebt? Dan kun je het civiel effect beter afschaffen. Nie-

mand houdt van het civiel effect.”

Margreet Ahsmann, bijzonder hoogleraar 

Rechtspleging in Leiden en rechter in de 

Rechtbank Den Haag, benadrukt dat de 

opleiding van een advocaat, rechter en of-

ficier van justitie uit twee delen bestaat: 

initieel en post-initieel. Beide hebben hun 

eigen functie. In de gehele twintigste 

eeuw garandeerde de meesterstitel toegang tot de togaberoe-

pen. Afgestudeerden bezaten grondige kennis van en  inzicht in 

de drie klassieke rechtsgebieden – civiel recht, strafrecht en be-

stuursrecht. Maar toen in 2002 de BaMa-structuur (bachelor-

master) werd ingevoerd, verzuimden faculteiten volgens  

Ahsmann een visie te ontwikkelen met didactische uitgangs-

punten over hoe civiel effect kon worden 

verworven. Zij legden veel méér dan voor-

heen eigen accenten bij de indeling en op-

bouw van het curriculum, met veel keuze-

mogelijkheden voor studenten. “Daardoor 

ontstonden inderdaad grote verschillen 

tussen afgestudeerden”, aldus die Ahs-

mann, die namens de Raad voor de recht-

spraak was betrokken bij de totstandko-

ming van het convenant. “In maart 2016 zijn de eisen aan een 

bul met civiel effect scherper geformuleerd en faculteiten moe-

ten het curriculum daarop aanpassen. We zitten nu dus in een 

overgangsperiode, want pas over enkele jaren zullen de resulta-

ten daarvan zichtbaar zijn.” 

Vooralsnog merkt Van Oostrom er weinig van. “Universiteiten 

hebben veel vrijheid om hun curriculum in te vullen, en dan 

krijg je deze verschillen. Er zou uniformiteit en voldoende ni-

veau komen, niet dus. De universiteiten zeggen: jullie willen 

zeker bepalen wat wij aanbieden. Nee, wij willen de academi-

sche vrijheid niet inperken. Wij zeggen wel: om bij ons aan de 

slag te gaan moeten afgestudeerden deze en deze leerstukken 

beheersen.”

Kleine groep

Ahsmann houdt vast aan het civiel effect. Ze rekent voor: jaar-

lijks studeren er ruim vierduizend juristen af, zo’n 850 gaan 

naar de advocatuur en ongeveer tweehonderd daarvan willen 

aan de slag op de Zuidas. “Voor zo’n relatief kleine groep ga je 

toch niet de rechtenstudie op z’n kop zetten?”  

Barbara van der Rest, woordvoerder van de Nederlandse Orde 

van Advocaten, onderschrijft dat: “Alle signalen over het  

convenant nemen wij serieus. Wij zijn benieuwd wat het effect 

gaat zijn van het convenant en hebben er op dit moment geen 

oordeel over.”

‘CIVIEL EFFECT TOGABEROEPEN MAG VERDWIJNEN’
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Nora van Oostrom

Elaine Mak

Margreet Ahsmann
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Het aantal conflicten over erfenissen neemt 

snel toe en daarmee het aantal erfrechtad-

vocaten. Ook familierechtadvocaten specia-

liseren zich steeds vaker in het erfrecht.

Vijf jaar geleden moest je een erfrechtadvo-

caat met een vergrootglas zoeken, zegt  

Saskia van Os (Rietmeesters) en secretaris van de 

Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland 

(VEAN). Dat is de reden dat zij, met anderen, in 

2013 de VEAN oprichtte. Het aantal erfrechtadvo-

caten is sindsdien fors gegroeid, de VEAN telt nu 

118 leden, waarvan veertig aspirant-lid. 

Er zijn veel oorzaken van het toenemend aantal 

conflicten, zeggen erfrechtadvocaten Mathieu 

Schipper en Tessa Proper (Schipper en Lof, Alk-

maar). “Mensen zijn mondiger en zijn zich be-

wuster van hun rechten. Daarnaast zijn er meer 

samengestelde gezinnen. De hobbel om tegen je 

stiefmoeder te procederen is toch lager dan te-

gen je eigen moeder.”

Het is ook een mentaliteitskwestie: “Mensen 

willen hun gelijk halen, soms ten koste van hun 

naasten en geliefden”,  zegt Van Os. Het komt er 

bijna altijd op neer dat iemand zich tekortge-

daan voelt, aldus Sieta Autar-Matawlie (GMW 

advocaten, Den Haag). Conflicten worden ook 

veroorzaakt door ‘onduidelijke’ testamenten. 

Autar-Matawlie: “Een taalkundige uitleg kan de 

bedoeling van vader weergeven, maar dan dui-

ken er mailtjes op waaruit blijkt dat vader het 

toch anders heeft bedoeld dan nu in het testa-

ment staat.”

Een andere belangrijke bron van conflicten is 

verduistering, aldus notaris Max Hoedeman 

(Van Gogh Notarissen, Zundert). “Een van de 

kinderen zorgt in de maanden voorafgaand aan 

het overlijden nog voor vader of moeder. Die 

mag met de bankpas boodschappen doen, maar 

geeft nadien geen openheid van zaken als er wel 

erg veel is gepind.” Bovendien zijn mensen rij-

ker geworden, zegt Hoedeman. Er is dus meer 

geld om ruzie over te maken.

Volgens Schipper is het goed dat de rechter testa-

menten tegenwoordig minder formeel benadert, 

sneller uitlegt en meer naar de bedoeling van de 

overledene kijkt. Hij adviseert: “Pas het testa-

ment na iedere belangrijke gebeurtenis aan.”

Als een niet-beëdigde rechter 

heeft meebeslist over een 

zaak, levert dat volgens de 

Hoge Raad een nietig besluit 

op en moet de procedure wor-

den overgedaan. 

Het ging in deze kwestie om 

een beschikking over een on-

dertoezichtstelling van een min-

derjarige. De zaak werd in hoger 

beroep afgehandeld door de meer-

voudige kamer van Gerechtshof 

Amsterdam, waarvan één rech-

ter-plaatsvervanger bij vergissing 

nog niet was beëdigd. Die beëdi-

ging heeft zes dagen later alsnog 

plaatsgevonden.

De president van het Gerechtshof 

heeft dit laten weten aan de par-

tijen en voegde daaraan toe: “Dit 

zou de uitspraak vernietigbaar 

kunnen maken.” Een correcte 

voorspelling, zo bleek bij de be-

handeling door de Hoge Raad 

(ECLI:NL:HR: 2017:2561). Het Ge-

rechtshof Den Haag moet zich nu 

over de zaak buigen.

MEER CONFLICTEN OVER TESTAMENTEN

RECHTER NIET BEËDIGD? UITSPRAAK NIETIG

COMPUTER KAN NIET AAN 
RECHTER TIPPEN

De computer kan zich nog niet 

meten met een rechter van vlees 

en bloed, concludeert de Raad 

voor de rechtspraak uit een expe-

riment waarbij twee rechtszaken 

aan een echte rechter en aan een 

computer werden voorgelegd.

De Rechtspraak legde LexIQ, ge-

specialiseerd in data-analyse in 

de juridische sector, twee zaken 

voor. Een arbeidszaak waarin een 

financieel directeur de ontbinding 

van zijn arbeidsovereenkomst 

aanvecht en een verkeerszaak 

waarbij een man een rotonde niet 

rechtsom maar linksom neemt. 

In de rotonde-zaak oordeelde 

de computer dat de man schul-

dig was aan het overtreden van 

de wet. De echte rechter sprak vrij 

omdat een verkeersbord met de 

juiste rijrichting ontbrak.  

In de arbeidszaak oordeelde de 

computer, net als de rechter, dat 

de financieel directeur onterecht 

is ontslagen. Maar het verschil zit 

hem in de details: de ontslagver-

goeding die de rechter oplegde 

was tien keer hoger dan die van 

de computer. 

Het experiment laat volgens de 

Raad voor de rechtspraak zien 

dat de rechter noodzakelijk is. 

“Zaken zijn vaak juridisch zo com-

plex dat een computer op het ver-

keerde spoor wordt gezet. Daar-

naast zorgt een rechter van vlees 

en bloed dat de mens en maat-

schappij centraal staan.”

ADVOCATUUR RECHTSPRAAK

GA VOOR ACTUEEL JURIDISCH NIEUWS EN UITGEBREIDERE VERSIES VAN DEZE BERICHTEN NAAR WWW.MR-ONLINE.NL
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de uurvergoeding te ver-

lagen naar 76 euro, wat 

neerkomt op een inko-

men van 2300 euro. Tot 

slot kan het aantal toe-

voegingen worden aan-

gepast, maar dan is de 

pot half september leeg.

De laatste drie opties 

zijn voor de advocatuur 

niet aantrekkelijk, ver-

onderstelde Van der 

Meer. Dat werd beaamd 

door de specialisatieverenigingen bij de presentatie van het rap-

port. En omdat de eerste optie strijdig is met het regeerakkoord 

van Rutte III, zullen regering en parlement scherpe keuzes moe-

ten maken, betoogde Van der Meer. De NOvA vindt dat de rege-

ring nu over de brug moet komen. “De nieuwe regering heeft de 

rechtstaat hoog in het vaandel staan”, zegt Bernard de Leest, lid  

van de Algemene Raad. “Uit het rapport blijkt duidelijk dat er 

achterstallig onderhoud is, dus er is werk aan de winkel.”

Als de gesubsidieerde rechtsbijstand wordt hervormd bin-

nen de randvoorwaarden die het ministerie heeft gesteld, 

kost dat 125 miljoen euro extra. Dat blijkt uit het eind ok-

tober gepresenteerde rapport ‘Andere tijden’ van de com-

missie die in opdracht het ministerie onderzocht of de 

puntentoekenning nog in overeenstemming is met de wer-

kelijke tijdsbesteding. Zij concludeert dat advocaten veel 

meer tijd aan hun zaken besteden dan wordt vergoed. 

Bij voorstellen voor verbetering moest de commissie, onder 

voorzitterschap van Herman van der Meer (president Hof Am-

sterdam), binnen de randvoorwaarden blijven: de voorstellen 

moeten budgetneutraal zijn, de advocaat moet op basis van 1200 

uur per jaar een maandloon van 3300 euro netto kunnen verdie-

nen, de kwaliteit moet op peil blijven en er mag niet worden ge-

tornd aan het principe ‘één uur is één punt’. Die uitgangspunten 

zijn onverenigbaar, zegt de commissie, die vervolgens vier scena-

rio’s schetst waartussen de minister kan kiezen. In één daarvan 

wordt alleen het maximumbudget losgelaten. Kosten: 125 mil-

joen euro extra. In de tweede variant moet de advocaat 1750 uur 

werken voor een maandloon van 3300 euro. Ook is het mogelijk 

GOEDE RECHTSBIJSTAND KOST 125 MILJOEN EXTRA

NIEUWS TOEVOEGINGEN

De commissie-Van der Meer
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“ We blijven
toch wel bij elkaar 
volgend jaar?”

U realiseert het zich misschien niet, maar we zijn alweer bijna één jaar bij elkaar. Gratis, 
dankzij uw KNB-lidmaatschap. Graag bieden we u de gelegenheid om gebruik te blijven 
maken van alle voordelen die Balieplus ondernemende notarissen biedt. Voor slechts 25,- 
(excl. BTW) per aangesloten (kandidaat-)notaris verlengt u uw aansluiting tot eind 2018
en profiteren uw medewerkers gratis mee. Een voordeel van maar liefst 50 procent!
Bel 070 205 91 80, mail naar info@balieplus.nl of kijk op onze website.

verzekeringen  +  pensioenen     +     persoonlijke ontwikkeling     +     kantoorartikelen  +  automatisering en telefonie

notaris.balieplus.nl
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Bij mediation komen mensen met 

toepassing van dezelfde rechtsre-

gels tot andere oplossingen dan 

wanneer ze naar de rechter gaan. 

Dat blijkt uit onderzoek in op-

dracht van het tijdschrift Nederland-

se Mediation.

De onderzoekers Ad Kil, Maud Smits 

en Nick Jansen van de Hogeschool 

Arnhem en Nijmegen namen de 82 

mediationzaken onder de loep die tot nu toe zijn gepubliceerd 

in Nederlandse Mediation. Het ging daarbij om een breed scala 

aan zaken: van geuroverlast door katten tot een variabele bonus 

in een echtscheidingsconvenant. Uit het onderzoek blijkt dat 

arbeidsmediations in meerderheid leiden tot ontslag, en dat 

familiezaken bijna altijd over echtscheidingen gaan, vaak over 

de nadere uitwerking van het echtscheidingsconvenant. In za-

kelijke mediations wordt in 80% procent van de gevallen een 

vaststellingsovereenkomst gesloten. Mediation blijkt ook ge-

schikt voor conflicten met de overheid: in 92% van de gevallen is 

de mediation gericht op herstel van de verhoudingen.

Hoofdredacteur Fred Schonewille van het tijdschrift nam het 

initiatief tot dit onderzoek en is blij met de resultaten. “We we-

ten nog te weinig van mediation. We wilden weten of er, in de 

mediations die tot nu toe zijn gepubliceerd, een grote lijn is te 

ontdekken in vergelijking met de recht-

spraak. We weten nu in elk geval dat 

mediation bij gelijke rechtsregels tot 

andere resultaten leidt dan wanneer de 

rechter de knoop doorhakt.”  

Dat geldt bijvoorbeeld bij partnerali-

mentatie. De wettelijke normen op dit 

terrein zijn behoeftigheid (heeft de vra-

gende echtgenoot verdiencapaciteit?) 

behoefte (wat heeft iemand nodig om 

rond te komen?), en draagkracht (welk 

bedrag kan de betalende partner missen?). “Rechters hebben 

deze wettelijke normen verengd door er een rekenmodel van te 

maken onder de naam ‘Tremanormen’”, aldus Schonewille, 

“Behoefte en draagkracht worden daarin uitgerekend en tegen 

elkaar afgewogen.”

De behoeftigheid krijgt in een gerechtelijke procedure dus wei-

nig of geen aandacht. “Maar bij mediation bespreken de echtge-

noten met elkaar de verdiencapaciteit van de vragende echtge-

noot, en vervolgens rekenen ze zelf uit welk budget ieder van 

hen na de scheiding nodig heeft om rond te komen. Daarna 

wordt een partneralimentatieplan uitgewerkt waarin behoef-

tigheid, behoefte en draagkracht  

met elkaar in evenwicht worden ge-

bracht. Er wordt ook zoveel vooruitge-

keken dat de afspraken duurzaam  

zijn. De partijen kunnen dan afspre-

ken dat er niet twaalf jaar lang ali-

mentatie hoeft te worden betaald, 

maar slechts over vijf jaar. Maar dan 

wel een hoger bedrag.”

Schonewille, die ooit notaris was, is 

zelf als legal family mediator verbonden 

aan Schonewille & Schonewille Legal Mediation. Hij hoopt dat 

het onderzoek ertoe leidt dat meer mediators hun zaken aanbie-

den voor publicatie. “Dat is nu al gemakkelijker dan in het  

begin. Mediators, advocaten en bedrijven kiezen juist voor me-

diation omdat het vertrouwelijk is, en ze hebben daardoor 

koudwatervrees voor publicatie. Als je in de mediationovereen-

komst opneemt dat het verslag geanonimiseerd wordt gepubli-

ceerd, is er meestal geen bezwaar.”

Nederlandse Mediation hoopt zo een grote database met media-

tion-uitspraken op te bouwen waarin een rode draad valt te ont-

dekken. “Het tijdschrift is bedoeld om de kracht van mediation 

te laten zien, en aan advocaten en hun cliënten uit te leggen 

hoe mediation werkt”, licht Schonewille toe. “Hoe meer uit-

spraken worden gepubliceerd, hoe beter we de grote lijn kun-

nen zien.”

Gesloten deuren

Om mediation op de kaart te zetten, zette Schonewille in 2015 

Nederlandse Mediation op. “Professor Jan Vranken noemde de 

rechtspraak achterhaald. Mediation had volgens hem goede pa-

pieren, maar dan moesten wel de bezwaren worden opgeheven. 

Een van die bezwaren was dat het achter gesloten deuren ge-

beurt. Dat is een goed argument, en dat wilde ik veranderen 

door de uitspraken structureel te publiceren.” Hij wil op termijn 

toe naar een database van duizenden mediations.

Nederlandse Mediation publiceert uitkomsten van mediation in 

een vast format van zestien onderdelen: de essentie, de casus, 

de wetsartikelen, het commentaar van de mediator et cetera. 

Schonewille ziet de toekomst van mediation zonnig in. “Fami-

lies en bedrijven hebben behoefte aan begeleiding en conflict-

analyse. Ze willen communicatiepatronen doorbreken en fami-

liesystemen herstellen. Vervolgens willen ze handvatten om 

hun problemen op te lossen. Ik denk daarom dat mediation een 

enorme toekomst heeft.”

Het complete onderzoek ‘Twee jaar mediation, een zoektocht naar patronen’ 

wordt gepubliceerd in Nederlandse Mediation nummer 3/2017.

MEDIATION: ANDERE UITKOMSTEN DAN RECHTSPRAAK

ONDERZOEK

Fred Schonewille
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BIJGEWOOND

DAG VAN DE RECHTSPRAAK
DATUM: 28 SEPTEMBER

LOCATIE: TIVOLI VREDENBURG, UTRECHT

AANTAL BEZOEKERS: 540

De Dag van de Rechtspraak ging over 

de toekomst van de rechter, maar het 

beeld van de rechter hier en nu was ook 

interessant. De rechter wordt gezien als 

een Volvo V70 stationwagon, zo bleek 

uit de antwoorden vanuit de zaal op de 

eerste vraag van dagvoorzitter Annechien 

Steenhuizen.

De Zweedse kwaliteitsauto bleef enkele 

straatlengtes voor op concurrenten als 

Max Verstappens Red Bull 13, de Citroën 

2 CV (Eend) en de Tesla. “Rechters zien 

zichzelf als robuust en betrouwbaar”, 

concludeerde Steenhuizen.

Een digitale voorloper is de rechter niet, 

viel te concluderen uit de stemrondes. Het 

rapportcijfer 4 is het hoogste als het om 

digitale vaardigheden gaat. Flink sneller 

werken (een belangrijke doelstelling 

van de Raad voor de rechtspraak) zit er 

voorlopig niet in. De rechter heeft wel veel 

vertrouwen in de eigen onmisbaarheid: 

slechts weinigen onder de aanwezigen 

verwachten dat robots binnen vijf jaar 

kunnen rechtspreken.

Wat de toekomst ook brengen moge, 

zeker is dat rechters moeten innoveren, 

stelde voorzitter Frits Bakker van de Raad 

voor de rechtspraak in zijn slottoespraak. 

Hij ziet in zijn glazen bol twee soorten 

rechters: de topjurist en de rechter van 

vlees en bloed. Met die topjurist komt het 

wel goed; meer zorgen heeft Bakker om 

de rechter van vlees en bloed, die er moet 

zijn voor gewone burger. De burger heeft 

behoefte aan een rechter die goedkoper, 

sneller, eenvoudiger en voorspelbaarder 

is, aldus Bakker, en daarvoor is innovatie 

KNB-JAAR CONGRES  
‘GOED OF FOUT’
DATUM: 6 OKTOBER

LOCATIE: KROMHOUTHAL, AMSTERDAM

AANTAL BEZOEKERS: 832

Wat is je moreel kompas? was de kern-

vraag tijdens het KNB- congres. Dat kan 

volgens de sprekers de wet zijn, je eigen 

morele overtuigingen, je onderbuikgevoel 

of de kernwaarden van de beroepsgroep. 

Edgar Karssing (universitair hoofddocent 

Beroepsethiek en integriteitsmanagement 

aan de Nyenrode Business Universiteit) 

stond daarom stil bij de kernwaarden  

van het notariaat: onpartijdigheid, onaf-

hankelijkheid, deskundigheid, vertrou-

Als drukke jurist kunt u natuurlijk 

niet overal aanwezig zijn. Mr. brengt u 

daarom maandelijks verslag uit van de 

gemiste highlights.

DOOR PETER LOUWERSE

nodig. Hij wil onder meer een experimen-

teerbepaling opnemen in de wet, zodat 

de rechtbanken niet langer gebonden zijn 

aan procesrecht uit de vorige eeuw. 

welijkheid en integriteit.

Gespreksleider Anouschka Laheij pro-

beerde aan de hand van vragen aan de zaal 

te ontdekken wat deze kernwaarden in de 

praktijk betekenen. Werk je mee als een 

bejaard echtpaar je vraagt om een schen-

king op papier te regelen, zodat meneer, 

als hij binnenkort in een verpleeghuis zit, 

een lagere eigen bijdrage betaalt? Gewoon 

doen, vond 75 procent van de aanwezigen. 

Het kan, dus het mag.

Kant-en-klare antwoorden kwamen er 

niet uit het panel met Boudewijn Waaijer 

(hoogleraar notarieel recht VU), Iris van 

Domselaar (executive director Amsterdam 

Centre on the Legal Professions, UvA), 

Nora van Oostrom (executive manager 

Law Firm School) en Edgar Karssing. “De 

notaris moet kunnen uitleggen wat hij 

doet en moet zorgvuldig en standvastig 

zijn”, meende Karssing. Van Domselaar 

waarschuwde tegen te veel schermen 

met onderbuikgevoel en de persoonlijke 

moraal. Van Oostrom vindt dat de notaris 

geen moraalridder moet worden. En 

Waaijer constateerde dat de rol van het 

geweten belangrijker wordt naarmate de 

wet meer onduidelijkheden kent.

De notaris, vonden alle sprekers, moet 

binnen deze kaders zijn standpunt bepa-

len. Hij moet dus zelf nadenken, en van 

geval tot geval zijn oordeel vellen. 

Burgers met een lagere opleiding 

koesteren heimelijk argwaan tegen 

rechters, zo blijkt uit onderzoek.

Dit wantrouwen wordt verborgen ge-

houden tegenover interviewers van 

de universiteit, maar wel geuit tegen in-

terviewers van een ROC. De universiteit 

maakt volgens laagopgeleiden deel uit 

van de gevestigde orde en behoort niet 

tot hun levenssfeer. Dit blijkt uit onder-

zoek van de onlangs aan de Vrije Univer-

siteit gepromoveerde Liesbeth Hulst.  

Zij toont aan dat er minder bekend is 

over het vertrouwen in het recht dan 

werd gedacht. Dat komt volgens haar 

omdat peilingen vaak worden gedaan 

door organisaties uit de gevestigde orde. 

Mensen uit de lagere klasse verbergen 

dan hun afkeer. “We zagen bijvoorbeeld 

dat moslima’s hun onvrede over perso-

LAAGOPGELEIDEN WANTROUWEN 
HEIMELIJK DE RECHTER

nen die geen moslim zijn en de Neder-

landse samenleving verborgen houden 

tegen een interviewster die geen hoofd-

doek draagt”, aldus Hulst.

De uitkomst van peilingen kan volgens 

daarom Hulst onvolledig zijn en ver-

klaart ook dat de meeste peilbureaus 

faalden bij de uitslag van het Brexit- 

referendum en de verkiezing van Donald 

Trump. Het verminderd vertrouwen in 

de rechtstaat kan worden weggenomen 

als mensen zich in hun persoonlijke er-

varing met individue-

le rechters eerlijk 

en rechtvaardig 

behandeld 

voelen, zo la-

ten studies 

die Hulst in 

de rechtbank 

deed zien. D
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Sinds de invoering van de smart-

phone is onze aandachtspanne 

afgenomen van twaalf naar acht 

seconden, een seconde minder 

dan die van een goudvis, aldus coach en vaar-

digheidstrainer RÜNA HONIG. We zijn ontzet-

tend snel afgeleid en dat is onder andere 

slecht voor de kwaliteit en productiviteit van 

ons werk. Honig geeft een aantal tips om onze 

focus te trainen: mediteren voordat je naar je 

werk gaat, een hele dag in opperste concen-

tratie en ongestoord werken (een focusdag), 

de 90 minuten-regel (tijdsblokken van 90 mi-

nuten geconcentreerd werken gevolgd door 

een pauze) en praktische focus-apps, zoals 

Cold Turkey en Focus Lock, passeren de revue.  

Strafrechtadvocaat WILLEM JAN 

AUSMA blogt deze keer over een 

nieuw fenomeen: blockchain. 

Een netwerk van computers die 

volgens afspraken en wiskundige regels infor-

matie vastleggen en uitwisselen. Een soort 

openbaar logboek waar iedereen die informa-

tie kan inzien. Ook de overheid lijkt block-

chain te omarmen om zo onder meer de chaos 

bij het afhandelen van beslag te lijf te gaan. 

Een dagelijks terugkerend iets voor zowel bur-

ger als advocaat. Tijdens de ‘blockathon’ van 

het ministerie van Veiligheid en Justitie 

maakte Ausma deel uit van de jury die een 

aantal praktische uitwerkingen beoordeelde. 

Hij is thans, zij het met enig voorbehoud, 

hoopvol gestemd.

Het is een slechte tijd voor des-

kundigen, aldus onderzoeker 

WOUTER DE BEEN (Erasmus Uni-

versiteit Rotterdam). Je zou zeg-

gen dat in deze tijd van fake news en populisti-

sche volksverlakkerij deskundigen meer nodig 

zijn dan ooit, maar ze zijn juist enorm van 

hun voetstuk gestoten. Hoewel kritiek op des-

kundigen iets is dat ze zich moeten aantrek-

ken, blijft hun rol van wezenlijk belang.

WE HEBBEN NIET EENS DE FOCUS VAN EEN GOUDVIS

Advocaat EMMA DE BOER  

(FrankfortSluisAdvocaten) heeft 

een gesprek gehad met een  

cliënt die steeds opnieuw terug-

valt in een alcoholverslaving. Ze heeft moeite 

om zich de situatie van de cliënt voor te stel-

len. “Hoe kun je je zo laten leven, een drankje 

je dag laten bepalen?”, denkt ze, terwijl ze 

smachtend naar het koffieapparaat loopt dat 

de hele dag niet gebruikt kon worden omdat 

het ontkalkt moest worden...

Men kijkt alleen naar de belas-

ting die VVD’ers níet betalen, 

maar niet naar de belasting die 

zij wél betalen, zei een VVD’er 

tegen juridisch journalist LEX VAN ALMELO 

naar aanleiding van de zaak-Linschoten. Van 

Almelo: “Oei, dat klinkt toch als Klaas Otto 

die zegt dat de overheid te weinig oog heeft 

voor al die misdaden die No Surrender níet 

heeft gepleegd.”

Rechter DORY REILING (Recht-

bank Amsterdam) doet dit keer 

verslag van de Court Technology 

Conference in Salt Lake City, en 

van de Legal and Design Summit van Stanford 

Law School in Palo Alto. Er komt steeds meer 

technologie die gewone mensen kan helpen 

om hun recht te halen. Recht op je smartpho-

ne, ontworpen met de gebruiker centraal.

Rechtsfilosoof HENDRIK KAPTEIN 

(Universiteit Leiden) was weer 

eens uit eten (“hoe wilt u uw an-

trekoo?”, zei de onverbeterlijke 

bediening), ging vervolgens naar een concert, 

drong misschien voor in de te druk bezette plee 

en kreeg later spijt van zijn apengedrag tegen 

een nog oudere man. Er is nog meer dier in de 

mens: zijn slachthuizen concentratiekampen? 

Nee, want zolang dieren geen mensen zijn is 

een dergelijke vergelijking een infame beledi-

ging van al die slachtoffers van Joden- en ande-

re volkerenmoord. Pas even goed beter op de 

dieren en eet dus minder vlees.

DANIËLLA ENGELHARDT, advocaat 

bij VanEps Kunneman VanDoor-

ne op St. Maarten, probeert al-

tijd te anticiperen op verschil-

lende scenario’s om ervoor te zorgen dat ze zo 

min mogelijk voor verrassingen komt te 

staan. Dat doet ze in haar werk als advocaat, 

als ze de belangen behartigt van haar cliën-

ten, maar ook privé. Zo bereidde ze zich begin 

september ook voor op de komst van major hur-

ricane Irma, die recht over St. Maarten zou 

trekken. Maar ze had geen moment rekening 

gehouden met het scenario dat haar eiland 

compleet zou worden verwoest. Inmiddels is 

de wederopbouw in volle gang. “Ons kantoor 

heeft een gratis helpdesk opgericht om bedrij-

ven en organisaties op weg te helpen. Dat is 

mijn persoonlijke bijdrage aan de wederop-

bouw van St. Maarten, waar het momenteel 

al stukken beter gaat.”

Ondernemend jurist MARIJN 

ROOYMANS schrijft over zijn ont-

moeting met een wat oudere ad-

vocaat. Deze ex-partner van een 

groot kantoor werkt nu al een tijdje zelfstan-

dig in een kostenmaatschap. Hij is op zoek 

naar freelance werk. Rooymans geeft hem 

niet zoveel kans, ondanks zijn ervaring. Of 

misschien wel dankzij.

Als je compliance zegt in China, 

heeft dat een hele andere beteke-

nis dan in Nederland. In China 

denkt men heel anders over za-

ken als corruptie, de scheiding tussen werk en 

privé en over merkinbreuk en dat is merkbaar 

in de praktijk, zo stelt CHOY YIU CHAN, sinds 

2007 attorney-at-law bij Bonnard Lawson in 

Shanghai. 
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MEESTERS VAN DE WEEK

KENT U OOK EEN POTENTIËLE MR. VAN DE WEEK? MAIL ONS! INFO@MR-MAGAZINE.NL

DORY REILING

Rechter Dory Reiling is vanaf het 

begin betrokken bij het invoeren 

van digitaal procederen in het  

civiele recht: het project Kwaliteit en 

Innovatie (KEI). Op 1 september 

werd dit verplicht voor zaken met 

een belang van meer dan 25.000 

euro in de arrondissementen Gel-

derland en Midden-Holland.

Welke vraag over digitaal proce-

deren krijgt u het vaakst voorge-

legd?

“Dat is de vraag wat er gebeurt 

als er een termijn verloopt omdat 

het systeem niet werkt. En omdat 

dat zo vaak wordt gevraagd heb 

ik alle antwoorden op een rij gezet 

in mijn Mr-online weblog van  

1 september (www.mr-online.nl/ 

digitaal-procederen-oeps-ter-

mijn-verloopt/).”

En wat is dan uw antwoord?

“Het korte antwoord is: dat staat 

in artikel 8 van het Besluit digita-

lisering rechtspraak. Mijn advies 

is: laat het er nou niet op aanko-

men. Het lange antwoord staat in 

de blog.”

GINO VAN ROEYEN

Gino van Roeyen richtte met Patrick 

Kager en Alexander Peerboom het 

nieuwe advocatenkantoor LAWNCH 

in Eindhoven op. Het kantoor is  

gespecialiseerd in IT & privacyrecht, 

IE, commerciële contracten en on-

dernemingsrecht.

NICK VAN BUITENEN

Notaris Nick van Buitenen (Van 

Grafhorst notarissen) is per 1 ok-

tober voorzitter van de Koninklijke 

Notariële Beroepsorganisatie, als 

opvolger van Jef Oomen.

Dit is een selectie van de 

 uitspraken die de meesters van 

de week de afgelopen maand 

deden op de site van Mr. Wie 

een wekelijks overzicht van de 

meesters van de week wil 

 ontvangen, kan zich abonneren 

op de Mr.-nieuwsbrief via  

www.mr-online.nl

PAUL VERWEIJEN

Advocaat Paul Verweijen (Cleerdin & 

Hamer) protesteerde tegen de aan-

wezigheid van rechtbanktekenaar 

Petra Urban in de rechtszaal. Hij 

vindt haar tekeningen dusdanig 

realistisch dat ze niet meer kunnen 

worden onderscheiden van – niet 

toegestane – foto’s van verdach-

ten.

Op uw Twitter-profiel staat een 

tekening van u, gemaakt door de-

zelfde Petra Urban. U bent dus 

toch wél blij met haar in de 

rechtszaal?

“Exact mijn punt! Haar teke-

ning is nagenoeg een foto van mij 

en mensen herkennen mij direct, 

vandaar dat ik deze als profielfo-

to heb ingesteld. Bovendien ben 

ik een professionele deelnemer 

die het alleen maar leuk vindt om 

te worden geteken. Maar dat geldt 

niet voor al mijn cliënten.”
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PETER DE HAAN

Peter de Haan (Rijkswaterstaat) 

promoveerde aan de Radboud Uni-

versiteit op een proefschrift over 

bouwtoezicht, en concludeerde dat 

geprivatiseerd bouwtoezicht veilig is.

Hoe veilig zijn onze gebouwen  

eigenlijk?

“Er vinden in Nederland gelukkig 

weinig grote ongelukken op het 

gebied van constructieve veilig-

heid plaats. Vambersky en Sagel 

waarschuwden in 1997 echter al 

dat het veiligheidsniveau afneemt. 

De gedeeltelijke instorting van  

de parkeergarage in Eindhoven 

leert ons dat er in de toekomst 

mogelijk wel grote ongelukken 

met dodelijke slachtoffers zullen 

plaatsvinden.”

16

OKTOBER

Wat wordt uw belangrijkste dos-

sier als KNB-voorzitter? Scheiden 

zonder rechter? Vereenvoudiging 

van de bedrijfsopvolgingsfacilitei-

ten? Een modernisering van de 

tarieven en vrijstellingen van de 

erfbelasting?  

“Dat zijn natuurlijk inhoudelijk be-

langrijke issues, maar nog belang-

rijker vinden wij het dat de notaris 

de middelen krijgt die passen bij 

de poortwachtersrol die de maat-

schappij hem toedicht. In onze no-

titie over Fraudepreventie stellen 

wij dat we die rol alleen maar goed 

kunnen vervullen als wij meer 

kennis hebben over onze eventu-

ele klanten. Het blijft bizar dat we 

nog geen (digitaal) Centraal Aan-

deelhouders Register hebben in 

Nederland. Daarnaast willen wij 

ook kunnen zoeken op natuurlijke 

personen in het Handelsregister 

van de KvK. En ten slotte kan het 

niet zo zijn dat de Belastingdienst 

wel weet welke besloten vennoot-

schappen verdacht of besmet zijn, 

maar die gegevens niet met ons 

deelt terwijl we gevraagd worden 

van die BV de aandelen over te 

dragen. Hetzelfde geldt overigens 

voor de KvK ten aanzien van valse 

of risico-adressen.”

Als u het voor het zeggen had? 

“Zaten er filosofen in het ma-

nagement van een advocaten-

kantoor.”

Wat is over u niet bekend, wat wel 

interessant is?

“Dat ik op Pinkpop in 2009 werd 

aangeklampt door bezoekers 

die met me op de foto wilden? Ze 

dachten dat ik Bruce Springsteen 

was! Op congressen word ik door 

met name Amerikaanse collega’s 

regelmatig ontmaskerd als ‘The 

Boss’. In een restaurant in Dallas 

tikte een wildvreemde mevrouw 

me op de rug: ‘Sir, my husband 

and I just really thought that Bru-

ce Springsteen was coming over 

for dinner’.”
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Snel op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in 

het recht? Ook daarvoor kunt u in Mr. terecht. In de 

rubriek Snelrecht belichten vooraanstaande juristen 

periodiek de ontwikkelingen op hun rechtsgebied.

BEROEPS 
AANSPRAKELIJKHEID 

TE LANGE VERJARINGSTERMIJN  
BEROEPSFOUTEN ACCOUNTANTS

Het tuchtrecht voor accountants kent twee verjaringster-

mijnen: een driejaarstermijn, die ingaat zodra de klager 

heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen con-

stateren dat sprake is van een beroepsfout; en een zesjaarster-

mijn, die ingaat op het moment van de beroepsfout zelf.

In de praktijk ligt de nadruk op de zesjaarstermijn. Om die re-

den bevatte de Wet aanvullende maatregelen accountantsorga-

nisaties het voorstel om de driejaarstermijn te laten vallen en 

alleen de zesjaarstermijn te handhaven. De Tweede Kamer 

heeft op 12 september echter een amendement aangenomen 

waarin de verjaringstermijn van zes naar tien jaar wordt ver-

lengd. Reden voor het oprekken van deze termijn is dat het in 

de praktijk soms lang duurt voordat een financiële fraude of 

misleiding aan het licht komt.

Dat er voldoende tijd moet zijn om de vaak gecompliceerde frau-

des en misleidingen binnen bedrijven gedegen te kunnen on-

derzoeken, zal niemand betwisten. Met name curatoren heb-

ben de beginperiode van het faillissement hun handen vol aan 

het redden van het bedrijf en komen daarna pas toe aan hun 

onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Er is dus tijd 

nodig om duidelijkheid te krijgen over de feiten.

Het is echter een misvatting dat een termijn van tien jaar bij-

draagt aan deze duidelijkheid. Daarvoor is een decennium sim-

pelweg te lang. Met het verstrijken van 

de tijd verandert het perspectief op het 

verleden en groeit het risico op de hind-

sight bias, de onterechte wijsheid achter-

af. Het is nu al niet uitzonderlijk dat ac-

countants vele jaren na een fraude of 

faillissement geconfronteerd worden met 

allerhande theorieën over wat zich des-

tijds zou hebben afgespeeld en wat daar-

in hun rol zou zijn geweest. Daarbij wordt vaak uit oog verloren 

wat destijds, vele jaren geleden, redelijkerwijs van de controle-

rend accountant mocht worden verwacht. Wil men de accoun-

tant op een faire manier tot verantwoording dwingen, dan is 

het realistischer om de zesjaarstermijn te handhaven.

Jan van Nass is advocaat bij KPMG.

VERBINTENISSENRECHT 
DRIE SPOREN VOOR AANSPRAKELIJK-
HEID VOOR SCHADE VAN EEN DERDE 

0nlangs heeft de Hoge Raad verduidelijkt welke maatstaf 

geldt voor de beoordeling of sprake is van een fout van een 

ondergeschikte, waarvoor ex art. 6:170 BW kwalitatieve 

aansprakelijkheid bestaat (HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:1345). In 

dit geval had een door BAM ter uitvoering van een opdracht van 

ProRail bij JMV ingeleende ‘veiligheidsmedewerker’ de stand 

van een wissel verkeerd ingeschat, waardoor die beschadigd 

was geraakt. Na vergoeding van de schade wilde (de verzekeraar 

van) BAM regres nemen op JMV. 

Naar de Hoge Raad vooropstelt, kan de contractspartij, voor 

wier rekening de schade is gekomen, haar contractuele weder-

partij aanspreken uit wanprestatie, zelfs al is de schade veroor-

zaakt door een onrechtmatige daad van een hulppersoon. Deze 

optie staat echter aan verhaal op de werknemer, noch aan bui-

tencontractuele aansprakelijkheid ex artikel 6:170 BW – waarop 

in deze zaak een beroep was gedaan – in de weg. Gezien de bete-

kenis van aansprakelijkheid ex artikel 6:170 BW voor de werkne-

mer in een mogelijk tegen hem op te tuigen vervolgprocedure, 

moet in een dergelijk geding – waarbij hij geen partij is – de 

vraag naar de onrechtmatigheid van ’s 

werknemers handelen worden beoor-

deeld als ware zijn aansprakelijkheid wél 

in het geding. Naar de Hoge Raad hierbij 

(onder verwijzing naar het Zwiepende 

tak-arrest; ECLI:NL:HR:1994:ZC1576) me-

moreert, is gevaarzetting niet zonder 

meer onrechtmatig. Dit is eerst het geval 

indien de mate van waarschijnlijkheid 

van verwezenlijking van het gevaar zo groot is, dat de dader 

zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van de gedraging had 

moeten onthouden. Of dit het geval is, hangt bijvoorbeeld af 

van de aard van de gedraging en de kans op schade (vergelijk 

het Koprot-arrest; ECLI:NL:HR:2006:AU6934). De onrechtma-

tigheid is niet gegeven met de achteraf bezien onjuiste inschat-

ting van de stand van de wissel, noch met de omvang van de 

schade. Nieuw is dit allicht niet, verhelderend wel. 

De Hoge Raad bevestigt verder in het arrest van 14 juli nog de 

ruime uitleg van de begrippen ‘ondergeschiktheid’ en ‘functio-

neel verband’, waarvan sprake moet zijn voor een geslaagd be-

roep op artikel 6:170 BW. Niet alleen de inlener, ook de uitlener 

valt binnen het bereik van deze bepaling.

Johan den Hoed is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem.



20 / Mr. 11 2017

INTERNATIONAAL  
PROCESRECHT

NIETIGHEID BIJ VERGETEN  
MODELFORMULIER?

Betekening van gerechtelijke stukken in civiele en han-

delszaken binnen de Europese Unie (met uitzondering 

van Denemarken) kan volgens de EU Betekeningsverorde-

ning nr. 1393/2007 op verschillende wijzen geschieden. Naast 

betekening via de verzendende en ontvangende instanties is 

ook toezending langs consulaire of diplomatieke weg, per post 

of rechtstreeks door deurwaarders, ambtenaren of andere be-

voegde personen mogelijk. In alle gevallen dient het in bijlage II 

opgenomen modelformulier te worden meegestuurd. Daarmee 

wordt de geadresseerde in kennis gesteld dat hij het stuk kan 

weigeren of binnen een week terugzenden, indien het niet is 

gesteld in een taal die de geadresseerde begrijpt of in de officiële 

taal van de aangezochte lidstaat.

Wat als de vertalingen en het modelformulier worden vergeten? 

Dat overkwam de in Ierland woonachtige Henderson. De Portu-

gese Novo Banco SA had hem voor de Portugese rechter gedag-

vaard. Henderson wist niet dat hij de stukken kon weigeren we-

gens ontbreken van het modelformulier van bijlage II en de 

vertalingen. Volgens Portugees recht leidt dat tot nietigheid 

van de betekening. Het Hof van Justitie van de Europese Unie 

dacht daar anders over. 

Doel van de verordening is om de doelmatigheid en snelheid 

van gerechtelijke procedures te verbeteren en een goede rechts-

bedeling te verzekeren. Maar daarbij mag op geen enkele wijze 

afbreuk worden gedaan aan de daadwerkelijke eerbiediging van 

de rechten van verdediging van degene voor wie de stukken be-

stemd zijn. Het niet meesturen van het modelformulier van bij-

lage II en de vertalingen leidt echter niet tot nietigheid van de 

betekening, zoals het Portugese recht voorschrijft. Dat zou na-

melijk in strijd zijn met het doel van de verordening. De veror-

dening gaat nu eenmaal voor het nationale recht. De omissie 

dient te worden hersteld door het model-

formulier van bijlage II overeenkomstig 

de bepalingen van die verordening alsnog 

aan de geadresseerde te sturen, aldus  

HvJ EU 2 maart 2017, zaak C-354/15, 

ECLI:EU:C:2017:157. 

Drie jaar procederen en terug bij af. Voor 

een relatief kleine vordering en hoge kos-

ten aan rechtsbijstand zouden partijen 

van het begin af aan meer gebaat zijn geweest bij een goede al-

ternatieve conflictoplossing.

Arlette van Maas de Bie is partner bij Van Maas de Bie Advoca-

tuur Mediation Coaching in Helmond.

INSOLVENTIERECHT 
WHOA! 

Als het aan de Nederlandse wetgever ligt, wordt het spoe-

dig mogelijk om buiten insolventie via een dwangak-

koord schulden te saneren en te herstructureren. Als 

nieuwste ontwikkeling binnen het wetgevingsprogramma ‘Her-

ijking Faillissementsrecht’ heeft de wetgever op 5 september 

2017 het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord ter 

voorkoming van faillissement (WHOA) ter consultatie neerge-

legd. Het WHOA is een bijgewerkte versie van het Wetsvoorstel 

Continuïteit Ondernemingen II waarover in 2014 al een consul-

tatie werd gehouden. Het wetsvoorstel is van toepassing op 

rechtspersonen en natuurlijke personen met een zelfstandig 

beroep of bedrijf, terwijl banken en verzekeraars uitdrukkelijk 

zijn uitgezonderd.

Het WHOA regelt in de kern een onderhands akkoord tussen 

een onderneming enerzijds en zijn schuldeisers en aandeelhou-

ders anderzijds over de sanering en herstructurering van schul-

den. Een schuldenaar kan op eigen initiatief of op verzoek van 

een schuldeiser een akkoord aanbieden aan zijn schuldeisers en 

zijn aandeelhouders, of een deel daar-

van, wanneer hij voorziet dat hij met het 

betalen van zijn opeisbare schulden niet 

voort kan gaan. Naast bestaande schul-

den, kunnen via het dwangakkoord ook 

toekomstige verplichtingen die voort-

vloeien uit lopende wederkerige overeen-

komsten worden geherstructureerd. Ook 

rechten van borgen en medeschuldena-

ren jegens de schuldenaar en de rechten van schuldeisers jegens 

deze borgen en medeschuldenaren kunnen in het akkoord wor-

den betrokken. Dit maakt het mogelijk de herstructurering van 

een groep van ondernemingen in één keer af te wikkelen.

De rechtbank kan vervolgens dit akkoord goedkeuren (‘homolo-

geren’). De homologatie zorgt ervoor dat het akkoord voor alle 

bij het akkoord betrokken personen – schuldeisers en/of aan-

deelhouders – verbindend wordt. Schuldeisers en/of aandeel-

houders die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen 

daardoor worden gedwongen mee te werken aan de uitvoering 

van het akkoord. Met een dwangakkoord kan een faillissement 

worden voorkomen.

Een dwangakkoord biedt met name een oplossing voor onderne-

mingen die op zichzelf rendabele bedrijfsactiviteiten hebben, 

maar die vanwege een te zware schuldenlast toch insolvent 

dreigen te raken. Met het voorgestelde dwangakkoord onder het 

WHOA kunnen overigens niet de rechten van werknemers die 

voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten worden gewijzigd. Dat 

is voor de praktijk van belang, omdat verplichtingen jegens de 

werknemers aanzienlijk kunnen bijdragen aan een te zware 

schuldenlast voor de schuldenaar.  

Het WHOA ligt tot 1 december 2017 ter consultatie, zie https://www.internet-

consultatie.nl/wethomologatie. 

Ruud Brunninkhuis is advocaat bij Buren in Den Haag.
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ARBEIDSRECHT 
DE AMBTENAAR BLIJFT, MAAR WEL 
MET EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 

Een universitair docent aan de Universiteit van Amster-

dam is een ambtenaar en moet dus naar de bestuursrech-

ter als hij zijn werkgever in rechte wil aanspreken. Zijn 

collega bij de Vrije Universiteit die precies hetzelfde werk doet, 

heeft een arbeidsovereenkomst en moet voor een conflict met 

zijn werkgever daarom naar de burgerlijke rechter. Dit valt niet 

uit te leggen. Gelukkig hoeft dat vanaf 2020 ook niet meer. Als 

het goed is, zullen namelijk op grond van de Wet normalisering 

rechtpositie ambtenaren (op 8 november 

2016 door de Eerste Kamer aangenomen) 

per 1 januari 2020 bijna alle ambtelijke 

aanstellingen van rechtswege worden 

omgezet in een arbeidsovereenkomst. 

Alleen bij de politie, defensie en rechter-

lijke macht worden de bestuursrechtelij-

ke aanstellingen gehandhaafd. Voor deze 

groep ambtenaren verandert er dus niets. 

Voor alle andere ambtenaren is dat nadrukkelijk anders. Zij 

blijven wel ambtenaar en vallen uit dien hoofde ook onder het 

toepassingsbereik van specifieke regels uit de Ambtenarenwet 

(grondrechten, ambtseed en integriteit). Het grote verschil is 

echter dat zij niet langer op basis van een (eenzijdige) ambtelij-

ke aanstelling zullen werken, maar op basis van een arbeids-

overeenkomst. Het civiele arbeidsrecht (Titel 7.10 BW) wordt 

dus op hen van toepassing en daarmee ook het ‘normale’ ont-

slagrecht. De wet is niet bedoeld om materiële veranderingen in 

de positie van de overheidswerknemers te brengen. De huidige 

rechtspositieregelingen worden daarom in stand gelaten ‘als 

waren zij een cao’, totdat de overheidswerkgever een nieuwe  

cao met de vakbonden heeft afgesloten. Dat klinkt overzichte-

lijk maar roept de nodige vragen op, in het bijzonder over de 

gebondenheid van de overheidswerknemers aan de nieuw af te 

sluiten cao’s.   

Een bijzonder gevolg van de normaliseringswet is dat er een  

fors aantal ambtenaren bij komt. Op dit moment zijn bij diver-

se publieke instellingen namelijk al werknemers met een ar-

beidsovereenkomst werkzaam. Zij worden straks echter ambte-

naar en zullen dus ook onder de Ambtenarenwet gaan vallen. 

De ‘nieuwe’ ambtenaar wordt namelijk gedefinieerd als degene 

die op basis van een arbeidsovereenkomst voor een overheids-

werkgever werkt.   

Al met al wordt de invoering van deze wet een spannende exer-

citie en dus voer voor praktijkjuristen. Ik juich de nieuwe wet 

van harte toe, omdat die naar mijn idee de rechtsgelijkheid 

dient en aansluit op het wederkerige karakter van een arbeids-

verhouding.

Saar van Waegeningh is advocaat bij Bingh Advocaten in  

Amsterdam.

ONDERNEMINGSRECHT 
DE WET VAN DE COMMANDITAIRE  
VENNOOTSCHAP

0nroerendgoed-ontwikkelaar European American (EA) 

bracht eind 2002 een prospectus uit voor de bouw van een 

appartementencomplex in Warmond. Deze vermeldde 

onder meer dat een bouwvergunning elk moment zou worden 

afgegeven. Het liep echter anders. De gemeente ging niet ak-

koord, omdat het bestemmingsplan slechts voorzag in een hotel 

aan het water met horecafunctie (een zogeheten botel). Inmid-

dels hadden beleggers wel ingetekend op het project. Zij waren 

als commanditaire vennoot toegetreden tot een commanditaire 

vennootschap (CV), met als enig beherend vennoot European 

American Warmond BV (EAW). 

De door EA ingeschakelde advocaat doorzag al snel de fout in 

het prospectus en het daaruit voortvloeiende risico van aanspra-

kelijkheid. Ofschoon hij bestrijding van het gemeentebesluit 

“zeer moeizaam te verdedigen” achtte, stond hij EA uiteindelijk 

toch bij in bestuursrechtelijk hoger beroep tot en met de Raad 

van State. Ook adviseerde hij EA om tegenover de participanten 

“zo min mogelijk aandacht te besteden aan de bestuursrechte-

lijke situatie ten tijde van de uitgifte van het prospectus.”

Begin 2008 gaat de EA-groep failliet. De 

participanten zijn hun inleg kwijt. Ver-

enigd in een stichting spreken zij, met 

medewerking van de curator mede na-

mens de CV, de advocaat aan tot schade-

vergoeding uit zowel wanprestatie als 

onrechtmatige daad. Deze verweert zich 

succesvol met de stelling dat een CV in 

het rechtsverkeer slechts wordt vertegen-

woordigd door haar beherend vennoot. Eventuele verwijten van 

de commanditaire vennoten jegens EAW gaan de advocaat als 

buitenstaander niet aan, aldus het Amsterdamse hof in hoger 

beroep. De zorgplicht van de advocaat gaat niet zover dat hij de 

participanten had moeten informeren in strijd met het belang 

van zijn cliënt, zijnde de CV, vertegenwoordigd door EAW.

De Hoge Raad oordeelt anders en meent dat een redelijk hande-

lend en bekwaam advocaat zich moet richten naar het gezamen-

lijke belang van de vennoten van de CV, dus inclusief dat van de 

commanditaire vennoten (ECLI:NL:HR:2017:2444). Deze laats-

ten kunnen niet worden aangemerkt als willekeurige derden. 

Wanprestatie tegenover de CV levert dan ook in beginsel tevens 

een onrechtmatige daad op jegens de commanditaire vennoten 

(vgl. ECLI:NL:HR:2004:A09069 en ECLI:NL:HR:1982:AG4355). 

Het arrest van het Amsterdamse hof wordt vernietigd. De zaak 

wordt verwezen naar het Hof Den Haag, dat vooreerst opnieuw 

moet oordelen of de advocaat in verzuim was tegenover de CV, 

indachtig het gezamenlijkbelangcriterium van de Hoge Raad. 

Steef Bartman is advocaat bij Bartman Company Law en  

hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.
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De roep om strenger straffen als de oplossing van alle kwaad is te eenvoudig, 
aldus Jos Silvis, procureur-generaal bij de Hoge Raad. Hij vindt dat de 
strafrechtelijke praktijk niet helemaal doof kan blijven voor de geluiden uit de 
politiek en de samenleving, maar “strafrechtelijke interventies, hoe noodzakelijk 
ook, lossen de achterliggende problemen lang niet altijd op”.

DOOR MIEK SMILDE   FOTO’S CHANTAL ARIËNS

DE TRAGIEK VAN 
HET STRAFRECHT   

INTERVIEW
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WIE IS JOS SILVIS? 
Johannes (Jos) Silvis (1953) werd geboren in Winscho-

ten, zat op de lagere school in Scheemda en verhuisde 

op zijn tiende naar de omgeving van Rotterdam, waar 

hij op het Johannes Calvijn Lyceum zijn diploma be-

haalde. Tijdens een onderbreking van zijn studie rech-

ten werkte hij als journalist en voorlichter bij onder 

andere de christelijke vakbond CNV. Na zijn afstude-

ren was Silvis als universitair docent verbonden aan de 

Universiteit Utrecht waar hij bestuurlijk actief was en 

met anderen ook de wetenschapswinkel rechten op-

richtte. Generaties studenten zag hij langskomen. 

Femke Halsema was een student van hem, net als Jo-

han Legemaate, die later hoogleraar gezondheidsrecht 

in Amsterdam werd. Professor Ashley Terlouw van het 

Centrum voor Migratierecht in Nijmegen was destijds 

coördinator bij de wetenschapswinkel. 

Vanaf 1991 werkte Silvis bij de rechterlijke macht, 

eerst als rechter-plaatsvervanger, daarna achtereen-

volgens als rechter, vicepresident, raadsheer en advo-

caat-generaal bij de Hoge Raad. Van 2003 tot 2005 was 

Silvis gedetacheerd bij het ministerie van Justitie als 

raadsadviseur bij de directie wetgeving. In 2012 werd 

hij benoemd tot rechter in het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens in Straatsburg. Vier jaar later 

volgde hij Jan Watse Fokkens op als procureur-gene-

raal bij de Hoge Raad.

Silvis is getrouwd en heeft een dochter en twee  

kleinkinderen.

“STRAFFEN ZIJN 

OMHOOGGEGAAN, 

DE POLITIEK DRINGT 

EROP AAN. MAAR  

ONPROBLEMATISCH 

IS DAT NIET”

INTERVIEW

J ournalist en oud-voetballer Jan Mulder komt er van-

daan. En minister van Justitie Modderman, die het 

in 1886 ingevoerde Wetboek van Strafrecht introdu-

ceerde. Winschoten. Een Gronings stadje van harde wer-

kers waar niemand een woord te veel zegt. Ook Jos Silvis, 

sinds vorig jaar procureur-generaal bij de Hoge Raad, 

werd in Winschoten geboren. Zijn vader was graanhan-

delaar in Groningen en actief in de ARP, een van de partij-

en die later zou opgaan in het CDA. Hij werd genoemd als 

Kamerlid, maar bedankte voor die eer, omdat hij vond dat 

een groot gezin moeilijk te combineren was met een poli-

tieke carrière. Moeder zorgde voor zes kinde-

ren, vier jongens en twee meisjes. Jos is de 

vierde in de rij. “Rechters zijn vaak middel-

ste kinderen is mij opgevallen.” In 1963 ver-

huisde het gezin naar de omgeving van Rot-

terdam. Vader werd directeur van een aantal 

coöperaties, Jos ging er naar het protestant-

christelijke Johannes Calvijn Lyceum.

De verhuizing van het platteland naar de 

grote stad staat hem nog helder voor de 

geest. Met een verhuiswagen van de firma 

Zimmerman reed hij, toen tien jaar oud, in de vroege 

ochtend samen met een broer van Groningen naar Ba-

rendrecht. Daar moest hij wennen aan de Zuid-Hollandse 

cultuur. Op het dorpsschooltje in Scheemda sprak ieder-

een Gronings. Het confessionele tuindersdorp Barend-

recht begon te verstedelijken, de harde taal van de haven 

drong er door.

RATIONALITEIT

Na zijn middelbare school schreef Silvis zich in voor de 

studie rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Het was geen keuze uit overtuiging. Hij had belangstel-

ling voor Nederlands en taalkunde en was geïnteresseerd 

in filosofie. Tijdens een onderbreking van zijn studie 

werkte hij eerst als leerling-journalist bij Trouw en later 

als voorlichter en redacteur bij de hout- en bouwbond 

CNV waar hij de vakbondsbladen De Opbouw en Het Bestek 

verzorgde. Het was niet zijn wereld. Silvis verlangde naar 

meer jeugdig elan. 

In 1979 studeerde hij af in het staats- en bestuursrecht en 

strafrecht. Het publiekrecht heeft altijd zijn belangstel-

ling gehad. Toch wil hij niet spreken van een duidelijke 

keuze. “In de levensfase van de adolescentie neem je be-

slissingen voor de rest van je leven, maar 

dat doorzie je op dat moment vaak niet.” 

In Rotterdam leerde Silvis de hoogleraar 

Louk Hulsman kennen. Hulsman was een 

aanhanger van het zogeheten abolitionisme 

en vond dat het strafrecht moest worden af-

geschaft. “Een rechtsgeschiedenis van ver-

gissingen”, noemde Hulsman het. Grote 

maatschappelijke problemen moesten op 

een andere manier worden aangepakt.

Hoewel Silvis vooral in het strafrecht heeft 

gewerkt en het rechtsgebied allerminst zou willen af-

schaffen, nuanceert ook hij het effect ervan. De roep om 

strenger straffen als de oplossing van alle kwaad, is te 

eenvoudig, vindt de PG. “Het punitieve aspect van het 

strafrecht is wat krachtiger aangezet de laatste jaren. 

Straffen zijn omhooggegaan, de politiek dringt erop aan. 

De strafrechtelijke praktijk kan niet helemaal doof blij-

ven voor die geluiden uit de samenleving, wil zij als legi-

tiem worden ervaren. Maar onproblematisch is het niet. 

Als we weten dat sommige strafrechtelijke reacties ave-

rechts werken, moeten we daaraan aandacht besteden. 

We zijn immers een samenleving die hecht aan rationali-
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“ALS BLIJKT DAT  

HET EFFECT VAN 

GEVANGENISSTRAF 

GERING IS, 

MOETEN WE DAAR 

NAAR KIJKEN”

INTERVIEW

teit. Als blijkt dat het effect van gevangenisstraffen ge-

ring is, of als er nieuwe inzichten komen die het crimine-

le gedrag van mensen kunnen verklaren en kunnen 

ombuigen, moeten we daar wel naar kijken en niet alleen 

roepen dat we strenger moeten straffen en klaar. Maar zo-

lang wij geen andere, maatschappelijk aan-

vaarde manier hebben om belangrijke pro-

blemen die wij nu als criminaliteit 

benoemen aan te pakken, zal het strafrecht 

blijven bestaan en een rol spelen in onze 

maatschappelijke ordening. Welke, dat is 

niet aan mij. Ik denk dat de beoefenaren van 

het strafrecht goed beseffen dat strafrechte-

lijke interventies, hoe noodzakelijk ook, de 

achterliggende problemen lang niet altijd 

oplossen. Maar er zouden nog grotere pro-

blemen zijn als we geen strafrechtelijk apparaat hadden.” 

Ja, die kloof tussen de roep om strenger straffen aan de 

ene kant en het beperkte oplossend vermogen van het 

strafrecht aan de andere heeft een zekere tragiek, beaamt 

de PG. Hij kan er als nuchtere Groninger goed mee leven.  

KRITIEK

Na een periode rechter-plaatsvervanger te zijn geweest, 

stapte Silvis begin jaren negentig definitief over naar de 

rechterlijke macht. Hij maakte carrière, werd rechter, vi-

cepresident, raadsheer en advocaat-generaal. Aan de tijd 

als rechter in Rotterdam heeft hij goede her-

inneringen. Een rechter in eerste aanleg 

hoort de hartslag van de samenleving het 

best, de emotie over een ernstig strafbaar 

feit is nog vers. Hij kent de maatschappelij-

ke verontwaardiging die ten grondslag ligt 

aan de nog steeds groter wordende roep om 

schuld en boete. Rechters mogen daarvoor 

hun ogen niet sluiten, maar ook nooit blin-

delings volgen. Zij moeten beslissen, in de 

wetenschap dat de feiten op een later mo-

ment anders kunnen komen te liggen. 

Silvis heeft dat persoonlijk ervaren. In 2002 was hij de 

voorzitter van de meervoudige stafkamer die in de zaak 

van de Schiedammer parkmoord in eerste aanleg Cees B. 

veroordeelde voor de doodslag op de tienjarige Nienke. Zes 
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INTERVIEW

jaar later bleek niet Cees B., maar Wik H. het te hebben 

gedaan. Sindsdien popt de naam van Silvis altijd op als 

het over gerechtelijke dwalingen gaat.  

Sommige mensen, onder wie de rechtspsycholoog Peter 

van Koppen, vonden het een schande dat hij tot rechter in 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd be-

noemd. Silvis heeft geen moeite met die kritiek. “Het 

hoort bij de professionaliteit van rechterschap om kritiek 

te kunnen verdragen, zeker als zaken achteraf niet goed 

blijken te zijn gegaan. Ik ben het ook nooit uit de weg ge-

gaan. Ik kan me de boze reactie van mensen best voorstel-

len als ze lezen dat een rechter die een fout heeft gemaakt 

toch wordt gepromoveerd. Maar het komt veel voor dat 

een zaak in eerste aanleg anders wordt beoordeeld in ho-

ger beroep. En dat er later ander bewijs naar voren komt. 

Dat kan. Het feit dat daarmee soms veel publiciteit ge-

paard gaat, is een harde kant van het rechterschap. Peter 

van Koppen heeft veel goeds betekend voor het strafrecht. 

Zijn kritiek op mijn verkiezing in het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens in Straatsburg en op mijn benoe-

ming als procureur-generaal heb ik nooit als persoonlijk 

opgevat. Dat weiger ik gewoon. Zijn agenda is dat in het 

recht forensisch wetenschappelijke inzichten sterker aan 

bod moeten komen. Dat is heel legitiem.” 

“Ik krijg veel brieven van klagers, soms met verwijten.  

Op sommige websites staan verwensingen die je liever 

niet aan je moeder laat lezen. Bij klagers merk ik vaak dat 

zij een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt die 

zij als onrechtvaardig ervaren en waaruit hun woede ver-

klaarbaar is. Ik snap vaak wel de frustratie die mensen  

ervaren, ook als daar juridisch niets aan te doen is. Daar-

om word ik ook niet zo snel boos als mensen mij persoon-

lijk aanvallen.”

HERZIENING

Het debat over mogelijke gerechtelijke dwalingen zou in 

december opnieuw kunnen oplaaien, als de Hoge Raad 

uitspraak doet in de zaak van de Zes van Breda. In deze 

zaak over de moord op een Chinese restauranthoudster 

werden eerder zes mensen veroordeeld. Na herziening 

werd de veroordeling in stand gehouden na een nieuwe 

berechting. Er werd cassatie ingesteld. In 

juni dit jaar adviseerde advocaat-generaal 

Harteveld aan de Hoge Raad de zaak weer 

opnieuw te laten berechten. Het hof in Den 

Haag zou in zijn motivering tekort zijn ge-

schoten ten aanzien van een aantal argu-

menten die de verdediging naar voren had 

gebracht. Het gaat dan om getuigenverkla-

ringen, maar ook om de duiding van harde 

forensische gegevens.

Silvis, die formeel verantwoordelijkheid 

draagt voor de conclusies die de advocaten-generaal zelf-

standig nemen, zegt dat het “ontzettend goed is” dat in 

Nederland een herzieningssysteem bestaat voor zaken 

waarin serieuze aanwijzingen zijn voor gerede twijfel 

over de juistheid van veroordelingen. “Als er relevante 

nieuwe gegevens zijn die een zaak in een ander daglicht 

stellen, moeten die opnieuw kunnen wor-

den beoordeeld door de feitenrechter. Bij  

de Hoge Raad gaat het daarna vaak om  

de vraag of op de stellingen van de verdedi-

ging of het Openbaar Ministerie voldoende 

is geantwoord.”

MORSIG NEEFJE

In de jaren zeventig toen Silvis studeerde, 

was het strafrecht een beetje het morsige 

neefje van het civiele recht. Inmiddels wil 



Mr. 11 2017 / 27

“DE RECHTSTAAT  

STAAT NIET STIL, 

MONTESQUIEU 

HEEFT HET NIET 

VOOR ALTIJD  

GOED GEZIEN”

INTERVIEW

meer dan eenderde van alle rechtenstuden-

ten het liefst strafrechtadvocaat worden. 

Strafrecht is sexy. Er gaat geen dag voorbij 

zonder crimineel nieuws.  

Silvis begrijpt die belangstelling wel. “Het 

strafrecht gaat over drama’s die mensen 

zich heel goed kunnen voorstellen en die de 

emotie sterk raken: snelle rijkdom, leven, 

dood, relaties die stuk gaan en eindigen in 

wanhoop…” Maar de werkelijkheid is min-

der glamorous dan de media doen geloven. Strafrecht or-

dent de samenleving, maar gaat daarnaast vooral over de 

miserabele kanten van het bestaan. Silvis’ belangstelling 

voor het rechtsgebied komt niet voort uit een hang naar 

spanning en sensatie. Hij leest vrijwel nooit een misdaad-

roman en kijkt niet naar politieseries. De boeken van het 

Sjöwall en Wahlöö vindt hij nog wel aardig, maar dat 

heeft meer met Scandinavië te maken dan met misdaad. 

Wat hem boeit in het strafrecht, is juist de begrenzing 

van de emotie. “Het moderne strafrecht is feitelijk een be-

perking van de directe persoonlijke reactie op een inci-

dent en is bedoeld om eigenrichting tegen te gaan”, zegt 

hij. Nemesis en Justitia zijn niet voor niets twee verschil-

lende godinnen. Wraak is iets anders dan recht. “Als PG is 

het mijn taak dat voortdurend in de gaten te houden.” 

Ook al is dat soms tegen het zere been van politici die zich 

van fermere bewoordingen bedienen. De rechtstaat kan 

wel tegen een stootje.

Maar Silvis maakt zich wel zorgen. The rule of law is geen in 

beton gegoten zekerheid. “Het is niet voor niets dat Euro-

commissaris Timmermans Polen heeft gewaarschuwd 

geen maatregelen te nemen die in strijd zijn met de fun-

damentele rechtsbeginselen van de Europese Unie”, zegt 

hij. In Polen dreigt de politiek zich steeds meer te gaan 

bemoeien met rechterlijke benoemingen om onafhanke-

lijkheid terug te dringen. In Turkije worden rechters vast-

gezet. Een verklaring voor dat politieke wantrouwen je-

gens de rechterlijke macht heeft Silvis niet. “Er zijn 

politieke leiders opgestaan die meer grip op de ontwikke-

lingen in hun eigen land willen hebben, die mogelijk 

bang zijn voor een open democratie en die kennelijk niet 

vanuit de rechtstatelijke kaders denken die de basis vor-

men van de Europese Unie en de Raad van Europa.” Ja, er 

zijn altijd grote verschillen geweest in de manier waarop 

de rule of law of het begrip rechtstaat werd uitgelegd. 

“Maar de wil om politieke macht uit te oefenen op de 

rechtspraak is onacceptabel.” 

ZELFREFLECTIE

De internationale ontwikkelingen nopen tot zelfreflectie, 

vindt Silvis. “We kunnen wel voortdurend kritiek hebben 

op wat er bij de buren gebeurt, maar we moeten ook kri-

tisch, maar zeker niet somber, naar ons zelf 

blijven kijken. Wordt hier in Nederland wel 

voldoende uitgelegd wat de waarde is van de 

rechtstaat, hoe belangrijk het is dat er een 

systeem van checks and balances bestaat? We 

kunnen niet volstaan met de opmerking dat 

de dogma’s van de rechtstaat hier goed zijn 

gewaarborgd. De rechtstaat staat niet stil, 

Montesquieu heeft het niet voor eens en 

voor altijd goed gezien. Het systeem zal zich 

dus blijven moeten vernieuwen.” Dialoog is daarbij essen-

tieel, vindt de PG. Maar er wordt al zoveel gecommuni-

ceerd. Er zijn open dagen, vonnissen worden in begrijpe-

lijke taal gegoten, er zijn twitterende rechters, projecten 

als Meet your own judge… “Dat is heel goed”, vindt Silvis. 

“Met dit soort initiatieven onderkennen we het belang 

van een goede uitleg wat we doen en waarom we dat 

doen. In Polen lijkt vanuit verschillende posities veel te 

weinig worden gecommuniceerd, misschien ook door de 

rechters zelf. Zij moeten hun positie duidelijker proberen 

te maken, want respect is nooit vanzelfsprekend.”

MODERNISERING WETBOEK

En dan is er nog de modernisering van het Wetboek van 

Strafvordering. Van een herziening, laat staan een funda-

mentele stelselwijziging, is uitdrukkelijk geen sprake, 

benadrukt de PG. “Waar het vooral om gaat, is een ver-

eenvoudiging en modernisering van procedures. Een on-

nodig onderscheid tussen een vonnis of een raadkamerbe-

slissing heeft geen betekenis en kun je dan beter 

schrappen. Bevoegdheden moeten zoveel mogelijk tech-

niekneutraal worden geformuleerd. De vereenvoudiging 

heeft verder als voordeel dat het internationale vergelij-

king vergemakkelijkt en een duidelijke structuur schept 

zodat het de politiek helpt om heldere keuzes te maken.” 

Of hij niet bang is dat daarmee de emotie nog meer grip 

krijgt op de strafrechtspleging? De positie van het slacht-

offer bijvoorbeeld wordt in de nieuwe wet voor het eerst 

echt vastgelegd. “Dat in de nieuwe wet meer ruimte 

wordt gegeven aan de positie van het slachtoffer is een 

ontwikkeling die al langer gaande is”,  reageert Silvis. 

“Het is goed dat die praktijk een expliciet nationale wette-

lijke basis krijgt, net als een aantal rechtsbeginselen  

zoals het recht op een eerlijk proces. Voor de praktijk 

maakt het niet direct veel uit, want we zijn door allerlei 

verdragen nu ook al gehouden aan die rechtsbeginselen. 

Maar als basis om het recht uit te leggen, is het wel  

goed dat die beginselen en uitgangspunten nu expliciet 

worden beschreven. In de kern blijft het hoofddoel van  

de strafvordering gelijk. Het blijft vooral gaan om de  

verantwoorde waarheidsvinding en een beheerste reactie 

op strafbare feiten.”  
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ARREST VAN DE MAAND

Vergeet even de Hoge Raad. In de wereld van het recht is 

onze Hoge Raad even belangrijk als Oranje: het doet niet 

mee aan de wereldcup. De Verenigde Staten daarentegen 

bombarderen het klimaatakkoord, bombarderen IS en gaan mis-

schien Noord-Korea bombarderen. Wie daar aan de knoppen zit, 

zit aan de knoppen van de wereld. Wie daar controleert wie aan 

de knoppen zit, controleert de macht. Als die macht niet meer 

wordt gecontroleerd, gaat de wereld naar de knoppen. Verder naar 

de knoppen. Nog meer.

Het land was ooit een democratie. U weet wel: van life, liberty and the 

pursuit of happiness. Het had zo zijn dieptepunten, ze roeiden  

Indianen uit, hadden nog lang slavernij, vochten in Vietnam en 

zo, maar ze schaften de slavernij ook af, deden lan-

dingen in Normandië en stuurden mensen naar de 

maan. Een krantenjongen kon er miljonair wor-

den. Een zwarte man president.

Dat is voorbij. Het land is in handen van de wa-

penlobby, de olielobby en de miljonairslobby. Het 

nieuwste probleem is dat de kiezers niet meer hun 

politici kiezen, maar de politici hun kiezers.

Het probleem heet gerrymandering – de praktijk in 

districtenstelsels om de kiezers via kiesdistricten 

zodanig op te delen dat de proportioneel sterkste 

partij, de partij die 51 of meer procent van de ze-

tels zou moeten behalen, uiteindelijk niet de meerderheid in het 

parlement krijgt maar het nakijken heeft.

Tot aan de moord op John F. Kennedy ongeveer werden veel Ame-

rikaanse kiesdistricten en deelstatelijke kieswetten zodanig ont-

worpen dat zwarten weinig of geen invloed hadden. De kwestie 

kwam al eens voor het Hooggerechtshof, maar die vond dat rech-

ters hierin geen taak hadden, zo luidde het oordeel in de zaak 

Giles v. Harris (1903). Kennedy’s opvolger Johnson moest in 1965 

met een federale wet afdwingen dat alle vormen van raciale kies-

discriminatie werden verboden. 

Desondanks ontwierp de deelstaat North Carolina nog daarna  

een 260 kilometer lang, dun lintwormkiesdistrict met alle zwar-

ten in die staat, zo er voor zorgend dat North Carolina in politie-

ke zin white man’s country bleef. Het Amerikaanse hooggerechtshof 

bevestigde in Shaw v. Reno (1993) dat dit ‘bizar’ was en zelfs ‘een 

ongemakkelijke overeenkomst heeft met politieke apartheid’. En 

in strijd met Johnsons kieswet.

DOORTRAPT

De nieuwe gerrymandering is veel doortrapter. Het kijkt niet meer 

naar iemands huidskleur, maar naar zijn of haar automerk, in-

komen, postcode, opleiding en welke kranten er verkocht worden 

in een wijk. Allemaal uit statistieken. Computerprogramma’s 

vertalen dat naar politieke voorkeuren en kunnen bijna per post-

code voorspellen wat er gestemd gaat worden. Maak vervolgens 

kiesdistricten waardoor in één district vrijwel alle 

kiezers van de ene partij zitten, en in drie distric-

ten postcodemeerderheden van de andere partij, 

en tel uit je winst. Wie de kieskaart tekent, be-

paalt de verkiezingsuitslag. Vooraf al.

Dat is precies het Amerikaanse probleem. De nati-

onale kiesdistricten zijn sinds 2010 door de Repu-

blikeinen met hulp van computerberekeningen  

zodanig veranderd dat ze ongeacht de stemverhou-

dingen in het Congres een vaste meerderheid van 

zestien tot achttien zetels hebben. In 33 deelstaten 

hebben de Republikeinen een meerderheid.

Afgelopen oktober diende bij het Hooggerechtshof de zaak Gill v. 

Whitford over de Republikeins gemanipuleerde kiesdistricten in 

Wisconsin. Republikeinen hebben plaatselijk gegarandeerd tien 

zetels meer dan de Democraten, ook als ze de verkiezingen verlie-

zen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof is in niet-raciale kiesma-

nipulatie tot op heden terughoudend geweest om andere grenzen 

af te dwingen. Er zou geen redelijke standaard zijn voor rechtban-

ken om in te grijpen. Te politiek (Vieth v. Jubelirer, 2004). De uit-

spraak Gill v. Whitford staat gepland voor volgend jaar zomer. Voor-

spelling: het gaat erom spannen.

Maar als witte rijke mannetjes met computers het voor het zeg-

gen krijgen, en zelfs rechters grijpen niet in, dan gaat de demo-

cratie toch naar de knoppen?

WIE IN AMERIKA

DE KAART VAN DE 

KIESDISTRICTEN 

TEKENT, BEPAALT 

DE UITSLAG VAN 

DE VERKIEZINGEN

DE BELANGRIJKSTE ZAAK  
VAN DE WERELD
De belangrijkste zaak van de wereld is deze maand de zaak die onlangs 

voorkwam bij het belangrijkste Hooggerechtshof van de wereld, in het  

rijkste land van de wereld. Het gaat erom of Amerika een democratie blijft.  

Dat is best belangrijk.

DOOR JURJEN BOORSMA
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“Claim gratis!” De massaclaim wordt vaak al aangekondigd voordat de consument weet  
dat hij schade heeft. Toch gaan de wettelijke mogelijkheden om massaschade te verhalen 
niet ver genoeg, vinden velen in de wereld van de massaclaims. Ondanks het heersende 
beeld hebben we in Nederland nog geen collectieve schadevergoedingsactie. Daarom willen 
politici die invoeren via het wetsvoorstel ‘Afwikkeling van schade in een collectieve actie’, 
dat nu bij de Tweede Kamer ligt. Maar wordt het daarmee wel aantrekkelijk genoeg om 
gezamenlijk schadevergoeding te eisen?

DOOR MARC VELDT   BEELD DEPOSITPHOTOS-MAXIMMMMUM 

MASSACLAIM 
ZONDER MASSA

MASSACLAIMS

TWIJFEL OVER PLAN COLLECTIEVE SCHADEVORDERING



WIJ KENNEN ZE ALLEMAAL

WIJ KENNEN DE POTENTIËLE KANDIDATEN
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MASSACLAIMS

V luchtvertragingen, sjoemeldiesels, staatsloten, 

Q-koorts, overvolle treinen, beeldschermen, biolo-

gische ham, renteswaps, aandelenlease en woe-

kerpolissen − het zijn maar enkele producten die onder-

werp zijn geweest van massaclaims, en 

waaruit blijkt dat de massaclaim behoorlijk 

is ingeburgerd in Nederland. Zo ver, dat 

sommigen spreken van een wildgroei van 

claimclubs. “Veel zijn door dezelfde mensen 

opgericht”, zegt Eddy Bauw, hoogleraar pri-

vaatrecht aan de Universiteit Utrecht. “Die 

lezen in de krant dat er een misstand zou 

kunnen zijn, richten een claimorganisatie 

op en zoeken de publiciteit: ‘Sluit je aan, 

want we gaan er tegenaan’.”  

Je zou denken dat het gedupeerden makkelijk wordt ge-

maakt, als je afgaat op het nieuws over telkens weer nieu-

we claimclubs, en op hun wervende websites met veelal 

eenvoudige claimformulieren. Toch zijn er nog behoorlij-

ke obstakels om grootschalige schade te verhalen.

“Het grote probleem ligt bij de organisaties die procede-

ren namens parti-

culieren, zoals 

consumenten en 

patiënten”, stelt 

advocaat Martijn 

van Maanen  

(BarentsKrans), 

die veel ervaring 

heeft met collec-

tieve acties in  

binnen- en bui-

tenland. “Die 

kunnen zo’n zaak 

vaak niet zelf van 

de grond krijgen. 

Ze hebben dus ex-

terne financiers 

nodig. Zonder 

benzine rijdt de 

auto niet.”

Volgens Bauw is 

het belangrijkste struikelblok dat er nog geen collectieve 

schadevordering mogelijk is. “De benadeelden hebben  

beperkte machtsmiddelen en de totstandkoming van een 

schikking verloopt moeizaam”, stelt hij. “Daarom wil 

men die stok achter de deur.”

MACHTSVERSCHIL

Het huidige systeem stelt claimorganisaties in staat om 

een verklaring voor recht te vorderen dat een veroorzaker 

van massale schade onrechtmatig gehandeld heeft 

(zie kader op pagina 37). Ook kunnen de organisa-

ties proberen te schikken met de veroorzaker. 

Daarbij kunnen ze zo’n verklaring voor recht als 

drukmiddel gebruiken, maar het 

kan ook zonder. Als er een schikking 

komt, kunnen de partijen het Ge-

rechtshof Amsterdam vragen om die 

verbindend te verklaren voor alle be-

nadeelden. 

“In sommige gevallen − met de nadruk 

op sommige − werkt het Nederlandse 

systeem van schikkingen”, zegt Ianika 

Tzankova, hoogleraar massaschade 

aan Tilburg University en onafhankelijk ju-

ridisch adviseur. “Maar het zal niet vaak voorkomen dat 

een schadeveroorzakend bedrijf vrijwillig akkoord gaat 

om schade te vergoeden.” In twaalf jaar tijd zijn slechts 

negen schikkingen algemeen verbindend verklaard.

Als schikken niet lukt, dan kunnen gedupeerden alleen 

individueel schadevergoeding eisen bij de rechter. Als 

eenling zul je echter niet snel naar de rechter stappen, 

omdat de mogelijke vergoeding vaak niet opweegt tegen 

de kosten, de tijdsinvestering en het risico dat je verliest. 

Bij massaschade gaat het namelijk vaak om strooischade: 

het totale bedrag is groot, maar de schade per persoon is 

relatief laag. De schadeveroorzaker weet dat ook, en 

wordt dus minder geprikkeld om te schikken. Bovendien 

zijn veroorzakers van massaschade vaak grote bedrijven, 

die bekend zijn met het rechtssysteem en geld hebben om 

te procederen. Ze kunnen bovendien hun kosten van ad-

vocaten en experts spreiden over veel claims, allemaal 

factoren die zorgen dat ze sterker staan dan de individue-

le benadeelde. 

De aanpak van massaschade blijft versnipperd, doordat er 

vaak meerdere clubs opstaan bij hetzelfde geval van mas-

sale schade − vaak elk met eigen ideeën over de strategie 

en wat een redelijke vergoeding is. Zij proberen vaak ook 

te schikken, maar alleen voor hun eigen achterban. Ook 

kunnen ze individuele rechtszaken instellen namens be-

nadeelden. Een enkele keer oefent de overheid druk uit 

om een schaderegeling rond te krijgen, zoals is gebeurd 

met rentederivaten en de bekende aandelenlease-affaire. 

Tot een snelle afwikkeling komt het in de praktijk echter 

nooit, welke weg ook gekozen wordt.

AMERIKAANSE CLAIMCULTUUR

Goede mogelijkheden voor collectief schadeverhaal helpen 

niet alleen de gedupeerden. Hoogleraar Bauw: “De recht-

banken zouden vastlopen als iedereen individueel zou pro-

cederen bij massaschade.”  Een goed voorbeeld is de aande-

Eddy Bauw (Universiteit Utrecht): “Massa- 

schade is een fenomeen van deze tijd en gaat 

niet meer weg.”

 IN TWAALF JAAR 

ZIJN MAAR NEGEN 

SCHIKKINGEN 

ALGEMEEN 

VERBINDEND 

VERKLAARD
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lenlease-affaire. “Iedereen moest toen individueel 

schadevergoeding eisen, zodat er op een gegeven moment 

vierduizend soortgelijke zaken bij de rechter liepen. Boven-

dien speelden er ingewikkelde rechtsvragen, die in hoger 

beroep en door de Hoge Raad moesten worden beantwoord. 

Dat duurde jaren en verstopte het systeem.” Volgens Bauw 

zijn massaclaims het gevolg van de schaalvergroting in in-

dustrie en dienstverlening. Als er iets mis is met een pro-

duct of dienst, lijden al gauw veel mensen schade.

Ook voor de veroorzaker kan een collectieve afwikkeling 

voordelen hebben. Het geeft duidelijkheid over het totaal-

bedrag en bespaart de kosten van meerdere parallelle 

rechtszaken. Als benadeelde wil je zo hoog mogelijke 

schadevergoeding, als veroorzaker wil je zoveel mogelijk 

benadeelden binden. Een massaclaim kan bovendien 

handhavend werken, en ervoor zorgen dat bedrijven zich 

zorgvuldiger gaan gedragen. Daarom dus het wetsvoor-

stel. “In veel opzichten lijkt het wetsvoorstel op de Ameri-

kaanse class action”, zegt Bauw. “Daarbij kunnen schade-

veroorzakers tegen hun zin gebonden worden. Maar 

tegelijkertijd wil men de Amerikaanse claimcultuur bui-

ten de deur houden, vooral door eisen te stellen aan  

de governance van claimorganisaties.” De term ‘governance’ 

verwijst onder meer naar goed bestuur en intern toezicht 

binnen rechtspersonen.

Maar er ontbreekt meer aan het Nederlandse stelsel dan 

een class action, zegt hoogleraar Tzankova. “Je moet kijken 

ook naar de financiering en gerechtelijke kosten.” Ze wijst 

op de ‘loser pays’-regel, die het starten van een rechtszaak 

ontmoedigt. Ook het verbod op no cure no pay voor advocaten 

verhoogt de drempel voor benadeelden. Volgens Tzankova 

betekent dit dat je in zo’n stelsel naar externe financiers 

moet kijken. “Je hebt expertise en geld nodig om zo’n pro-

ces te voeren. De meeste organisaties kunnen 

dat niet zelf opbrengen, dus moeten ze ex-

tern kijken. Een lening bij de bank krijg je 

waarschijnlijk niet, want de bank wil zeker-

heid. Veel rechtsbijstandsverzekeraars heb-

ben beperkingen op collectieve acties, som-

mige sluiten vergoeding helemaal uit. Dus 

dan blijft external party financing over. Dat zijn  

commerciële partijen die hun geld kwijtra-

ken als je de zaak verliest en dus willen ze 

een fatsoenlijke risicopremie. Maar zo’n 20 

tot 25 procent voor de financier, daar hebben mensen in 

Nederland moeite mee. Ze zien het risico niet dat er tegen-

over staat: het is moeilijk om rechtspraak te voorspellen.”

Advocaat Van Maanen beaamt dat: “Als je ervan uitgaat 

dat private partijen nodig zijn om massaschadezaken te 

financieren, dan moet je een klimaat creëren waarin  

de third party financiers een behoorlijke compensatie kun-

nen verkrijgen. 

Het wetsvoorstel 

houdt daar onvol-

doende rekening 

mee.”

GOED BESTUUR

Ondanks de dui-

delijke voordelen 

van een Neder-

landse class action 

overheerst toch de 

scepsis in de reac-

ties op het wets-

voorstel. Dat komt 

door de manier 

waarop het een 

bijkomend doel 

wil bereiken: het 

verbeteren van de 

kwaliteit en transparantie van claimorganisaties. De  

zorg leeft dat het voorstel de lat te hoog legt, zodat de col-

lectieve schadevergoedingsactie niet echt van de grond zal 

komen. Claimende stichtingen of verenigingen zullen on-

der meer een toezichthoudend orgaan moeten hebben en 

de achterban een stem moeten geven. Ze moeten voldoen-

de deskundigheid en geld in huis hebben, maar tegelijker-

tijd mogen de mensen achter de organisatie er geen winst 

mee maken.

Het wetsvoorstel heeft de eisen voor de governance van 

claimorganisaties overgenomen uit de Claimcode, een 

niet-bindende regeling die probeert wildgroei en mis-

bruik op de claimmarkt te voorkomen. Het wetsvoorstel 

zal echter − net zoals die code − zorgen voor 

extra bureaucratie en de kosten zullen daar-

mee omhooggaan, stelt Tzankova. “Je hebt 

zó een ton aan initiële kosten om eraan te 

voldoen en dan heb je nog geen zaak onder-

zocht of aanhangig gemaakt. Je moet een 

bestuur hebben van drie deskundige en on-

afhankelijke mensen. Je hebt een raad van 

toezicht nodig, ook met drie onafhankelijke 

en deskundige leden. Je moet een accoun-

tant hebben, een website bijhouden en op 

andere manieren communiceren. Al die mensen doen het 

niet voor niets, zeker als zij ervaren en deskundig zijn. En 

dan heb ik het nog niet eens over de advocaat en de expert 

die ook betaald moeten worden.”

De governance-eisen hebben alles te maken met de al een 

tijdje levende zorgen over ‘claimcowboys’. Er liggen kansen 

voor opportunistische claimclubs, soms met weinig ver-

Martijn van Maanen (BarentsKrans): “Organisa-

ties die procederen namens particulieren kunnen 

een zaak vaak niet zelf van de grond krijgen.”
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stand van zaken, die de massaclaim vooral als verdienmo-

del zien. Zo ziet advocaat Van Maanen advocatenkantoren 

met weinigervaring in massazaken zich op deze markt be-

geven. “Ze willen zoveel mogelijk cliënten trekken, want 

het legt gewicht in de schaal als je een grote achterban ver-

tegenwoordigt. Maar omvang zegt dan vooral iets over 

commerciële handigheid, niet of je die belangen het beste 

in rechte kunt behartigen. Er worden soms 

forse schadevergoedingen in het vooruitzicht 

gesteld zonder deugdelijke basis.” 

Bovendien, zegt hoogleraar Bauw: “Er is een 

risico dat de belangen van hun bestuurders 

zwaarder gaan wegen dan die van de bena-

deelden. Het gaat bij massaclaims al gauw 

om veel geld en dan kan de verleiding ont-

staan bij bestuurders om zich daarvan meer 

toe te eigenen dan gerechtvaardigd is.” Die 

kwestie speelt niet alleen bij het incidentele 

schandaal rond een dubieuze claimstichting die geld weg-

sluist. Breder kun je de vraag stellen: hebben de bestuur-

ders of financiers van een claimorganisatie wel altijd de-

zelfde belangen als de benadeelden? 

FORTIS

Tzankova en Bauw verwijzen beiden naar de recente be-

slissing  van het Hof Amsterdam in de Fortis-zaak. “Niet 

redelijk”, vond het hof juni dit jaar de schikking ter waar-

de van 1,2 miljard euro tussen Fortis-opvolger Ageas en 

vier organisaties die aandeelhouders van Fortis vertegen-

woordigen (ECLI:NL:GHAMS:2017:2257). De grootste 

schikking tot dusver met aandeelhouders in Nederland is 

daarom niet algemeen verbindend verklaard en de partij-

en kregen vier maanden om haar aan te passen. De onre-

delijkheid zat hem volgens het hof in de achterstelling 

van de niet-actieve benadeelden, die zich niet bij een van 

de clubs hadden aangesloten, en in de hoge vergoedingen 

die de claimclubs voor zichzelf hadden bedongen, aan-

merkelijk hoger dan de gemaakte kosten.

Voor Bauw bewijst deze beslissing hoe belangrijk regels 

zijn die belangentegenstellingen tussen benadeelden en 

claimorganisaties voorkomen. “De claimorganisaties 

kunnen voor hun kosten en risico’s wel  

een redelijke vergoeding krijgen”, zegt hij. 

“Maar ze mogen er geen slaatje uit slaan. 

Het mag geen winstgevende affaire 

worden.” Tzankova stelt echter: “Nu heerst 

te veel de gedachte: als er een commer-   

cieel element in zit is dat per definitie niet 

in orde. En bij non profit is er niets aan  

de hand.”

De Claimcode is opgesteld in 2011. Uit onder-

zoek van Bauws vakgroep onder 66 claimor-

ganisaties blijkt dat het zelfreguleringsinstrument gebrek-

kig wordt nageleefd. “Het gaat om een aantal 

elementaire eisen voor goed bestuur, waarom voldoe je 

daar nou niet aan?”, vraagt Bauw zich af. “Veel clubs 

zijn nu niet transparant en hebben geen raad van 

toezicht. Er zijn dan allerlei constructies mogelijk 

die in het nadeel van de gedupeerden kunnen uit-

pakken.” Maar Tzankova vindt de regels van de 

Claimcode en het wetsvoorstel te knellend.  

“Het is geen geheim dat ik best kritisch ben over de 

Claimcode. Het is op zich geen verkeerd initiatief − 

wie kan er tegen betere governance zijn? − maar ik 

vind het een schijnoplossing. Want hoe dwing je een 

beter resultaat af met een meer opgetuigde governan-

ce, als het financieel gezien zo moeilijk blijft om een 

actie goed voor te bereiden en te voeren?” 

HET HUIDIGE SYSTEEM VAN GROEPSACTIES
Voor groepen benadeelden zijn er twee soorten collec-

tieve procedures. Je kunt beide acties na elkaar instel-

len in de onderstaande volgorde, maar slechts een van 

de twee kan ook.

1.  3:305a BW (1994): Twee soorten vorderingen kunnen 

op basis van dit artikel worden ingesteld: eisen na-

mens een groep benadeelden die soortgelijke claims 

hebben en ideële acties in het algemeen belang. 

Dit is de meest ingestelde actie namens groepen ge-

dupeerden. Een vordering moet gaan om schade die 

is veroorzaakt door één gebeurtenis of gelijksoortige 

gebeurtenissen. 

2.  De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade 

(WCAM, 2005), oftewel de artikelen 7:907 tot en met 

7:910 BW en 1013 tot en met 1018 Rv. Met de WCAM 

kan het Hof Amsterdam een collectieve schikking 

verbindend verklaren voor alle benadeelden, dus ook 

voor degenen die niet aangesloten zijn bij een belan-

genorganisatie. Het hof verklaart dat op gezamen-

lijk verzoek van de partijen bij de schikking: aan-

sprakelijke partijen en belangenorganisaties. 

Individuele gedupeerden hebben daarna een opt-out 

mogelijkheid. Het hof kijkt onder meer of de belan-

genbehartigers voldoende representatief zijn voor 

alle benadeelden, en de schikking de belangen van 

alle gedupeerden voldoende waarborgt. 
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FREE RIDERS

Voor Tzankova toont de tussenbeslissing in de Fortis- 

affaire aan dat we in Nederland een free rider-probleem 

hebben. “In het huidige stelsel hoef je niets te doen en 

kun je profiteren als een ander een zaak heeft gefinan-

cierd en daar jaren mee bezig is geweest. Is het realistisch 

om steeds te verwachten dat die anderen dat doen uit ide-

alisme, omdat ze een goede Samaritaan zijn?” 

De vier claimclubs en Aegeas beargumenteerden bij het 

Amsterdamse hof dat er een premie moest zijn voor dege-

nen die de kar hadden getrokken − dus de belangenorga-

nisaties en hun achterban. Anders zouden benadeelden 

gestimuleerd worden om op de inspanningen van ande-

ren mee te liften. Maar het hof stelde dat zo’n premie niet 

in het wettelijk stelsel past. 

Volgens Tzankova kan het daardoor gebeuren dat de actie-

ven zelfs minder krijgen dan de inactieven en lost het 

wetsvoorstel dat probleem niet op. “Belangenbehartigers 

maken vaak afspraken met funders dat die een percentage 

krijgen bij winst. Maar die vergoeding voor de financiers 

mogen de belangenbehartigers niet uitsmeren over alle 

benadeelden. Dus als ze het winnen, dan krijgen dege-

nen die aangesloten zijn bij de club die de afspraken heeft 

gemaakt bijvoorbeeld 80 procent van de schadevergoe-

ding, terwijl andere benadeelden, die niets hebben ge-

daan, 100 procent krijgen.”

Tzankova adviseert daarom naar de common fund doctrine 

te kijken, die in onder meer de VS en Canada geldt. Eind 

vorig jaar is de Australische rechter ook 

overstag gegaan. De doctrine bepaalt dat 

een procespartij die de kar trekt en kosten 

maakt een door de rechter goedgekeurde 

vergoeding ontvangt, die van de schadever-

goeding van alle benadeelden wordt inge-

houden − ook van hen die niet bij de proces-

partij aangesloten zijn. “In de ‘gidslanden’, 

de meer ontwikkelde landen op het ge-

bied van massaclaims, is dat de manier 

om er mee om te gaan.” 

TOEKOMSTVERWACHTING

Hoewel Bauw positief is over regels voor beter be-

stuur van claimstichtingen, heeft hij ook beden-

kingen bij het wetsvoorstel: “De eisen aan toegang 

tot de collectieve actie worden zo streng, dat de 

vraag rijst of er nog organisaties overblijven die 

moeite, tijd en risico nemen om zo’n actie te begin-

nen.” 

Tzankova verwacht ook weinig schadeacties als de 

wet er komt. “Maar de claims die er wel komen,  

zullen in potentie gevaarlijker zijn voor schadever-

oorzakende be-

drijven. Je houdt 

echt de zaken  

die veel kans ma-

ken. Én die grote-

re winsten opleve-

ren voor de 

funders. Niet per 

se meer schade-

vergoeding voor 

de benadeelden, 

dat is niet het- 

zelfde.”

Als meerdere  

claimorganisaties 

samen een eis in-

stellen, wijst de 

rechter in het  

beoogde systeem 

de meest geschik-

te van hen aan als exclusieve belangenbehartiger, om de 

procedure eenvoudiger te maken. Daarna volgt een 

 opt-out moment voor gedupeerden die niet mee willen 

doen. Dat lijkt op het Amerikaanse systeem, dat een ‘lead 

plaintiff’kent.

Van Maanen wijst erop dat de kans dat een claimorgani-

satie niet de leiding krijgt haar minder aantrekkelijk 

maakt voor mogelijke funders. Ook heeft hij bezwaar te-

gen de vroege timing van de opt-out moge-

lijkheid. “Het wetsvoorstel geeft alleen een 

opt-out op het moment dat er nog geen en-

kele beslissing over de inhoud ligt. Bena-

deelden kunnen in dat stadium moeilijk in-

schatten wat het beste voor hen is.” Rond 

hoger beroep bestaat eveneens onduidelijk-

heid. Van Maanen: “Stel dat de exclusieve 

belangenbehartiger akkoord is met de uit-

spraak, maar een of meer andere stichtin-

gen in appel willen. Kunnen zij dat dan?” 

En in de omgekeerde situatie: stelt de exclusieve belan-

genbehartiger dan ook beroep in namens de achterban 

van organisaties die niet appelleren?

Als de wet er niet komt, dan blijven we volgens hoogle-

raar Bauw doormodderen met langslepende massaclaims 

en een beperkt aantal algemeen verbindend verklaarde 

schikkingen. “Maar de wildgroei blijft, wat betekent dat 

er allerlei verwachtingen worden gewekt waar niet zo-

veel mee gebeurt. En dat geeft toch ook weer onrust. 

Massaschade is een fenomeen van deze tijd en gaat niet 

meer weg. Dus het moet op een bevredigende manier 

worden opgelost.” 

Ianika Tzankova (Tilburg University): “Het wets-

voorstel zal zorgen voor extra bureaucratie en de 

kosten zullen daarmee omhooggaan.”

“DE CLAIMS DIE ER 

KOMEN, ZULLEN

 GEVAARLIJKER 

ZIJN VOOR DEGENEN 

DIE DE SCHADE 

VEROORZAKEN”
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Wij zoeken ook talenten die werk maken van hun vrije tijd.
Talenten met karakters die wij nog niet kennen. Talenten die de diversiteit vergroten en verbindingen 

kunnen leggen. Om zo sterker te kunnen adviseren in complexe zaken; want daar geloven wij in. Dat noemen wij 

de verbindende kracht. Ga naar werkenbijvandoorne.nl om te zien of jouw unieke kracht bij ons past.
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PERSONALIA

LAURENCE BAETEN heeft zich per 1 september aange-

sloten bij de arbeidsrechtsectie van Haagstate Advoca-

ten in Den Haag. Ze was voorheen werkzaam bij 

Ploum Lodder Princen advocaten.

MARCEL JANSSEN is 1 oktober begonnen als partner bij Dentons  

Boekel. Hij is hoofd Banking and Finance in Amsterdam en is sa-

men met een team van drie medewerkers − TESS ISRAËL, JACK 

SCHRIJVER en GERARD KOSTER − overgestapt van Baker McKenzie.

DICK HOFLAND, hoofd van de belastingadviespraktijk 

van Linklaters in Amsterdam, is per 1 juli benoemd tot 

global practice head tax. Hij is specialist op het terrein 

van Nederlands en internationaal belastingrecht. 

SJORS ZUETHOFF is sinds september verbonden aan Wijn & Stael in 

Utrecht. Hij maakt deel uit van de sectie Vastgoedrecht & Overheid, 

en werkte hiervoor bij Dentons Boekel.

GIJS VAN MIDDEN is de praktijkgroep Mededinging & 

aanbesteding van BarentsKrans komen versterken. 

Van Midden is afkomstig van Pels Rijcken, waar hij 

een Europeesrechtelijke praktijk voerde. 

CHARISSA KOSTER is per 15 september partner bij DayOne in Den 

Haag. Hiervoor was zij verbonden aan het door haar opgerichte ABC 

Legal. Koster is gespecialiseerd in media en IP- & ICT-recht.

ESTHER ALBERS is bij Clifford Chance begonnen als 

global innovation manager. Zij begon als advocaat bij 

Stibbe en werkte tot voor kort voor De Brauw Blacksto-

ne Westbroek, waar zij zich als lid van het manage-

mentteam richtte op het verbeteren van innovatie en dienstverle-

ning aan cliënten.

SABINE ZIEKMAN-MEIJERINK en SASKIA VAN OS zijn begonnen bij 

Rietmeesters in Utrecht. Ziekman-Meijerink is afkomstig van De 

Boorder Schoots Familierechtadvocaten, Van Os was zelfstandig erf-

rechtadvocaat in Zeist.

Per 1 september is MINK BÖLGER-ROELANTS als senior 

consultant gestart bij Partners at Work Executive 

Search. Zij richt zich op de invulling van juridische 

posities in het bedrijfsleven en in de advocatuur. 

Per 1 oktober is HENK  

BREEMAN partner bij  

HabrakenRutten in Rotter-

dam. Hiervoor was hij ver-

bonden aan Loyens & Loeff waar hij leiding gaf aan de sectie Be-

stuursrecht. Twee van zijn teamleden, ARTHUR VEGT en VEII JACOBS, 

maakten ook de overstap naar HabrakenRutten.

Sinds 1 oktober is SIMON OLIEROOK werkzaam bij Van 

der Feltz advocaten in Den Haag. Hiervoor werkte hij 

bij De Clercq Advocaten Notariaat. Olierook heeft zich 

onder meer gespecialiseerd in het omgevingsrecht.

Sinds 25 september versterkt ELISABETH KLEIN HOFMEIJER de sectie 

Arbeid & Organisatie van Marxman Advocaten in Amersfoort.

Sinds augustus maakt advocaat JORIS BAX deel uit van 

de praktijkgroep Mededinging & aanbesteding van  

BarentsKrans. Hij is gespecialiseerd in aanbestedings-

recht en civiel bouwrecht en komt van Dirkzwager.

ANGELIQUE MARTENS, werkzaam bij de Rotterdamse vestiging van 

AKD, is op 21 september beëdigd als toegevoegd notaris. 

ISABEL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN is 1 september 

begonnen bij Kennedy Van der Laan. Ze maakt deel uit 

van het team Commercial. Van Tuyll is afkomstig van 

Van Benthem & Keulen.

Sinds 1 oktober is kandidaat-notaris ELMAR DIJKSTRA  

partner bij het Corporate, M&A and Capital Markets 

team van Taylor Wessing in Amsterdam. Hij werkte 

hiervoor bij Van Doorne.

RICHELLA SOETENS en JANKA SINTEMAARTENSDIJK zijn per 1 oktober  

in dienst getreden bij De Clercq Advocaten Notariaat. Zij komen  

van respectievelijk Bird & Bird en Ten Holter Noordam advocaten. 

Soetens versterkt het IT, IE & Privacy team, Sintemaartensdijk het 

team Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen.

LOES SLUITER is 1 oktober begonnen bij Workx advoca-

ten in Amsterdam. Zij legt zich toe op individueel en 

collectief ontslag, medezeggenschap, reorganisaties 

en arbeidsvoorwaarden en komt van Van Till.

MR. OVERSTAPPERS
In de rubriek Overstap van de week op www.mr-online.nl komt 

elke week een jurist aan het woord die onlangs is begonnen in 

een andere baan. Hieronder enkele uitspraken van de overstap-

pers. De volledige interviews zijn te vinden op www.mr-online.

nl/Mrs. van de week/Overstapmr. van de week.

SANNE MACHIELS is als advocaat begonnen bij het Am-

sterdamse Corporate & Fintech advocatenkantoor FG 

Lawyers. Hiervoor was zij werkzaam bij American Ex-

press. “Ik kijk met goede herinneringen terug op mijn 

baan bij American Express. Ik heb veel geleerd van het werken als 

bedrijfsjurist. Maar ja, ik miste het advocatenleven. Ik miste met 

name het werken in een team van mensen met dezelfde discipline en 

de mogelijkheid om je inhoudelijk te verdiepen in de juridische ma-

terie. Binnen mijn vorige functie was hiervoor onvoldoende ruimte.”

KIKI MANSE is per 1 september in dienst getreden  

bij Doorn en Keizer Arbeidsrechtadvocaten in Amster-

dam. Hiervoor werkte ze bij Bronsgeest Deur Advoca-

ten. “Binnen het arbeidsrecht komt psychologie vaak 

om de hoek kijken.(…) De belangen bij juridische geschillen zijn 

tegenstrijdig, de druk is hoog en dat zorgt ervoor dat het arbeids-

recht en psychologie als het ware samensmelten tot een soort soap 

en dan is de uitspraak een enorme cliffhanger, en ik ben een legal 

bingewatcher.”

FRITS SCHNEIDER stapte over van Borg Advocaten naar 

AKD. Hij is gespecialiseerd in het financieel-econo-

misch strafrecht. Schneider is tevens parttime straf-

rechter in de Rechtbank Oost-Brabant. Zijn voornaam-

ste doel is “de realisering van een strafsectie van uitnemende 

professionals. Advocaten met een hoge standaard die in staat zijn 

in teamverband te opereren en hun kennis te koppelen aan vaardig-

heid in en buiten de rechtszaal.”

TOMASZ KODRZYCKI is 1 oktober als advocaat begonnen 

bij JahaeRaymakers in Amsterdam. Hij is gespeciali-

seerd in het financieel-economisch strafrecht en heeft 

een achtergrond in de mensenrechten. Hiervoor werk-

te hij voor Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers en Jones Day. 

“De focus bij mijn vorige kantoor werd gaandeweg steeds meer op 

advisering gelegd, ten koste van de meer klassieke verdediging in 

strafzaken. Ik begon balans en afwisseling in mijn dagelijkse werk 

te missen. Bij JahaeRaymakers verwacht ik de juiste mix te vinden 

van verdediging én advisering. Een prettige bijkomstigheid is de 

gedeelde voorliefde voor mensenrechten.”
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COLUMN
HARM CAMMEL

BEDRIJFSWAARDE VAN  
JURIDISCHE EXPERTISE

Juridische dienstverlening veran-

dert. Een steeds groter deel van het 

juridisch werk gebeurt inhouse,  

iedereen heeft het over legal tech 

en alternatieve dienstverleners, 

kantoren doen hun best om zich 

als innovator te profileren en ga zo 

maar door. Allemaal stapjes in de 

goede richting van een markt die 

zich langzaam opent voor gezonde 

marktwerking en productontwik-

keling. Toch geeft onderzoek na 

onderzoek aan dat klanten nog lang 

niet tevreden zijn. Een voorbeeld: “Many law firms are more concerned 

with legal innovation than actually communicating with clients or trying to under-

stand their needs. (They) are focusing instead on the latest technology must-haves 

(and) are still not using technology to improve the way they deliver legal services.” 

Ik ben een optimist en zie veel goeds in alle initiatieven, maar 

quotes als deze slaan de spijker wel op zijn kop. Juridische expertise 

en dienstverlening zijn een hulpmiddel, de business-behoefte van 

de klant is waar het echt om gaat. Advocaten zijn nog altijd vooral 

gericht op juridische expertise en hun eigen werkwijze, terwijl ze 

de klant een brede bedrijfsmatige oplossing hadden kunnen bieden 

met veel meer waardering tot gevolg. Goede expertise is en blijft 

belangrijk, maar echt uitmuntende dienstverlening heeft veel meer 

aspecten. Als je die begrijpt en daarop levert krijg je pas écht tevre-

den klanten. Dus bijvoorbeeld niet alleen een rechtszaak tussen een 

modemerk en een winkelketen oplossen, maar voorafgaand aan 

de zaak aangeven wat de te verwachten scenario’s zijn. Tijdens de 

zaak goed contact houden en helder rapporteren over voortgang en 

kosten. Met een prijsmodel van het kantoor dat met een bonus/ma-

lus gekoppeld is aan de uitkomst. Met een inzet van middelen die 

zo efficiënt mogelijk is. En met na afloop advies aan de klant hoe de 

contracten en communicatie te verbeteren zodat er in de toekomst 

minder disputen ontstaan en de business dus beter doorloopt. 

Met de klant als uitgangspunt, goed begrip van de behoeften en 

een goede inrichting van de eigen dienstverlening kun je veel meer 

waarde leveren. Ontwikkel dus je juridische kennis en verdiep je in 

de operationele mogelijkheden van innovaties. Maar kijk vooral ook 

naar wat nu echt van waarde is voor je klant. En zorg dat je daar op-

timaal op aansluit. Het klinkt triviaal, maar dat vergt veel tijd, aan-

dacht en ervaring. Neem die tijd, geef die aandacht en zoek waar 

nodig externe ervaring. Je krijgt er zéér tevreden klanten voor terug 

– als kantoor, als inhouse department én als individuele jurist.

HARM CAMMEL IS PARTNER BIJ VOXIUS EN VERTELT IN DEZE COLUMN 

OVER ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT VOOR JURISTEN.

Voor meer inzicht 

Scherpe juristen zijn in staat om anders naar 
dezelfde zaak te kijken. Onze docenten nodigen 
u uit om kritisch te zijn en verder te denken. Voor 
meer inzicht en een frisse blik.

Kijk verder op cpo.nl. Voor scherpe denkers.

Blijf scherp

Congres AVG Countdown

Veel handvatten en tips 
waarmee u zich goed op de AVG 
voorbereidt. Zo voldoet u op tijd 
aan uw EU verplichtingen.

21 & 22 februari
Amsterdam

www.iir.nl/AVG

Privacy



NAAMSWIJZIGING    NICHEKANTOOR  PRIJS

HOUTHOFF GAAT VERDER 
ZONDER BURUMA

Houthoff Buruma is niet meer, het kantoor gaat sinds eind okto-

ber als Houthoff door het leven. Bij de naamswijziging hoort een 

nieuw logo en een verdere ‘rebranding’. Met de slogan Going be-

yond gaat Houthoff zich opnieuw positioneren. Een van de rede-

nen om voor de aanpassing is dat de lange naam door de interna-

tionale cliëntèle en in andere talen lastig is uit te spreken. 

Ruim tien jaar geleden gingen de kantoren Houthoff en Buruma 

Maris samen, en het fusiekantoor kreeg Houthoff Buruma als 

naam. Houthoff is tegenwoordig qua grootte het vierde kantoor  

in Nederland (na De Brauw Blackstone Westbroek, NautaDutilh 

en Loyens & Loeff) en heeft vestigingen in Amsterdam, Rotter-

dam, Brussel, Londen, New York, Houston en Singapore. Volgens 

de website houthoff.com telt het 

kantoor meer dan 290 advocaten, 

notarissen en belastingadviseurs.

-NIEUWS 

Op 7 december is de laatste NGB Extra van dit jaar: Recente 

Jurisprudentie IP/IT, bij Baker McKenzie in Amsterdam. Steffan 

Hagen zorgt ervoor dat u weer helemaal bij bent na deze mid-

dag. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. U vindt 

alle informatie op www.ngb.nl.

Inhouse-bedrijfsjurist en nog geen NGB-lid? Op www.ngb.nl 

vindt u de lidmaatschapscriteria en kunt u zich aanmelden.

DEURWAARDER ALLEEN 
VOOR ADVOCATEN

Het onlangs begonnen Amsterdamse 

deurwaarderskantoor Vurich werkt al-

leen voor advocaten. “Geen bulk, geen 

incasso. We treden in het beslag- of 

executierecht puur op als adviseur van 

de advocaat”, aldus oprichter Sjef van 

der Putten. “Incasso is van bijbaan 

hoofdvak van de deurwaarder gewor-

den. Wij gaan terug naar de kern van 

het ambt. Stukken betekenen, beslag-

leggen en titels ten uitvoer leggen. Wij 

hebben nooit rechtstreeks contact met 

de schuldeiser, en die adviseren we 

ook niet.” 

Van der Putten verwacht dat dit een 

succesvolle niche kan zijn. “Het markt-

onderzoek dat we deden onder tien 

procent van de Nederlandse advocaten 

leverde veel positieve reacties op.”

THIJS VAN DER LUGT WINT 
GENERAL COUNSEL AWARD 

General counsel Thijs van der Lugt (39) 

van Aalberts Industries heeft de Gene-

ral Counsel Award 

2017-2018 in de 

wacht gesleept. Hij 

had tijdens het na-

jaarscongres van ken-

nisnetwerk General 

Counsel Netherlands op 6 oktober 

concurrentie van twee andere finalis-

ten: Barbara van Koppen van KLM en 

Max Hübner van PGGM. 

De jury, die naast voorzitter Huub Wil-

lems (oud-rechter) bestond uit Malinda 

Miener (Enexis) en Maurits Duynstee 

(ING Nederland), roemde de gedreven-

heid, humor, omgang met de business 

en aantoonbare praktische resultaten 

van Van der Lugt.  

DE BOEKENTIPS VAN DE MAAND

1. V.W. Alting van Geusau, Handleiding Algeme-

ne verordening gegevensbescherming; een 

praktische gids voor implementatie van de 

AVG in organisaties, SDU, € 37,95 en  

J. Terstegge e.a.: Grip op de AVG, Inleiding + 

werkboek, Wolters Kluwer, € 54,90  

Heel veel organisaties moeten 25 mei 2018 

compliant zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is 

vaak organisatiebreed een ingrijpend proces. Deze twee praktische uitgaven 

leiden uw klanten stapsgewijs door de ingewikkelde nieuwe regelgeving.

2. H.J. Snijders e.a., Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 6e druk, Wolters 

Kluwer, 64,00 en Stein & Rueb, Compendium Burgerlijk Procesrecht -  

Supplement Procederen in KEI-zaken, Wolters Kluwer € 29,50

Het handboek van Snijders e.a. is als eerste handboek nu geheel KEI up-to-

date gebracht. Samen met het Supplement op het Compendium, dat een ge-

consolideerde KEI en niet-KEI wettekst bevat, vormen ze een onmisbaar in-

strument voor de civiele procespraktijk.

3. R.F.C. Keijser: De devolutieve werking van het civiel appel, Celsus, € 30,-

In dit boek schetst de auteur een kader waarbinnen een zaak in appel wordt 

gevoerd en geeft zij een overzicht van de hoofdregels en enkele knelpunten. 

De aandacht gaat vooral uit naar wat wordt verwacht van een partij die in 

hoger beroep wil gaan, en welke aspecten van dat vonnis zij moet aanvech-

ten om het gewenste resultaat in hoger beroep te kunnen behalen.

De tips zijn samengesteld door Eric Koreman van De Nieuwe Juridische 

Boekhandel in Den Haag.

BEDRIJFSJURISTEN &  
NIEUWE TECHNOLOGIE

Bedrijfsjuristen zien dat de revolutie van kunstmatige intelli-

gentie is begonnen, maar participeren er zelf nauwelijks in. 

Weinigen van hen experimenteren met dergelijke systemen. De 

general counsel propageren nieuwe technologie alleen als deze 

bruikbare en tastbare resultaten laat zien voor hun organisatie. 

Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek in opdracht van advocaten-

kantoor Bird & Bird onder vijftien general counsel uit verschil-

lende werelddelen en sectoren. Bedrijfsjuristen vinden het soms 

moeilijk om investeringen in IT te rechtvaardigen omdat juridi-

sche afdelingen vaak als kostenpost worden gezien in plaats van 

als fee earners. Digitale tools wor-

den meestal gebruikt om geld te 

besparen en efficiënter te werken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 

het gebruik van technologie bin-

nen juridische afdelingen onge-

lijk is verdeeld als het gaat om 

sectoren, landen en functies. De 

grote telecombedrijven horen bij 

de voorlopers.
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Deze rubriek komt tot stand m.m.v. Brunel, 

DPA Legal, Michael Page, Robert Walters, 

Voxius, Yacht en ZumpolleVanderStoel.

COLUMN

HARM BAVINCK IS JURIST EN ONDERNEMER IN LEGAL TECH. DAARNAAST IS HIJ  

FELLOW VAN HET CODEX INSTITUUT OP STANFORD.
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HET AANTAL JURIDISCHE  
VACATURES STIJGT

Joyce Toeset: “In het derde kwartaal 

van 2017 steeg het aantal vacatures 

voor legal professionals ten opzichte 

van hetzelfde kwartaal vorig jaar. 

Naast een sterke toename van de 

vraag naar fiscalisten (+24% ver-

geleken met het derde kwartaal van 

2016), juridisch adviseurs (+20%) en 

advocaten (+17%) is er een opvallende 

stijging van vacatures voor general 

counsel. Waren er in het derde kwar-

taal van 2016 22 vacatures voor deze 

functie, in het afgelopen kwartaal 

was dat meer dan verdubbeld tot 46 

vacatures. 

Het Legal team van Robert Wal-

ters herkent deze trend. De huidige 

generatie general counsel zit vaak 

al jarenlang op dezelfde plek. Nu 

de markt aantrekt hebben zij weer 

het vertrouwen om een overstap te 

maken. Ze hebben zin in een nieuwe   

uitdaging; na jaren van bezuinigingen 

is het fijn om in een nieuwe omgeving 

de upturn mee te maken. Door deze 

beweging ontstaan veel vacatures in 

het bedrijfsleven, ook voor advocaten.

Advocaat-medewerkers worden 

schaars, vacatures staan langer open. 

De verwachting is dan ook dat 2018 

een druk jaar gaat worden voor juridi-

sche recruitmentspecialisten.”

JOYCE TOESET IS MANAGING  

CONSULTANT LEGAL DIVISION BIJ  

ROBERT WALTERS (WWW.ROBERT-

WALTERS.NL).

SLIMME CONTRACTEN

Wereldwijd investeren bedrijven en overheden 

in nieuwe applicaties die gebruik maken van de 

blockchaintechnologie. De gedecentraliseerde 

database, waarin verschillende partijen geza-

menlijk op een veilige manier digitale gegevens 

kunnen vastleggen en uitwisselen, biedt veel 

mogelijkheden om nieuwe businessmodellen te 

ontwikkelen. 

Zo is bijvoorbeeld Samsung bezig een wasma-

chine te ontwikkelen die namens de eigenaar 

automatisch wasmiddel bestelt, efficiënt energie 

inkoopt en op tijd doorgeeft dat er een reparatie 

moet worden uitgevoerd. In het kader van de 

missie van Dubai om alle overheidsdiensten in 

een blockchain te registreren, heeft het land 

een platform gelanceerd dat alle onroerendgoed-

contracten vastlegt en automatisch koppelt met 

het elektriciteitsnetwerk, het telecommunica-

tiesysteem en verschillende andere gerelateerde 

diensten.

Naast het feit dat een blockchainapplicatie het 

mogelijk maakt om zonder tussenpersonen, zoals 

een notaris of een bank, veilig digitale transac-

ties met andere partijen uit te voeren, is de wijze 

waarop de transacties worden uitgevoerd vaak 

ook een innovatie. Het ‘Internet of Things’ is een 

realiteit geworden door miljarden slimme appara-

ten die met elkaar verbonden zijn. Namens  

de eigenaren verrichten deze apparaten geau-

tomatiseerd rechtshandelingen op basis van 

zogeheten smart contracts.

Het concept van deze slimme contracten is voor 

het eerst geopperd door Nick Szasbo. In 1996 

beschreef hij hoe het mogelijk 

zou moeten zijn om een nieuw 

contractenrecht te ontwerpen door 

het implementeren van digitale 

protocollen die de relaties tus-

sen partijen automatisch behe-

ren. Volgens Szabo hebben deze 

slimme contracten veel meer 

functionaliteiten dan de papieren 

voorgangers. Zij leggen niet alleen 

de afspraken vast die de partijen 

hebben gemaakt, maar zorgen 

ook dat deze afspraken op de juiste 

wijze worden nagekomen. Szabo 

gaf een analoog voorbeeld om zijn 

concept te verduidelijken: de frisdrankmachine 

die namens de eigenaar een koopovereenkomst 

voor een blikje cola uitvoert.

Het idee van apparaten die automatisch con-

tracten sluiten en nakomen is natuurlijk niet 

nieuw. Op de financiële markten worden al jaren 

dagelijks miljoenen contracten gesloten tussen 

verschillende computersystemen. De algoritmes 

van de grote beleggers bepalen volledig zelfstan-

dig wanneer er wat gekocht of verkocht moet wor-

den. Het Internet of Things en de blockchaintech-

nologie maken het nu mogelijk om dit concept op 

veel meer transacties te gaan toepassen.

Voor juristen is dit een enorme businesskans. 

Gezamenlijk met programmeurs en ondernemers 

kunnen zij intelligente systemen ontwikkelen 

die op basis van deze slimme contracten bepaalde 

rechtshandelingen gaan automatiseren en con-

troleren. Denk bijvoorbeeld aan een geheimhou-

dingsovereenkomst die naast de regels ook daad-

werkelijk vastlegt welke informatie is gedeeld en 

wie deze informatie heeft geraadpleegd.

Verschillende start-ups zijn inmiddels op deze 

markt gedoken. Een mooi voorbeeld is Agrello. Dit 

Estlandse bedrijf heeft onlangs een bedrag gekre-

gen van tientallen miljoenen euro’s om een plat-

form te ontwikkelen dat het sluiten van slimme 

contracten gaat ondersteunen. Het Nederlandse  

LegalThings is bezig om een platform te ontwikke-

len dat het mogelijk maakt rechtshandelingen in 

een blockchain te registeren en monitoren.

Naast deze businesskansen zullen de juridische 

innovaties onbekende contractuele problemen  

opleveren. Contractspartijen zullen 

altijd bewust bepaalde afspraken 

niet nakomen. Daarnaast is het 

natuurlijk onmogelijk om voor alle 

mogelijke toekomstige scenario’s 

in een slim contract een oplossing 

te voorzien. Een open norm als  

‘best effort’ wordt niet voor niets 

vaak toegepast. Een groot goed van 

het Nederlandse contractenrecht 

is de redelijkheid en billijkheid. 

Zou het mogelijk zijn om een 

algoritme te ontwikkelen dat dit 

rechtsbeginsel automatiseert?

HARM BAVINCK

ARBEIDSTHERMOMETER



Blijf op de hoogte arbeidsrechtinnovatie.sdu.nl

ONTVANGT 
CLIËNT

LUISTERT ACTIEF 
NAAR CLIËNT

ZOEKT OP 
ONDERWERP 

CASUS CLIËNT

RAADPLEEGT CHECKLIST

VINDT HOOFDLIJNEN VAN 
HET ONDERWERP MET 

JURISPRUDENTIE, LITERATUUR 
EN HULPMIDDELEN (TOOLS)

ANALYSEERT SNEL EN 
ADVISEERT CLIËNT

DEELT CHECKLIST 
MET CLIËNT BIJ 
ADVIES

TEVREDEN 
CLIËNT

GEBRUIKT 
(REKEN)TOOL

GAAT NAAR 
ARBEIDSRECHTINNOVATIE.SDU.NL

Als het om arbeidsrecht draait
Elk arbeidsrechtelijk thema samengebracht op één overzichtelijke 
plek en vertaald naar praktische en actiegerichte tools, modellen, 
workfl ows en voorbeeldbrieven.

Je beschikt in één oogopslag over alle relevante informatie per thema, 
dankzij het unieke concept van de Practice Notes.

Sdu Arbeidsrecht
Het nieuwe startpunt voor de Arbeidsrechtpraktijk
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IK EN MIJN BEDRIJFSJURIST

Plezierig vind ik aan het werken met mijn cliënt dat: hij prak-

tische oplossingen zoekt, maar daarbij een wetenschappelijke 

discussie niet uit de weg gaat. 

Een goede eigenschap van mijn cliënt is: Diederick bijt zich 

vast in de materie en laat zich niet makkelijk afschepen. Als 

het nodig is dan procedeert hij tot de Hoge Raad of mengt hij 

zich in door de rechtbank gestelde prejudiciële vragen.

Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: Diederick is 

een goede jurist en kent de ins en out van de zorggerelateerde 

wet- en regelgeving. Ik ben gespecialiseerd in het proces- en 

het vermogensrecht. Daarmee komen we samen tot praktische 

oplossingen.

Ik weet van het privéleven van mijn cliënt het volgende: Die-

derick is in staat op een vol parkeerterrein bij een golfb aan (al-

leen) zijn eigen auto te raken. 

Het spannendste moment dat ik met mijn cliënt heb mee-

gemaakt is: dat speelt nu. We zijn in afwachting van het oor-

deel van de Hoge Raad over verpanding van onderhanden werk 

van een zorgaanbieder, een vraagstuk dat voor de praktijk van 

Famed (en zelfs voor de fi nanciering van de zorg in het alge-

meen) van groot belang is.

Wat zou ik veranderen als ik één dag de baas was bij mijn 

cliënt: Diederick wat extra vrije dagen geven. Hij is een toege-

wijd vader en ik gun hem extra quality time met zijn gezin.

NINA MEUWESE OVER 
DIEDERICK WESSELS BOER

Naam advocaat: Nina Meuwese Leeftijd: 32 

Kantoor: LXA Th e Law Firm in ’s-Hertogenbosch  

Over: Diederick Wessels Boer, manager Juridi-

sche Zaken, Kwaliteit & Informatiebeveiliging 

bij Famed Werken samen sinds: 2010 Inhoud 

samenwerking: Ik sta Famed bij in procedures 

en adviseer over de inrichting van haar dienst-

verlening. Famed is een factoringmaatschappij 

die zich voornamelijk richt op de zorg. Het gaat 

dus vaak over zekerheidsrechten, de fi nancie-

ring van zorg en incassotrajecten.



Are you
in? 

Amsterdam  I  Breda  I  Brussel  I  Eindhoven  I  Luxemburg  I  Rotterdam       

AKD biedt jou als veelbelovende 

rechtenstudent de kans je 

talent te ontwikkelen en een 

ijzersterk portfolio op te bouwen. 

Dat kan tot aan je afstuderen 

via ons opleidingshuis AKDMY. 

Wil je ook toetreden tot een 

exclusief gezelschap van studenten 

met een streepje voor? Meld je 

aan voor AKDMY Matching Day. 

Dan kijken we of wij bij jou passen 

en jij bij ons. 

8 februari 2018, Amsterdam  

AKDMY Matching Day

Meld je aan vóór 8 januari 2018

akdmy.nl

MY 
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DIEDERICK WESSELS BOER 
OVER NINA MEUWESE

Naam bedrijfsjurist: Diederick Wessels Boer 

Leeftijd: 37 Functie en bedrijf: manager Juri-

dische Zaken, Kwaliteit & Informatiebeveili-

ging bij Famed B.V. in Amersfoort Over: Nina 

Meuwese, advocaat bij LXA Th e Law Firm Werk-

zaamheden: Famed is een medical factoring-

bedrijf dat het declaratie- en fi nanciële verkeer 

tussen zorgaanbieders, zorgconsumenten en 

zorgverzekeraars zodanig afh andelt en onder-

steunt, dat de verschillende partijen hiervoor zo 

min mogelijk inspanningen hoeven te leveren. 

Hierbij staan privacy, kwaliteit en informatiebe-

veiliging hoog in het vaandel.

IK EN MIJN ADVOCAAT

Ik zou onze relatie als volgt willen kenmerken: een profes-

sionele relatie met een informele omgangsvorm.  

Plezierig vind ik aan het werken met mijn advocaat dat: Nina 

erg slim is, en ook zeer toegankelijk. Ik kan haar altijd even bel-

len als klankbord of sparringpartner bij juridische vraagstukken 

waar ik op dat moment mee bezig ben. Als bedrijfsjurist geeft 

het vertrouwen als een externe deskundige advocaat/specialist 

meedenkt en aangeeft of je het bij het juiste eind hebt, dan wel 

zaken over het hoofd ziet. 

Een goede eigenschap van mijn advocaat is: ze is analytisch 

buitengewoon sterk, zorgvuldig en stelt zich bescheiden op. 

Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: Nina heeft uit-

gebreide kennis van het ondernemingsrecht en het procesrecht. 

Ze houdt ervan om de wetsgeschiedenis in te duiken. Ik ben een 

generalist en heb kennis van onze dienstverlening en de zorg-

markt. Op basis van alle commerciële en juridische belangen 

proberen we samen voor Famed de juiste keuzes te maken.  

Ik weet van het privéleven van mijn advocaat het volgende: 

Nina is een echte Brabantse, ze houdt van gezelligheid, ze is 

sportief en volgens mij een lieve moeder. Nina is een zorgzaam 

type. Ik weet dat ze lange tijd voor haar moeder heeft gezorgd 

tot het moment dat zij (op veel te jonge leeftijd) is overleden.  

Het spannendste moment dat ik met mijn advocaat heb mee-

gemaakt is: dat is de nog lopende procedure bij de Hoge Raad 

die gaat over fi nanciering van onderhanden werk (DBC’s). Ik 

denk dat dit een belangrijke uitspraak zal worden voor de fi -

nanciering van de geestelijke en medisch specialistische ge-

zondheidszorg in Nederland. Zie het arrest van het Gerechts-

hof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:v 2016:1143.

Wat zou ik veranderen als ik één dag de baas was bij mijn ad-

vocaat: dan zou ik haar willen vragen om meer te gaan publi-

ceren en misschien wel parttime te gaan doceren. 
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De economie is goed op stoom en de topkantoren hebben de wind in de rug, met gezonde 
groei en uitbreiding van het aantal fee earners als gevolg. De advocatuur bevindt zich tege-
lijkertijd ook aan de vooravond van grote veranderingen, met legal tech als concurrent, klas-
sieke businessmodellen die onder druk staan en cliënten die meer voor minder willen. Hoe 
stuur je een kantoor in zo’n klimaat de goede richting op? Mr. bracht de bestuurders van acht 
van de tien grootste Nederlandse advocatenkantoren bijeen om die vraag te beantwoorden.  

DE WAR FOR TALENT 
VERBREEDT ZICH

DOOR MICHIEL ROHLOF  FOTO’S  GEERT SNOEIJER

hoog zijn. Er komt momenteel een oceaan aan applicaties 

onze kant op en het is nog maar de vraag wat je er aan 

hebt. Wij werken met een zogenaamde innovation funnel: 

alle innovaties die vanuit de fee earner of ondersteunende 

groep naar voren komen, worden beoordeeld op bruik-

baarheid, integratiemogelijkheid en syner-

gie met de andere systemen. Die ‘innovation 

funnel’ bestaat uit fee earners met een ster-

ke affiniteit voor ICT, non-legal experts en 

mensen van de ICT-afdeling. Veel kant-en-

klare producten blijken vervolgens lastig te 

integreren in je eigen IT-syteem; zo hebben 

we op aanraden van ons kantoor in New 

York een programma getest dat consistentie 

van documenten controleert. Dat is een 

prachtig systeem voor in de Verenigde Sta-

ten, maar kon totaal niet met de Nederlandse kantoor-

software overweg. Ik schat dat 95% van de voorstellen er-

gens gedurende het selectieproces sneuvelt.”   

Brechje van der Velden, bestuursvoorzitter Allen & Ove-

ry: “In Londen hebben wij de ‘Fuse’, een ruimte waarin 

I n een jaar kan er veel gebeuren. Dat bleek maar weer 

eens tijdens het jaarlijks treffen van een groep be-

stuurders van grote kantoren, dit jaar bij De Brauw 

Blackstone Westbroek in Amsterdam. Als eerste gespreks-

onderwerp kwam legal tech ter tafel, en waar er vorig jaar 

nog voorzichtig werd gekeken naar innova-

ties op dit gebied, volgen de ontwikkelingen 

bij de grootste advocatenkantoren elkaar nu 

in hoog tempo op. Voor de bestuurders die 

aan tafel zitten is het niet meer de vraag of, 

maar vooral hoe zij op kantoor gebruik ma-

ken van bijvoorbeeld kunstmatige intelli-

gentie.  

Jaap Jan Trommel, managing partner  

NautaDutilh: “Het initiatief ligt bij de advo-

catenkantoren, maar in panel pitches van cli-

enten wordt ook steeds vaker geëist dat je qua legal tech 

aan een bepaalde standaard voldoet. Minimaal dien je be-

paalde discovery tools te hebben die je uiteraard ook met cli-

enten deelt. Toch heb ik wel eens het idee dat de verwach-

tingen met betrekking tot legal tech erg hoog, zo niet te 

RONDETAFELGESPREK TOPKANTOREN

“CLIËNTEN EISEN 

STEEDS VAKER 

DAT JE QUA LEGAL 

TECH VOLDOET AAN 

EEN BEPAALDE 

STANDAARD”
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Van links naar rechts: Geert Potjewijd (De Brauw Blackstone Westbroek), Edward de Bock (Houthoff ),

Brechje van der Velden (Allen & Overy), David Orobio de Castro (Stibbe), Jeroen Ouwehand (Cliff ord Chance),

Jaap Jan Trommel (NautaDutilh), Mark Kater (AKD) en Johan Boeren (Van Doorne) 
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BIJ HET RONDETAFELGESPREK  
WAREN AANWEZIG: 

• Edward de Bock, managing partner Houthoff

• Johan Boeren, managing partner Van Doorne

• Mark Kater, COO/CFO en bestuurslid AKD

• David Orobio de Castro, bestuurslid Stibbe

• Jeroen Ouwehand, managing partner Clifford 

Chance

• Geert Potjewijd, managing partner De Brauw 

Blackstone Westbroek

• Jaap Jan Trommel, managing partner NautaDutilh

• Brechje van der Velden, bestuursvoorzitter/senior 

partner Allen & Overy

“ER IS SPRAKE 

VAN EEN 

VERZAKELIJKING  

IN DE RELATIE  

TUSSEN CLIËNT  

EN ADVOCAAT”

legal tech bedrijven de ruimte krijgen om te experimen-

teren met nieuwe applicaties die het werk van de advo-

caat kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben we fee ea-

rners omgeschoold tot programmeur, want 

het uitrollen van innovaties gaat alleen 

goed als de juristen ze ook kunnen gebrui-

ken. Het moet vooral gebruiksvriendelijk 

zijn.”  

David Orobio de Castro, bestuurslid Stibbe: 

“Het omscholen van fee earners tot pro-

grammeurs is relatief nieuw, maar in de 

huidige veranderende markt onmisbaar. Je 

kunt bijvoorbeeld door de inzet van big data 

heel slim zoeken, maar wie begrijpt precies 

hoe een bepaald zoekresultaat tot stand komt en hoe 

moet je dat interpreteren in de rechtszaal?  De inzet van 

kunstmatige intelligentie vereist ook dat je kritisch kijkt 

naar de kwaliteiten van je medewerkers en daarop anti-

cipeert door een nieuw soort jurist aan te gaan nemen. 

Daarnaast zit er een dunne scheidslijn tussen waar je als 

kantoor concurrerend wilt zijn, en waar je moet samen-

werken. Je kunt een fantastische tool ontwikkelen om 

een contract te genereren, maar als je die alleen zelf 

kunt gebruiken heb je er niets aan. Samen met andere 

kantoren moeten we tot een soort standaard komen van 

producten die we allemaal gebruiken.”  

Geert Potjewijd, managing partner De Brauw Blackstone 

Westbroek: “Rond het digitaal procederen hebben we 

met een aantal grote kantoren wel het voortouw geno-

men, om te kijken of we tot een gezamenlijk systeem 

kunnen komen: we moeten allemaal met KEI gaan wer-

ken, dus is één standaard ook essentieel.” Trommel: 

“Nederlandse advocatenkantoren hebben een veelheid 

aan documentmanagementsystemen die niet met elkaar 

communiceren. Met een groep van twintig kantoren 

hebben we de initiële investering gedaan en een inter-

face ontwikkeld die wel werkt. De overige kantoren kun-

nen zich nu als een soort ‘tientjeslid’ aansluiten.”  

Of de investeringen in legal tech zich ook gaan terugver-

dienen, is de vraag: bedrijven zien het eerder als vanzelf-

sprekend dat een advocaat met zijn tijd meegaat, en dat 

ze kunnen meeprofiteren van innovaties op een kantoor. 

Johan Boeren, managing partner Van Doorne: “We bie-

den veel functionaliteiten gratis en standaard aan, maar 

zien tegelijkertijd dat het gebruik onder cliënten nog 

geen gemeengoed is. Wat dat betreft moet legal tech 

echt nog volwassen worden.”

INKOOPAFDELINGEN

De discussie over het aloude uurtje-factuurtjemodel en de 

wijze waarop advocaten hun diensten in rekening bren-

gen, lijkt al zo oud als de weg naar Rome. Een opvallende 

verandering: steeds vaker onderhandelen kantoren met 

een inkoopafdeling en wordt men gevraagd vooraf binden-

de afspraken te maken. Trommel: “Er is spra-

ke van een verzakelijking van de relatie tus-

sen cliënten en hun advocaat, en dat lijkt me 

niet in alle gevallen een goede ontwikkeling. 

Onze klanten leven in onrustige tijden: span-

ningen in alle delen van de wereld, gedoe 

rondom de Brexit, nu weer politieke risico’s 

in Spanje, en als het fout gaat met de Ameri-

kaanse economie kan de rente in ieder geval 

niet meer omlaag. Juist in zulke tijden moet 

je een advocaat hebben die waarde kan toe-

voegen, maar de discussie lijkt zich vaak te concentreren 

op de prijs. Het aantal klanten dat bij een pitch meteen 

een tarievenveiling houdt neemt toe. In een ideale wereld 

heb je zo’n band met je cliënt, dat je aan het werk gaat en 

aan het einde van de rit om tafel gaat en allebei tevreden 
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bent. Het lijkt me niet goed dat steeds meer inkopers de 

relaties gaan beheren.” Edward de Bock, managing partner 

bij Houthoff: “Ik zie de inkopers ook, maar als het echt kri-

tiek wordt en cliënten hebben direct hulp nodig is het een 

ander verhaal, dan is de kwaliteit nog wel doorslagge-

vend.” Van der Velden: “Het is niet per se een probleem als 

de onderhandelingen zakelijker zijn: gelukkig hebben we 

nog steeds cliënten die de meerwaarde van een trusted advi-

sor inzien. Er is nu gewoon meer onderscheid naar type 

werk: wat kun je nog voor tarief A wegzetten en wat is ta-

rief B waard. Een logische ontwikkeling.”

JURIST 2.0

Niet alleen de tariefstelling, maar ook het type fee earner is 

aan verandering onderhevig. De overgang van klassiek kan-

toor naar een innovatieve, ‘tech savvy’ dienstverlener vraagt 

om medewerkers die buiten het klassiek juridische kunnen 

kijken. Is de ‘war for talent’ daarmee lastiger geworden of 

juist eenvoudiger?  

Trommel: “Idealiter neem je mensen aan die naast rechten 

ook een andere studie gedaan hebben, zoals informatica of 

een technische opleiding. Dat soort jurist heeft de geestelij-

ke flexibiliteit om ook rond ICT-vraagstukken waarde te 

kunnen toevoegen. Het maakt de werving en selectie wel 

complexer.” De Bock: “Wij hebben inmiddels aardig wat 

niet-juristen aan boord gehaald: economen, ict’ers, econo-

metristen en een handvol hbo’ers. Die brengen hele nieuwe 

ideeën bij onze mededingings- en onderzoekspraktijk, 
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“IN DE MEESTE 

ADVIESTRAJECTEN 

ZIJN DE TEAMS 

NOG STEEDS  

GROOT OMDAT DE 

KLANT DAT WIL”

maar kunnen bijvoorbeeld ook ingezet worden op de fiscale 

praktijk, die we de komende jaren gaan verdubbelen. Ons 

soort kantoren mikt op de top van de top, en die vijver is per 

definitie klein. Wat dat betreft is het goed om je zoektocht 

te verbreden naar andere disciplines.”  

Potjewijd: “Wij willen op kantoor een veel breder palet aan 

professionals aantrekken: advocaten, maar ook economen, 

psychologen, scheikundigen… Met de verschillende univer-

siteiten en de Orde van Advocaten bekijken we hoe we kun-

nen komen tot een nieuwe variant van de rechtenstudie 

waar veel andere disciplines in zitten, maar tot die tijd 

gaan we mensen die geen civiel effect hebben behaald, zelf 

intern opleiden tot jurist 2.0.”

EERDER IN HET DIEPE

Dat moet ook wel, aangezien een groot deel van het klas-

sieke ‘handwerk’ al verdwenen is en er de komende jaren 

nog meer ‘eenvoudig’ juridisch werk zal ver-

dwijnen. De eerste jaren van een advocaat 

veranderen daardoor wezenlijk: stagiaires 

die voorheen werden getraind in due dili-

gence kamers of door ‘producties’ te draaien 

rond litigation, worden nu eerder in het die-

pe gegooid. Boeren: “Die ontwikkeling gaat 

invloed hebben op de hoeveelheid stagiaires 

die de grote kantoren aan zullen nemen. 

Het worden kleinere groepen professionals 

die sneller op een hoog niveau acteren. Het 

mooie is wel dat mensen eerder interessant werk gaan 

doen.”  

Mark Kater, bestuurslid AKD: “Pakweg twintig jaar gele-

den, toen wij allen nog jonge advocaten waren, deden ad-

vocaten nog uitgebreid due diligence werk, maar dat is al-

lang gemoderniseerd. Cliënten betalen voor toegevoegde 

waarde. Daarmee staat ook het leverage businessmodel van 

de advocatuur onder druk. Toptarieven gelden alleen nog 

voor superspecialisten en de teams daaronder 

worden vaak kleiner. Werk wordt overgeno-

men door nichekantoren, opgebouwd uit 

medewerkers van de topkantoren vanaf zo’n 

vijf jaar ervaring. Wij hebben daarom naast 

de klassieke partnerroute meerdere trajecten 

geïntroduceerd om tegemoet te komen aan 

de nieuwe generaties topjuristen. Meer op de 

inhoud gericht bijvoorbeeld, met verschillen-

de keuzes qua carrière, want partner worden 

is allang niet heilig meer.”  

De Bock: “Toch zijn in de meeste adviestrajecten de teams 

nog groot, omdat de klant dat wil. Grote transacties en 

rechtszaken vereisen handjes. Mensen kwijnen misschien 

niet meer weg in een dataroom, maar er is nog steeds veel 

mankracht nodig.”

Van der Velden: “Omdat jongere medewerkers eerder met 

moeilijk werk beginnen, zijn ze ook eerder op het punt 

dat ze wat toevoegen. Partners leiden echter nog steeds de 

jongeren op en in die zin is het leverage model niet veran-

derd. Het is belangrijker geworden de goede mensen bin-

nen te halen, aangezien ze direct op een veel hoger niveau 

werken. Jonge medewerkers zijn natuurlijk blij dat ze de 

dataroom niet meer in hoeven, maar het was wel een een-

voudigere start.”  

Jeroen Ouwehand, managing partner Clifford Chance: 

“Waar cliënten nog voor willen betalen verandert sterk  

en in die zin is het businessmodel minder op leverage ge-

baseerd. De grootste verandering is echter de wens van de 

jongere medewerkers zelf: die willen echt niet allemaal 

partner worden en hebben een kortere horizon. Voordat 

ze echt goed ingewerkt zijn, kunnen ze al een ander pad 

inslaan. Wat wij als kantoor kunnen doen, is mensen zo 

goed mogelijk opleiden en zo vroeg mogelijk boeiend 

werk geven.”
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MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Medewerkers boeien, bezighouden, uitdagen: het is na de 

war for talent misschien wel het belangrijkste middel om 

een kantoor aan de top te houden. Ouwehand doet het on-

der meer door medewerkers toe te staan hun eigen busi-

ness uit te rollen. “Dat zijn advocaten die hun eigen start-

up opzetten of ondernemer zijn op het gebied van legal 

tech. Je loopt het risico dat mensen zo succesvol worden 

dat ze de advocatuur de rug toekeren, maar sommige fee 

earners moet je de ruimte geven. Ook wordt bij ons ieder-

een gestimuleerd en uitgedaagd tenminste vijftig uur per 

jaar aan maatschappelijk relevante zaken te werken.”  

Volgens Potjewijd loopt de jonge generatie ook warm voor 

zaken buiten de dagelijkse praktijk. “Bij de meeste van 

onze kantoren is er ontzettend veel te doen en komen  

mensen niet naar kantoor om elke dag hetzelfde werk te 

verrichten. We merken echter ook dat pro bono-werk  

mensen stimuleert om al vroeg het beste uit zichzelf te ha-

len. Individuen die geen toegang hebben tot het recht, 

worden zo geholpen en het leeft enorm bij de jongere groep 

om aan ideële doelen bij te dragen. Wanneer we op intra-

net een oproep plaatsen om Syrische vluchtelingen Engelse 

taalles te geven, stroomt zo’n sessie binnen korte tijd met 

vrijwilligers vol.”  

Orobio de Castro: “Je ziet bij de jonge generatie meer maat-

schappelijke betrokkenheid. Het gaat daarbij niet alleen 

om pro bono-werk, maar ook bijvoorbeeld om de transitie 

van fossiele naar duurzame energie, een onderwerp waar 

de advocatuur een belangrijke bijdrage kan leveren.”

DIVERSITEIT

Als laatste onderwerp komt diversiteit op tafel, een vraag-

stuk waar de Nederlandse advocatuur al jaren mee wor-

stelt, omdat het maar niet lijkt te lukken een diverser per-

soneelsbestand samen te stellen van Nederlanders met 

een veelheid aan culturele achtergronden. Ouwehand: 

“We hebben culturele diversiteit hoog in het vaandel 

staan en vanuit het internationale netwerk werken er 

mensen vanuit alle delen van de wereld. Nederlanders 

met een andere culturele achtergrond weten de kantoren 

zoals die hier aan tafel zitten volgens mij nog steeds maar 

mondjesmaat te vinden. Daarmee lopen we kwaliteit mis. 

Dit voorjaar willen we op kantoor een bijeenkomst voor 

alle kantoren organiseren om te kijken hoe we dit pro-

bleem kunnen aanpakken.” Trommel: “Het is een onder-

werp dat al veel langer prominent op de agenda staat. We 

maken er werk van door ons bijvoorbeeld specifiek te rich-

ten op studieverenigingen waar veel leden een niet-Neder-

landse achtergrond of voorgeschiedenis hebben.”

Van der Velden: “Als medewerkers eenmaal binnen zijn, 

kun je er met coaching en begeleiding prima voor zorgen 

eventuele culturele verschillen te tackelen. In de recruit-

mentfase is dat complexer. We denken na over het type 

recruitmentactiviteit dat we aanbieden en gaan in gesprek 

met de universiteiten en multiculturele studentenvereni-

gingen om de drempel te verlagen.” 

Orobio de Castro: “Het heeft natuurlijk sterk te maken 

met het netwerk waar een kantoor in zit, en het type net-

werk waar de recruiters in zitten. Dat is toch vaak het 

klassieke academische traditionele wereldje waar mensen 

met een andere culturele achtergrond zich wat minder in 

lijken te bewegen. Alleen door andere netwerken aan te 

boren, kun je zoiets veranderen.” 

Kater: “Het diversiteitsvraagstuk is natuurlijk breder 

dan alleen de culturele achtergrond en op alle vlakken  

is verbetering mogelijk. Zo vinden wij het minstens zo 

belangrijk om een groter aandeel vrouwen op seniorposi-

ties te krijgen.” 



CHECK BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDS-

VERZEKERING  

Houdt u regelmatig uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

tegen het licht? In de Verordening op de advocatuur wordt 

aangegeven waar deze verzekering minimaal aan moet voldoen. In 

de Verordening staat ook dat er sprake moet zijn van een adequate 

verzekering. In dit kader is het goed om de verzekering regelmatig 

tegen het licht te houden en bijvoorbeeld te controleren of de 

omschrijving van de verzekerden nog klopt en of de hoogte van het 

verzekerde bedrag nog aansluit bij uw activiteiten.

VOLLEDIGE EN JUISTE OMSCHRIJVING VERZEKERDEN

In de verzekeringsvoorwaarden van de meeste 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen staat dat de volgende 

personen zijn meeverzekerd:

de verzekeringnemer; 

de andere advocaten die aan het kantoor zijn verbonden; 

de ondergeschikten (bijvoorbeeld ondersteunend personeel in 

dienst van het kantoor). 

Een ruime dekking dus. Toch is het verstandig om te controleren of 

iedereen is meeverzekerd, vooral bij samenwerkingsverbanden en 

(kosten)maatschappen. 

DEKKING AFHANKELIJK VAN 
STRUCTUUR VAN ONDERNEMING

Er bestaat géén automatische dekking 

voor dochterondernemingen en/of 

ondernemingen waarin een belang is. Om 

die reden is het belangrijk dat u contact 

opneemt met uw verzekeringsadviseur 

als u bijvoorbeeld onder een 

praktijkvennootschap, holding-naam of 

één van de andere mogelijke entiteiten 

uw onderneming drijft. Afhankelijk van 

de situatie kunnen de namen van die entiteiten op de polis worden 

aangetekend of kan er een zelfstandige polis worden gesloten. Doel 

is uiteraard  dat u ook voor een dergelijke entiteit dekking heeft  op 

het moment dat een vermeende benadeelde die entiteit aanspreekt 

voor een schade. 

VERZEKERD BEDRAG: AFHANKELIJK VAN VEEL
FACTOREN

De hoogte van het verzekerde bedrag is een belangrijk aspect. 

Het verzekerd bedrag moet aansluiten bij de aard van de praktijk. 

Als advocaat behoort u zelf te beoordelen of het verzekerd bedrag 

passend is. Factoren die hierbij een rol spelen zijn de rechtsgebieden 

waarin u adviseert; de aard van de cliënten; de omzet en de 

financiële belangen van de zaken. Een goede tip is om na te gaan 

wat vergelijkbare kantoren verzekerd hebben. 

VRAAG OM ADVIES

Besteed in het kader van risicomanagement regelmatig aandacht 

aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Neem contact op met 

uw verzekeringsadviseur als u twijfelt of iedereen is meeverzekerd 

onder uw polis of  als het idee bestaat dat het verzekerde bedrag niet 

passend is. Zo voorkomt u problemen bij een aansprakelijkstelling 

en zorgt u ervoor dat u adequaat verzekerd bent. 

Jantine Schuiteman
Relatiebeheerder Zakelijke Schadeverzekeringen - 
NWK Niehoff Werning en Kooij

Ingezonden mededeling  |  Financieel nieuws

Jantine Schuiteman

WAARDEREN BIJ GESCHILLEN TUSSEN

AANDEELHOUDERS

Het waarderen bij geschillen tussen 
aandeelhouders is de laatste jaren 
sterk in ontwikkeling. De economische 
crisis heeft het functioneren van de 
ondernemingsleiding meer onder de 
aandacht gebracht. Dit heeft geleid tot 
meer conflicten tussen aandeelhouders, 
zeker in sectoren waar bedrijfsmodellen 
onder druk staan. Geschillen komen dus 
vaker voor en het is dus de vraag hoe die 
op effectieve wijze te beslechten. Een 
waardering kan het vertrekpunt vormen voor onderhandelingen 
over de uitkoop van een of meerdere aandeelhouders. Met een 
aantal aspecten dient echter rekening te worden gehouden.

Een valuator dient in eerste plaats rekening te houden met het feit 
namens wie hij optreedt. Bij een onafhankelijke en onpartijdige rol 
namens alle aandeelhouders is zijn positie lastiger omdat partijen 
veelal met een doel aan tafel komen en de waarderingsopdracht als 
eerste stap in de onderhandeling beschouwen. De registervaluator 
zal moeten inschatten of hij zich daadwerkelijk onafhankelijk kan 
blijven opstellen, bijvoorbeeld door het toepassen van hoor en 
wederhoor en het valideren van de gehanteerde veronderstellingen. 
Een goede samenwerking met wederzijdse raadslieden kan 
bijdragen aan een succesvolle conflictbemiddeling. Als dit niet 
haalbaar is, is inschakeling van partijdeskundigen een alternatief om 
tot een werkbaar proces en dito uitkomst te komen.

Als partijen desondanks gezamenlijk tot overeenstemming willen 
komen moeten zij samen prognoses opstellen. In een MKB-setting 
is dit moeilijk omdat er veelal geen begrotingen of lange termijn 
plannen bestaan. De registervaluator zal hierop echter aandringen 
vanwege zijn onpartijdige rol. Regelmatig melden cliënten dat ze 
liever uit kostenoverwegingen een prijs van de registervaluator 
willen. Van inzicht in economische waarde is in deze situatie 
geen sprake, meer van een prijsindicatie. Zonder prognoses kan 
geen verantwoorde waardering worden opgesteld en kan de 
registervaluator geen rol van betekenis spelen, niet in onpartijdige 
zin maar ook niet als partijdeskundige. Als argument kan worden 
ingebracht dat een waardering het onderhandelingsproces kan 
objectiveren en dat kan procedures achteraf vermijden.

Een laatste relevant aspect betreft het principe dat het moment 
van uiteengaan een fictief koop-verkoop moment inhoudt. 
Als het uiteengaan zich namelijk niet zou hebben voorgedaan 
was de onderneming gecontinueerd op dezelfde basis. Dit 
‘standalone’ principe impliceert een voortzetting bij ongewijzigde 
omstandigheden en voorkomt overwaardering als gevolg van 
onrealistische toekomstverwachtingen. De verkoper kan de koper 
namelijk niet opzadelen met een toekomstige last terwijl de laatste de 
onderneming redelijkerwijs moet kunnen continueren. Toepassing 
van dit principe maakt het benaderen van de economische waarde 
gemakkelijker hoewel prognoses noodzakelijk blijven.

De beschreven aspecten maken duidelijk dat een geschilwaardering 
alleen succesvol kan plaatsvinden binnen bepaalde kaders. 
Vooropstaat dat een goede samenwerking tussen de registervaluator 
en de ingeschakelde advocaten dit proces kan bespoedigen met 
perspectief voor partijen. 

Frank van der Noll (1973 is als partner verbonden aan 
Berghout+MAS te Barendrecht. Hij is opgeleid als fiscaal 
bedrijfseconoom, registeraccountant en registervaluator (RV) en 
inmiddels 20 jaar actief in de accountants- en adviespraktijk.

Frank van der Noll
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OP WWW.MR-ONLINE.NL VINDT U ALLE TOT OP HEDEN GEPUBLICEERDE DEALS

DOOR MICHIEL ROHLOF

Claudia van der Most

gen bleven. De verkoop van een familiebedrijf is altijd uitdagend. Je kunt 

hier een rol spelen die maar weer eens bevestigt dat artificial intelligen-

ce misschien best voor een deel het werk van een advocaat kan overne-

men, maar echt niet meer dan dat. Aanvoelen. masseren, trekken en du-

wen en dat alles met behoud van een goede harmonie en een prettige 

sfeer: ik houd er van. 

“Coldenhove is al jarenlang cliënt bij ons kantoor. Het is een uiterst inter-

nationaal georiënteerd bedrijf. De koper is een in Amerika beursgenoteer-

de vennootschap. Zodoende kwamen dus voldoende internationale as-

pecten aan bod. De onderhandelingen namens koper werden ook gevoerd 

door een gecombineerd Nederlands, Amerikaans en Duits team. De laat-

ste dagen waren het meest enerverend; er moest een enorme commerciële 

hobbel worden genomen. Dat gebeurde op een donderdag. Toen werd be-

sloten dat alles rond moest worden gemaakt in welgeteld vier dagen, het 

weekend meegeteld. Alles moest met stoom en kokend water en natuurlijk 

wel graag goed en gedegen. Tel daarbij op het tijdsverschil met de Ver-

enigde Staten en je kunt raden dat wij ons bed niet veel hebben gezien. 

Als zo’n deal dan daadwerkelijk rond komt, ontstaat wel een euforische 

stemming. Overigens: aan beide zijden. Dat geeft een kick en een groot 

gevoel van voldoening.”

AMERIKANEN KOPEN EEUWENOUD  
FAMILIEBEDRIJF

De Eerbeekse papierspecialist Coldenhove Papier, opgericht in 1661, 

wordt door de nazaten van de twee aandeelhoudende families en het 

zittende management verkocht aan de Amerikaanse branchegenoot 

Neenah Paper. Coldenhove continueert daarmee zijn groeistrategie in 

een consoliderende wereldmarkt. 

Adviseurs Coldenhove Papier: Dirkzwager (Claudia van der Most, Karin 

Harmsen)

Adviseurs Neenah Paper: Stek Advocaten (Jasper Stek, Eva van Hees), 

Bryan Cave LLP (Michael Leue, Tonio Sadoni)

Claudia van der Most, dealmaker voor Dirkzwager: “Voor mij was het 

heel bijzonder om op te treden voor zestien aandeelhouders, waarvan de 

neuzen niet altijd dezelfde kant op leken te staan. De aandeelhouders 

konden worden onderverdeeld in drie groepen: het managementteam en 

twee families. Uiterst interessant om dat proces te managen, te zorgen 

dat ze voldoende werden geïnformeerd en dat alle kikkers in de kruiwa-

DEAL PARTIJEN ADVOCATUUR/NOTARIAAT

Hemmink Holding neemt alle aandelen in True 

Tools over, inclusief de merknamen Tiggel-

oven, Rex en Union. Beide bedrijven zijn  

actief op het gebied van bevestigings- en 

verankeringsmaterialen op de Nederlandse 

markt. 

Hemmink Holding BV (Matthijs Breel) AKD (Carlos Pita Cao, Laura de Jong, David  

Molenaar, Mariëlle van Winden-Spaans, Ivo Vreman, 

Annette Zwart)

Tutarius BV BDO (Luc Augustijn, Arnout Veldhuizen, Caroline 

Jansen, Berthe Schellinger)

DEAL PARTIJEN ADVOCATUUR/NOTARIAAT

Euronext koopt voor 30,1 miljoen euro een 

meerderheidsbelang in het Nederlandse 

iBabs. iBabs, dat een platformonafhankelijke 

digitale vergadertool levert, is actief voor 

circa 1000 bedrijven en publieke partijen en 

had in juni meer dan 77.000 gebruikers.

Euronext NV (Stéphane Boujnah) Rutgers & Posch (Robert ten Have, Valerie Haans, 

Babette Waltman, Henriette van Overklift)

iBabs (Paul Neefjes) CORP. (Paul van den Belt), KPMG Corporate  

Finance (Khalid Bakkali, Marnix van de Weijer)

DEAL PARTIJEN ADVOCATUUR/NOTARIAAT

IT-dienstverlener Conclusion uit Utrecht, dat 

is opgericht in 1997 en inmiddels 1250 me-

dewerkers heeft, neemt het Amsterdamse 

Furore Informatica over. Furore Informatica is 

een IT-bedrijf dat zich richt op de gezond-

heidszorg en de wetenschappelijke wereld.

Conclusion BV (Engbert Verkoren) Venture Lawyers (Florestan van ’t Hek, Richard 

Goemans, Sandra Meijneke)

Furore Holding BV (Rien Wertheim, Rob Mulders) DVAN (Els in ’t Veld, Mustafa Sahan), BDO  

(Maarten van Dijk)
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OVERNAME CACAOVERWERKINGSBEDRIJF

Daan Reitsma, Paul Silva da Cruz en Pieter Schulting hebben middels 

een management buyout 100% van de aandelen in Schoemaker Be-

heer overgenomen. Jan Schoemaker − sinds 1923 − is een gespecia-

liseerde verwerker van cacaogrondstoffen met een eigen productie-

locatie in Zaandam. 

Adviseurs kopers: Van den Herik & Verhulst (Eric Spreij, Evert Leemreis), 

DRV Corporate Finance (Martin de Jong), Schaap (Xander Blokzijl)

Adviseurs Schoemaker Beheer BV: Houthoff Buruma (Willem de Nijs Bik, 

Baukje Dreimuller, Hein Vencken), Rembrandt Fusie & Overnames  

(Ferdi Kramer)

Eric Spreij, dealmaker voor Van den Herik & Verhulst: “Bij deze deal 

kregen we te maken met de gebruikelijke juridische punten rond een  

management buyout, in combinatie met de hechte band tussen de par-

tijen. Er is namelijk sprake van zeer betrokken verkopers, die zich enorm 

hebben ingespannen om de transactie mogelijk te maken, waarbij een 

van de verkopers ook de vader is van een van de kopers. Dat leverde een 

boeiende dynamiek op tussen partijen en hun adviseurs. Bij een manage-

ment buyout let je als adviseur verder vooral op de verwachtingen van de 

kopers omtrent de onderneming, hun kennis van de onderneming en de 

juridische verhouding tot de verkopers. 

“Bijzonder waren de gesprekken met de kopers en de manier waarop zij 

onderling beslissingen namen. Daaruit bleek een goede mix van ervaring, 

strategie en enthousiasme. Zij zullen zeker in staat zijn om de onderne-

ming succesvol te leiden in deze sterk veranderende tijden.”        

DEAL PARTIJEN ADVISEURS

Energieconcern Essent neemt een drietal 

bedrijven actief in woningisolatie in Neder-

land en België over, te weten Nederland Iso-

leert, Nederland Schildert en Vlaanderen Iso-

leert. 

Essent (Sander Leenders) AKD (Vincent Wibaut, Inan Akdeniz, Mickey Engel, 

Ahu Kirici, Lennaert de Jong, Joost van Benthum), 

Schoups (Gwen de Bever, Cristina Heeb, Joost van 

Riel)

It’s a Beautiful World BV, Nederland Isoleert BV, 

Nederland Schildert BV, Vlaanderen Isoleert BVBA

CMS (Pieter van Duijvenvoorde, Erik Vorst,  

Herman Boersen, Bob van Zijl, Tjeerd Hoekstra,  

Patrick Chung)

DEAL PARTIJEN ADVISEURS

De Hoge Dennen Capital, de private equity  

investeringsmaatschappij van de familie De 

Rijcke, neemt een minderheidsbelang over in 

Probo, een full service, web based digitale 

print en fulfilment partner die exclusief le-

vert aan resellers.

De Hoge Dennen Capital PE BV AKD (Nathalie van Woerkom, Rosanne Vlasveld,  

Selma Baouch, Camille Schoon), Bold Capital  

Management (Henk Roerdink)

Probo Holding BV Trip Law (Johan Stoker, Romana Bremer, Marion 

Boskamp), ING (Marcus Looijestijn, Rogier van  

Merkestein, Marijn Baartmans, Vincent Been,  

Xenia de Graaf)

DEAL PARTIJEN ADVISEURS

Participatiemaatschappij Wadinko koopt sa-

men met Dim-Jan de Visser (bestaand aan-

deelhouder en commercieel directeur) een 

minderheidsbelang in Tolsma-Grisnich, actief 

in het ventileren, koelen, reinigen, transpor-

teren en sorteren van aardappels, uien en 

wortels.

Visser BV Galavazi Den Hertog (Gerben den Hertog)

Wadinko NV Loyens & Loeff (Herman Kaemingk, Iris Veldman, 

Erwin Bosma) 

Aandeelhouders Tolsma Grisnich Group Biesheuvel Jansen (Inge Timmerman) 

Eric Spreij



Meer informatie over de opleiding en het volledige programma kunt u verkrijgen via: 
www.grotiusacademie.nl

Grotius specialisatieopleiding Vervoerrecht
In februari 2018 zal de Grotius specialisatieopleiding Vervoerrecht weer van start gaan.
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Voor wie
De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, transportverzekeringsjuristen, leden van de rechterlijke macht en alle andere juristen die op 

een of andere wijze met vervoerrecht te maken hebben en reeds een gedegen basiskennis hebben van het desbetreffende rechtsgebied. De opleiding 

bestaat uit 10 dagbijeenkomsten en wordt afgerond met een mondeling examen.

 
De onderwerpen
De opleiding start met de algemene beginselen betreffende de vervoerovereenkomst, de vorderingsgerechtigdheid en de schadevergoeding. Pand en 

retentie, algemene voorwaarden in de logistiek en derdenwerking van exoneratieclausules worden ook behandeld.

De cursus geeft toepasbare gespecialiseerde informatie aangaande het vervoerrecht (zee, binnenvaart, weg, spoor, lucht, multimodaal vervoer en 

expeditie). Daarnaast komen aanvaring, hulpverlening en averij-grosse aan de orde alsmede global limitation en milieu-aansprakelijkheid. Ook 

wordt aandacht besteed aan IPR (Rome I en Rome II) en bevoegdheid rechter (EEX-Vo). De cursus wordt afgesloten met internationale handelskoop 

en documentair krediet. De cursus beoogt op uitdrukkelijk gevorderd niveau zowel een breed overzicht over de stof als geheel als een verdiept 

inzicht in kernbegrippen van dit rechtsgebied te bieden.

 
De docenten van deze opleiding zijn specialist op het gebied waarvoor zij het onderdeel verzorgen.

 
Hoofddocenten van deze Grotius opleiding zijn:
•   Prof. mr. M.H. Claringbould, hoogleraar Zeerecht Universiteit Leiden 

en advocaat bij Van Traa Advocaten Rotterdam

•  Mr. M. Spanjaart, advocaat bij Kneppelhout Korthals Rotterdam 

en universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam

 
Kosten: a 5.450,- exclusief BTW
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VAN DE RUST NAAR DE REURING
Na uit twee eerdere locaties te zijn gegroeid zetelt de Rotterdamse tak van DVDW Advocaten nu in de Millennium- 

toren, op een steenworp afstand van het Centraal Station. “We wilden graag een modernere werkomgeving.”
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Scrumsessies organiseerde DVDW rondom hun verhuizing 

binnen Rotterdam: sessies met architect, bouwer en een 

afvaardiging van het kantoor. Daar kwamen tal van ver-

langens op tafel: van een kleedhaakje op de kamer tot koffiemo-

gelijkheden op de spreekkamers. “En het idee om een informeel 

gedeelte in die spreekkamers te maken – dat vond ik zo werelds, 

en het werkt zo lekker!”, aldus Leonard Boender, advocaat en part-

ner. Verder wilde men in het restaurant grotere tafels die bij el-

kaar gezet kunnen worden, én een seminarruimte. 

De Millenniumtoren is de derde kantoorplek van DVDW in Rotter-

dam, na eerst uit de Parkstraat en daarna het Westplein gegroeid 

te zijn. Advocaat en partner Theo Hanssen: “Hoewel we met veel 

plezier gewerkt hebben in het sfeervolle Scheepvaartkwartier, wil-

den we graag een modernere werkomgeving. We vielen direct voor 

de Millenniumtoren. Die bleek aan onze eisen te voldoen: opper-

vlakte, bereikbaarheid. En midden in het Central Business Dis-

trict. Dat past beter bij onze corporate praktijk van nu.” 

DVDW betrok architect Bertram Beerbaum erbij om te zien wat 

van de lege betonnen bak gemaakt zou kunnen worden. Toen ging 

het snel: in november 2016 werden de huurovereenkomst voor de 

27e en 28e verdieping en het eerste ontwerp voor de inrichting ge-

tekend. Boender: “We wilden geen kantoor als de andere. We wil-

den een moderne en toegankelijke omgeving, en iedereen moest 

zich hier vooral ook thuis voelen. Tussen de architect en ons was 

veel vertrouwen, hij kreeg veel vrijheid. We verwachtten van hem 

iets origineels. De sfeer van de eerste ontwerpen zie je helemaal 

terug in de uiteindelijke uitwerking!” Hanssen vult aan: “DVDW 

staat ook voor: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. We 

houden als eigen ondernemers zaken graag zelf in eigen hand, 

en zaten erbovenop: dus Leonard ging elke dag kijken. Zo hielden 

we budget en voortgang goed bij.” 

In vier maanden was de bouw afgerond. Boender: “We dachten: 

kan dat wel, verhuizen van het rustige groen naar de reuring? Ja 

dus: het lééft hier gewoon!”

GEEN KANTOOR ALS ALLE ANDERE
FOTO’S & TEKST: CHRIS VAN HOUTS

Kantoor: DVDW Advocaten Locatie: Weena 690 in Rotterdam Sinds: 24 mei 2017 Personeel: circa 45 advocaten en 35 ondersteuners,  

10 partners (ongeveer de helft werkt bij de Haagse vestiging) Architect Millenniumtoren: Webb Zerafa Menkes Housden (Canada)  

Inrichting: Bertram Beerbaum (Kabaz, Laren en Hilversum)
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“WE WILDEN EEN 

MODERNE EN 

TOEGANKELIJKE 

OMGEVING, EN 

IEDEREEN MOEST 

ZICH HIER  

THUIS VOELEN”

Theo HanssenLeonard Boender
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HUURRECHT 
        IS EEN    
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Sinds Toon Huydecoper en Ivette 
Mol in 2008 de Gouden Peer en 
Gouden Stoofpeer huurrecht ontvingen 
is hun vakterrein onverminderd 
dynamisch. Maar van een volgens 
hen hoognodige vereenvoudiging 
van het huurrecht is het tot hun 
spijt nog niet gekomen. Vooral het 
woonruimte-huurrecht moet 
dringend op de schop. “Het 
huurrecht is een lappendeken 
geworden van vaak haastig 
ingevoerde en onzorgvuldig 
geformuleerde regels.”

DOOR ALIEKE BRUINS   

FOTO’S CHRIS VAN HOUTS

   LAPPENDEKEN
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“DE LAATSTE TIJD 

BELANDEN 

OPVALLEND WEINIG 

ZAKEN OVER 

HUURRECHT BIJ 

DE HOGE RAAD”

PEERS REVIEWED

S amen in de trein na een huurrecht-

cursus, dat was de eerste en enige 

keer dat Toon Huydecoper en Ivette 

Mol elkaar ontmoetten. Nu, jaren later en 

een Perenprijs verder, spreken ze elkaar in 

Utrecht. Daar vertelt Mol dat ze in 2008 eerst 

dacht dat die Gouden Stoofpeer een grap 

was. Toen ze begreep dat het ernst was 

trakteerde ze haar collega’s op stoofpeertjes. 

“Ik vond het vooral een eer om naast Toon 

Huydecoper te staan.” 

Huydecoper was nog advocaat-generaal bij de Hoge Raad 

toen hij de Gouden Peer kreeg. Twee collega’s kregen er 

eerder ook één, voor andere rechtsgebieden. “Dat komt 

omdat wij geen concurrenten zijn, zeiden we tegen el-

kaar. Een advocaat-generaal nomineren, daar kan een 

blind paard geen kwaad mee.”

Mol komt voor het interview uit Eindhoven geracet en 

moet daarna door naar Zwolle. Huydecoper heeft alle tijd 

zegt hij. Hij is met pensioen. 

GOED TOEVEN

Uitgezwaaid met de ter gelegenheid van zijn afscheid uit-

gebrachte bundel Verplichtingen van de verhuurder (verschenen 

bij Wolters Kluwer), vertrok Huydecoper in 2013 bij de 

Hoge Raad. Hij werkte daar sinds 2001. ‘Huurrecht AG’ 

werd hij ook wel genoemd. Ten onrechte, vindt hij zelf – 

tot Mols verbazing. “Alle AG’s zijn allrounders, al deed ik 

wel de meeste huurrechtzaken.” 

Veel van zijn tijd besteedt hij tegenwoordig aan musice-

ren. “Ik zit in drieënhalve band.” Zo blaast hij al ruim drie 

decennia klarinet, tenorsax en baritonsax in het Marsh-  

mallow Maniacs Classic Jazz Orchestra dat “pittig gekrui-

de sweet & hot jazz-muziek uit de jaren twintig en dertig 

van de vorige eeuw” speelt. “Ik leer nog steeds zóveel bij.” 

Daarnaast past hij “met pieken en dalen” op zijn zes 

kleinkinderen en gaat hij binnenkort voor de tiende keer 

naar India. Zijn abonnementen op juridische vakbladen 

heeft hij de afgelopen jaren opgezegd. Hij ontvangt alleen 

nog het Nederlands Juristenblad en de Nederlandse Jurisprudentie, 

waarvoor hij sinds enkele jaren noten schrijft bij arres-

ten. Opvallend weinig zaken over huurrecht belanden bij 

de Hoge Raad, stelt hij vast. “De laatste noot die ik 

schreef is van anderhalf jaar geleden. Terwijl er toch ge-

noeg onderwerpen te bedenken zijn om over te procede-

ren.” Waarom dit aantal zo gering is durft hij niet te zeg-

gen. Mol wijst hem op twee recente uitspraken. Een 

ervan is een arrest van 23 juni 2017 (ECLI:NL:HR: 

2017:1131). De Hoge Raad besliste dat ook sprake is van ver-

huur als woningen tegen een vergoeding ter beschikking 

worden gesteld die veel lager is dan de kos-

ten die de verhuurder voor de instandhou-

ding en exploitatie van die woning maakt. 

“Geen verrassende uitspraak”, zegt Mol, 

“maar wel héél leuk!” “Ja, die was leuk”, 

zegt Huydecoper.

Het dagelijks contact met de praktijk is hij 

voor een belangrijk deel kwijt, meldde Huy-

decoper bescheiden voorafgaand aan het in-

terview, maar ontwikkelingen op het gebied 

van huurrecht volgt hij nog altijd met plezier. Op verzoek 

van uitgever Wolters Kluwer werkt hij aan een boek over 

huurprocesrecht. Daarin gaat hij in op de gevolgen die 

het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) 

voor dit procesrecht hebben. Huydecoper sluit niet uit dat 

de ontwikkelingen zo snel gaan dat zijn boek alweer aan 

herziening toe is zodra het klaar is. “Het herschrijven laat 

ik dan graag over aan een frisse jonge kracht.” Mol rea-

geert verheugd als ze hoort dat hij in zijn boek ook ingaat 

op arbitrage in het huurrecht, waarvoor in publicaties 

volgens haar ten onrechte weinig aandacht is.   

Buiten het huurrecht is Huydecoper sinds april 2015 

actief als voorzitter van de stichting Tuchtrecht Banken. 

Dit onafh ankelijke instituut is ingesteld door de Neder-

landse Vereniging van Banken en verantwoordelijk voor 

de uitvoering van het tuchtrecht in de bankensector. “Dit 

draait allemaal prima. Ik heb nu vooral de functie van 

nachtwaker.” En dan is er nog zijn werk voor Redbreast. 

Huydecoper zit in het investeringscomité van deze proces-

fi nancier, die rechtbank- en arbitrageprocedures over 

grote en complexe vorderingen in en buiten Nederland 

fi nanciert en beheert tegen een resultaatsafh ankelijke be-

loning. “Een comité van ouwe sokken bekijkt of een zaak 

haalbaar is”, glimlacht hij.

PEERS REVIEWED
Ruim tien jaar geleden begon Mr. met het uitrei-

ken van de Gouden Peer en de Gouden Stoof-

peer. De winnaars werden bepaald door peer 

judgement. Twintig vooraanstaande juristen op 

een bepaald rechtsgebied kozen de beste uit hun 

midden – die won de Gouden Peer. De beste jurist 

onder de 30 jaar kreeg de Gouden Stoofpeer. In de 

serie Peers reviewed spreken we een aantal koppels van 

Peer en Stoofpeer. Wat is er sinds de uitreiking van 

de peren veranderd op hun rechtsgebied, en welke 

ontwikkelingen staan op stapel? Hoe is het henzelf 

sindsdien vergaan?
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“ONTWIKKELINGEN  

ROND AIRBNB  

ZIJN INMIDDELS  

INTERESSANTER  

DAN DIE ROND DE 

HENNEPKWEEK”

PEERS REVIEWED

Mol stapte in 2011 over van de huurrechtpraktijk van ad-

vocaten- en notarissenkantoor Stibbe (die zich afspeelde 

binnen de overnamepraktijk) naar het veel kleinere VMBS 

Advocaten in Eindhoven. “Ik was van Banning Van  

Kemenade & Holland Advocaten en Notarissen in Eindho-

ven naar Stibbe gegaan met het idee daar een jaar of twee  

te blijven en héél goed te worden in mijn vak. Daarna zou 

ik naar Brabant teruggaan. Het zijn uiteindelijk geen 

twee maar vijf jaar geworden.” In Brabant is het goed toe-

ven, vindt ze, al is ze zelf geen Brabantse. Ze wilde boven-

dien een meer gecombineerde praktijk, met zowel woon-

ruimte- als bedrijfsruimte-huurrecht. 

Bij VMBS Advocaten behartigt Mol als partner de belan-

gen van zowel huurders als verhuurders. Haar advies- en  

procespraktijk is inmiddels een mooie balans tussen het 

bedrijfsruimte- en woonruimte-huurrecht zoals zij altijd 

had gewenst. Zo treedt ze nu op voor winkelketens, beleg-

gers, projectontwikkelaars, financiële instellingen, over-

heidsinstanties en woningcorporaties. Daarnaast werkt 

ze op verzoek van uitgeverij Den Hollander aan een boek: 

de nieuwe uitgave van het Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte. 

Dit boek zal volgend jaar oktober worden uitgegeven ter 

gelegenheid van het congres voor het Tijdschrift voor Huur-

recht Bedrijfsruimte. 

DYNAMISCH

Terwijl Mol zich in haar praktijk geheel op het huur-

recht richt, deed Huydecoper dit er naar eigen zeggen al-

tijd “een beetje bij”. Voor hij bij de Hoge Raad werkte 

was hij dertig jaar advocaat bij De Brauw Blackstone 

Westbroek, waar hij zich met name bezighield met  

IE-recht. In 2016 ontvingen hij en Jaap Spoor de Prof.  

Telderspenning voor hun verdiensten op het gebied van 

het IE-recht in Nederland. Glimlachend: “Ik was ook al-

tijd blij dat ik het huurrecht erbij kon doen, want dat 

was niet zo moeilijk.” 

Deze specialis van het algemeen verbintenissenrecht is 

dan misschien geen rocket science, aldus Mol, maar dyna-

misch is het zeker, met tal van ontwikkelingen die de sa-

menleving raken en met regelmaat voor 

maatschappelijke onrust zorgen. Denk aan 

de ontwikkelingen rond het in 2008 opge-

richte Airbnb. Met ruim twintig miljoen ac-

commodaties in bijna tweehonderd landen 

en duizenden steden is deze online markt-

plaats voor verhuur en boeking van privéac-

commodaties niet meer uit het dagelijkse 

leven weg te denken. Het massale gebruik 

ervan leidt tot veel bezwaren, onder meer bij 

omwonenden en het traditionele hotelwe-

zen. Amsterdam bijvoorbeeld reageerde daarop met aller-

lei regels. “De ontwikkelingen zijn inmiddels interessan-

ter geworden dan die rond de hennepkweek”, zegt 

Huydecoper. Volgens Mol, die graag van Airbnb gebruik-

maakt als ze in het buitenland is, lenen ze-

ker sociale huurwoningen zich er niet voor. 

Huydecoper: “Dat mensen met een krap 

pensioen op deze manier wat willen bijver-

dienen vind ik niet onbegrijpelijk.” Mol be-

aamt dat, maar zegt stellig: “Corporatiewo-

ningen hoor je niet te exploiteren.”

Vooral in het woonruimte-huurrecht is vol-

gens Mol de laatste jaren veel te doen ge-

weest. Nieuwe huurrechtwetten en beslui-

ten volgen elkaar in rap tempo op. Zo is er 
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de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke proble-

matiek. Deze wet, ook wel ‘Rotterdamwet’ genoemd, 

maakte het voor gemeenten al mogelijk om in aangewe-

zen gebieden geen huurwoningen toe te wijzen aan 

mensen zonder inkomen uit arbeid. Ook konden ze spe-

cifieke groepen voorrang geven. Sinds 1 januari 2017 kun-

nen gemeenten ook woningzoekenden met een crimi-

neel verleden of notoire overlastveroorzakers weren uit 

een wijk, straat of complex met ernstige leefbaarheids-

problemen. Screening kan op basis van niet-geverifieer-

de politiegegevens. De Raad van State heeft daarop forse 

kritiek geuit en sprak over een “ernstige inbreuk op het 

recht van de vrijheid van vestiging en de eerbiediging 

van de persoonlijke levenssfeer”. Er wordt zelfs gezegd 

dat deze nieuwe werkwijze in strijd is met het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

ONDOORDACHT

Vooral vernieuwend is volgens Mol de op 1 juli 2016 in 

werking getreden Wet Doorstroming Huurmarkt 2015. 

Deze wet beoogt de doorstroming in de huurmarkt te be-

vorderen en geeft verhuurders meer mogelijkheden om 

kortlopende huurcontracten te sluiten. De 

bescherming van huurders werd door velen 

als te rigide ervaren, onder meer omdat de 

mogelijkheden om tijdelijke huurovereen-

komsten aan te gaan beperkt waren. De 

wet kende de mogelijkheid om huurbe-

scherming uit te sluiten als sprake is van 

‘gebruik van woonruimte dat naar zijn aard 

slechts van korte duur is’. Op grond van de 

nieuwe wet kunnen zelfstandige woon-

ruimten op deze grond voor maximaal twee 

jaar worden verhuurd en onzelfstandige woonruimten 

voor maximaal vijf jaar. “Voldoet een verhuurder aan de 

wettelijke criteria, dan eindigt de huurovereenkomst 

van rechtswege zonder dat hij deze hoeft op te zeggen”,  

zegt Mol. De verhuurder moet de huurder tijdig schrifte-

lijk informeren over de dag waarop de huurovereen-

komst eindigt. Deze brief moet hij niet eerder dan drie 

maanden, maar uiterlijk een maand voor de overeenge-

komen einddatum versturen. Laat een verhuurder de 

termijn verlopen of vergeet hij de huurder schriftelijk te 

informeren, dan loopt de huurovereenkomst door voor 

onbepaalde tijd en heeft de huurder volledige huurbe-

scherming. “Met zulke eisen is er toch geen sprake van 

‘van rechtswege’?” sputtert Huydecoper tegen. “Dat is 

juristenonzin.”

Voor toegelaten instellingen, de woningcorporaties, gel-

den afwijkende regels. Voor hun zelfstandige daeb-wo-

ningen (diensten van algemeen economisch belang) mo-

gen zij in beginsel geen contracten voor maximaal twee 

jaar afsluiten. Het kabinet acht het niet wenselijk dat 

corporaties, die primair een sociale huisvestingstaak heb-

ben, op grote schaal gebruikmaken van tijdelijke contrac-

ten. Voor een beperkt aantal in de Regeling 

Toegelaten Instelling Volkshuisvesting 2015 

(artikel 22a) beschreven groepen zijn zulke 

tijdelijke huurovereenkomsten wel toege-

staan. Zo mag dit bij huurders die voor werk 

of studie tijdelijk in een andere plaats of an-

der land werken of studeren en bij huurders 

in een ‘wisselwoning’ die voor renovatie of 

sloop tijdelijk ergens anders moeten wonen. 

In deze situaties moet gebruik worden ge-

maakt van een tijdelijke huurovereenkomst 

GOUDEN PEER TOON HUYDECOPER
Na zijn rechtenstudie (cum laude) aan de 

Universiteit Utrecht was Toon Huydecoper 

(1945) dertig jaar advocaat bij De Brauw 

Blackstone Westbroek. Daar hield hij zich 

bezig met IE- en huurrecht en civiele cassa-

tie. Van 1993 tot 1998 was hij lid van de al-

gemene raad van de Nederlandse Orde van 

Advocaten en van 1996 tot 1998 algemeen 

deken. Hij was van 2001 tot 2013 advocaat-

generaal bij de Hoge Raad. Ook doceerde hij 

aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 

januari 2005 werd hij voor twee jaar benoemd tot 

hoogleraar op de CPO Wisselleerstoel aan de rechten-

faculteit van deze universiteit. Zijn leerop-

dracht was het ‘algemeen vermogensrecht’. 

Huydecoper is bestuurslid en secretaris ge-

weest van de Vereniging voor Intellectuele 

Eigendom (VIE) en jarenlang, tot 2013, re-

dacteur van het Bijblad van de Industriële Eigen-

dom. Voor zijn verdiensten op het gebied 

van het IE-recht in Nederland kreeg  

Huydecoper in maart 2016 de Prof. Telders-

penning. Hij is co-auteur van een uit drie 

delen bestaand handboek over het recht 

 van de industriële eigendom en schreef vele artikelen, 

boekbesprekingen en annotaties.

“DE NIEUWE  

WETGEVING IS EEN  

GEMISTE KANS. 

ER ZAL ZEKER 

RECHTSPRAAK

OVER KOMEN”
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GOUDEN STOOFPEER IVETTE MOL
Ivette Mol (1973) studeerde in 1999 af aan de 

Universiteit van Tilburg. Ze was enkele ja-

ren advocaat huurrecht bij Banning Van  

Kemenade & Holland Advocaten en Notaris-

sen (later Holland Van Gijzen Advocaten en 

Notarissen, nu HVG Law) in Eindhoven. In 

2006 stapte ze over naar Stibbe in Amster-

dam, waar ze als huurrechtspecialist onder 

meer in de overnamepraktijk werkzaam 

was. In 2011 keerde ze terug naar Eindhoven 

om zich aan te sluiten bij VMBS Advocaten. 

Mol volgde de specialisatieopleidingen onroerendgoed-

recht bij de Grotius Academie en huurrecht bij de Ver-

eniging van Huurrecht Advocaten. Ze is on-

der meer docent huurrecht bij het 

landelijke opleidingsinstituut OSR. Ze is 

bestuurslid van de Vereniging van Huur-

recht Advocaten en zit in de adviesraad 

Huur en Vastgoed van OSR. Ook zit Mol in 

de redactie van het Tijdschrift voor Huurrecht 

Bedrijfsruimte, waarin ze met regelmaat pu-

bliceert over haar specialisme. In 2013 

schreef Mol mee aan het Handboek Huurrecht 

Bedrijfsruimte, waarvan in oktober 2018 de 

nieuwe uitgave verschijnt. Ze is een van de auteurs 

van de rubriek ‘Snelrecht’ in Mr. 

voor twee jaar of korter. Duurt de bijzondere huurover-

eenkomst voor zelfstandige woonruimte langer dan twee 

jaar, dan heeft de huurder volledige huurbescherming. 

Vóór 1 juli 2016 gebruikten corporaties voor deze situaties 

vaak de huurovereenkomst naar aard van korte duur. “De 

verbijzondering voor woningcorporaties is niet goed gere-

geld”, zegt Mol. “Zo is er onvoldoende  

rekening mee gehouden dat er situaties  

mogelijk zijn waarin een wisselwoning lan-

ger nodig is dan twee jaar. Wat ook opmer-

kelijk is, is dat het bij die wisselwoningen 

alleen ziet op renovatie- en sloopsituaties. 

Wat als een verhuurder dringend onderhoud 

moet laten plegen?” 

Volgens Mol is bovendien onduidelijk wat de 

sanctie is bij overtreding. Ze verwacht niet 

dat de huurovereenkomst kan worden aan-

getast als deze in strijd met de genoemde regeling tot 

stand is gekomen. “Ik verwacht dat de woningcorporatie 

wordt aangesproken door de Autoriteit Woningcorpora-

ties, die woningbouwcorporaties controleert. Zij kan 

sancties opleggen.” 

De nieuwe wetgeving is volgens haar ondoordacht, en 

slordig en onduidelijk geformuleerd. Deze werpt daarom 

veel vragen op, zowel voor verhuurders als huurders. 

“Een gemiste kans. Ik verwacht dat er zeker rechtspraak 

over zal komen.”

BRODDELWERK

Op het huurrecht, en de ruimte die dit laat voor de belan-

gen van de verhuurder, uitte Huydecoper al vaker kritiek. 

Zo zei hij in 2008 in Mr.: “De slinger is van liberaal beleid 

naar een beleid met een zeer grote huurbescherming 

doorgeslagen, waarna enkele jaren geleden minister Dek-

ker tevergeefs heeft getracht een liberalisering door te 

voeren.” Dit vindt hij nog steeds. “Huurrecht is heel poli-

tiek. Er worden vaak regels aan bestaand recht bijgeplakt. 

Daardoor is er een enorme lappendeken ontstaan van 

vaak slechte regels.” Hij geeft een voorbeeld. “In de jaren 

zestig vond de wetgever dat de huurder min-

der in de watten moest worden gelegd, wat 

later totaal is omgeslagen. Er golden eerst 

kort gezegd drie regels: de verhuurder zegde 

op of aan, de huurder moest binnen zes we-

ken naar de rechter en de op- of aanzegging 

moest ‘stevig’ zijn, dus per exploit of aange-

tekend. Daarvoor golden verschillende for-

maliteiten. Na tien jaar is deze regeling af-

gezwakt en moest de verhuurder naar de 

rechter gaan, maar alle opzeggingsformali-

teiten zijn blijven gelden. Zo is het broddelwerk gewor-

den. Op de loeizware huurbescherming die sinds decen-

nia geldt zijn vorig jaar verschillende uitzonderingen 

ingevoerd, maar de regeling zélf deugt niet.  Ik vond het 

zoals het eerst was geregeld ook niet goed, maar het was 

tenminste consistent.”

Huydecoper en Mol zijn het er roerend over eens: er is een 

grote behoefte aan vereenvoudigde wetgeving. Mol: “Het 

bedrijfsruimte-huurrecht is nog enigszins overzichtelijk, 

maar de woonruimte-huurrechtwetgeving moet écht op 

de schop.” Ze vrezen dat het er niet van zal komen. “Ten 

aanzien van het bedrijfsruimterecht is medio jaren ne-

gentig een serieuze poging tot herziening gedaan, wat 

mislukt is, maar het ingrijpend herzien van het woning-

ruimte-huurrecht ligt politiek veel te gevoelig”, zegt Huy-

decoper. “Niemand wil zijn vingers eraan branden.”  

“ER IS GROTE 

BEHOEFTE AAN 

VEREENVOUDIGDE 

WETGEVING OP HET 

GEBIED VAN HET 

HUURRECHT”
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In de serie Facultatief portretteert Mr. iedere maand een van de tien juridische faculteiten  
in Nederland, met de nadruk op de masterfase. Tilburg staat bekend om de stevige positief-
rechtelijke basis die de studenten meekrijgen. Ook wordt de blik naar buiten gericht.

DOOR HENRIETTE VAN WERMESKERKEN   FOTO’S CHRIS VAN HOUTS

ARCHITECTEN VAN  
TILBURG UNIVERSITY
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G eert Vervaeke, eerder hoogleraar rechtspsychologie 

aan de KU Leuven en lid en voorzitter van de Hoge 

Raad van Justitie in België, is sinds april dit jaar 

decaan van de juridische faculteit van Tilburg University. 

“Tilburg is altijd een broedplaats geweest van topjuristen 

in Nederland”, zegt Vervaeke. “Van de hoogleraren pri-

vaatrecht komen er relatief veel uit Tilburg. Deze faculteit 

geldt als een kweekvijver van topjuristen.”  

Als sterk punt in de master Rechtsgeleerdheid noemt Ver-

vaeke de nadruk op het positieve recht: het beheersen van 

het recht, en het snel kunnen vinden van zaken. De mas-

ter is relatief breed en zoekt de verdieping op de klassieke 

domeinen van het recht: privaatrecht, publiek recht en 

strafrecht. Alle masterstudenten hebben deze drie vakken 

als verplichte vakken. Daarnaast kiezen ze uit keuze-

vakken,hetzij meer verdiepend op een van deze drie ge-

bieden, of verbredend in een andere richting. Tilburg wil 

specialisten afleveren met een open vizier.

 

SOCIALE WETENSCHAPPEN

Een ander sterk punt van de master Rechtsgeleerdheid, 

aldus Vervaeke: men kijkt verder, ook naar andere manie-

ren dan alleen de juridische, om kennis te verzamelen. 

“Daarmee bedoel ik dat wij oog hebben voor de onder-

zoeksmethodologie van de sociale wetenschappen. Wat 

kan die methodologie bijdragen aan de rechtsweten-

schappen? Laat ik een voorbeeld noemen uit het merken-

recht. De vraag rijst of twee flesjes zodanig op elkaar lij-

ken dat de consument zich kan vergissen bij de aankoop, 

of er inbreuk op het merkenrecht van de fabrikant van het 

eerste flesje is. Dan bestaan er verschillende methoden 

om die associaties in kaart te brengen. De rechter kan zelf 

naar de flesjes kijken en eens met zijn collega’s overleg-

gen. Ook kan hij gebruik maken van een methode uit de 

psychologie. Dan worden bijvoorbeeld als test beide pro-

ducten aangeboden in de winkel en worden consumenten 

bevraagd als ze de winkel verlaten. Wat waren ze van plan 

te kopen, en wat legden ze in hun winkelmandje? Er zijn 

verschillende manieren om tot een oordeel te komen.” 

Vervaeke vindt het belangrijk dat studenten die verschil-

lende manieren om kennis te verzamelen leren kennen, 

zonder waardeoordelen te geven. 

TECHNOLOGIE

Na een stevige positiefrechtelijke basis gaat de blik naar 

buiten, naar andere disciplines. “Juristen zijn de archi-

tecten van de samenleving”, zegt Vervaeke. “Het belang-

rijkste en voor ons onmisbare instrument daarbij is wet-

geving. Met wet- en regelgeving geef je de samenleving 

structuur, vorm en houvast, zowel in de persoonlijke als 

in de zakelijke sfeer. Dan kunnen mensen in vertrouwen 

met elkaar in interactie gaan.”

Om de samenleving vorm te geven, hebben juristen in 

toenemende mate andere disciplines nodig. De rol van ex-

perts wordt groter. Daarom leren de juristen ook samen-

werken. Rechters krijgen meer en meer informatie, van-

uit verschillende disciplines. Ze moeten in staat zijn de 

expertise op waarde te schatten, met een kritische blik. 

“Niet elke psycholoog is een goede, net zomin als elke ju-

rist een goede is”, zegt Vervaeke. “We bieden onze studen-

ten keuzevakken als Law and technology, Law and psychiatry en 

Law and economy. We moeten te rade gaan bij sociale we-

tenschappers en technologen. Juristen van vandaag wor-

den geconfronteerd met nieuwe technologieën die hun 

werk beïnvloeden. Er komen nieuwe mogelijkheden door 

big data, artificiële intelligentie en machine learning, dat 

nog een stap verder gaat dan artificiële intelligentie. Bij 

machine learning is het de computer die uit de gegevens 

   DE SAMENLEVING

FACULTATIEF

BEKENDE ALUMNI
• Klaas Dijkhoff, voorzitter Tweede Kamerfractie, 

oud-staatssecretaris Veiligheid en Justitie

• Anita Vegter, directeur-generaal Rechtspleging en 

Rechtshandhaving, ministerie van Veiligheid en 

Justitie

• Ivo Verheijden, general counsel Pon Holdings

Geert Vervaeke Hans Lindahl
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die je invoert regels destilleert en de best mogelijke oplos-

sing zoekt. Een voorbeeld: je voert alle vonnissen in over 

een bepaald soort verkeersovertredingen en classifi ceert 

die; vervolgens laat je de computer een antwoord geven in 

een bepaald geval. Kortom: juridische beroepen, zoals die 

van advocaat, rechter en bedrijfsjurist veranderen in rap 

tempo en daar spelen wij in Tilburg op in. Wij leiden onze 

studenten op tegen de achtergrond van dit veranderende 

beroepenveld.” 

INTERNATIONALE NETWERKEN

De master Rechtsgeleerdheid is een van de twaalf masters 

die de Tilburgse faculteit aanbiedt. Een andere master is 

Internationaal en Europees recht, die recent een nieuwe 

structuur heeft gekregen. Binnen de track Internationaal 

recht kiezen de studenten een van de drie pijlers Internatio-

nal Law and International Relations, Human Rights 

and Human Security of Global Sustainability and En-

vironmental Law. Hans Lindahl, directeur van 

het departement Internationaal en Europees 

recht, legt uit dat deze driepilarenstructuur 

refl ecteert hoe het internationale recht zich 

heeft ontwikkeld sinds de Tweede Wereld-

oorlog. “Internationaal recht is ooit ontwik-

keld als discipline die zich richtte op confl ict 

en samenwerking tussen staten. Inmiddels 

richt het zich meer en meer op internationa-

le netwerken en organisaties, regimes, tribunalen 

en gerechten, bedrijven, NGO’s en zelfs terroristische 

bedreigingen. Internationaal recht penetreert meer dan 

ooit tevoren de hedendaagse politiek, economie en 

maatschappij.”

Bob van Soolingen rondt dit jaar zijn master Internationaal 

recht af. “De sterke focus op het recht, gecombineerd met 

het oog voor de maatschappij en andere disciplines maakt 

de opleiding in Tilburg interessant”, vindt hij. “Hoe stuur 

je een maatschappij met recht? Niet alles is met recht op te 

lossen; het is maar is een van de instrumenten.”

Vanwege zijn belangstelling voor maatschappelijke vraag-

stukken combineert Van Soolingen de master met een 

master Filosofi e. “Ik ben geïnteresseerd in fi losofi e sinds ik 

het vak rechtsfi losofi e in de bachelorfase volgde. Ik richt 

mij nu op ethiek in bedrijven en organisaties. Hoe zorg je 

ervoor dat bedrijven ethisch handelen? De 

vraag die daaraan voorafgaat is: wat is 

ethisch handelen? Dat lijkt simpel, maar is 

het niet. Er is bijvoorbeeld een stroming die 

zegt: wat de meeste mensen willen, is goed. 

Dat betekent dat 51% van de mensen het voor 

het zeggen heeft voor de rest. Je kunt ook zeg-

gen: er is een bepaalde ondergrens. Zo ko-

men wij aan onze democratische rechtstaat. 

Verder is er een ondergrens in de vorm van 

grondrechten en internationale verdragen.”

“WE SPELEN 

IN OP DE 

VERANDERINGEN 

IN HET 

JURIDISCHE 

BEROEPENVELD” 
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FACULTATIEF

DYNAMIEK

Van Soolingen, die zijn twee masters combineert met een 

bestuurslidmaatschap van het Interstedelijk Studenten 

Overleg, schrijft momenteel zijn scriptie fi losofi e. Toeval-

lig doet hij dat bij Hans Lindahl, die niet alleen directeur 

van het departement Internationaal en Europees recht is, 

maar ook vakken binnen de studie fi losofi e geeft. “Ik 

schrijf over de fi losofi e achter immigratiebeleid”, vertelt 

Van Soolingen. “Daarna begin ik aan mijn scriptie voor 

Internationaal recht. Misschien over de Brexit. Hoe ver-

anderen onderhandelingen als opstappen een optie 

wordt? Dan hoef je er niet meer samen uit te komen. Dat 

verandert de dynamiek.”

Binnen de master Internationaal en Europees recht kun-

nen studenten ook kiezen voor de track Europees recht. 

Lindahl: “Het uitdijen van de reikwijdte van het EU-recht 

en de daarmee samenhangende opkomst van gespeciali-

seerde opleidingen als EU-milieurecht, mededingings-

recht, en intellectueel eigendomsrecht, hebben geleid tot 

een verkokering van Europeesrechtelijke kennis. Die frag-

mentatie staat haaks op een juridische werkelijkheid 

waarin, anders dan het internationale recht, het EU-

recht bewust is ontworpen als een samenhangend en co-

herent systeem. Een enkel juridisch probleem is daardoor 

als regel gesitueerd op verschillende terreinen van het EU- 

en, in toenemende mate, het internationale recht. Een 

verkokerde jurist weet zich onvoldoende raad met die 

werkelijkheid. De track EU Law beantwoordt aan de pro-

fessionele behoefte aan specialisme-overstijgende EU-

rechtelijke expertise.”

WERELD

De rol van het recht zal in de toekomst steeds belangrijker 

worden, voorspelt decaan Vervaeke. “We hebben oog voor 

nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen die zij hebben 

voor het recht. Hoe passen we het recht aan, met ruimte 

voor nieuwe technologieën maar zonder dat die ons gaan 

beheersen? In welke wereld willen we leven? De jurist 

stelt deze normatieve vraag en moet daar samen met 

mensen uit andere disciplines over nadenken. Hij geeft 

niet alleen als een architect vorm aan de samenleving, 

maar zorgt er ook voor dat mensen met elkaar verder kun-

nen als het vertrouwen wordt geschonden. Het gaat om 

regelgeving en geschilbeslechting.”  

FEITEN & CIJFERS
• Universiteit opgericht: 1927 

• Aantal studenten: 13.050

• Aantal rechtenstudenten: 3158, waarvan 1214 mas-

terstudenten en 370 premasterstudenten

• Aantal medewerkers faculteit: 366





Mr.  11 2017  / 75

VERANTWOORDELIJK-
HEIDSGEVOEL

Het lukt me net om twee keer per 

week te gaan hardlopen. Sociale uit-

jes schieten er veelal bij in. Ik schat 

dat ik de laatste weken ongeveer 55 

uur per week werk. Normaliter houdt 

het met 45 tot 50 uur per week echt 

wel op. Dat vind ik eigenlijk al meer 

dan genoeg…

Ik dacht het vandaag nog: ik zou voor 

geen goud willen ruilen met de ge-

middelde Zuidas-advocaat. Standaard 

niet vóór 19.30 uur thuis en regel-

matig uitschieters tot in de nachtelij-

ke uren. Naar mijn ongenuanceerde, 

anonieme idee zal dat fenomeen over 

een jaar of vijftien overigens wel uit-

gestorven zijn. De huidige generatie, 

generatie Y, wil dat namelijk simpel-

weg niet meer. Waarom duurt het dan 

toch nog vijftien jaar? Dat komt om-

dat op dit moment de voor generatie Y 

gewenste verandering nog te veel de 

kop wordt ingedrukt door de hiërar-

chische structuur. Waarom voelen jon-

ge advocaten zich anders gedwon-

gen om te blijven zitten tot 19.30 uur? 

Waarom zetten zij anders in het half 

uur voor vertrek de in de nacht door 

Outlook automatisch te verzenden e-

mails klaar (voor de liefhebber: de 

functie heet ‘Bezorging uitstellen). 

Doordat generatie Y gemiddeld min-

der wil werken dan de babyboomers 

en generatie X, krijgt zij nogal eens 

het verwijt dat sprake is van een ge-

brek aan loyaliteit en verantwoorde-

lijkheidsgevoel. En natuurlijk wil geen 

enkele advocaat-stagiaire deze – 

vaak niet eens terechte − verwijten 

daadwerkelijk krijgen. Dat kost je na-

melijk de kop in de kantoorjungle. 

Op mijn beurt vraag ik mij af hoe ver-

antwoordelijk en loyaal het nou ei-

genlijk is als een babyboomer of ge-

neratie X’er zich een burn-out werkt, 

terwijl tussentijds dat gevaar bij die-

gene stiekem bekend was. Zou die 

persoon over de gehele linie niet juist 

minder declarabele uren maken dan 

iemand van generatie Y? Dat is pas 

onverantwoordelijk naar je werkgever.

Stagiaire ( )

GERT POOT

Gedreven: Ik ga graag tot het randje, ook voor cliënten. Of het nu gaat over een procedure of een 

onderhandeling, ik wil zeker zijn dat ik er alles uit haal wat erin zit. Gedrevenheid is daarom een 

van de kernwaarden van mijn kantoor. Gevoel: Ook bij op het oog puur zakelijke confl icten speelt 

het gevoel een grote rol. Zaken gaan altijd om mensen en mensen zijn intelligente dieren met trots, 

geldingsdrang en verdriet. Goed begrip hiervan leidt tot betere uitkomsten (en een goed gevoel) voor 

de eigen cliënt. Goedkoop: Ik spreek liever over ‘betaalbare kwaliteit’. Advocaten zijn nooit echt 

goedkoop, maar door kritisch naar de kosten te blijven kijken is het wel mogelijk om hoge kwaliteit 

tegen een mooie prijs aan te bieden.Gezellig: In samenwerking met onder andere de Rotterdamse 

horeca startte ik ‘CaféLegal’, als mogelijkheid voor Rotterdammers om hun juridische vragen in een 

informele setting te bespreken. CaféLegal is inhoudelijk, maar ook ontspannen en – ondanks de gro-

te problemen die we soms bespreken – zelfs gezellig! Groei: Geen doel op zich. Ik heb veel liever dat 

cliënten tevreden blijven en ik kan blijven werken zoals nu.

Gert Poot (33) richtte dit jaar in Rotterdam Stip advocatuur op; daarvoor werkte hij bij Trip 

Advocaten en Notarissen in Groningen. Stip advocatuur (24/7 bereikbaar) richt zich op zake-

lijk-juridische problemen, vooral van ondernemers. Voor Poot is het ondernemen in een nieu-

we stad op een manier waarin hij gelooft “een mooie jongensdroom die uitkomt”. Sinds mei 

van dit jaar is Poot secretaris van de Stichting Jonge Balie Nederland. 

DAGBOEK VAN EEN STAGIAIRE
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In februari 2018 start de Grotius specialisatieopleiding Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht. 

De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, juristen bij aanbestedende diensten en inschrijvende bedrijven die zich bezighouden 

met in- en verkooptrajecten, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met aanbestedingsrecht in aanraking komen. Om te kunnen 

deelnemen aan de opleiding dient de voortoets (22 november) met goed gevolg te worden afgelegd.

Met de nodige ontwikkelingen en een stormachtige groei van jurisprudentie zowel op Europees als op nationaal niveau is het aanbestedingrecht 

uitgegroeid tot een volwassen rechtsgebied. Een gedegen kennis van dit rechtsgebied is onontbeerlijk geworden voor een ieder die betrokken is bij 

de juridische aspecten van de overheidsinkoop of bij het acquireren van overheidsopdrachten. De specialisatieopleiding Europees en Nederlands 

Aanbestedingsrecht biedt u deze kennis.

 

Tijdens de cursusbijeenkomsten geven deskundige docenten u, mede met behulp van praktijkvoorbeelden, een verdiept inzicht in de achtergronden 

en de praktische uitwerking van het aanbestedingsrecht. Ook is er aandacht voor de relatie met andere rechtsgebieden zoals het privaatrecht, 

het mededingingsrecht en het staatssteunrecht. Bij de meeste onderwerpen wordt het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht geïntegreerd 

behandeld. 

Hoofddocenten bij de opleiding zijn:
• Mw. mr. I.J. van den Berge, advocaat Nysingh, Zwolle

• Prof. mr. G.W.A. van de Meent, hoogleraar aanbestedingsrecht Universiteit van Amsterdam, 

advocaat Loyens & Loeff, Amsterdam

Kosten: a 5.450,- exclusief BTW 

55

Grotius specialisatieopleiding Europees 
en Nederlands Aanbestedingsrecht

Meer informatie over de opleiding en het volledige programma kunt u verkrijgen via: 
www.grotiusacademie.nl

Grotius Academie | Postbus 10520 | 6500 MB Nijmegen | T 024- 361 24 92 | F 024 - 361 59 49 | E grotius@cpo.ru.nl

Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
De ingrijpend gewijzigde 7e druk van Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht bestrijkt 
het gehele gebied van de gezondheidszorg. U vindt nu in één allesomvattend deel 
de belangrijkste wet- en regelgeving, voorzien van korte en heldere commentaren. 
Onmisbaar bij een eerste verkenning van uw vraagstuk of het opstellen van uw 
adviezen en processtukken.

Maar liefst 1600 compacte en glasheldere commentaren.
Volledig bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2017.
Inclusief de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, 
voorzien van helder commentaar.
Ingrijpend gewijzigd commentaar op de Geneesmiddelenwet.
Door specialisten op het gebied van het gezondheidsrecht.

‘ Geschreven 
door deskundige 
vakgenoten’
Wouter Koelewijn
Advocaat bij Van Benthem & Keulen

Tekst & Commentaar 
Meest geliefd. Meest gebruikt. 

Bestel nu op wolterskluwer.nl/shop
gratis verzending | voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau

Uiteraard ook online verkrijgbaar

Alle relevante
wet- en 

regelgeving
nu in één deel!
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KIJKEN

Na Advocaat van de Duivel (2015) en Race 

(2016) is Terror het derde juridische 

drama dat in korte tijd op het to-

neel wordt gebracht.  

Terror is gebaseerd op het gelijknamige 

boek van de Duitse auteur en strafrecht-

advocaat Ferdinand von Schirach. Het 

publiek krijgt de rol van jury en moet be-

slissen over het lot van een piloot die op 

het toneel terechtstaat. Na afloop moet 

de toeschouwer door het 

poortje ‘schuldig’ of ‘on-

schuldig’ lopen. 

De casus: de piloot onder-

schept met zijn straaljager 

een gekaapt passagiers-

vliegtuig. De kapers zijn 

op weg naar een vol voet-

balstadion om het vlieg-

tuig daar in te laten neer-

storten. Lars Koch 

(gespeeld door Jeroen 

Spitzenberger) vraagt toe-

stemming om het vlieg-

tuig neer te schieten. Die toestemming 

wordt door de legerleiding geweigerd, 

maar hij schiet toch! Hij doodt 148 men-

sen, maar redt er waarschijnlijk 54.000. 

De advocaat (Khaldoun Alexander  

Elmecky) verspeelt al di-

rect zijn geloofwaardig-

heid. Hij komt te laat, 

heeft zijn toga niet aan, 

de bef niet omgeknoopt 

en is hondsbrutaal tegen 

de rechter (Clairy − ‘Nova’ 

− Polak). Zijn pleitvaar-

digheden, met fraaie re-

toriek en handgebaren, 

maken veel goed. De offi-

cier van justitie (Johanna 

ter Steege) zit er spik en 

span bij, met gesteven bef, goed voorbe-

reid en gedreven om een veroordeling te 

halen. Lars Koch mocht niet kiezen wie 

hij zou offeren: “Alle mensen worden vrij 

en gelijk in waardigheid en rechten ge-

boren.” De piloot verdedigt zich: “De pas-

AUTEUR 

FERDINAND VON  

SCHIRACH HOUDT 

OP ZIJN SITE BIJ 

OF HET PUBLIEK 

KIEST VOOR 

SCHULDIG OF 

ONSCHULDIG 

EEN ONMOGELIJKE BESLISSING AAN  
HET LOT OVERGELATEN
Nu in het theater: het juridische toneelstuk Terror. Het publiek moet aan het eind van de voorstelling een oordeel 

vellen over de schuld van een straaljagerpiloot. Is hij de moordenaar van 148 passagiers, of de redder van 54.000 

mensen?  Advocaat Bas Martens woonde voor Mr. de première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag bij. “Neem 

uw verantwoordelijkheid als publiek serieus, het lot van piloot Lars Koch ligt in uw handen.”

DOOR BAS MARTENS

TERROR, REGIE: PETER DE BAAN, TOT EN 

MET 22 DECEMBER IN VERSCHILLENDE 

THEATERS, VOOR MEER INFORMATIE:  

WWW.NTK.NL/VOORSTELLING/TERROR

+ ACTEERWERK VAN JOURNALIST CLAIRY 

POLAK NAAST TOPACTEURS 

-  HET TONEEL; ZO KAAL IS EEN ZELFS 

EEN ECHTE RECHTSZAAL NIET 

* * * * *

sagiers zijn onderdeel van 

het wapen van de terro-

rist geworden.” Hij kon 

niet anders dan het vlieg-

tuig neerschieten. Het 

publiek luistert geboeid 

naar het spervuur van 

argumenten, in de we-

tenschap dat er straks een 

beslissing moet worden 

genomen. 

DUIVELS DILEMMA

Dit stuk is gebracht als 

een ‘Gedankenexperiment’. Hoe beslist een 

grote groep mensen over een duivels di-

lemma? Het is inmiddels in twintig lan-

den opgevoerd. Von Schirach houdt de 

score schuldig/onschuldig bij op zijn 

website. Heel bijzonder, 

de auteur is bij de Neder-

landse première in de zaal 

aanwezig en beantwoordt 

na afloop van het stuk 

vragen van de toeschou-

wers. Zijn oplossing: een 

veroordeling voor moord, 

maar vervolgens gratie-

verlening. “Die Gnade 

kommt hinter das Recht.” 

Als we het van gratie 

moeten hebben, zijn we 

nog wel even bezig! Maar hoe oordeelt  

de jury? Ga naar Terror kijken, dan weet 

u hoe het afloopt.  

Bas Martens is advocaat bij Delissen 

Martens in Den Haag.



SAFARI IN AFRIKA?
Ruim 100 uitgekiende reizen vindt u op jambo.nl en in onze brochure of bel 

met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat.
De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!

Tanzania • Kenia • Madagaskar • Oeganda • Rwanda • Zimbabwe • Namibië
Botswana • Zambia • Mozambique • Seychellen • Mauritius • Zuid-Afrika
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LEZEN

Boris Dittrich werkte 

als advocaat in Am-

sterdam, als rechter 

in Alkmaar en was jaren-

lang Tweede Kamerlid 

voor D66. Sinds 2007 werkt 

hij voor Human Rights 

Watch. Hij publiceerde 

eerder thrillers waarvan 

met name W.O.L.F. goed is 

ontvangen (beste Neder-

landstalige thriller 2016).

Halszaak, zijn nieuwste 

boek, begint met een 

prachtig citaat van Francis Bacon: “Die 

zint op wraak houdt zijn eigen wonden 

open.” Al snel wordt duidelijk waarom 

dit citaat is gekozen. Een agressieve 

zwerver wordt in de Amsterdamse P.C. 

Hooftstraat aangehouden door de poli-

tie. Een van hen hanteert de nekklem en 

de zwerver raakt in coma. De aanwezige 

agenten ontkennen excessief geweld te 

hebben gebruikt. Vervolgens verschijnt 

op Facebook een filmpje van deze arresta-

tie waaruit een andere toedracht blijkt. 

Rechercheur Maya  

Oliphant onderzoekt de 

zaak die plotseling wij-

zigt in een moordonder-

zoek als de zwerver in zijn 

ziekenhuisbed wordt ge-

dood. Zij gaat op zoek 

naar zijn identiteit; het 

spoor leidt terug naar 

rechter Onno Pons uit 

Alkmaar die dertig jaar 

geleden spoorloos ver-

dween. Waarom heeft Pons al die jaren 

in volstrekte anonimiteit geleefd? Hij 

blijkt in een korte periode voor zijn ver-

dwijning een aantal uitspraken te heb-

ben gedaan met fatale gevolgen. Een 

kind dat hij in een vechtscheiding aan 

de moeder toewees werd vermoord. Een 

BOPZ beslissing leidde tot de zelfmoord 

van een veelbelovende 

jongeman. Een verdachte 

die vond dat hem ten on-

rechte zes jaar was opge-

legd voor kermisgeweld 

in Hoorn bedreigde hem. 

Pons mist een klankbord, 

raakt in geestelijke nood 

en verdwijnt. Tot hij der-

tig jaar later opduikt in 

de P.C. Hooftstraat. 

In haar onderzoek stuit 

Maya Oliphant op de ver-

eniging SRF, Slachtoffers 

van Rechterlijk Falen, die deels bestaat 

uit nabestaanden van de hiervoor ge-

noemde rechtszaken. Maya Oliphant 

laat haar partner infiltreren in de SRF  

en raakt op deze wijze ook persoonlijk 

verstrikt.

NACHTRUST

Dittrich haalt een reeks actuele onder-

werpen van stal: bezuinigingen bij de 

politie, druk op de rechterlijke macht, 

spreekrecht voor slachtoffers, discrimi-

natie van homo’s, de in-

vloed van social media en de 

personeelstekorten in de 

zorg. Dat maakt het een 

fris en actueel boek, maar 

haalt soms ook de vaart 

uit het verhaal omdat de 

actualiteit er onnodig lijkt 

bijgesleept (buren verhu-

ren hun huis via Airbnb, 

drie keer een nekklem). 

Het aardige van het boek 

is dat Dittrich door zijn loopbaan in het 

recht weet wat het werk inhoudt van een 

rechter, officier van justitie of politie-

agent. Dat geeft, zeker voor de leek, een 

mooi inkijkje in de dilemma’s van het 

juridisch mijnenveld. Beeldend schetst 

hij de eenzaamheid van Pons en geeft hij 

vorm aan diens aftakeling door fragmen-

BORIS DITTRICH 

HOUDT IN DEZE 

THRILLER 

MET NAME DE 

 RECHTERLIJKE 

MACHT EEN 

SPIEGEL VOOR

UITSPRAKEN MET FATALE GEVOLGEN
De vierde thriller van Boris Dittrich is gebaseerd op een zaak die hij in zijn rechterstijd in Alkmaar meemaakte. De 

Alkmaarse rechter Gerda van Dijk las Halszaak, over de aan lager wal geraakte fictieve oud-rechter Onno Pons. 

DOOR GERDA VAN DIJK

BORIS O. DITTRICH, HALSZAAK,  

UITGEVERIJ CARGO

+ ACTUEEL BOEK, GEEFT EEN MOOI  

INKIJKJE IN DE WERELD VAN HET RECHT

- HET WORDT NOOIT ECHT SPANNEND 

 * * * * *
ten van zijn dagboeken te citeren. En pas-

sant schetst hij de rol van een advocaat in 

de strafzaak. 

Halszaak is geen thriller die ten koste 

gaat van je nachtrust, daarvoor is de 

spanningsboog onvoldoende. Dittrich 

houdt met name de rechterlijke macht 

een spiegel voor die het boek interessant 

maakt. Al is het maar vanuit de bele-

vingswereld van de vereniging Slachtof-

fers van Rechterlijk Falen.

Gerda van Dijk is strafrechter bij de 

Rechtbank Noord-Holland, locatie  

Alkmaar.



Beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van 
informatie is een primair bedrijfsproces

Beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van informatie is essentieel voor 

het primaire proces van uw organisatie. Toch lukt het niet altijd om daar 

voldoende aandacht aan te besteden. Konica Minolta assisteert u graag. 

Met onze expertise en oplossingen voor de juridische sector maken we uw 

informatiestromen robuuster. Uw medewerkers kunnen uw cliënten nog 

sneller van dienst zijn, zonder concessies te doen aan informatieveiligheid. 

Oplossingen die ervoor zorgen dat uw fee earners ook echt fee earners 

kunnen zijn. Meer weten? Vraag de whitepaper over onze toekomstbe-

stendige informatie oplossingen aan via legal.konicaminolta.nl of stuur 

een mail naar marketing@konicaminolta.nl.

legal.konicaminolta.nl

YOU
U VINDT DATALEKKEN
EN ONBEVEILIGDE 
DOSSIERS NIET 
TE VERDEDIGEN.

WIJ HELPEN DEZE 
TE VOORKOMEN.

WE

IMPROVING
LEGAL WORKFLOWS
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Deze zomer de ver-

huisdozen groten-

deels uitgepakt en 

mijn nachtkastje gevuld. 

Zo stuitte ik op de roman  

In het gezelschap van de courtisa-

ne. Sarah Dunant voert je 

in dit boek mee naar het 

zestiende-eeuwse Venetië. 

Daar bouwen de courtisane 

Fiammetta en de dwerg Bucino een nieuw 

bestaan op, nadat zij met ingeslikte juwe-

len de Plundering van Rome zijn ont-

vlucht. Menig high class escort omringde 

zich in die tijd met papegaaien, honden 

en, ik citeer, “andere exotica”: enkelen 

hielden dwergen. Bucino is echter juist Fi-

ammetta’s beschermheer en staat haar 

met raad en daad ter zijde. Wederkerig 

leeft de een in welvaart en veiligheid van-

wege de ander. Even zag ik het me in een 

piketdienst al uitleggen: het risico op be-

wezenverklaring van mensenhandel met 

ontneming van verdiend geld. Het grilli-

ge leven in het historische Venetië wordt 

evenwel zo treffend neergezet, dat de 

vloed aan toeristen wegebt en de lezer zich 

rustig in deze prachtstad kan wanen. Dat 

bood een aardige afwisseling op het door-

werken deze zomer. 

Handhaving in Venetië stond als relatief 

rechtvaardig te boek: geen openbare ver-

brandingen, wel nachtelijke verdrinkin-

gen. Geen afkopen van terechtstelling, 

wel omkopen om nog een nacht bij de ge-

vangene te kunnen verblijven. In de nacht 

die Bucino aldus diep onder de grond in 

een cel bij een gevangen, zieke genezeres 

doorbrengt, wordt hem 

compassie gewaar en het 

nemen van verantwoorde-

lijkheid voor eigen fouten. 

Kortom: dit boek biedt een 

onthaastende, andere kijk 

op leven en laten leven. 

Een ander boek dat bij het 

uitpakken gelezen moest 

worden, is De eenzaamheid 

van de priemgetallen van Paulo Giordano. 

Twee tragische jonge levens staan cen-

traal. De bevriende Alice en Mattia raken 

elkaar, keer op keer, maar altijd zozeer 

vanuit hun eigen ‘bubble’ dat van een  

uitgesproken verbinding eenvoudigweg 

geen sprake kan zijn. De karakters zijn 

mooi neergezet. Het wrang mooie aan  

dit boek is dat het onbehandelde gedrag 

van beiden zo goed wordt beschreven,  

dat het gereed ligt voor een DSM-classifi-

catie, en dat de hoofdpersonen ondertus-

sen en niet als zodanig worden geëtiket-

teerd. Ze blijven uniek. 

OP HET NACHTKASTJE VAN…  
DINEKE POSTMA  
Advocaat Dineke Postma is in de vijftien jaar dat ze in het strafrecht werkt 

gestopt met het lezen van detectives en thrillers. Ze leest naast vaklitera-

tuur liever boeken die afwisseling bieden met haar werk. Variërend van bio-

grafieën tot filosofische werken, en de laatste tijd veel romans. Die moeten 

het liefst een link met de realiteit of de historie hebben, toegankelijk zijn en 

gevarieerd zijn qua taalgebruik.   

DOOR DINEKE POSTMA

Op mijn veertigste verjaardag werd ik ver-

rast met Een onberispelijke man, onlangs in 

vertaling verschenen. Rijk van taal biedt 

Jane Gardam een inkijk in Brits koloniale 

gebruiken en het bestaan van Raj-weeskin-

deren. Het boek ademt aangeleerd Brits fat-

soen, als houvast bij menselijk leed en 

menselijke driften. Het boek toont ook een 

pijnlijke keerzijde van dit fatsoenlijke hou-

vast: onuitsprekelijke eenzaamheid. De le-

zer leert stapsgewijs het leven van een ge-

pensioneerde topadvocaat die weduwnaar 

is kennen. Uitgeweken naar Hong Kong 

genoot hij in al zijn onberispelijkheid  

ontzag en aanzien. Hem was zijn toekomst 

in de advocatuur reeds op jonge leeftijd 

aangekondigd: “Je wordt beslist advocaat. 

Geweldig geheugen. Logisch denkvermo-

gen, geen verbeeldingskracht en geen  

hersens.” Een boek dat zich logischerwijs 

niet laat wegleggen. 

Dineke Postma is strafrechtadvocaat bij 

Peters Advocaten in Amersfoort.
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Peter Rietbergen (Rietbergen), Marcel ten Brink 

(Van Baal) en Marc Goossens (Schölvinck & Jager)

Wesley Harris (NVA notaris), Michiel Meijling 

(Berger) en Erik Schade (Eemnes)

Marieke Hoogeland (Hekkelman), Bas van Brakel  

(De Vries Vellenga Leenknegt) en Joyce van Pul  

(Huijbregts)

EERST DE MORAAL, DAN DE BORREL
Na zware toespraken over beroepsethiek ging een borrel er goed in bij het KNB-Congres ‘Goed of fout’ op 6 oktober 

in de Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Sommige notarissen dronken zich alvast moed in, in de wetenschap dat de 

terugreis deels zou bestaan uit een boottochtje over het woelige IJ naar Amsterdam CS. Fotograaf Chris van Houts 

voer op zijn eigen morele kompas en fotografeerde iedereen van links naar rechts.

Ralph Mulkens, Tien-Phat Huynh en Robbert 

Ros (allen Andersen Taks & Legal)

Inge Pelt, Ruben Mennes, Moniek van Leenders en Corné  

Duivenvoorde (allen Hermans & Schuttevaer)

Michelle Gezang (Van Doorne), Merel  

Priester en Iris Goes (beiden Loyens & 

Loeff)

Dirk de Lange (Praktijk Generator), Bart van  

Gemert (DAAN) en Jaap Boon (Boon)

Arnold Verhoeks en Petra Voos (beiden Verhoeks), Daniël  

Westerhuis en Christ Jan van Haperen (beiden Westerhuis)

John Roozeboom (Caminada), Jennifer 

Fluitman (Westland Partners) en Kim 

Heijne (Caminada)

Paul Giebels, Sanne Mesu en Dido Wolvius 

(allen NautaDutilh)

Lourens de Waard (Arcagna), Toon van 

Ogtrop (Loyens & Loeff) en Renee  

Brummelhuis (M.J. Meijer)

Sylvia van Baalen, Evelien Kraaijveld  

en Carlos Henriquez Cubas (allen Taylor  

Wessing)

Lex Lohman (Waalstroom), Heleen Vaarten 

(Notariskantoor Heleen Vaarten) en  

Marijntje Zweegers (Commissie toegang 

notariaat KNB)

Hans Stubbé (FBN Juristen), Anke Mous-

sault (WPNR) en Peter Frissen (SDU)

Wiebe Dijkstra, Erik van den Munckhof en Anisa Halilovic  

(allen Hekkelman), Bas van de Graaf en Heleen van Dueren den 

Hollander (beiden Dongen)

Mick van Waateringe (Van Waateringe), Dolf Plaggemars 

(oud-voorzitter KNB), Emilie van Rijckevorsel (Houthoff) 

en Laurens Maaldrink (Maaldrink)

Matthijs Laumans (Hoge van Gerven), Franca  

Brugman en Natascha Heyster (beiden CPO/SBN) en 

Aniel Autar (Kooijman Autar)

Gieneke van Nierop en Tom van Duuren 

(beiden CMS) en Mariël Vrielink (Van  

Benthem & Keulen)






