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Fusie? 
Of splitsen?
Een specialisme toevoegen 
aan de praktijk of efficiënter 
werken door krachten te 
bundelen? 
Of een verschil van inzicht dat 
juist leidt tot het besluit om de 

samenwerking te verbreken? 
Bij samengaan of ontvlechten 
gaat de aandacht meestal uit 
naar de juridische en prakti-
sche aspecten. Terwijl ook de 
ondernemingsrisico’s wijzigen 

en opnieuw onder de loep 
moeten worden genomen. Zo 
moet het in- en uitlooprisico 
goed in kaart worden gebracht 
en de verzekeringslimieten 
opnieuw worden vastgesteld. 

Wij hebben al veel fuseren-
de en splitsende kantoren 
begeleid. Maak dus gebruik 
van onze expertise.

www.nwk.nl
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PETER LOUWERSE

HOOFDREDACTEUR

Over een kleine drie maanden gaat het digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie 
(KEI) van start in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland. Digitaal 
procederen is dan in bepaalde zaakstromen verplicht. Later wordt dit stap voor stap 

verplicht voor alle zaken bij alle rechtbanken en gerechtshoven.
De Rechtspraak denkt dat gerechten dankzij KEI efficiënter kunnen werken, en tegelijk 
kunnen bezuinigen en de kwaliteit hooghouden. De gedachte is: als processen digitaal 
gaan, heb je minder mensen nodig en kun je dus goedkoper en sneller werken. De kosten 
van de digitaliseringsoperatie worden dan op termijn terugverdiend. Maar die kosten moe-
ten eerst wel worden gemaakt, terwijl de Rechtspraak moet bezuinigen. En al zijn de be-
zuinigingen door de recente afspraken tussen de Raad voor de rechtspraak en de minister 
deels teruggedraaid, de broekriem blijft knellen.
De Raad is optimistisch, maar er klinken ook kritische geluiden van kenners binnen de 
organisatie. Volgens de onlangs afgezwaaide Haagse rechter Hans Hofhuis zijn de aanna-
mes van KEI onder meer gebaseerd op een rapport van de Boston Consulting Group, waar-
in staat dat de Rechtspraak haar doelstellingen haalt als alle gerechten bij alle zaken even 
goed presteren als het beste gerecht. Dat klinkt inderdaad niet realistisch.
Het is niet de eerste keer dat oud-rechtbankpresident Hofhuis aan de bel trekt. In 2014 waar-
schuwde hij samen met rechter en hoogleraar Margreet Ahsmann in het Nederlands Juristen-
blad dat sneller werken en digitaliseren niet samengaan.
Hofhuis en Ahsmann bevinden zich in goed gezelschap. Ook Jan Watse Fokkens (voorma-
lig procureur-generaal bij de Hoge Raad) maakt zich zorgen over KEI. In een interview met 
TREMA noemt hij kostenbesparing een verkeerde insteek van het digitaliseringsproject. Er 
is te weinig geld voor KEI, stelt Fokkens, en daarom gaat de digitalisering ten koste van an-
dere zaken. Hij vraagt zich terecht af of KEI niet beter uitsluitend als kwaliteitsverhogend 
project had kunnen worden gepresenteerd. Want juist daar wringt de schoen: Fokkens zegt 
dat de juridische kwaliteit van rechters en officieren van justitie achteruit is gekacheld door 
voortdurende reorganisaties.
De critici van de digitaliseringsdoelstellingen zijn soms weggezet als defaitistische zwart-
kijkers. Maar wanneer gezaghebbende juristen herhaaldelijk de noodklok luiden, is het be-
ter om naar hen te luisteren. Zeker in de wetenschap dat er vaak geen zegen rust op grote 
digitaliseringsprojecten bij de overheid.
Volgend jaar weten we of de criticasters gelijk krijgen. De voortekenen zijn niet gunstig.

KANTTEKENINGEN BIJ KEI

Mr. is hét onafhankelijk magazine voor juristen. 
Het bericht, belicht en becommentarieert actuele 
zaken in de juridische wereld. Mr. bereikt ruim 
28.000 actieve juristen in Nederland. 
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EEN (ON)VERWACHT PIEKMOMENT?

WIJ VOORZIEN DIRECT IN 
DE JUISTE GESPECIALISEERDE 

FLEXIBELE SCHIL

Specialists in legal recruitment
www.michaelpage.nl
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PERMANENT, TEMPORARY & INTERIM
SPECIALIST RECRUITMENT

General Counsel | Corporate Secretary | Legal Counsel
Partner | Advocaat Medewerker | Advocaat Stagiaire

Notaris | Kandidaat Notaris | Trust Officer

CORPORATE COUNSEL
Financial Services – Amsterdam – Luxembourg – Competitive Package
Our client is a leading provider of Fund and Corporate services, dedicated to international private equity & infrastructure 
houses, multinationals and private clients. For its fast growing offices in Amsterdam and Luxembourg we are currently 
recruiting several Corporate Counsels.

For more information please contact Ms. Inge Pieters via T: 020 – 5789 482 of E: ingepieters@michaelpage.nl. You can apply 
directly by entering the reference number 175337 in the search field on www.michaelpage.nl.

Job description

As Corporate Counsel you will be responsible for managing 
a portfolio of client companies. Your main tasks and 
responsibilities will include amongst others:

• Coordinating all day-to-day legal matters of client company 
operations and keep the client company in good legal 
standing;

• Drafting, reviewing and negotiating of corporate documents 
and commercial contracts;

• Assisting and attending of board meetings and 
shareholders meetings;

• Liaise with (tax) authorities, Dutch Central Bank and 
professional advisers;

• Actively participate in their growth ambitions by developing 
new relationships with potential clients and advisors.

Profile
• University degree in Dutch corporate law;
• Minimum of 3-5 years of corporate law experience in 

a leading law firm, trust company or as an in-house 
corporate counsel;

• In depth knowledge of corporate law, corporate governance 
and compliance;

• Fluency in Dutch & English;
• Strong relationship builder on all levels, cultural sensitivity;
• Team player; 
• Strong work ethic.

Specialists in legal recruitment
www.michaelpage.nl



ONS VERTAALTEAM STAAT VOOR U KLAAR

Uw deadline is onze zorg!
Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom u ‘s avonds om 21.00 uur 

een juridisch vertaler nodig heeft. Voor de vertaling van een document 

van 50 pagina’s. Die de volgende ochtend vóór 12.00 uur klaar moet zijn, 

vertaald én nagelezen. Bij JMS Textservice is dat altijd mogelijk. 

Zo wordt uw deadline onze zorg.

T 0299-351851  |  E info@jmstext.nl  |  W www.jmstext.nl
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RONDETAFELGESPREK TOPKANTOREN OVER DE WEG VOORUIT

INTERVIEW MARJAN OLFERS
28 ‘SPORT BESTAAT BIJ DE GRATIE VAN ONGELIJKHEID’
In de wereld van sport en recht duiken constant nieuwe juridische en ethische 

vragen op. Bijzonder hoogleraar sport en recht Marjan Olfers (Vrije Universiteit) 

houdt zich er mee bezig. “Sport is per definitie oneerlijk. Juist daarom is het zo 

interessant om de grenzen te trekken tussen wat nog wel en wat niet meer mag.”

DIVERSITEIT
40 EEN DALMATIËR MET EEN PAAR VLEKKEN
Biculturele advocaten en notarissen zijn schaars op de Zuidas. Ook in de 

justitiepaleizen zijn ze niet veel te vinden. Waarom? De simpelste verklaring: het 

duurt gewoon enkele generaties. 

OPENBAAR MINISTERIE
48 MEDIALOGICA, MAAR GEEN TRIAL BY MEDIA
Om spraakmakende zaken op te lossen toont het OM soms filmbeelden. Hoofdofficier 

Diederik Greive vertelt over de magistratelijke afwegingen bij het al dan niet 

uitzenden van dergelijke beelden.

HOLISTISCHE JURISTEN
72 VERDER KIJKEN DAN HET JURIDISCHE
Geïnspireerd door onder meer filosofen, psychologen en wereldverbeteraars kijkt de 

integrative lawyer verder dan alleen het juridische kader. Vier advocaten over hun 

aanpak en dromen. En een rechter, die baat heeft bij mediteren.

RECHT IN ONDERZOEK
84 HOE VOORKOM JE GROVE SCHENDING VAN MENSENRECHTEN?
Sinds de genocides in Rwanda en Srebrenica is er veel aandacht voor concepten om 

grove mensenrechtenschendingen te voorkomen. Maar welke juridische 

verplichtingen staten daartoe onder het internationale mensenrecht hebben is 

onduidelijk. Promovenda Nienke van der Have deed er onderzoek naar.

60

48

84

De managing partners van zeven van de top 10 advocatenkantoren die bijeenkwamen voor een door Mr. georganiseerd 

rondetafelgesprek over visie en strategie, hebben alle een jaar van groei achter de rug. Om die groei vast te houden, zijn wel 

duidelijke keuzes nodig, want de concurrentie komt van alle kanten. 
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NIEUWS
10 MET ONDER MEER RECORDAANTAL NIEUWE 
ADVOCATEN, POLISSEN RECHTSBIJSTAND 
AANGEPAST, GEEN RAAMSTICKER VOOR MEDIATOR, 
OM WRAAKT RECHTBANK, VOORSTEL VOOR EEN 
KORTERE GRONDWET, BIJGEWOOND EN MEESTERS 
VAN DE WEEK

COLUMN
53 RIEME-JAN TJITTES IS ‘GRIT’ ECHT EEN HIT?

RUBRIEKEN
20 SNELRECHT
27 ARREST ZOENEN TOT JE FLAUWVALT
37 IK EN MIJN CLIËNT JURJAN ADRIAANSENS (M2 
ADVOCATEN) OVER FRANS GIELGENS (SPES BONA) 
69 INHOUSE MARC VAN BREDA (PERSGROEP 
NEDERLAND)
70 DEALMAKERS 
81 MURAAL DE ‘ANDERE’ LOCATIE VAN 
LAUXTERMANN ADVOCATEN

SUBSIDIAIR
93 JONGE BALIE PORTRET EN DAGBOEK
94 RIJDEN ROBERT VAN MUIJEN (HOLLA) OVER DE 
MERCEDES-BENZ E 200
97 NETWERKEN MEILLOLEZING EN HET 
JAARCONGRES VAN DE KNB

55 BETER WERK
KATERN OVER JURIST EN ARBEIDSMARKT

56 PERSONALIA
57 NIEUWS MET ONDER MEER LEXENCE WIL 
MEER VROUWELIJKE PARTNERS, LINKEDIN-
GROEP CONTRACTEN POPULAIR, MAGAZINE 
BARENTSKRANS, BUREN SAMEN MET HIL, 
LEERSTOEL MEDIATION
59 ARBEIDSTHERMOMETER INGE PIETERS 
(MICHAEL PAGE)

81

93

37

94
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Met 431 inschrijvingen in de tweede helft van dit jaar heeft 
de Beroepsopleiding Advocatuur een record geboekt. Sinds 
de opleiding in de nieuwe opzet in 2014 van start ging, 
heeft één cohort niet zo veel advocaten geteld.

Een dieptepunt was het najaar van 2014 toen slechts 332 nieu-
we advocaat-stagiaires bijeenkwamen in Woudschoten. 

Daarna zette zich een grotendeels stijgende trend in, met 402 
nieuwe stagiaires in het cohort van het voorjaar van 2015, via 
392 nieuwe advocaten in het najaar van 2015, 409 advocaat-sta-
giaires in het voorjaar van 2016 en dus nu het recordaantal van 
431 nieuwkomers in het najaar.
De verklaringen voor dit opmerkelijk hoge aantal zijn divers, 
zegt woordvoerder Juriaan Mensch van de Beroepsopleiding Ad-
vocatuur. Hij noemt allereerst de aantrekkende economie. Maar 
ook het grotere aandeel van nichekantoren in de totale popula-
tie van advocaat-stagiaires is een belangrijke ontwikkeling. 
“Nichekantoren nemen steeds meer stagiaires aan”, licht 
Mensch toe. “Ze zijn volwassener geworden.”
Dat laatste is in lijn met uitlatingen van advocatenkantoren in 
het septembernummer van Mr. Vertegenwoordigers van niche-
kantoren zeiden toen dat de voordelen van zelf opleiden nog al-
tijd groter zijn dan van de andere optie: alleen advocaten van 
een ander kantoor aannemen. Opleiden in eigen huis levert 

precies de mensen op die een kantoor passen, terwijl dat bij een 
externe medewerker altijd een gok blijft.
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft intussen besloten  
de beroepsopleiding voor nieuwe advocaten te gaan herijken. 
Dat maakte algemeen deken Bart van Tongeren bekend tijdens 
de vergadering van het College van Afgevaardigden eind sep-
tember.  
De Orde wil hiermee inspelen op actuele ontwikkelingen in de 
advocatuur, zoals digitalisering, specialisatie, internationalise-
ring en grotere flexibiliteit. De Orde komt ook tegemoet aan de 
kritiek van vooral de commerciële advocatuur op de huidige be-
roepsopleiding. De Zuidaskantoren vinden de opleiding te alge-
meen en te duur. “We moeten bezien of de opleiding nog toe-
komstbestendig is”, zegt Van Tongeren.
De NOvA heeft een plan van aan-
pak opgesteld om de oplei-
ding tegen het licht te hou-
den. Er wordt gesproken 
met advocaten, universi-
teiten en buitenlandse 
partijen. De prijs van de  
opleiding is overigens ver-
laagd, van € 14.173 ex btw 
naar € 13.940 ex btw.

RECORDAANTAL NIEUWE ADVOCATEN

BEROEPSOPLEIDING
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De drie grootste rechtsbijstandsverzeke-
raars van Nederland hebben hun polisvoor-
waarden aangepast als reactie op arresten 
van het Europese Hof van Justitie over de 
vrije advocaatkeuze. Dat blijkt uit een rond-
vraag door de redactie van Mr. bij DAS, ARAG 
en Achmea Rechtsbijstand.

Volgens het Europese Hof van Justitie moeten 
cliënten van rechtsbijstandsverzekeraars 

ook de mogelijkheid hebben om een advocaat in 
te schakelen als dat niet verplicht is. Dit recht 
geldt sinds april 2016 ook bij ontslagprocedures 
bij het UWV. 
DAS Rechtsbijstand heeft een eigen risico van 
250 euro ingevoerd voor procedures waar geen 
advocaat voor nodig is. Tevens werkt DAS met 
maximumvergoedingen en is de premie ver-
hoogd. DAS zegt dat het niet anders kan omdat 
de premies waren gebaseerd op afhandeling door 
eigen juristen, en niet op de tarieven van veel 
duurdere externe advocaten.
Ook ARAG heeft voorwaarden aangepast. Deze 
verzekeraar geeft de klanten de keuze bij proce-
dures waar een advocaat niet verplicht is. Voor 
die zaken hebben particuliere klanten van ARAG 
nu een standaard dekkingslimiet van 6.000 euro 

voor het gebruik van externe juridisch specialis-
ten (advocaten of andere deskundigen). “De par-
ticuliere klant kan echter kiezen en kan deze li-
miet naar boven (12.000 euro) of naar beneden 
(3.000 euro) bijstellen”, legt woordvoerder Gert-
Jan Siebelink uit. Die keuze heeft effect op de 
premie. Bij zakelijke klanten is de standaard-
limiet eveneens 6.000 euro met de keuze voor 
9.000 euro of 12.000 euro. Welke limiet de klant 
ook kiest, hij betaalt bij het inschakelen van een 
externe juridisch specialist (als dat dus niet ver-
plicht is) altijd een eigen bijdrage. Voor particu-
liere klanten is dit 250 euro en voor zakelijke 
klanten 500 euro.
Achmea Rechtsbijstand (de uitvoerder van de 
rechtsbijstandverzekeringen van Centraal Be-
heer, Interpolis, FBTO en Avéro Achmea) kent 
geen eigen risico, maar heeft wel een maximum-
vergoeding ingevoerd. Voor particulieren is deze 
8.000 euro en voor zakelijke klanten 10.000 euro.

Een mediator uit Amsterdam mag geen foto-
sticker van 2 bij 1,2 meter op het raam van 
een uitbouw hebben. 

Dat bepaalde het Gerechtshof Amsterdam in 
het hoger beroep van een zaak die een ver-

huurder van de naastgelegen woning had aan-
gespannen. Het hof zegt dat buren in een min of 
meer dichtbevolkt gebied als Amsterdam Zuid 
rekening met elkaar moeten houden en ver-
draagzaam moeten zijn.
De fotosticker, op de eerste verdieping van de 
uitbouw aan de tuinzijde van het pand van de 
mediator, stelde een man en vrouw voor die leu-
nend over een reling met elkaar in gesprek zijn. 
De decoratie, eerder op last van de kantonrech-
ter weggehaald, was zichtbaar vanuit de tuin en 
de eerste verdieping van het huis ernaast. Vol-

gens de verhuurder veroorzaakte de sticker on-
rechtmatige hinder, waardoor de 11-jarige doch-
ter van de buren niet meer in haar kamer durfde 
te slapen. 
In hoger beroep zegt het hof dat de sticker neu-
traal en niet aanstootgevend is, maar voegt 
daaraan toe: “Het hof kan niet negeren dat op de 
foto nu juist datgene levensgroot is afgebeeld 
wat ter plaatse in werkelijkheid niet is toege-
staan: mensen die uitzicht hebben over het erf 
en in de woning.”
Het hof overweegt dat de mediator redelijke al-
ternatieven heeft, bijvoorbeeld de fotosticker 
aan de voorkant van de uitbouw hangen of de 
foto op papier afdrukken en binnen ophangen. 
Het aanbrengen van de fotosticker was dus on-
rechtmatig en de kantonrechter had de sticker 
terecht verboden.

POLISSEN RECHTSBIJSTAND AANGEPAST  

GEEN RAAMSTICKER VOOR MEDIATOR 

BIJZONDER: OM WRAAKT 
RECHTBANK 

Het Openbaar Ministerie Oost-

Nederland heeft een bijzonde-

re stap gezet met het wraken van 

drie rechters. 

Het OM vond dat de rechtbank in 

Almelo te weinig rekening heeft 

gehouden met de agenda van de 

officier die de zaak onder haar 

hoede heeft. De rechtbank heeft 

de wraking echter afgewezen.

Officier van justitie Johan Klunder 

diende het wrakingsverzoek in 

omdat de drie betrokken rechters 

naar zijn mening partijdig zijn. Het 

ging om een beklagzaak, aange-

spannen door een autohandelaar. 

Die vroeg het beslag, dat justitie 

op 137 auto’s van een verdach-

te drugsdealer had gelegd, op te 

heffen. Dat wagenpark diende als 

onderpand voor een lening van de 

autohandelaar aan de verdachte.

Volgens het OM hielden de rech-

ters meer rekening met de verhin-

derdata van de advocaten van de 

autohandelaar dan met verhinder-

data van de zaaksofficier. Zij was 

verhinderd op de bewuste datum. .

De rechters stelden echter dat 

in beslagzaken vooral rekening 

wordt gehouden met de ‘slacht-

offers’ en amper met de beslag-

legger. Bovendien vonden ze het 

vreemd dat onder de 85 collega-

officieren geen bekwame vervan-

ging te vinden zou zijn.

VRIJE ADVOCAATKEUZE WRAKING

GA VOOR ACTUEEL JURIDISCH NIEUWS EN UITGEBREIDERE VERSIES VAN DEZE BERICHTEN NAAR WWW.MR-ONLINE.NL
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Een 60-jarige Amerikaan heeft bij de Amsterdamse recht-
bank vergeefs om 278.437 euro schadevergoeding gevraagd 
wegens onterecht verblijf in het huis van bewaring, wat 
neerkomt op 5.062 euro per dag.

De man claimde het bedrag voor advocaatkosten, gedwongen 
verblijf in Nederland, vertalingen, vliegtickets en onterech-

te overleveringsdetentie. Normaal staat voor onterechte deten-
tie een vergoeding van 80 euro per dag.
De Amerikaan zat van 15 mei tot 11 juli 2015 in Nederland vast op 
verzoek van de officier van justitie in Pazardjik (Bulgarije). De 
Bulgaarse officier diende bij Nederland een uitleveringsverzoek 
in op basis van een Europees aanhoudingsbevel, wegens een 
verstekvonnis van een veroordeling in Bulgarije. Aanvankelijk 
hield het Bulgaarse OM vol dat de zaak niet was verjaard. Maar 
toen duidelijk werd dat dat wel het geval was en het aanhou-
dingsbevel zou worden ingetrokken, werd de verdachte  
vrijgelaten.
De wet zegt dat schadevergoeding mogelijk is als de uitlevering 
door de rechter ontoelaatbaar is verklaard. Maar omdat de uitle-
veringsprocedure in Nederland in een niet-ontvankelijkheids-
verklaring uitmondde, is van een weigering van de uitlevering 
geen sprake, vindt de rechtbank. De eiser vist daarom achter 
het net.
De rechtbank overweegt daarbij dat het Nederlandse Openbaar 
Ministerie mocht vertrouwen op de mededeling uit Bulgarije 
dat de straf niet was verjaard. “Het Openbaar Ministerie heeft 
bovendien, toen verzoeker te kennen gaf dat de zaak wel ver-
jaard was, voldoende voortvarend gehandeld en meermaals 
contact met de Bulgaarse autoriteiten gezocht om navraag te 
doen”, oordeelt de rechtbank.

Advocaat Peter Ingwersen (PotJonker) trekt het nut van de 
Raad van Advies van de Nederlandse Orde van Advocaten 
in twijfel. “We horen nooit iets van de Raad van Advies. De 
toegevoegde waarde is nihil”, zei hij eind september tij-
dens de vergadering van het College van Afgevaardigden.

De aanleiding voor de Ingwersens opmerking was dat het na 
het vertrek van Saskia Stuiveling uit de Raad negen maan-

den duurde voordat haar opvolger professor Lex Michiels (Uni-
versiteit Tilburg) werd benoemd. Ingwersen noemt de Raad van 
Advies een lege huls die moet worden opgedoekt. 
De Raad van Advies, die vier keer per jaar vergadert, verwijst 
voor een reactie naar algemeen deken Bart van Tongeren. Die 
vertelt dat de Raad adviezen produceert, bijvoorbeeld over veror-
deningen. Ook geeft de Raad adviezen aan het College van Afge-
vaardigden. De leden van de Algemene Raad zijn regelmatig 
aanwezig zijn bij vergaderingen van de Raad van Advies.  “We 
praten dan over diverse onderwerpen, zoals KEI, het imago van 
de advocatuur en de gesubsidieerde rechtsbijstand.” Een advies 
over de kwaliteitstoets is in voorbereiding.
Wat vindt Van Tongeren in dit licht van de uitlatingen van Peter 
Ingwersen? “Het is niet aan mij om er een oordeel over te geven 
of de leden van het College van Afgevaardigden de adviezen van 
de Raad van Advies wel of niet altijd goed voor ogen hebben.” 
Hij voegt daar aan toe: “Dat de adviezen niet altijd in lijn zijn 
met de standpunten van leden van het College, is iets anders 
dan zeggen dat de Raad van Advies niets doet.”

GEEN 278.000 EURO VOOR 
VERBLIJF IN CEL

‘RAAD VAN ADVIES NOVA 
DOET NIETS’

STAATSRECHTRECHTSPRAAK

De Grondwet moet worden terugge-
bracht naar 25 artikelen. Dat schrijft 
de voormalige burgemeester van Arn-
hem, mr. Paul Scholten, in zijn boek 
‘Schets van een Korte Grondwet van het 
Koninkrijk der Nederlanden’.

Volgens Scholten is een herziening van de 
Grondwet nodig om aan alle inwoners van 

Nederland een nieuw houvast te bieden in een uiteenvallende sa-
menleving. De Grondwet kan werken als appèl, meent Scholten. 
“Maar dan moet ze wel grondig worden aangepast. Vernieuwing 
van de democratie en meer slagvaardigheid in het landsbestuur is 
geboden.” Hij wil daarom het aantal artikelen terugbrengen van 
142 naar 25. Dat kan volgens hem in één operatie tot stand worden 
gebracht. Scholten wil met dit boek de discussie over de staatkun-
dige hervorming stimuleren.

KORTERE GRONDWET 
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BIJGEWOOND

LESSEN VAN DE 
OMBUDSMAN
DATUM: 28 SEPTEMBER

LOCATIE: JURIDISCHE FACULTEIT LEIDEN

AANTAL BEZOEKERS: 75

Het Leidsch Juridisch Genootschap had 
Nationale ombudsman Reinier van Zut-
phen uitgenodigd om te vertellen over de 
meedogenloze raderen van onze bureau-
cratie. De aanwezigen kregen verhalen 
te horen waar de honden geen brood van 
lusten. Je zult bijvoorbeeld maar de pech 
hebben dat je auto of brommer is gestolen 
zonder dat je dat afdoende kunt bewijzen 
bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
(RDW). “Elke drie maanden legt het Cen-
traal Justitieel Incassobureau (CJIB) je een 
boete op voor niet-verzekerd rijden”, aldus 
Van Zutphen. “Als je de RDW vertelt dat je 
auto is gestolen krijg je als antwoord: nee 
hoor, er staat geen vinkje bij.” Wie niet be-
taalt kan uiteindelijk dankzij het CJIB, het 
Openbaar Ministerie, de kantonrechter en 
de politie in de cel belanden.
Volgens de ombudsman zijn de meeste 
gegijzelden niet onwillig; ze kúnnen 
gewoon niet betalen. Omdat niemand 
binnen het systeem op de rem trapte, riep 
Van Zutphen de bazen van alle betrokken 
organisaties bij elkaar. Nu gaat er binnen 
het CJIB eerder een rood lampje branden 
als de burger niet betaalt. Een ambtenaar 
belt om te vragen waarom het geld niet 
wordt overgemaakt. En er is een betalings-
regeling ingevoerd. “Nu wordt er meer 
betaald. Het is dus nog efficiënt ook.”
Dit soort dingen kon Van Zutphen als 
rechter niet doen. “Dat is het verschil met 
beslisjuristen”, vindt hij. “Bij de ombuds-
man begint het pas als hij zijn rapport 
heeft geschreven.” (PL)

SSR MEILLO-LEZING
DATUM: 6 OKTOBER

LOCATIE: DE RODE HOED, AMSTERDAM

AANTAL BEZOEKERS: 200

Waarom vinden we het in de ene situatie 
makkelijker dan in de andere om een 
mensenleven op te offeren, vroeg jurist 
en filosoof Herman Philipse (Universi-
teit Utrecht) zich af. Hij was een van de 
sprekers tijdens de Meillo-lezing.“Stel dat 
je twee manieren hebt om één persoon op 
te offeren om het leven van vijf anderen 
te redden?” In de eerste situatie kun je een 
dikke man op de tramrails duwen om het 
leven te sparen van vijf anderen. “Wat 
zou u doen?”, vroeg hij. Slechts weinigen 
zouden de dikke man de dood in duwen.
Maar wat als de dikke man buiten uw 
zicht op het spoor ligt, en u kunt de vijf 
levens redden door de tram bij de wissel op 
een zijspoor te leiden? Bij die vraag gingen 
meer handen de lucht in. De verklaring 
ligt volgens Philipse in de evolutie. 
Mensen hebben een weerzin tegen het 
doden van een soortgenoot. Maar als we 
het schadelijke effect van ons handelen 
niet met eigen ogen zien, hebben we er 
minder moeite mee. Ons geweten is niet 
meegegroeid met de groeiende technolo-
gische mogelijkheden om op afstand te 
doden. (PL)

ACTUALITEITENCURSUS 
MAKING A MURDERER
DATUM: 21 OKTOBER

LOCATIE: DE MEERVAART, AMSTERDAM

AANTAL BEZOEKERS: 150

Vooral jeugdig advocatenpubliek was 
afgekomen op het optreden van het Ame-
rikaanse duo Buter en Strang, bekend van 
de veelgeprezen Netflix docu-serie Making a 
murderer. Aan de hand van voorbeelden uit 
de serie werden thema’s uit de dagelijkse 
strafpraktijk behandeld.
Hoewel er legio opleidingspunten waren 
te behalen, valt te betwijfelen of er veel 
werd opgestoken door de aanwezigen. De 
communis opinio bij de borrel was toch 
vooral dat we het in Nederland in vergelij-
king met de VS nog niet zo slecht getroffen 
hebben; Making a murderer is een soort 
griezelkabinet dat een aardig inkijkje 
biedt in een in extremen doorschietend 
rechtssysteem. Veel lessen konden ook 
de Nederlandse sprekers niet trekken. Al 
vond de Haagse raadsheer Steven van Dis-
sel dat hij nog steeds geen overtuigende 
argumenten tegen juryrechtspraak had 
gezien, ook niet in de serie. De Amster-
damse officier van justitie Willem Nijkerk 
noemde het fenomeen van de opening state-
ment wel iets waar we ook in Nederland 
wel iets mee zouden kunnen (MvK)

Als drukke jurist kunt u natuurlijk 
niet overal aanwezig zijn. Mr. brengt u 
daarom maandelijks verslag uit van de 
gemiste highlights.

DOOR LAURA BURGERS, MICHIEL VAN 

KLEEF EN PETER LOUWERSE

JURISTEN LEZEN DE  
KINDERWET
DATUM: 13 OKTOBER

LOCATIE: AMSTERDAMSE ACADEMISCHE 

CLUB

AANTAL BEZOEKERS: 70 

Ook voor drukke juristen is het goed te 
doen om De Kinderwet te lezen: het telt in de 
oorspronkelijke Engelse versie (The Children 
Act) slechts 200 pagina’s en leest als een 
trein. Hoofdpersoon is de Engelse fami-
lierechter Fiona Maye die op haar werk te 
maken krijgt met lastige morele vragen. 
Moet zij een zeventienjarige jongen dwin-
gen tot een levensreddende bloedtransfu-
sie, óf zijn religieus geïnspireerde wens 

inwilligen, waardoor hij zal sterven of 
gehandicapt zal moeten verder leven?
“Juristen lezen romans”, gaf professor 
Sanne Taekema (rechtstheorie, EUR) als 
reden om te reflecteren op recht en litera-
tuur. Jeanne Gaakeer (bijzonder hoogle-
raar rechtstheorie EUR en senior raads-
heer Gerechtshof Den Haag) had eerder 
gezegd dat Maye op een aantal punten de 
fout ingaat. Zo had Fiona niet de jongen 
in het ziekenhuis moeten bezoeken en 
al helemaal geen lied met hem moeten 
zingen. Het publiek was verdeeld over het 
gedrag van Maye. Een voormalige rechter 
noemde het “volstrekt ongeloofwaardig”, 
terwijl anderen het juist als “menselijk” 
en ook “heel goed” beoordeelden. 
Eén ding staat vast: De Kinderwet is een 
regelrechte aanrader. (LB)



LEERGANG 
EXECUTELE 

en VEREFFENING 
nieuwe stijl

Donderdag 6 april, 

vrijdag 7 april en

vrijdag 12 mei 

2017.

NOVEX is een multi-disciplinaire vereniging voor 
executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. De 
verschillende beroepsgroepen werken binnen 
NOVEX samen om de (levens-)executeur en de 
vereffenaar te professionaliseren. De vereniging telt ruim 
200 leden, die vanuit hun werk als onder meer (kandidaat-)
notaris, advocaat, bankier, belastingadviseur, zelfstandig 
adviseur of vanuit een goed doel betrokken zijn bij de 
afwikkeling van nalatenschappen. 

Na het volgen van de leergang executele en vereffening kunt u lid worden 
van NOVEX. Leden kunnen bij NOVEX o.a. (verdiepings-)cursussen volgen, 
aan regiobijeenkomsten deelnemen en deel uit maken van een professioneel 
netwerk. Een lid dat aan de vereisten voldoet kan zich laten certificeren en als 
gecertificeerd NOVEX-lid opgenomen worden in het ledenbestand. 

Voor deelname aan de leergang is kennis van het erfrecht vereist. Om aan deze toegangseis 
te voldoen, wordt de cursusdag erfrecht/executele op 10 maart 2017 georganiseerd.

Leergang executele en vereffening
In de Leergang executele en vereffening kunnen 
executeurs en vereffenaars hun kennis en kunde verder 
ontwikkelen door het volgen van een intensieve 
opleiding. In de leergang worden zowel de juridische 
onderwerpen als de praktische onderwerpen behandeld. 
Wat mag en kan een executeur/vereffenaar? Welke 
overeenkomsten en verschillen zijn er tussen een 
executeur en vereffenaar? Welke ‘valkuilen’ zijn er? Deze 
onderwerpen komen aan de orde op 6 en 7 april 2017. 

Op 12 mei 2017 worden de praktische kanten nader 
besproken en wordt aan de hand van een of meer 

casusposities het geleerde in praktijk gebracht.

Data & tijden: 
Donderdag 6 april 2017 van 9.30 uur tot 
19.30 uur. (met overnachting)
Vrijdag 7 april 2017 van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Vrijdag 12 mei 2017 van 12.30 uur tot 17.00 uur met 
lunch om 12 uur en een afsluitende borrel om 17.00 uur.
Locatie: Driebergen

Kosten:
 € 1.750,-- (excl. BTW, inclusief lunches, diner, 
overnachting, borrel en cursusmateriaal), 17 PE-punten 
worden aangevraagd bij KNB, EPN en RB. U ontvangt 
een bewijs van deelname.

Docenten: 
De heer O.A. Balkenende
Mevrouw mr.  E. van den Brink-Baggerman
Mevrouw mr. C.G.C. Engelbertink
Mevrouw mr. P.G. Knoppers
De heer prof. mr. dr. W.D. Kolkman
Mevrouw prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
De heer prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

Voor informatie en voorwaarden lidmaatschap en 
certificering NOVEX zie: www.novex-executeur.nl
Voor vragen of informatie: mr. Anneke Rookmaker, 
info@novex-executeur.nl, 020-3882928.

U kunt zich aanmelden via 
de website van NOVEX: 
www.novex-executeur.nl

p
casusposities het geleerde in praktijk gebracht.



Mr. 11 2016 / 17

BLOGS

LEES DE VOLLEDIGE BLOGS OP WWW.MR-ONLINE.NL

Rechtsfilosoof HENDRIK KAPTEIN 

(Universiteit Leiden) vertelt het 
fantastische verhaal van de uit 
de hand gelopen wraak van een 

Amerikaans advocatenechtpaar. Een na-
schoolse oppas had hun zoontje per ongeluk 
even alleen gelaten. Verontschuldigingen 
mochten niet baten: de advocaten legden hasj 
en andere verboden waar in haar auto, in de 
hoop dat ontdekking daarvan de oppas te 
gronde zou richten. Oplettende politieagen-
ten staken er een stokje voor. Uiteindelijk 
werden de advocaten straf- en civielrechtelijk 
veroordeeld, geschrapt van het tableau en zo 
op hun beurt geruïneerd. Les: laat dingen niet 
onnodig escaleren en luister in ieder geval 
naar de andere kant van het verhaal.

Zelfmanagement is gedachten-
management, aldus coach en 
vaardigheidstrainer RÜNA HONIG. 
Wie grip heeft op wat er in zijn 

hoofd gebeurt, heeft ook controle over zijn 
gedrag en emoties en kan daardoor effectief 
functioneren. Naast een zelfcoachingsmodel 
om jezelf door moeilijke situaties heen te hel-
pen, geeft Honig een paar tips om negatieve 
gedachten die op ongelegen momenten opko-
men te parkeren. Focus op iets anders, zodat 
je geen gelegenheid hebt om na te denken, 
stel je gedachten uit tot een later tijdstip of 
schrijf ze op en gooi ze letterlijk in de prullen-
bak. Uit onderzoek blijkt dat je je gedachten 
dan letterlijk labelt als ‘afval’. 

Rechter DORY REILING (Recht-
bank Amsterdam) was bij een 
symposium over de vraag of een 
robot eerlijk kan zijn. ‘s Morgens 

ging het over de toekomst met technologie, 
en over professionaliteit. ‘s Middags leidde ze 
twee workshops met als vraagstelling: kan/
mag een computer rechtspreken? Volgens de 
socratische methode ging de groep op zoek 
naar de rol van de rechter, hoe de rechter die 
rol vervult, en of en hoe een computer die rol 
kan overnemen. 

Zo’n 25 jaar geleden maakte 
Francis Fukuyama furore met 
zijn these dat we het einde van 
de geschiedenis hadden bereikt. 

Na de val van de muur zou de hele wereld 
worden herschapen in het evenbeeld van het 
Westen. Inmiddels bevindt het westerse  
model van liberale democratie en vrije  
markt zich in een taaie crisis en denkt ook 
Fukuyama na over een alternatief, bemerkt 
onderzoeker WOUTER DE BEEN (Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam).

DE WRAAK VAN EEN ADVOCATENECHTPAAR

Strafrechtadvocaat WILLEM JAN 

AUSMA blogt over de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid die 
advocaten hebben. Niet alleen als 

hoeder van de rechtstaat in belangrijke maat-
schappelijke debatten, maar ook in soms 
schrijnende kwesties die zich afspelen bij men-
sen die onderaan de maatschappelijke ladder 
staan en zich uit onvermogen en frustratie wat 
minder maatschappelijk gedragen. Zo kan een 
huisuitzetting uiteindelijk de dood ten gevolge 
hebben waardoor andermaal blijkt dat het van 
levensbelang is dat de sociale kant van de advo-
catuur niet volledig wegbezuinigd wordt.

Uit onderzoek van de Association 
of Corporate Counsel blijkt dat 
het gebruik van legal operations 
professionals het afgelopen jaar ex-

plosief is gestegen. Waar in 2015 nog maar 
20% van de ondervraagden aangaf een positie 
te hebben voor een legal operations professio-
nal, is dit aantal in 2016 meer dan verdubbeld 
tot bijna 50%. In deze blog gaat legal manage-
ment adviseur CINDY DE LA FUENTE in op de 
vraag of en wanneer het inzetten van een der-
gelijke professional lonend is.

Bij elke Nederlandse onderne-
mer die te maken krijgt met Ita-
liaanse boekhouding en/of ar-
beidsrecht komt de vraag op wat 

TFR is " Trattamento di Fine Rapporto, te vertalen 
als beëindigingsvergoeding onder Italiaans 
recht. Begrijpelijke vraag, vindt JOHANNES DE 

FLINES, advocaat in Milaan en lid van Dutch 
Lawyers Abroad, aangezien het Nederlands 
recht geen gelijksoortig rechtsfiguur kent. En 
hoe zit het met de opeisbaarheid voor de werk-

nemer van die TFR? In de blog van De Flines’ 
een paar feiten over deze Italiaanse rechtsfi-
guur op een rijtje.

Wat hebben een klusjesman en 
een websitebouwer gemeen met 
advocaten en juristen? Responsive-
ness, het ‘secret ingredient’ voor suc-

ces van MARIJN ROOYMANS. In zijn blog legt de 
ondernemende jurist uit waarom. 

“‘As the largest firm in the 
Dutch Caribbean region, we 
think it’s important to be in-
volved in the communities of 

the different islands on which we operate.’ 
Dat is ons antwoord op de vraag ‘Why pro 
bono?’ Juist omdat ons kantoor diepgewor-
teld is in de relatief kleine samenlevingen 
van de verschillende eilanden waar we zijn 
gevestigd, vinden we het belangrijk een bij-
drage te leveren aan de ontwikkeling van die 
samenlevingen”, blogt DORIEN GROENEWOUD, 

werkzaam bij VanEps Kunneman VanDoorne 
op Curaçao.

De advocaat moet verder kijken 
dan zijn neus lang is. Alleen is 
het gevaar dan wel dat hij kan 
worden opgezadeld met de rol 

van politieagent, zei managing partner Jo-
han Rijlaarsdam van Houthoff Buruma in 
het septembernummer van Mr. Het lijkt ju-
ridisch journalist LEX VAN ALMELO inderdaad 
aannemelijk dat steeds meer grote onderne-
mingen hun advocaten vragen om verder te 
kijken dan hun neus lang is. Echter, politie-
agent zullen ze die rol volgens hem niet noe-
men en ook niet poortwachter, maar ver-
moedelijk gewoon advocaat.

(advertentie)

info@toga-atelierschout.nl
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di t/m vr 9:00 - 17:30
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MEESTERS VAN DE WEEK

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

ROEL WESTRIK

Roel Westrik, universitair hoofddo-

cent burgerlijk recht aan de Eras-

mus School of Law en hoofd van 

het wetenschappelijk bureau bij 

Holla Advocaten, schreef het boek 

‘Verborgen Privaatrecht’.

De centrale vraag van uw boek is: 
‘Hoe kan het geldende recht wor-
den gevonden, teneinde het te 
kunnen (her)kennen?’ Wat is uw 
antwoord op die vraag?
“Een antwoord bestaat niet, nog 

niet. Eerst zal het probleem on-

derkend moeten worden. Daar-

toe heb ik vijftien ‘kenvragen’ ge-

formuleerd, bedoeld om de nieuwe 

werkelijkheid te kunnen herken-

nen. Iedere werkzame jurist in de 

Europese Unie zou zich dagelijks 

die vijftien vragen moeten stellen, 

bij iedere casus die zich voordoet. 

Waarom? Lees het boek. Het zijn 

114 pagina’s (122 in de vertaalde 

versie, Hidden Civil Law).”

Wat of wie is in uw juridisch be-
staan uw bron van inspiratie?
“De grens tussen theorie en 

praktijk, tussen de nieuwsgierig-

heid van mijn universitaire colle-

ga’s (de onderste steen móet bo-

ven) en het vermogen van de 

advocaten bij Holla om in één kor-

te zin de vinger op de zere plek te 

leggen.”

Wat is over u niet bekend, dat wel 
interessant is?
“Ik kan het verschil in geogra-

fische ligging tussen Apeldoorn 

en Amersfoort maar niet onthou-

den. Ook was ik graag zanger ge-

worden.”

TONNIE PLAS

Tonnie Plas (PlasBossinade.) werd 

op 7 oktober 1966 beëdigd en is na 

vijftig jaar – op zijn 78ste – nog 

steeds actief als advocaat.

Bent u iemand die zegt: vroeger 
was alles beter?
“In het algemeen gesproken vind 

ik dat de kwaliteit van de advoca-

tuur de laatste vijftig jaar vooruit 

is gegaan, hoewel het niet gezel-

liger is geworden. Dit komt vooral 

doordat het officium nobile soms 

wordt onteerd door winstzucht.”

Als u het voor het zeggen had 
dan…?
“Dan zou ik het maken van el-

lenlange ingewikkelde contracten 

met eindeloze definities, geba-

seerd op Engelse en Amerikaan-

se gebruiken, afschaffen. Ik meen 

dat van Deterding, de man die 

Shell groot heeft gemaakt, de uit-

spraak is: ‘Hoe uitvoeriger het 

contract, hoe groter de kans om 

er onderuit te komen.”

Welk wetsartikel vindt u het 
mooist?
“De artikelen 6:248 BW (redelijk-

heid en billijkheid) en 3:35 BW 

(vertrouwensleer) en het Haviltex-

arrest hebben het vak van ad-

vocaat nog spannender gemaakt 

dan het al was.”

FRED WESTERBEKE

Fred Westerbeke is hoofdofficier bij 

het Landelijk Parket en onder-

zoeksleider van het Joint Investiga-

tion Team (JIT), dat eind september 

het onderzoek naar de ramp met de 

MH17 presenteerde. 

Wat was tot nu toe de moeilijkste 
opgave in dit grote, internationale 
onderzoek?
“De enorme complexiteit van het 

onderzoek zelf. Het betreft een 

onderzoek dat bijzonder complex 

is, onder meer door het gebruikte 

wapen en de omgeving waar het 

feit gepleegd is. De plaats waar 

het misdrijf is gepleegd ligt in een 

oorlogsgebied in het buitenland. 

Deze plaats delict was voor ie-

dereen toegankelijk, behalve voor 

het joint investigation team. Dat 

maakt het onderzoek extra las-

tig. Los daarvan was de moeilijk-

ste opgave ervoor te zorgen dat 

de nabestaanden van de slacht-

offers en ook anderen vertrouwen 

bleven houden in het onderzoek.”

En wat wordt nu de moeilijkste 
opgave?
“De eerstvolgende belangrijke en 

lastige stap zal zijn het achterha-

len van de verantwoordelijken.”

In de media noemden de hoogle-
raren Geert-Jan Knoops en Göran 
Sluiter het onverantwoord dat 
premier Rutte heeft beloofd dat de 
daders worden berecht.
“Ik vind dat een flauwe reactie. Onze 

premier heeft volgens mij vooral  

willen uitstralen dat we er als Ne-

derland alles aan zullen doen om 

dat tot stand te brengen en dat is 

ook zo!”

Dit is een selectie van de 

 uitspraken die de meesters van 

de week de afgelopen maand 

deden op www.mr-online.nl

KHALID KASEM

Khalid Kasem (Oass & Kasem ad-

vocaten) won een kort geding te-

gen de Volkskrant. Die had tijdens 

de verscherpte controles rond 

Schiphol een foto van Kasems cli-

ent Mohammed Rashid op de voor-

pagina gezet naast de kop ‘Is 

Schiphol nog veilig?’

Klein Duimpje kan van de reus 
winnen. Had u dat verwacht?
“Het is een mooie uitspraak, maar 

ook weer niet baanbrekend. Dit 

oordeel past in de lijn van eerde-

re jurisprudentie. De rechter heeft 

het persoonlijk belang van cliënt 

bij eerbiediging van zijn privacy 

terecht zwaarder laten wegen dan 

de vrijheid van meningsuiting.”

Denkt u dat de Volkskrantlezers 

de conclusie hadden getrokken 

dat uw cliënt een terrorist is?

“In deze tijd reikt de impact van 

beelden veel verder dan alleen 

het lezerspubliek van een krant. 

Beelden die gebruikt worden in de 

krant gaan een eigen leven lei-

den op het internet. De foto die 

gepubliceerd is in de Volkskrant 

is ver over de landsgrenzen te 

zien geweest en ook de kop is in 

het Arabisch vertaald. Ook ande-

re media hebben de foto in een 

andere context gebruikt voor hun 

eigen berichtgeving. De conser-

vatieve nieuwssite Breitbart uit de 

VS heeft bijvoorbeeld de foto van 

cliënt gebruikt in berichtgeving 

die gaat over radicale salafisten. 

We moeten de impact van dit soort 

beelden niet onderschatten.”

19 1026
3
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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
METEN MET TWEE MATEN

Het ‘meten met twee maten’ roept in de juridische wereld 
(en daarbuiten) niet zonder meer gunstige associaties op. 
Toch bestaat er een wezenlijk verschil tussen het beoor-

delingskader van de tuchtrechter en dat van de civiele rechter: 
de eerste oordeelt over beroepsregels, de tweede over civiele nor-
men. Dat deze normen van een geheel andere orde zijn, kan 
blijken uit een recent vonnis van de Amsterdamse voorzienin-
genrechter (ECLI:NL:RBAMS:2016:5478).
Een forensisch accountant deed in 2013 in opdracht van het be-
drijf Linx Telecom persoonsgericht onderzoek naar een voorma-
lig directeur. Deze werd vermoed de raad van commissarissen 
van Linx verkeerd te hebben geïnformeerd over de hoogte van 
zijn vorige salaris, om zo bij zijn nieuwe werkgever een hoger 
salaris te kunnen bedingen. De accountant concludeerde in zijn 
rapport dat dit aannemelijk was, maar sprak niet met alle be-
trokkenen. Hij werd daarvoor berispt door de Accountantska-
mer (ECLI:NL:TACAKN:2014:106) en het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven (ECLI:NL:CBB:2016:148). Beide instanties 
meenden dat hij meer onderzoek had moeten doen om tot zijn 
conclusies te kunnen komen, zodat het zijn rapport aan een 
deugdelijke grondslag ontbrak.
Daarop zag de gewezen bestuurder zijn kans schoon om tegen 
de accountant en diens kantoor een schadeclaim in te dienen, 
waarop hij in kort geding alvast een voorschot vorderde. Hij 
meende dat de accountant tegenover hem onrechtmatig had 
gehandeld. De voorzieningenrechter ging daar echter niet in 
mee. Hij oordeelde dat het op basis van de feiten wel degelijk 
aannemelijk is dat de bestuurder het bedrijf verkeerd heeft 
voorgelicht, zodat van onrechtmatig handelen van de accoun-
tant vooralsnog (binnen de context van het kort geding) geen 
sprake lijkt. Eventuele methodologische gebreken in het onder-
zoek doen daar niet aan af.
De uitspraak illustreert het verschil tussen tuchtrecht en civiel 

recht en relativeert het belang van tucht-
rechtelijke oordelen voor de uitkomst van 
civiele procedures. De civiele rechter zal 
bij het vaststellen van de aansprakelijk-
heid van een beroepsbeoefenaar altijd 
een eigen oordeel vellen op basis van de 
feiten in kwestie. De betekenis van een 
eerder tuchtrechtelijk oordeel verschilt 
daarbij per geval.

Jan van Nass is advocaat bij KPMG.

VREEMDELINGENRECHT
WANNEER BEN JE EEN KIND? 

Vluchtelingen hebben een bijzonder recht op gezinsher-
eniging. Volgens de Gezinsherenigingsrichtlijn mogen 
zij hun gezinsleden laten overkomen zodra hun een 

asielstatus is verleend. Voor deze zogeheten nareis van gezinsle-
den gelden niet de eisen die bij gewone gezinsmigratie gelden, 
zoals integratie- en inkomenscriteria. Als de vluchteling een 
kind is, mag hij zijn ouders laten overkomen, terwijl volwasse-

nen in de regel vooral hun partner en 
kinderen mogen laten nareizen. U be-
grijpt, van de vraag wanneer een kind 
volwassen wordt hangt nogal wat af. 
De Rechtbank Amsterdam stelde hierover 
onlangs prejudiciële vragen aan het Hof 
van Justitie  van de EU (Awb 15/16253). 
Centrale vraag is: als een alleenstaande 
minderjarige vreemdeling gedurende 

zijn asielprocedure meerderjarig wordt, wat betekent dit dan 
voor zijn aanspraak om met zijn ouders te worden herenigd? Of-
wel: hoe oud is het kind juridisch gezien? 
Er valt veel te zeggen voor een ex tunc benadering van de leeftijd 
van het kind. In de eerste plaats omdat de vluchtelingendefini-
tie een declaratoir karakter heeft. Dit betekent dat iemand 
vluchteling is zodra hij aan de definitie voldoet, en dus niet pas 
nadat dit juridisch is erkend in een asielprocedure. Als het kind 
vluchteling blijkt te zijn, dan was hij dit dus reeds op het mo-
ment van aanvraag. De aan zijn vluchtelingenstatus klevende 
gezinsherenigingsvoorrechten heeft hij logischerwijs al vanaf 
het moment van aanvraag. 
Bijkomend argument is dat een ex nunc benadering de overheid 
een wel erg verleidelijk instrument in handen geeft om de na-
reis bij vluchtelingen in te perken. Even de procedure wat op-
rekken en de gezinsleden van het verouderde kind kunnen flui-
ten naar gezinsmigratie. Nu de beperking van nareis al jaren 
hoog op de Nederlandse politieke agenda staat, is dit geen onge-
gronde vrees (zie hierover bijvoorbeeld op Verblijfblog.nl ‘Brief 
Teeven: Nareizende kinderen van vluchtelingen’). Maar het 
kind op deze wijze als volwassene behandelen lijkt in strijd met 
het beginsel dat de staat niet van zijn eigen nalaten of treuzelen 
mag profiteren. Zo bezien zou het vluchtelingenkind voor zijn 
aanspraken op gezinshereniging met de tijd niet ouder moeten 
worden. 
De Migration Law Clinic (https://migrationlawclinic.org/) 
schrijft een expert-opinie in deze prejudiciële procedure voor 
het Hof van Justitie.

Martijn Stronks is verbonden aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam en is bezig met een proefschrift over migratierecht. 
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INTERNATIONAAL  
PROCESRECHT
ERKENNING AMERIKAANS VONNIS  
IN NEDERLAND

De Hoge Raad (23 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2184) 
heeft bepaald dat een vonnis uit Pennsylvania volgens 
het commune internationale privaatrecht kan worden 

erkend, nu de rechtsmacht van de Amerikaanse rechter op in-
ternationaal aanvaardbare gronden berust.
In onderhavig geval waren er twee internationaal aanvaardbare 
grondslagen voor de rechtsmacht van de Amerikaanse rechter: 
1) de gewone verblijfplaats van de kinderen op het tijdstip van 
aanhangig maken van het verzoek was in Amerika. Daar doet 
niet aan af dat de kinderen gedurende de procedure naar Neder-
land zijn overgebracht. Zowel toepassing van het beginsel van 
perpetuatio fori als het achterwege laten daarvan is internationaal 
algemeen aanvaardbaar. Peildatum is niet het tijdstip dat de va-
der het verzoek tot wijziging van het gezag doet, maar het tijd-
stip dat de echtscheidingsprocedure aanhangig wordt. 
2) prorogatie van rechtsmacht voor de echtscheidingsrechter. 
Partijen hadden de rechtsmacht van de Amerikaanse rechter 
uitdrukkelijk aanvaard. Zij hadden namelijk een verklaring on-
dertekend dat de Amerikaanse echtscheidingsrechter bevoegd 
was kennis te nemen van alle zaken aangaande het ouderlijk 
gezag. Op geen enkel moment heeft de vrouw deze verklaring 
ingetrokken, noch heeft zij de bevoegdheid van de Amerikaanse 
rechter aan de orde gesteld. De Hoge Raad acht prorogatie van 
rechtsmacht een internationaal algemeen aanvaardbare rechts-
grond, nu de gezagskwestie als nevenvoorziening in de echt-
scheidingsprocedure is verzocht, een van de ouders in het be-
trokken land zijn gewone verblijfplaats heeft en ouderlijke 

verantwoordelijkheid over het kind heeft 
en het belang van het kind ermee is ge-
diend.
AG Vlas concludeert daarentegen 
(ECLI:NL:PHR:2016:366) dat art. 431 lid 2 
Rv niet van toepassing is, daar een rech-
terlijke beslissing inzake ouderlijke ver-
antwoordelijkheid een staatsvonnis is. 
De weigeringsgronden voor erkenning 

neergelegd in art. 23 lid 2 Haags Kinderbeschermingsverdrag 
1996 (verder: HKV 1996) kunnen volgens hem als richtsnoer die-
nen, nu de Europese echtscheidingsverordening (Brussel II bis) 
enkel geldt tussen lidstaten van de EU. Daarmee wordt miskend 
dat het HKV 1996 ook slechts tussen lidstaten geldt. Bovendien 
heeft het commune erkenningsrecht bij staatsvonnissen en an-
dere vonnissen zich dusdanig  ontwikkeld dat dezelfde weige-
ringsgronden gelden. Dit volgt ook uit de beslissing van de Hoge 
Raad. De Hoge Raad bevestigt – anders dan AG Vlas − dat be-
voegdheidsgronden neergelegd in Brussel II bis en het HKV 1996 
een aanwijzing opleveren dat deze internationaal aanvaardbaar 
zijn bij gezag. Deze bronnen zijn in het commune erkennings-
recht van gelijke rang.

Arlette van Maas de Bie is partner bij VMBS Advocaten.

HUURRECHT
OPMERKELIJKE ARRESTEN

Van de huurrechtelijke jurisprudentie over de afgelopen 
periode trekken vooral twee uitspraken van Hof Den 
Bosch betreffende opslagruimte de aandacht.

De eerste is een arrest uit mei (Hof Den Bosch 20 mei 2016, 
ECLI:NL:GHSHE:2016:2000). In deze zaak ging het om een ver-
huurder die een opslagbedrijf exploiteert in een pand waarin 
zeecontainers en houten containers worden verhuurd als op-
slagruimte. De zeecontainers staan op de vloer van het pand 
en fungeren tevens als draagvloer voor de houten containers. 
Alle containers zijn verplaatsbaar. Volgens het hof markeren 
de zeecontainers en de houten containers in feite het afgeba-
kende deel van het onroerend goed dat door de betreffende 
huurders wordt gehuurd. Het hof komt op basis daarvan tot de 

conclusie dat de verhuur van – binnen 
een pand gelegen – containers  is te kwa-
lificeren als vrijgestelde verhuur van on-
roerende zaken als bedoeld in artikel 11 
lid 1 onderdeel b Wet OB. 
Het is opmerkelijk dat het hof niet toetst 
of de containers naar aard en inrichting 
bestemd zijn duurzaam ter plaatse te blij-
ven (vgl. het Portacabin-arrest uit 1997, 

HR 31-10-1997, NJ 1998, 97). Indien het oordeel van het hof (en 
diens argumentatie) juist zou zijn, dan heeft dit mogelijk (ver-
strekkende) gevolgen voor de kwalificatie van huurovereenkom-
sten met betrekking tot verplaatsbare objecten. Hierbij kan 
worden gedacht aan woonboten of containerwoningen.  
Het tweede bijzondere arrest is van begin september (Hof Den 
Bosch 6 september 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1947 (tussenar-
rest) en ECLI:NL:GHSHE:2016:4025 (eindarrest)). In deze zaak 
had een verhuurder wegens een huurachterstand de inhoud 
van een opslagunit bij opbod verkocht. Krachtens de algemene 
voorwaarden was verhuurder bevoegd de in de unit opgeslagen 
zaken te veilen indien huurder één maand in verzuim was met 
de betaling van de huur, ongeacht van wie de spullen waren. 
Het hof acht de veiling van de goederen niet onrechtmatig je-
gens de zoon van huurder (eiser in deze procedure en eigenaar 
van de goederen).
Het is opmerkelijk dat het hof een clausule in stand laat die erin 
voorziet dat de verhuurder bij een huurachterstand gerechtigd 
is binnen te treden en de aanwezige zaken te verkopen. Hier-
mee worden immers alle waarborgen uit het Wetboek van bur-
gerlijke rechtsvordering die gelden voor een executoriale ver-
koop gepasseerd. Ik kan mij niet voorstellen dat een dergelijke 
clausule ook stand zou houden bij de verhuur van kantoorruim-
te, laat staan bij woonruimte (waarbij mogelijk sprake zou zijn 
van huisvredebreuk).

Nathalie Amiel is advocaat-counsel bij Houthoff Buruma.
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INTELLECTUEEL  
EIGENDOMSRECHT
 
PROCESKOSTENVEROORDELING OP 
BASIS VAN FORFAITAIRE TARIEVEN

Een systeem van forfaitaire tarieven voor proceskostenver-
oordelingen in IE-zaken is in beginsel toegestaan. Voor-
waarde is wel dat de rechter de mogelijkheid heeft om 

rekening te houden met de specifieke kenmerken van de zaak 
én dat de tarieven waarborgen dat “een significant en passend 
deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij 
door de verliezende partij wordt gedragen”. Dit blijkt uit uit-
spraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 28 juli 
2016, United Video Properties / Telenet (ECLI:EU:C:2016:611).
In Nederland wordt de verliezer van een rechtszaak veroor-
deeld tot betaling van een forfaitair bedrag aan proceskosten 
volgens het zogenaamde liquidatietarief. Dat bedrag dekt bij 
lange na niet de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten. Tien 
jaar geleden is in IE-zaken echter overgeschakeld op veel hoge-
re proceskostenveroordelingen, gebaseerd op de volledige 
daadwerkelijke gemaakte advocaatkosten. De gedachte was 

dat dit verplicht was op grond van arti-
kel 14 van de Europese IE-Handhavings-
richtlijn uit 2004: “De lidstaten dragen er 
zorg voor dat, als algemene regel, redelij-
ke en evenredige gerechtskosten en ande-
re kosten die de in het gelijk gestelde par-
tij heeft gemaakt, door de verliezende 
partij zullen worden gedragen, tenzij de 
billijkheid zich daartegen verzet.”

De volledige proceskostenveroordelingen in IE-zaken lopen op 
tot tienduizenden en soms honderdduizenden euro’s, maar 
worden regelmatig door de rechter ook aanzienlijk gematigd. 
Partijen weten niet wat ze kunnen verwachten en er is veel dis-
cussie over. Mogelijk is er sprake van een chilling effect:  zowel ei-
sers als gedaagden durven niet meer te procederen vanwege de 
onzekerheid over de kosten. Sinds enkele jaren wordt daarom 
gewerkt met ‘indicatietarieven’, van zes- tot vijftienduizend 
euro voor een kort geding en tien- tot vijfentwintigduizend euro 
voor een bodemzaak bij de rechtbank. Deze bedragen zijn aan-
zienlijk hoger dan de liquidatietarieven. Ze dekken de werkelij-
ke kosten meestal niet, maar vaak wel een aanzienlijk deel. Er 
kan van worden afgeweken.
Het is duidelijk dat dit systeem van indicatietarieven nu mag 
blijven bestaan. Het is te verwachten dat het consequenter zal 
worden toegepast.

Meer informatie: zoek op ‘Indicatietarieven in IE-zaken’ van Rechtbanken, 
Gerechtshoven, resp. de Hoge Raad.

Dirk Visser is advocaat bij Visser Schaap & Kreijger en hoogle-
raar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden.

FISCAAL RECHT
BELASTINGPLAN 2017: MISBRUIK VAN 
HET WOORD ‘MISBRUIK’

Direct na het verschijnen van het Belastingplan 2017 komen 
de recensies vanuit de politiek: ‘beleidsarm, visieloos en 
niet verrassend’. Voor juristen bevat het Belastingplan 2017 

daarentegen voldoende verrassingen: onaangename, helaas. Op 
onderdelen is het Belastingplan aangegrepen om ‘misbruik’ te 

bestrijden. Vaak met terugwerkende 
kracht – wat vorige week nog niet belast 
was, wordt dat morgen alsnog. 
Weliswaar komt terugwerkende kracht 
vaker voor, maar het gemak waarmee dat 
in het huidige Belastingplan is voorge-
steld, is alarmerend. Ook de Raad van Sta-
te constateert dit en plaatst een aanzien-
lijke hoeveelheid kritische remarques in zijn 

wetgevingsadvies. Het volgende citaat – handelend over de voor-
gestelde terugwerkende kracht bij de maatregelen op het terrein 
van de Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) en de doelvermo-
gens (APV) – mag ik u niet onthouden: “Behalve met een beroep 
op mogelijke anticipatie op deze maatregelen (…) en op het als-
nog heffen (…) van belasting over constructies uit het verleden 
(…), wordt de terugwerkende kracht niet nader gemotiveerd. 
(…) Gelet op het voorgaande is het dan ook niet mogelijk om te 
beoordelen of er sprake is van de hiervoor genoemde bijzondere 
omstandigheden (“omvangrijk” oneigenlijk gebruik dan wel 
“aanmerkelijke” aankondigingseffecten) die een terugwerken-
de kracht kunnen rechtvaardigen.”
Het zal je gezegd worden! De reactie van de staatssecretaris van 
Financiën is van een ontluisterende logica: “De terugwerkende 
kracht voorkomt dat er tussen bekendmaking en invoering onge-
wenst nieuwe gevallen bij komen. Hiermee rekening houdend 
bedraagt de verwachte opbrengst in totaal nihil. Het kabinet ver-
wacht dat zonder terugwerkende kracht sprake zal zijn van aan-
merkelijke aankondigingseffecten.”
Natuurlijk is een gerichte aanpak van belastingontwijking 
zeer belangrijk. Het tegengaan van belastingontwijking is es-
sentieel voor de geloofwaardigheid van het belastingsysteem. 
Maar het invoeren van bezwarende belastingwetgeving met 
terugwerkende kracht is ook fnuikend voor de belastingmo-
raal. De wetgever treft dan evengoed het verwijt dat hij een 
‘onbetrouwbare partner’ is, net als belastingontwijkers. Maat-
schappelijke opvattingen veranderen, wetteksten ook, maar 
belastingplichtigen moeten kunnen vertrouwen op de door de 
wetgever zelf geformuleerde wetteksten. Voor aanpassingen 
met terugwerkende kracht moeten zeer goede redenen worden 
aangevoerd. Als dat achterwege blijft, lijkt het woord ‘mis-
bruik’ te worden misbruikt. 

Koos Boer is hoogleraar algemeen belastingrecht aan de Univer-
siteit Leiden en eigenaar van Lubbers & Boer B.V.



ZOEKT U EEN BIJZONDERE 
REIS NAAR HET  

MOOISTE LAND TER WERELD?

Het woud in Nieuw-Zeeland is weer veilig. Tenminste, als het aan 
deze Maori dames ligt.  Vroeger trokken zij er zo op uit om hun 
stam en hun grond te verdedigen. Tegenwoordig gaan zij ook op 
pad om voor het bos te strijden. Maar dan samen met u.

U wordt meegenomen op een adembenemende tocht door  
het Urewera regenwoud, waarna u samen met hen woudreuzen 
plant die wel duizend jaar oud worden. Zo investeert u in een 
duurzame reis. Wandelen in het bos, maar dan heel anders. 
Met echte Nieuw-Zeelanders, net als wij; wij komen er immers 
vandaan en weten u precies die plaatsen te laten zien die u bij 

niemand anders te zien krijgt. Deze exclusieve ontmoetingen 
maken een onmisbaar onderdeel uit van de rondreis die we voor 
u, en vooral met u, organiseren. Daarbij regelen we kleinschalige 
accommodaties en activiteiten voor u, en een uitgekiend rustig 
reisschema, met eigen vervoer, zodat u optimaal van Nieuw-
Zeeland kunt genieten.

Voorproefje? Bel 030-27 25 335 voor een afspraak bij ons of bij 
u thuis. U bent ook welkom op één van onze presentatiedagen in 
Utrecht. Of kijk op www.travelessence.nl. 

Onze lokale kennis maakt het verschil ...
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FAILLISSEMENTSRECHT
DE AANTASTING VAN EEN  
DIVIDENDUITKERING

Mag ik nu dividend uitgekeerd krijgen van mijn ven-
nootschap? Dat is een vraag die vaak bij aandeelhou-
ders opkomt. Met de invoering van het wetsvoorstel 

vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht is afscheid geno-
men van formele kapitaal(beschermings)regels en zijn open 
(aansprakelijkheids)normen ingevoerd. Artikel 2:216 BW is zo 
gewijzigd dat de algemene vergadering bevoegd is tot het ne-

men van een besluit tot vaststellen van 
een dividend voor zover het vermogen 
groter is dan de wettelijke of statutaire 
reserves. Dit is de balanstest. Dit divi-
dendbesluit heeft echter geen gevolg, 
totdat het bestuur van de vennootschap 
goedkeuring verleent. Het bestuur wei-
gert slechts goedkeuring indien het 
weet of redelijkerwijs behoort te voor-

zien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blij-
ven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 
Dit is de uitkeringstest. 
Indien de vennootschap na uitkering niet kan voortgaan met 
het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders 
hoofdelijk aansprakelijk jegens de vennootschap voor het tekort 
dat door de uitkering is ontstaan. De aandeelhouder die dit wist 
of redelijkerwijze behoort te voorzien, dient de uitkering terug 
te betalen. 
Dit risico voor de aandeelhouder om de uitkering terug te beta-
len neemt echter toe wanneer de vennootschap binnen een jaar 
na het dividendbesluit failleert. De curator kan de besluitvor-
ming dan aantasten met de faillissementspauliana. Uit een uit-
spraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL: 
2015:302) in dat kader kan worden afgeleid dat een dividendbe-
sluit een onverplichte rechtshandeling om niet is, nu er geen 
rechtsplicht tot het nemen van dit besluit bestond en er geen te-
genprestatie tegenover stond. 
De Hoge Raad is onlangs van dit oordeel van het Hof uitgegaan 
en heeft aangegeven dat in dat geval toepassing moet worden 
gegeven aan de bijzondere regels van bewijslastverdeling van 
onder meer artikel 45 Fw (ECLI:NL:HR:2016:2172). Voor de aan-
deelhouder is deze ontwikkeling nogal zuur. Via de route van de 
faillissementspauliana kan een aandeelhouder worden gecon-
fronteerd met een terugbetalingsverplichting, ook al was hij te 
goeder trouw op het moment van de dividenduitkering. Bij een 
geslaagde beroep op de faillissementspauliana kan het dividend 
als onverschuldigd betaald van de aandeelhouder worden terug-
gevorderd. De aandeelhouder hoeft daarbij dus geen weten-
schap van benadeling te hebben. Dit risico speelt wanneer de 
vennootschap binnen een jaar na het dividendbesluit failleert.

Ruud Brunninkhuis is advocaat bij Buren.

ONDERNEMINGSRECHT
TURBOLI UIDATIE GETORPEDEERD

Een ondernemer die voorziet dat zijn vennootschap onder 
haar schuldenlast bezwijkt, zoekt soms een uitweg om 
zijn bedrijf zonder die ‘ballast’ voort te zetten. Diezelfde 

neiging kan ontstaan wanneer hij van een specifieke – al dan 
niet latente – schuldeiser verlost wil worden. Een doorstart-
operatie ligt dan voor de hand. De ondernemer koopt via een 
nieuwe bv de belangrijkste activa uit de faillissementsboedel 
van zijn oude bv. Alleen de goedkoopste en gezondste werkne-
mers gaan over, de belangrijkste schulden blijven in het ‘sterf-
huis’ achter. 
Een faillissement is daarbij overigens niet altijd nodig. Consta-
teert de aandeelhouder/bestuurder dat er geen baten meer zijn, 
dan ontbindt hij de bv en doet hiervan opgave bij het handelsre-
gister (art. 2:19 lid 4 BW). Men spreekt dan van een ‘turboliqui-
datie’. Rekening en verantwoording door een vereffenaar zijn 
dan evenmin vereist. Dikwijls vindt zo’n turboliquidatie plaats 
na eerdere overdracht van de activa voor een vriendenprijsje aan 
de nieuwe bv. Soms geschiedt dit zelfs met gesloten beurs, door 
verrekening van de koopprijs met een ‘geconstrueerde’ schuld 
aan de overnemer. Een lastige curator komt er bij zo’n onder-
ling een-tweetje niet aan te pas.
De Utrechtse kantonrechter kwam deze praktijk onlangs duide-
lijk de keel uit. Nadat Buitelaar bemiddelingskosten had betaald 
aan Vizier Vastgoed OG BV voor de totstandkoming van een 
huurovereenkomst, bleek hem dat deze ook optrad als bemidde-
laar voor de verhuurder. Volgens de wet mag dat niet en Buite-
laar wilde zijn geld terug. Vizier Vastgoed OG BV bleek inmid-
dels echter te zijn ‘geturboliquideerd’. Wel stond sinds medio 
2015 Vizier Makelaardij OG BV ingeschreven in het handelsregis-
ter, een vennootschap met dezelfde bestuurder/aandeelhouder, 
gevestigd op hetzelfde adres en werkzaam op identieke wijze als 
voorheen Vizier Vastgoed OG BV. 

Daarop dagvaardt Buitelaar Vizier Make-
laardij OG BV als ‘rechtsopvolger’ van Vi-
zier Vastgoed OG BV. Deze stelt dat zij 
nooit een contract met Buitelaar heeft 
gesloten en ook niet – bijvoorbeeld door 
juridische fusie – de rechtsopvolger onder 
algemene titel van Vizier Vastgoed OG BV 
is. De kantonrechter gaat hier niet in 
mee. Met toepassing van het Rainbow-

arrest van de Hoge Raad (NJ 2000, 698) vereenzelvigt hij Vizier 
Makelaardij OG BV met Vizier Vastgoed OG BV. Ofwel, het iden-
titeitsverschil tussen beide vennootschappen wordt volledig 
weggedacht. Buitelaars vordering wordt toegewezen. Een effec-
tieve wijze om de gevolgen van een verdachte turboliquidatie te 
torpederen (Rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, 22 
juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3415)

Steef Bartman is advocaat bij Bartman Company Law en hoogle-
raar ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.
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ARREST VAN DE MAAND

Ulay en Marina deden het zo. Uwe Laysieper en Marina Abra-
movíc waren vanaf de wilde jaren zeventig een duo dat aan 
performancekunst deed. 365 rondjes met een auto rijden 

in een museum. Naakt een uur lang tegen elkaar aan lopen op 
een podium. Zoenend elkaars uitademing inademen tot ze letter-
lijk bewusteloos waren. Wild. Anders. Woest. We-
reldveroverend. Waanzinnig romantisch. Het 
staat allemaal op youtube.
In 1988 was het over en eindigde midden op de Chi-
nese Muur hun relatie. Ze zagen elkaar nooit meer, 
tot 2010. Abramovic doet een performance in een 
New York museum. Ze kijkt zeven uur lang bezoe-
kers uit het publiek zeven minuten aan.
Opeens stapt daar uit het publiek: Ulay! Zeven mi-
nuten kijken ze elkaar strak aan, hij ongemakke-
lijk grijnzend, zij snikkend. Hand in hand. Tot de 
tijd op is. 
Als ik ooit mijn ex weer ontmoet, dan graag zo: Hoi Ieta. Je brak mijn 
hart. Maar ik overleefde het.
Het ex-paar heeft een artistieke erfenis samen en na 2010 is daar 
steeds meer ruzie over. ”The direction she went to, to become a 
star, is something I do not envy”, zegt Ulay. “It went to her head.”
Abramovíc is inmiddels kunstdiva. Ulay is kankerpatiënt. Abra-
movíc heeft alle filmpjes en foto’s van hun optredens. Ulay heeft 
niets. Abramovíc heeft de exploitatierechten van het beeldarchief 
gekregen. Ulay alleen een percentage. Abramovíc verkoopt een 
oude performance voor een ton als commercial aan Adidas. Ulay 
krijgt niets. Abramovíc geeft overal presentaties en interviews. 
Ulay mag dat niet van haar. Als Ulay een biografie met foto’s wil 
uitbrengen, of wil optreden in een museum, stuurt ze een advo-
caat op zijn dak.
Er knapt daardoor iets bij Ulay. Hij besluit nu dan háár voor de 
rechter te slepen. Om geld. Geld is een uitstekende pleister op de 

wond die een scheiding slaat. Het steekt Ulay dat ze hem bekend-
heid en zijn bijdrage aan hun gezamenlijk werk kennelijk mis-
gunt. Er is een oude overeenkomst naar Nederlands recht over ex-
ploitatie en financiële verdeling. Die wordt inzet van een geschil.
Probleem is dat netto of bruto niet in de overeenkomst staat en 

allerlei naburige rechten (licentie, exploitatie, ten-
toonstellen) niet of nauwelijks waren geregeld in 
het contract. Het is een brak verhaal. In zulke si-
tuaties geldt Haviltex, de redelijke uitleg van de 
bepalingen gelet op partijen en omstandigheden 
van het geval, en feitelijke uitvoering, aldus de 
rechtbank.
Ulay kan aantonen dat Abramovíc enorm naar 
zichzelf is gaan toerekenen. Daardoor verliest ze 
met boter en suiker: de rechtbank veroordeelt haar 
tot betaling van een kwart miljoen achterstallige 
royalties, 50.000 euro uit de Adidas-commercial, 

50.000 euro aan advocaatkosten en schadevergoeding. Al haar te-
genvorderingen en klachten over Ulays ‘onrechtmatige uitlatin-
gen in de media’ verwijst de rechtbank naar de prullenbak. Dok-
ken, diva!
Ze kan Ulay ook niet langer dwarsbomen als hij gezamenlijk werk 
tentoonstelt, zo volgt uit de uitspraak. Hij mag meer dan zij denkt 
(ECLI:NL:RBAMS:2016:5983).

NIEUWE OVEREENKOMST

Het biedt stof voor gigantisch romantische performancekunst. 
Ga terug naar die Chinese muur. Prevel dagelijks een alinea van 
de uitspraak. Laat de woorden wegwaaien in de wind. Sjok voort. 
Ontmoet elkaar. Huil om alles wat er niet meer is, gewoon, om-
dat we vreemden zijn in een veel te grote wereld. Zoen tot je flauw-
valt. En maak een nieuwe overeenkomst. Waterdicht. Totaal a-
romantisch, maar het werkt wel.

HET VONNIS VAN 
DE RECHTBANK 

BIEDT STOF VOOR 
GIGANTISCH  

ROMANTISCHE 
PERFORMANCE-

KUNST

ZOENEN TOT JE FLAUWVALT
Als ik ooit bij mijn geliefde wegga, dan graag zo: ik start aan de ene kant 
van de Chinese Muur. Zij aan de andere kant. Iedere dag lopen we – steeds 
dichter naar elkaar toe. Op ons ontmoetingspunt vallen we elkaar in de  
armen; we zoenen, niet alsóf maar omdát het de laatste keer is; we huilen; 
we nemen afscheid, en zien elkaar nooit weer. Waarom moet daar een 
rechtszaak van komen?

DOOR JURJEN BOORSMA
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In de wereld van sport en recht duiken constant nieuwe juridische en ethische vragen op. 
Over matchfixing, doping, integriteit, corruptieschandalen, conflicten tussen sportbestuurders. 
Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit, houdt zich er mee 
bezig. “Sport is per definitie oneerlijk. Juist daarom is het zo interessant om de grenzen te 
trekken tussen wat nog wel en wat niet meer mag.”    

DOOR MIEK SMILDE   FOTO’S CHANTAL ARIËNS

‘SPORT BESTAAT 
BIJ DE GRATIE VAN 
ONGELIJKHEID’

INTERVIEW
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WIE IS MARJAN OLFERS?
 
Marjan Olfers (1969) is bijzonder hoogleraar sport en 
recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze stu-
deerde korte tijd economie en later rechten aan de 
Vrije Universiteit en promoveerde in 2009 op het 
proefschrift Sport en Mededingingsrecht.  
Naast haar werk als hoogleraar is Olfers onafhanke-
lijk adviseur. Zij deed onder andere onderzoek naar 
de dopingaffaire rond de wielrenner Rasmussen en 
is bestuurslid van de stichting EK atletiek die dit 
jaar in Amsterdam werden gehouden. Daarnaast is 
ze onder andere bestuurslid van de vereniging voor 
Sport en Recht en commissaris bij SRO NV.
Olfers is getrouwd en heeft drie kinderen.

 “WAAROM STAAN 
VOETBALCOACHES  
IN PAK MET DAS 

LANGS HET VELD, 
EN NIET IN 

TRAININGSPAK?”

INTERVIEW

E lke dag bellen journalisten. Over matchfixing. 
Over conflicten tussen sportbonden en sporters. 
Over doping. “Matchfixing is van alle dagen”, rela-

tiveert Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar sport en recht 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. “In 
1919 speelde al een grote zaak in de Ameri-
kaanse Super Bowl (de American footballfi-
nale; red.). Maar integriteitskwesties bin-
nen de sportwereld krijgen op dit moment 
veel aandacht. Denk aan de corruptieschan-
dalen binnen de internationale voetbalbond 
(FIFA). Er is veel onrust in bondenland, de 
schaatsbond, de judobond, de zwembond, 
de KNVB. Aan al die zaken zit wel een juridi-
sche component.”
Verenigingsrecht, tuchtrecht, aansprakelijkheidsrecht, 
portretrecht, contractenrecht, strafrecht, in het vakge-
bied van Olfers komt alles samen. Neem de kwestie rond 
Yuri van Gelder die deze zomer tijdens de Olympische 
Spelen van Rio naar huis werd gestuurd, omdat hij zich 
niet aan de afspraken had gehouden. Terug in Nederland 
spande hij een kort geding aan om alsnog aan de finale te 
mogen deelnemen. De rechter wees dat verzoek af.
“Ik houd van gepassioneerde mensen en waar vind je die 
meer dan in de sportwereld?”, motiveert Olfers haar be-
langstelling voor het bijzondere rechtsgebied. “Sport is 
een totaal irrationele wereld. Eten, trainen, slapen, dat is 
het. En toch hangen wij massaal voor de televisie om te 
kijken of Dafne Schippers wint of kijken we ineens naar 
turnen om de meisjes Wevers te zien presteren. Dat vind 
ik fascinerend.”

SPORTSCHOOL
Olfers werd - “per ongeluk” - geboren in Haarlem, maar 
komt uit een rasecht Amsterdams gezin, de stad waar ze 
ook zelf woont. Haar fascinatie voor sport ontlook toen 
ze een jaar of zes was. “Ik zag volwassen mensen voor 
een televisie zitten en kijken naar een groen veld met 
een bal. Ze gaven voortdurend hardop aanwijzingen aan 
de scheidsrechter die dat niet kon horen. Ze juichten en 
dansten door de kamer als er werd gescoord. Dat gedrag 
intrigeerde me. En dat is nog steeds zo. Ik ben bijvoor-
beeld echt gefascineerd door het feit dat voetbalcoaches 
in een pak met stropdas langs het veld staan. Waarom 

dragen ze geen trainingspak? Als je zo op en neer springt 
is dat toch veel handiger?”
Zelf was Olfers nooit extreem sportief. Als meisje turnde 
ze, maar vooral omdat de turnschool aan de overkant 

van de straat stond. “Je kunt niet zeggen 
dat ik een briljant turnster was. Maar ik 
werd wel altijd als eerste gekozen bij het 
voetbal op school.”
Via haar man, vechtsporttrainer Thom Ha-
rinck, leerde ze de professionele omgeving 
van sporters beter kennen. Samen leidden 
ze jarenlang een eigen sportschool. Toen 
Olfers eenmaal was overgestapt op rech-
ten, raadde Harinck haar aan sport en 
recht als keuzevak te kiezen. De voormalig 

hockey-internationaal Heiko van Staveren was op dat 
moment de enige bijzonder hoogleraar die zich met dat 
specialisme bezighield. Van Staveren vroeg Olfers bij 
hem te promoveren. In 2012 volgde zij hem op als bijzon-
der hoogleraar. 

VRAGEN KANTELEN
Wat maakt u als wetenschapper uniek?
“De meeste juristen passen het recht toe op de sport. Ik 
draai het ook om en ga uit van de sportwereld zelf. In de 
sport zijn gedragingen toegestaan die elders niet mogen. 
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Op straat mag niemand een ander zomaar knock-out 
slaan, maar in de boksring mag dat wel. Discriminatie is 
op grond van artikel 1 van de Grondwet verboden, behalve 
in de sport waar voortdurend onderscheid wordt ge-
maakt: tussen mannen en vrouwen, tussen niet-gehan-
dicapte en gehandicapte sporters en zelfs naar mate van 
handicap. Het interessante is dat die grenzen steeds ver-
schuiven. Bladerunner Oscar Pistorius mocht voordat hij 
zijn vriendin doodschoot meedoen aan de competitie van 
hardlopers met benen. Op de Olympische Spelen won 
Caster Semenya de 800 meter. Er werd veel gediscussieerd 
over de vraag of zij wel een vrouw is en of zij als vrouw 
mocht deelnemen, omdat zij (mogelijk) een afwijkend 
chromosomenpatroon heeft. Mogen twee mannen straks 
als ongemengd danspaar meedoen bij het ijsschaatsen of 
levert dat oneerlijke concurrentie op? Mag de biljartbond 
een sporter uitsluiten, omdat hij vanwege zijn geloofs-
overtuiging niet op zondag wil spelen?  
“Al dit soort zaken brengen nieuwe juridische en ethische 
vragen mee. Ik houd ervan die vragen te kantelen. Do-
ping bijvoorbeeld. Als ik aan mijn studenten vraag waar-
om doping niet mag, zeggen ze dat doping een gevaar op-
levert voor de volksgezondheid en vooral dat doping 
oneerlijk is. Als mensen ongelijke kansen hebben, is het 
niet eerlijk. Maar sport bestaat bij de gratie van ongelijk-
heid, anders eindigen alle wedstrijden in 0-0. De Austra-
lische zwemmer Ian Thorpe heeft schoenmaat 53, dat is 
oneerlijk. Het is oneerlijk dat ik met mijn 1.60 meter 
nooit een goede basketballer kan worden. Het is oneerlijk 
dat er in delen in de wereld minder zwembaden zijn, of 
geen zee of meer is, zodat de zwemsport zich daar minder 
ontwikkelt dan elders. En dat mensen met geld een grote-
re kans hebben om kampioen zeilen te worden, omdat 
zeilen een heel dure sport is. Sport is per definitie oneer-
lijk. Juist daarom is het zo interessant om de grenzen te 
trekken tussen wat nog wel en wat niet meer mag.”    
“Wat we rechtvaardig vinden, is altijd afhankelijk van 
plaats en tijd”, gaat Olfers verder. “Normen veranderen 
voortdurend. De sportwereld is wat dat betreft een klei-
ne maatschappij op zichzelf. Een vereniging is een de-
mocratie, met een ledenraad als parlement. Het intri-
geert me dat mensen binnen die kleine samenleving zo 
overhoop met elkaar kunnen liggen. Dat de emoties zo 
hoog kunnen oplopen. Het recht biedt mij het instru-

mentarium om daarmee aan de slag te gaan, maar uit-
eindelijk gaat het erom dat mensen met elkaar het ge-
sprek weer aangaan. In de sport kom je elkaar altijd 
weer tegen. Ik beschouw het als mijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om de samenleving een klein beet-
je vooruit te helpen. Ik ben ook geen advocaat meer. Ik 
ben slecht in het eendimensionale partijbelang. Als ik 



Michaël van Basten Batenburg
Advocaat en partner bij Delissen Martens Advocaten.

“Jurisprudentie van Sdu 
is voor ons de pijler onder 
het nieuwe werken.”
Advocatenkantoor Delissen Martens uit Den Haag gaat 
voorop als het gaat om het nieuwe werken. Michaël van 
Basten Batenburg: “De concurrentie groeit. Snelheid en 
beschikbaarheid van jurisprudentie is daarom essentieel. 
We kunnen nu gericht zoeken binnen jurisprudentie, 
commentaren en praktijkinformatie en krijgen daarmee 
snel een onderbouwd antwoord. Op kantoor, onderweg en 
thuis. Ook zien we dat jonge advocaten een goede balans 
tussen werk en privé steeds belangrijker vinden. Dit maken 
we met het nieuwe werken mogelijk. Het gemak om overal 
verder te kunnen werken aan een zaak, dat scheelt al 
heel veel.”

Ook sneller werken met jurisprudentie? 
Kijk op sdu.nl/advocatuur

Juris-
prudentie

Praktijk
bladen

Com-
mentaar

Voor de advocaten 
van Delissen Martens 
is snelheid steeds 
belangrijker.
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“HET IS VOOR 
BESTUURDERS 

MOEILIJK DE RUG 
RECHT TE HOUDEN 
ALS JE ZO WORDT 

BEDREIGD”

INTERVIEW

een zaak kan winnen, maar eigenlijk vind dat het alge-
meen belang verliest, heb ik de neiging naar de andere 
kant te buigen. Dan ben je geen goede advocaat. Ik ben 
zoals ik ben, een beschouwer, een wetenschapper, maar 
ook creatief en onafhankelijk.”

Als vrouw in de nog overwegend door mannen gedomineerde sportwe-
reld bent u een opvallende verschijning. Is uw sekse een voordeel of een 
nadeel? 
“Dat weet ik eigenlijk niet. Het interesseert me eerlijk ge-
zegd ook geen reet. Natuurlijk maakt het verschil of je 
een vrouw of een man bent, dat staat vast. In een door 
mannen gedomineerde wereld zijn vrouwen 
een andere ‘diersoort’, wat betekent dat je 
als vrouw altijd je eigen plek moet verove-
ren. Diversiteit in de besluitvorming is het 
beste. Ik heb dit jaar met oud-hardloopster 
Ellen van Langen in het bestuur van de EK-
atletiek gezeten en dat was helemaal top. 
Dat Ellen zelf die 800 meter heeft gelopen, is 
essentieel. Ik voeg daar mijn politiek-be-
stuurlijke en juridische ervaring aan toe. Zo 
zou het moeten zijn. Maar meestal werk ik 
met blanke mannen van zekere leeftijd, ben ik de enige 
die geen pak van Italiaanse snit draagt en ben ik de enige 
die niet kalend is. Als vrouw moet je harder werken, 
maar ook iets inbrengen dat niet als vrouwelijk wordt ge-
zien, namelijk de beheersing van het politieke spel. Als je 
dat spel niet wilt spelen, kom je niet in de bestuurlijke 
eredivisie. 
“Ik vind het spel leuk. Soms bereik je resultaat door een 
bepaald type man te laten denken dat ze hij het helemaal 
zelf heeft bedacht. Dat is prima. Ik heb minder scorings-
drift en als je zo iedereen in zijn kracht zet, kun je een 
heel eind komen. Zeuren en zeiken heeft in elk geval geen 
zin. Dat glazen plafond is niet van glas, het is van beton. 
Als je blijft springen, stoot je elke keer je hoofd. Beter is 
het te proberen ergens een weg te vinden om via een an-
dere manier naar boven te klimmen.”
 
AJAX
U zat in de raad van commissarissen van Ajax toen er een groot conflict 
uitbrak tussen Johan Cruijff en het bestuur. Cruijff wilde onder andere 
oud-voetbalinternational Tscheu La Ling naar voren schuiven, u als 

RvC weigerde dat. U bent destijds bedreigd. U kreeg haatmail en er 
werden zeer seksistische opmerkingen gemaakt. Wat heeft dat met u 
gedaan?  
“Ik ben wel iets van mijn positieve naïviteit kwijtgeraakt. 
Ik werd gevraagd om zes keer per jaar met de RvC te ver-
gaderen, gratis en voor niks, en dat allemaal om die 
mooie club vooruit te helpen. Dat leek me leuk. Al heel 
snel daarna merkte ik dat Ajax is als een mooie vrouw, zo-
als de marketingmanager van de club zei. Iedereen wil er-
bij horen. Dat had ik me eerder nooit zo gerealiseerd. 
Vanaf dag één heb ik het vooral fascinerend gevonden, 
zelfs de dreigementen. Maar ik heb wel gezien wat angst 

kan doen met mensen. De angst bij Ajax 
was groot.
“Ik spreek veel met (voormalig) wethouders 
die bijvoorbeeld een club failliet hebben la-
ten gaan. Die worden daarop, ook na jaren, 
nog steeds aangesproken. Burgemeesters 
die een wedstrijd verbieden worden regel-
matig ernstig geïntimideerd en kunnen 
soms zelfs hun eigen huis niet meer in. Het 
is voor bestuurders heel moeilijk de rug 
recht te houden als je zo wordt bedreigd. 

Zelf ben ik nooit bang geweest, het was vooral voor mijn 
gezin zwaar. Ik had Tscheu La Ling kunnen aanstellen. Ik 
sta tot op de dag van vandaag voor honderd procent achter 
het besluit om dat niet te doen.”

Daarmee ging u in tegen de wil van God, in de persoon van Johan 
Cruijff.
“Ja. Dat leverde op Youtube filmpjes op met verkrach-
tingsscènes van een pop die mij moest voorstellen. Ie-
mand heeft dat lopen bedenken. Hoeveel haat moet je 
dan voelen?” 

HET JONGENSDROOM-SYNDROOM
Hebt u een verklaring voor het gegeven dat er binnen de sport zoveel ru-
zie wordt gemaakt en de conflicten zo hoog oplopen?
“Om te beginnen is elke bond een monopolist. Daar be-
gint het gedonder al. Er is geen alternatief, sporters heb-
ben geen keus, zoals consumenten dat wel hebben. De 
macht concentreert zich in de top van zo’n bond. Hoe ko-
men mensen daar terecht? Dat weten we eigenlijk niet. 
Transparante benoemingsprocedures zijn er vaak niet. 



Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. 
Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Kijk op www.amadeuscapital.nl of 
bel direct met Karen op nummer +31(0)85 30 10 700
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MET DE ZEKERHEID VAN DE DUITSE STAAT?
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GERMAN WESEL FUND

5%



Mr. 11 2016 / 35

“NEGEN VAN DE TIEN 
KEER ZETTEN 

 SPORTERS DIE  
SPUIT NIET ZELF, 

MAAR ZIJ BETALEN  
WEL DE PRIJS”

Mijn stelling is dat er vaak keuzes worden gemaakt op ba-
sis van loyaliteit en niet op basis van kwaliteit. Terwijl we 
in de sport zelf gaan voor the best man for the job. Je bent een 
heel slechte coach als je een derderangs speler in het eer-
ste team zet. Met bestuurders gebeurt dat soms wel.
“Daarbij komt wat ik het jongensdroom-syndroom noem. 
In de top van veel sportverenigingen komen bestuurders 
bovendrijven die heel graag die positie willen hebben, 
omdat ze dan dicht bij de sporters staan. Daar is ook  
onderzoek naar gedaan. Vraag een willekeurig jongetje  
op straat wat hij wil worden en hij zegt profvoetballer.  
Als dat niet lukt, is the next best alternative om in de buurt 
van die toppers te zitten. Om met van die blije ogen, in 
pak, net wat te dik, langs het veld iets heel hard te roe-
pen. Of om in de volgauto te zitten als het over wielren-
nen gaat.
“Dat soort type man is heel eager. Geen enkel jongetje 
droomt ervan CEO van Unilever te worden, maar wel om 
net zo goed als Messi te worden. Die emoties moet je niet 
onderschatten. Het gevaar daarvan is dat bestuurders op 
het pluche blijven plakken. Het gevaar is dat bestuurders 
zich gaan gedragen alsof zij boven wet- en regelgeving 
staan. Maar niemand, ook de bestuurder niet, is groter 
dan de club en groter dan de bond. Bestuurders zijn altijd 
ondergeschikt aan het belang van de vereniging. Maar 
voordat iedereen dat inziet…”

Op incidenten en schandalen wordt vaak gereageerd met regelgeving. 
Net als in het bedrijfsleven zijn governance en integriteit momenteel 
belangrijke woorden in de sportwereld. Welke ontwik-
kelingen verwacht u op dat gebied?
“Allereerst zullen (big) data een grote rol 
gaan spelen, of het nu gaat om de opspo-
ring van corruptie en fraude, om data be-
treffende de gezondheid van sporters, of 
om de effectiviteit van trainingen. Ik geef 
je op een briefje dat er binnen korte tijd 
veel vragen zullen worden gesteld over dit 
soort gegevens en de privacybescherming 
van sporters.
“Daarnaast hoop ik dat we tot efficiënter regelwerk ko-
men. In de sport gold vroeger eigenlijk maar één regel: 
fair play. Iedereen moest zelf nadenken over wat dat pre-
cies betekende. Nu hebben we een reglement seksuele in-

timidatie, een reglement matchfixing, een reglement 
zus-en-me-zo. Regels creëren vaak een schijnveiligheid. 
We lijken tegenwoordig totaal voorbij te gaan aan het 
goede gesprek. Dat betreur ik. Ik kom regelmatig bij be-
stuurders of bondsleden die in de clinch liggen met een 
sporter en dan vraag ik: heb je elkaar al gesproken? En 
dan is het antwoord: nee. Dat komt door de steeds grotere 
commerciële belangen, maar soms ook door de opstelling 
van advocaten die er persoonlijk belang bij kunnen heb-
ben om conflicten te laten voortduren. Doodzonde vind ik 
dat. Een sporter krijgt altijd weer met de bond of club te 
maken. Al die tijd kan hij beter besteden aan trainen en 
het verbeteren van zijn prestaties.”

DOODSTEEK
U hebt onderzoek gedaan naar matchfixing en vindt het onterecht dat 
vooral sporters worden gestraft voor het maken van onderhandse wed-
strijdafspraken. Waarom?
“Matchfixing is de doodsteek voor de sport. Als uitslagen 
bij voorbaat vast staan, kijken we naar niets anders dan 
een toneelstuk. Ik ben tegen matchfixing, maar wil me 
liever concentreren op het systeem dar erachter schuil-
gaat. Het zijn vooral jonge sporters die verstrikt raken in 
het web van goksyndicaten. Ik vind het erg als dat soort 
jonge jongens wordt gestraft, terwijl de georganiseerde 
misdaad die achter dat soort praktijken schuilgaat er mee 
weg komt. Ik wil weten hoe die gokwereld nou precies in 
elkaar steekt. Hoe zijn de onder- en de bovenwereld pre-
cies verweven? En kun je iets aan die misstanden veran-

deren door de mogelijkheden in het legale 
gokcircuit bijvoorbeeld te vergroten?
“Ik ga altijd uit van de situatie zoals die is. 
Like it or not, maar er is altijd gegokt in de 
sportwereld. Hetzelfde geldt voor doping. 
Negen van de tien keer zetten de sporters die 
spuit niet zelf. Maar hoeveel medici zijn de 
laatste tijd gepakt omdat ze de middelen le-
veren? Het zijn altijd de sporters die de prijs 
betalen. Maar kunnen we de laboratoria nog 
wel vertrouwen, gelet op het Russische do-

pingschandaal? Kunnen we World Anti Doping Agency 
(WADA) wel vertrouwen? Het zou mij een lief ding waard  
zijn om het hele systeem te bekijken en ons niet alleen te 
richten op de individuele sporter.” 

INTERVIEW
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IK EN MIJN CLIËNT

Ik zou onze relatie als volgt willen kenmerken: wij werken 
meer in teamrelatie dan in cliënt-advocaat relatie. Samen met 
de fi nanciële man vormen wij, zoals we zelf zeggen, het Spes 
Bona kernteam. 
Plezierig vind ik aan het werken met mijn cliënt dat: Frans 
op mijn expertise vertrouwt en ik op de zijne. Het was voor ons 
bij aanvang van de samenwerking nog niet duidelijk hoe dit tra-
ject zou gaan verlopen en wat wij onderweg konden verwach-
ten. Wij zijn allebei in onze rol gegroeid en hebben veel ervaring 
opgedaan en dat doen wij elke dag nog steeds. Hij neemt mijn 
adviezen uiterst serieus en volgt deze – meestal – op. 
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: Frans is een 
kei in onderhandelen, maar houdt altijd de menselijke factor 
voor ogen. Ik souffl  eer waar nodig en leg het resultaat vast. 

Ik weet van het privéleven van mijn cliënt het volgende: 
Frans wast op vrijdag altijd zijn auto en hij is gek op chocola.
Het spannendste moment dat ik met mijn cliënt heb mee-
gemaakt is: het eerste vonnis dat ik kreeg tijdens onze samen-
werking. Deze zaak ging om de vraag voor wiens rekening het 
vervangen van de veldverlichting in het Gelredome komt: voor 
Spes Bona als verhuurder of voor de huurder. Uiteindelijk trok-
ken we gelukkig aan het langste eind, zelfs bij het gerechts-
hof.
Wat zou ik veranderen als ik één dag de baas was bij mijn cli-
ent? Het ‘Spes Bona project’ is naar zijn aard een eindig pro-
ject. Het gaat er uiteindelijk om dat de portefeuille wordt geli-
quideerd. Als ik één dag de baas was bij Spes Bona, zou ik alles 
in het werk stellen om dat te veranderen. 

JURJAN ADRIAANSENS OVER 
FRANS GIELGENS

Naam advocaat: Jurjan Adriaansens Leeftijd: 
42 Kantoor: M2 Advocaten B.V. te Amsterdam 
Over: Frans Gielgens, directeur van Spes Bona 
Vastgoed B.V. Werken samen sinds: 2012 
Inhoud samenwerking: Ik ben het juridisch ge-
weten van Frans en Spes Bona Vastgoed B.V. Dat 
zijn overigens niet mijn woorden maar de zijne. 
Ik adviseer Frans op allerlei juridische gebieden 
die samenhangen met de exploitatie en de liqui-
datie van een deel van de voormalige Eurocom-
merce vastgoedportefeuille.



De vertaling van uw teksten moet kloppen en mag geen aanleiding geven tot 
interpretatieverschillen, elke nuance moet overkomen. 

Het online Juridisch-Economisch Lexicon biedt u de zekerheid van een accurate 
vertaling van uw juridische en economische teksten van en naar het Engels en/
of Duits. De vele voorbeeldzinnen in het Lexicon helpen u de juiste term te kiezen. 
Vaak vindt u zelfs een kant-en-klare vertaling van de zin waar u aan werkt.

Het Juridisch-Economisch Lexicon
De zekerheid van de juiste vertaling

Meer informatie of bestellen?
Ga naar www.wolterskluwer.nl/lexicon

*  No offence shall be punishable unless it was an offence under the law at the time it was 
committed / Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich festgelegt 
war, bevor die Tat begangen wurde

Maar dan in het Engels of Duits*

Geen feit is strafb aar dan 
uit kracht van een daaraan 
voorafgegane wettelijke 
strafb epaling

Samensteller: 
Aart van den End, 
Gateway Woordenboeken

•   NL-EN: ruim 87.000 ingangen 
en 68.500 voorbeeldzinnen

•  EN-NL: ruim 63.500 ingangen 
en 112.000 voorbeeldzinnen

•  NL-DE: ruim 87.000 ingangen 
en 68.500 voorbeeldzinnen

•  snel en makkelijk zoeken

•  wekelijkse update, dus altijd 
actueel

Nu ook 
Nederlands-Duits
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FRANS GIELGENS OVER 
JURJAN ADRIAANSENS

Naam: Frans Gielgens Leeftijd: 61 Bedrijf en 
functie: Spes Bona Vastgoed B.V., directeur 
Plaats: Almere Over: Jurjan Adriaansens, ad-
vocaat bij M2 Advocaten Werkzaamheden: be-
heren en verhuren van een vastgoedportefeuille 
bestaande uit twintig kantoren, een voetbalsta-
dion en twee grondposities met het uiteindelij-
ke doel om deze portefeuille op middellange ter-
mijn te verkopen.

Ik zou onze relatie als volgt willen kenmerken: Een twee-
eenheid. Jurjan is ons juridisch geweten en wordt overal waar 
juridische zaken (kunnen) spelen bij betrokken. Volstrekt ver-
trouwen en transparantie over en weer.
Plezierig vind ik aan het werken met mijn advocaat dat: hij 
een uitstekend klankbord is en ook, indien noodzakelijk, te-
gengas geeft. Daarnaast is hij altijd mijn gesprekspartner, geen 
junior of assistent.
Een heel goede eigenschap van mijn advocaat is: perfecte be-
reikbaarheid en snelle, kordate reacties.
Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: wij weten exact 

wat de koers is van Spes Bona; ik hou mij bezig met het com-
merciële deel en Jurjan met het juridische.
Ik weet van het privéleven van mijn advocaat het volgende: 
met onze beide partners hebben wij een gezellige avond bij mij 
thuis gehad!
Het spannendste moment dat ik met mijn advocaat heb mee-
gemaakt is: of hij zijn eerste rechtszaak voor mij zou winnen. 
Dat heeft hij gedaan!
Wat zou ik veranderen als ik één dag de baas was bij mijn ad-
vocaat? Zou frustrerend zijn voor mij, want ik zou niets kun-
nen toevoegen of willen veranderen.

IK EN MIJN ADVOCAAT
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NautaDutilh heeft een gebedsruimte in het nieuwe pand aan de Zuidas. Juristen 
van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse afkomst zijn er zeer 
welkom, net als bij de andere grote kantoren en bij de Rechtspraak. Maar 
biculturele advocaten en notarissen zijn schaars op de Zuidas. Ook in de 
justitiepaleizen zijn ze niet veel te vinden. Waarom? De simpelste verklaring:  
het duurt gewoon enkele generaties. 

DOOR LEX VAN ALMELO   

EEN DALMATIËR 
MET EEN PAAR 
VLEKKEN

DIVERSITEIT

BICULTURELE DIVERSITEIT
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“ALS HET IN DIT 
TEMPO DOORGAAT

ZIJN WE OVER 
TIEN, TWINTIG 

JAAR NOG 
NIET VERDER”

DIVERSITEIT

O nzichtbare processen zorgen ervoor dat de Recht-
spraak en andere instituties blanke bastions blij-
ven”,  zei Ruud Winter onlangs in het magazine 

van de Rechtspraak. “We moeten echt anders gaan den-
ken”,  vindt de vice-president van het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven, zoon van een Suri-
naamse vader en een Nederlandse moeder. 
Op een discussieavond van het Nederlands 
Juristen Comité voor de Mensenrechten af-
gelopen voorjaar zei Winter dat hij door 
hard werken altijd alles heeft kunnen doen 
en worden wat hij wilde. Een jonge zwarte 
offi  cier van justitie had ervaren dat zij altijd 
twee keer zo hard als anderen moest lopen 
om serieus te worden genomen, zo blijkt uit 
het verslagje dat senior rechter Willem Kort-
hals Altes schreef op ivorentoga.nl. Hij tekende verder op 
dat zeven procent van de rechters en elf procent van de 
rechterlijke ambtenaren een biculturele achtergrond 
heeft. De bron van deze cijfers is echter onduidelijk. 

WIT BASTION
In de loop der jaren heeft het diversiteitsbeleid bij de 
Rechtspraak geleid tot een fl inke inhaalslag van vrou-
wen. Van de 2360 rechters is 56 procent vrouw en sinds 1 
september hebben zes van de elf rechtbanken een vrouw 
als president. Maar de biculturele diversiteit is van een 
heel andere orde en daarmee wil het nog niet lukken. 
“Het beleid heeft niet gebracht wat we ervan verwacht-
ten”,  zei diversiteitsmedewerker Herma Rappa-Velt van 
de Raad voor de rechtspraak tijdens een sessie over diver-
siteit op de Dag van de Rechtspraak in september. Recht-
spraakonderzoeker Albert Klijn verbaasde zich tijdens die 
sessie over het ‘haastgevoel’. Het duurt immers een paar 
generaties voordat zulke veranderingen hun beslag krij-
gen. Maar voor sommigen gaat het te langzaam. Rappa-
Velt: “In dit tempo zijn wij over tien, twintig jaar nog 
niet verder.” Een vrouwelijke rechter wist zich te herinne-
ren dat de Rechtspraak in 2001 al zocht naar rechters met 
diverse achtergronden, zodat die een betere afspiegeling 
van de maatschappij zou zijn. “Ik vind het vervelend dat 
we nog steeds een wit bastion zijn.” Een rechter-commis-
saris zei: “De Rechtbank Rotterdam is de meest multicul-

turele rechtbank van Ne-
derland, maar ook wij 
hebben nog geen rech-
ters van Turks-Neder-

landse en Marokkaans-
Nederlandse achtergrond. 

Het probleem zit onder 
meer in de oplei-

ding. Om bicul-

turele sollicitanten te kunnen aannemen, moeten ze er 
wel zijn.”
Volgens antropologe Sylvia van der Raad, die in 2015 pro-
moveerde op een onderzoek naar juristen van niet-Neder-
landse afk omst bij de rechtspraak en Zuidas-kantoren, is 

er wel degelijk genoeg aanbod. “Maar stu-
denten kiezen eerder voor de advocatuur dan 
voor de rechterlijke macht.”
De Turks-Nederlandse rechter Meryem Aksu 
(Rechtbank Overijssel) beaamt dat. Bicultu-
rele studenten willen volgens haar liever ad-
vocaat worden dan promoveren of rechter 
worden – zoals Aksu allebei deed. “Zij ko-
men niet uit de sterkste klasse en als je het 
dan toch redt, heb je behoefte om te schitte-
ren. Dat doe je eerder op een kantoor aan de 

Zuidas of met een eigen advocatenkantoor dan als rech-
ter.”
De rechtspraak heeft bovendien een imagoprobleem. 
Turkse en Marokkaanse Nederlanders zien de rechter niet 
zelden als onderdeel van een corrupt systeem in plaats 
van als zelfstandig oordelend en onafh ankelijk ambte-
naar. “In ons land zijn rechters om te kopen”,  zei een 
vrouw van Turkse oorsprong tijdens genoemde diversi-
teitssessie. “Mijn vrienden willen advocaat worden om te 
strijden tegen onrecht.” Kortom, er solliciteren te weinig 
biculturele juristen bij de Rechtspraak. Maar bij de grote 
kantoren is het niet veel beter.

TRADITIONELE BRIL
Dat er nog weinig biculturelen te vinden zijn bij de recht-
spraak en op de grote kantoren zit deels in de studenten en 
jonge juristen zelf en deels in de manier waarop naar hen 
wordt gekeken. Door hun afk omst kampen zij niet zelden 
met een gebrek aan zelfvertrouwen. Aksu: “Er spelen pro-
cessen in het onderbewustzijn. Iedereen wil dat je slaagt, 
maar je wordt als anders gezien. Door de manier waarop je 
door Nederlanders bejegend bent, zie je jezelf als minder 
geschikt en heb je onbewust het idee dat je er niet bij mag 
horen. Wanneer ik nu als rechter onzeker ben over een 
zaak wordt dat uitgelegd alsof ik zelf onzeker ben.”
Van der Raad herkent het patroon van ‘othering’, waarbij 
dingen die misgaan worden toegeschreven aan de andere 
culturele of etnische achtergrond. Voor haar promotieon-
derzoek interviewde zij ongeveer dertig advocaten en werk-
te zij op een rechtbank achter de schermen als griffi  er. 
De organisaties willen biculturele juristen volgens Van 
der Raad wel ‘insluiten’, maar de pogingen stranden nog-
al eens op subtiele uitsluitingspraktijken op de werkvloer. 
Het gaat zelden zo ver dat ze de biculturele collega voor de 
grap bestempelen als “bommenlegger” of “Marokkaanse 
overvaller”, zoals NRC Handelsblad in juli optekende uit de 

“
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“CULTURELE 
VERSCHILLEN 
WORDEN MEER  

GEZIEN ALS 
GEBREK DAN ALS 

MEERWAARDE”
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mond van een – inmiddels naar Spanje ver-
trokken − Afghaanse advocaat-medewerker. 
Volgens Van der Raad worden de verschillen 
meestal op subtielere wijze beklemtoond. Zo 
vertelde een advocate dat collega’s denken dat 
zij geen moslim is of geïntegreerd is omdat zij 
geen hoofddoek draagt. 
Van der Raad: “Turkse en Marokkaanse Neder-
landers wordt in de praktijk een islamitische 
achtergrond toegedicht. Dat is een van de 
problemen. Verder worden de culturele ver-
schillen te veel gezien als een gebrek in plaats 
van als meerwaarde. Iedereen maakt wel eens taalfouten. 
Bij biculturelen wordt dan gedacht: ze spreken thuis geen 
Nederlands. Terwijl bij autochtone juristen wordt ge-
dacht dat ze een nacht hebben doorgehaald of de avond 
daarvoor zwaar getafeld hebben.”
Bij sollicitaties wordt volgens Aksu te veel door een tradi-
tionele bril gekeken naar het cv. “Aan de Zuidas selecteren 
ze erg op nevenactiviteiten. Bijvoorbeeld of je praeses 
bent geweest van een studentenvereniging. Maar heel 
veel biculturele studenten hadden daar geen tijd voor, 
omdat zij door hun klasseachterstand al keihard moesten 
werken om überhaupt af te studeren. Ik had voor mijn 
studie wel een steuntje in de rug willen hebben en had bij 
mijn sollicitaties graag gehad dat er meer oog voor is dat 
iemand harder heeft moeten werken om een bul te ha-
len.” Als je eenmaal bent aangenomen vindt Aksu het pri-
ma om je aan te passen aan de normen van de organisa-
tie. “Maar je moet wel jezelf blijven en je achtergrond 
niet verloochenen.”
Van der Raad: “Op de grote kantoren en in de Rechtspraak 
is nog te weinig ruimte om anders te kunnen zijn. Neder-
landers hebben geen positieve associaties bij mensen met 
een andere etnische achtergrond. Ook worden de kinde-
ren van arbeidsmigranten net als hun ouders gezien als 
zwak en hulpbehoevend.”

AFSPIEGELING
Als het waar is dat biculturele juristen vaker voor de advo-
catuur kiezen dan voor de Rechtspraak, waarom zijn zij 
dan zo schaars op de Zuidas? Ligt het aan 
het gebrek aan zelfvertrouwen en het gevoel 
er niet bij te horen? Of bestaat daar inder-
daad te weinig ruimte om anders te zijn?
“Wij hebben niets liever dan dit soort colle-
ga’s en bij NautaDutilh is het prima toe-
ven”,  zegt bestuursvoorzitter Erik Geerling. 
Heeft het kantoor dan bijvoorbeeld een ge-
bedsruimte? “Eh…ja, die is er in principe. 
We zijn net verhuisd, dus daar is rekening 
mee gehouden.” Afgezien van het IQ vindt 

Geerling dat het advocatenkantoor een af-
spiegeling moet zijn van de samenleving. 
Dat NautaDutilh dit nog onvoldoende is, 
geeft hij grif toe. De vraag waardoor dat 
dan komt is de one million dollar question,  
zegt Geerling, die aangeeft dat de oorzaak 
bij beide partijen ligt. 
Sollicitanten moeten de nodige ambitie 
en sociale vaardigheden hebben, hard 
willen werken en passen bij de bedrijfs-

cultuur van het kantoor dat naast de liti-
gation-praktijk vooral transacties begeleidt en contracten 
schrijft voor ondernemingen. Aan de andere kant is het 
de vraag of NautaDutilh nieuwe medewerkers niet te veel 
zoekt in eigen kring. Het kantoor laat dat momenteel on-
derzoeken door de Vrije Universiteit. Geerling: “Mis-
schien zijn degenen die bij ons de sollicitatiegesprekken 
doen wel biased. Maar het is een wijdverbreid misverstand 
dat wij alleen maar kijken of iemand lid is geweest van de 
senaat van een studentenvereniging of andere bestuurs-
functies heeft gehad. Je moet sociaal enige begaafdheid 
hebben en invoelend zijn, omdat de cliënt en de omge-
ving daarom vragen. Daarvan willen wij iets terugzien in 
het cv. Maar als je bij een wetswinkel hebt gewerkt of an-
dere activiteiten hebt uitgevoerd op sociaalrechtelijk ge-
bied dan telt dat ook mee. Dus als je de ambitie hebt, sol-
liciteer dan gewoon.” De recruiters van NautaDutilh 
leggen volgens Geerling ook actief contact met netwerken 
van allochtone studenten. 

ONGEMAKKELIJK
Er zijn natuurlijk ook biculturele advocaten en (kandi-
daat-)notarissen die werken op kleinere kantoren of een 
eigen kantoor hebben (cijfers zijn niet bekend). Maar de 
26 grootste kantoren trekken de aandacht sinds zij in 
april 2007 een diversiteitsintentieverklaring publiceerden 
en elk groot kantoor een portefeuillehouder diversiteit 
heeft. De Nederlandse Orde van Advocaten had het onder-
werp zo’n tien jaar geleden hoog op de agenda staan. 
Maar op dit moment doet de beroepsorganisatie er niets 
aan en laat de woordvoerder weten dat het een zaak is van 

de kantoren zelf. De Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie heeft nooit een diversi-
teitsbeleid gehad en laat het streven naar 
meer diversiteit ook over aan de individuele 
kantoren.
Vrouwen hebben sinds de intentieverklaring 
wel een flinke opmars gemaakt op de grote 
kantoren, maar verder zijn de smoelenboe-
ken op de Zuidas een stuk witter dan de Ne-
derlandse samenleving en lijkt het tableau 
van de grote kantoren op een dalmatiër met 
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een paar vlekken. De vraag waarom er zo weinig advoca-
ten en notarissen van Turkse en Marokkaanse afkomst 
zijn, blijkt ongemakkelijk voor veel kantoren en professi-
onals die wij benaderden. Een rondgang langs grote kan-
toren levert veelal afwijzende reacties op. Iedereen vindt 
het een belangrijk thema, ook de individuele advocaten 
en notarissen die wij benaderden. Maar om daar nu open-
lijk iets over te zeggen… “Wij selecteren alleen op kwali-
teit en registreren geen aantallen biculturele advocaten 
en notarissen; dat mag niet eens”,  laat Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn bijvoorbeeld weten. Gezien het ta-
bleau is het de recruiters van de landsadvocaat niet gelukt 
om voldoende kwaliteit uit Turkse en Marokkaanse krin-
gen in te lijven.
Behalve NautaDutilh en Allen & Overy zijn andere advoca-
tenkantoren om uiteenlopende redenen evenmin toe-
schietelijk. De nieuwe voorlichter van AKD heeft het te 
druk. De Brauw Blackstone Westbroek slaat deze keer 
over, omdat het eerder meewerkte aan een artikel naar 
aan leiding van het proefschrift van Sylvia van der Raad. 
Stibbe heeft weliswaar veel aandacht voor dit ontzettend 

belangrijke thema, maar ziet ook af van medewerking. 
Een kleiner kantoor als het Haagse notariskantoor Lont 
& Lalhomed doet evenmin mee. Fazilah Lalhomed vindt 
het goed dat er onderzoek wordt gedaan naar het gebrek 
aan diversiteit in de juridische sector “om zo een reëel 
beeld te schetsen”, maar vindt het als notaris in haar po-
sitie wel lastig om aan een interview deel te nemen. Ook 
de advocaten die wij benaderden, blijken vaak huiverig 
om openlijk uitspraken te doen, hoe belangrijk zij het 
onderwerp ook vinden. Zo zegt de enige biculturele advo-
caat op een groot randstedelijk advocatenkantoor off the 
record dat hij het altijd zeer prettig heeft gevonden dat 
zijn afkomst nooit een thema is geweest. Ook niet op de 
twee Zuidas-kantoren waar hij als student werkte. Een 
discussie over dit onderwerp vindt hij nuttig, maar met 
een interview over diversiteit zou zijn afkomst te veel ge-
wicht krijgen. 

VOORSORTEREN
Is etnische afkomst nu wel of niet een issue? En krijgen 
de grote kantoren en de Rechtspraak inderdaad zo wei-

“ Een cliënt helpen of 
een goede verzekering 
selecteren? Ik weet wel 
wat ik het liefste doe.”

In de drukte van alledag staat uw hoofd wel naar andere dingen dan verzekeringen, 
pensioenen of kantoorartikelen. Toch zijn ook deze zaken onlosmakelijk verbonden met het 
runnen van een notarispraktijk. Balieplus heeft de keuze voor u makkelijk gemaakt: al onze 
diensten en producten zijn geselecteerd op hun geschiktheid voor juridisch dienstverleners én 
hun medewerkers. En als lid – dat bent u via KNB – profiteert u van nog veel meer voordelen. 
Meer weten? Bel 070 205 9180, 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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nig sollicitanten met een Turkse of Marok-
kaanse afkomst? Het lijkt erop dat er inmiddels 
voldoende juristen zijn met deze culturele ach-
tergrond, maar dat zij de weg naar de grote kan-
toren en de gerechten nog niet weten te vinden. 
Zij lijken niet altijd te geloven in hun kan-
sen op de Zuidas of zijn te onbekend met 
het beroep van rechter of notaris.
Een kandidaat-notaris bij een Amsterdams 
kantoor denkt dat de persoon wel, maar de 
afkomst geen rol speelt. Mede daarom kiest 
hij er bij nader inzien voor om niet-herken-
baar in dit artikel aan het woord te komen. 
Jonge biculturele juristen kiezen volgens 
hem eerder voor de advocatuur uit onbe-
kendheid met het notarisberoep. “Ik heb het 
beroep van notaris zelf ontdekt tijdens mijn studie. Ik 
wilde iets doen met vastgoed en mijn docent zei toen dat 
ik dan moest kijken naar het notariaat. Die onpartijdige 
positie leek mij wel wat.” Hij ging enkele jaren geleden 
als student werken bij een notariskantoor buiten de 
Randstad, waar de diversiteit na zijn vertrek ver te zoeken 
is. “We krijgen het aanbod niet”, verklaart de bestuurs-
voorzitter van dat kantoor. Hij vond de student een pien-
tere jongen, maar ook een “slow starter”. De kandidaat-no-
taris beaamt dat: “Ik was nog niet goed genoeg en kreeg 
het advies om te kiezen voor een kantoor waar ik met 
mijn afkomst een bepaalde praktijk kon opbouwen.” Hij 
koos echter voor een praktijk met internationale vast-
goedtransacties.
Volgens de eerder aangehaalde anonieme advocaat-mede-
werker van een groot kantoor geloven biculturele advoca-
ten niet dat zij kunnen slagen bij een groot kantoor. “Bi-
culturele studenten denken vaak dat het toch niet lukt en 
sorteren daarom niet voor op een baan bij een groot kan-
toor.” Op die manier komt de voorspelling dat het niet 
lukt vanzelf uit. 
Mieke de Vos van Allen & Overy: “Misschien denken stu-
denten met een biculturele achtergrond inderdaad niet 
altijd direct aan de advocatuur, in ieder geval niet aan ad-
vocatuur binnen een van de grote kantoren. Daarom be-
geleiden A&O-advocaten die aan het begin van hun carriè-
re staan, onder anderen biculturele studenten bij hun 
studie en de aanloop naar de eerste ‘echte’ baan.”
Net als bij NautaDutilh betrekt de recruitmentafdeling 
van Allen & Overy ook biculturele studentenverenigingen 
bij de wervingsactiviteiten. Met als resultaat dat het kan-
toor het op het punt van etnische diversiteit steeds beter 
doet. De Vos: “Als internationaal kantoor wisselen wij 
veel mensen uit tussen de landenpraktijken en werken er 
op het kantoor in Amsterdam dus mensen met diverse na-
tionaliteiten en uiteenlopende achtergrond en afkomst. 

Dat is ook precies wat onze cliënten wensen.”
Volkan Capkurt, advocaat bij Allen & Overy, mailt 
ons na een overleg met zijn kantoorgenoot Aziz 

Bouhbouh en Mieke de Vos: “Ik zit bij A&O omdat 
ik het hier al best divers vind. Je hoeft echt niet 

bij het corps te hebben gezeten om bij een 
groot kantoor aan de slag te gaan. Als eer-
stegeneratiestudent mis je op dit punt na-
tuurlijk wel rolmodellen in je familie. Ik 
heb mezelf in het tweede jaar van mijn stu-
die bewust aangesloten bij een studenten-
vereniging. Dat is goed voor je netwerk en je 
sociale vaardigheden.”
Aziz Bouhbouh raadt multiculturele sollici-
tanten aan hetzelfde te doen als alle andere 
sollicitanten die bij een groot advocatenkan-

toor willen werken: “Met mensen uit de praktijk praten, 
stages lopen en business courses of masterclasses volgen.” Zelf 
deed hij dat bij enkele grote kantoren en koos hij voor Al-
len & Overy omdat hij daar “aangenaam verrast” werd 
door de cultuur. “Misschien scheelt het iets dat dit een 
internationaal kantoor is en dat er dus al veel wordt sa-
mengewerkt door collega’s met een Westerse en met een 
niet-Westerse culturele achtergrond.” 

LANGE ADEM
Ook al lijken er dus wel degelijk kansen te zijn, de ‘klik’ 
komt nog te weinig tot stand. Is het een kwestie van tijd 
voordat de Rechtspraak en grote kantoren een betere af-
spiegeling zijn van de maatschappij? Sylvia van der Raad 
denkt van niet. “Zonder quota zie ik niets veranderen, 
want het gaat niet alleen om cultuur, maar ook om een 
sociaal-economische achterstand.” Meryem Aksu ziet 
weinig in quota en kan zich er niets bij voorstellen dat je 
gerekruteerd wordt omdat je een kleurtje hebt.
“Als er al een achterstand bestaat”, is het volgens Aziz 
Bouhbouh inderdaad nog maar “een kwestie van tijd” 
voordat die wordt ingelopen. Ook Volkan Capkurt gelooft 
dat: “Mijn grootouders vestigden zich in Nederland. Zij 
en mijn ouders hadden een te beperkte opleiding om te 
gaan studeren. Ik ben van de derde generatie, maar ben 
in mijn familie eerstegeneratiestudent. Je zou het dus 
ook kunnen omkeren en zeggen: een eerstegeneratiestu-
dent van Turkse afkomst komt al direct bij A&O terecht. 
Mijn overtuiging is dat het aanbod aan multiculturele ju-
risten snel toeneemt. Dat zag ik al in mijn studietijd.”
Volgens de twee advocaten van Allen & Overy lijkt het dus 
op den duur vanzelf in orde te komen. Maar misschien is 
die conclusie te eenzijdig en moeten advocaten, notaris-
sen en rechters van Nederlandse afkomst zich alvast af-
vragen of zij de wens om biculturele juristen in te lijven 
niet dwarsbomen met een etnocentrische benadering.  

 “JE HOEFT ECHT 
GEEN CORPSLID TE 
ZIJN GEWEEST OM 

BIJ EEN GROOT 
KANTOOR AAN DE 
SLAG TE GAAN”



Vaardigheden-Effectief schrijven 
Di 15 nov, 10.00-16.30u 
5 PO NOvA (Beroepsv.)

Basiscursus Wet bescherming 
persoonsgegevens 
Do 10 en 17 nov, 10.00-16.30u 
10 PO NOvA

Verdiepingscursus: Van legal 
projectmanagement naar waardereactie - 
Het Efficiënte Advocatenkantoor 
Do 17 en 24 nov, 10.00 - 16.30u 
10 PO NOvA

Actualiteiten Onteigeningsrecht 
Vr 18 nov, 12.30-17.00u 
4 PO NOvA, 4 LRGD 

Verdiepingscursus Legal English: 
Practicing & Drafting Contracts 
Ma 21 en 28 nov, 14.30-21.00u 
10 PO NOvA, 10 KNB, 

Actualiteiten Mededingingsrecht 
Ma 21 nov, 14.30-21.50u 
6 PO NOvA, 6 NEVOA

Actualiteiten Nieuwe wet 
natuurbescherming 
Di 22 nov, 12.30 -17.15u 
(Stibbe N.V.) 
4 PO NOvA 

Vaardigheden - Helder en foutloos 
formuleren 
Do 24 nov, 10.00-16.30u 
5 PO NOvA (Beroepsv.)

Actualiteiten Formeel Belastingrecht 
Vr 25 nov, 10.00-16.30u 
5 PO NOvA, 5 RB 

Actualiteiten Verbintenissenrecht 
Vr 25 nov, 12.30-16.45u 
4 PO NOvA, 4 PE Cassatie 

Actualiteiten Wet, Markt en Overheid
Di 29 nov, 13.00-16.45u 
3 PO NOvA

Verdiepingscursus 
Beroepsaansprakelijkheid Notariaat
Di 29 nov, 16.00-21.30u
4 PO NOvA, 4 KNB

Vaardigheden-Onderhandelen met succes 
Do 1 dec, 10.00-16.30u 
5 PO NOvA (Beroepsv.) 

Actualiteiten Mensenhandel 
Do 1 dec, 09.30-17.15u 
6 PO NOvA 

Congres Private law and market 
regulation
Vr 2 dec, 09.00-17.00u 

Vaardigheden bestuurlijke processtukken 
opstellen
Vr 2 dec, 10.00-16.30u 
5 PO NOvA

Basiscursus Immigratierecht 
Di 6 dec, 10.00-16.30u 
5 PO NOvA 

Actualiteiten Bestuursrecht 
Di 6 dec, 12.30-17.15u 
4 PO NOvA 

Actualiteiten Straf(proces)recht 
Wo 7 dec, 10.00-16.30u 
5 PO NOvA 

Actualiteiten Bestuursrecht
Woe 7 dec, 13.00 -16.30u, 
(Stibbe N.V.)
3 PO NOvA 

Actualiteiten Arbeidsrecht 
Do 8 dec, 09.30-17.15u 
6 PO NOvA 

Actualiteiten Aanbestedingsrecht 
Do 8 dec, 17.00-21.00u 
3 PO NOvA 

Basiscursus Business valuation voor 
insolventierechtjuristen en curatoren 
Do 8 dec, 16.00-21.30u 
4 PO NOvA 

Actualiteiten 
Overheidsaansprakelijkheidsrecht 
Vr 9 dec, 09.45-16.15u 
5 PO NOvA 

Actualiteiten Jihadisme & Terrorisme 
Vr 9 dec, 13.00-17.15u 
4 PO NOvA,  Voltekend

Cursusaanbod 
2016/2017

Rechtsgeleerdheid

Juridisch Post Academisch Onderwijs

Verdiepingscursus Burgerlijk Procesrecht in 
de praktijk 
Vr 9 en 16 dec, 10.00-16.30u 
10 PO NOvA, 10 PE Cassatie 

Actualiteiten Ambtenarenrecht 
Ma 12 dec, 09.30-17.00u 
6 PO NOvA 

Vaardigheden-Overtuigen op papier 
Ma 12 dec, 10.00-16.30u 
5 PO NOvA, 5 LRGD (Beroepsv.)

Actualiteiten Wet openbaarheid van 
bestuur
Di 13 dec, 12.30-17.15u, 
(Stibbe N.V.)
4 PO NOvA

Actualiteiten Pensioenrecht 
Di 13 dec, 16.00-21.30u
4 PO NOvA 

Actualiteiten Wet Bescherming 
Persoonsgegevens 
Di 13 dec, 10.00-16.45u 
5 PO NOvA

Actualiteitendag Ondernemingsrecht 
Di 13 dec, 15.00-21.30u 
5 PO NOvA, 5 KNB 

Vaardigheden-Argumentatieleer: 
Gelijk hebben én krijgen 
Wo 14 dec, 09.30-17.15u 
6 PO NOvA, 6 LRGD (Beroepsv.) 

Actualiteiten Omgevingsrecht 
Do 15 dec, 13.00-17.15u,  
(Stibbe N.V.) 
4 PO NOvA, 4 NEVOA 

Verdiepingscursus Bewijslastverdeling in 
civiele zaken 
Do 15 dec, 16.00-21.30u 
4 PO NOvA, 4 PE Cassatie 

Actualiteiten digitalisering in het 
bestuursrecht
Do 15 dec, 13.00-17.15u 
4 PO NOvA

Bij ons leer je de wereld kennen

Juridisch PAO
Opleidingen Cursussen
Symposia Incompany

www.paoleiden.nl

UL-Alumni 10% korting 
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Actualiteiten Vreemdelingen- en 
Vluchtelingenrecht
Do 15 dec, 09.30-17.00u
6 PO NOvA Actie: 250eur!

Actualiteiten Staatssteun 
Vr 16 dec, 13.00-17.15u
4 PO NOvA

Verdiepingscursus Recht & Literatuur 
Vr 16 dec, 12.15-16.45u 
4 PO NOvA
 
Verdiepingscursus Recht & Cultuur 
Di 20 dec, 12.30-17.00u 
4 PO NOvA

Verdiepingscursus Beroepsethiek en 
Tuchtrecht 
Di 20 dec, 09.30-17.15u 
6 PO NOvA

Actualiteiten Huurrecht 
Di 20 dec, 16.00-21.00u 
4 PO NOvA

Verdiepingscursus Europese subsidies
Do 22 dec, 13.00 - 17.15u
4 PO NOvA

Nieuw ontwikkelingen Insolventierecht
Do 22 dec, 16.00-21.15u
4 PO NOvA, 4 KNB

VOORAANKONDIGING Voorjaar 2017 
– Inschrijving gestart

Specialisatiecursus Bijzondere Curator in 
Jeugdzaken 
Do 19 en vr 20 jan, 09.00-19.00u 
15 PO NOvA (8 jur/7 beroepsv.), 15 MFN (cat. 2)

De tweede terugkomdag Bijzondere 
Curator 
Do 26 jan, 15.00-20.30u 
4 PO NOvA, 4 MFN (cat. 2) 

KEI - Digitalisering in het civiel 
procesrecht - 2017
Do 16 feb, 13.00-17.15u
4 PO NOvA, 4 PWO

Verdiepingscursus procederen in 
IE-zaken (VIEPA gerelateerd)
Di 28 mrt, di 11 apr, di 16 mei, di 6 juni, 
10.00- 16.30u

Actualiteiten Arbitrage 
Do 6 apr, 09:30 - 17.u 
6 PO NOvA, 6 KBvG 
20 PO NOvA

Verdiepingscursus Europese 
Subsidieregelingen
Vr 7 apr 17 
4 PO NOvA, 4 PWO

Verdiepingscursus Legal English
Ma 10, di 11 apr, ma 12 en 19 juni, 14:30 - 21:30u
20 PO NOvA

Praktijkserie Omgevingswet 2017 
Start vanaf  mei en juni

10 jaar Wft – Lustrumcongres Hazelhoff 
Centre
Do 11 mei 
PO NOvA t.z.t. in aanvraag

Basiscursus Intellectuele Eigendom voor 
de praktijk
Do 11 en 18 mei, 10.00-16.30u
10 PO NOvA 

Basiscursus Ambtenarenrecht
Di 16 en 23 mei, 10.00 - 16.30u
10 PO NOvA

Verdiepingscursus Finance for Lawyers: 
Balans- en jaarrekeninglezen voor 
juristen
Wo 17 en 24 mei, 14.30-21.00u
10 PO NOvA, 10 KNB

Congres Onroerend goed transacties in 
een veranderende juridische omgeving
Vr 19 mei, 10.00-17.15u
5 PO NOvA, 5 KNB

Actualiteiten Digitalisering in het 
bestuursrecht (KEI) - 2017
Di 23 mei, 12.30-17.15u
4 PO NOvA

Vaardigheden: helder en foutloos 
formuleren
Di 30 mei, 10.00-16.30u
5 PO NOvA, 5 LRGD

Basiscursus Huurrecht 2017
Vr 2 en 9 juni, 10.00-16.30u
10 PO NOvA

Vaardigheden: onderhandelen met succes
di 6 juni, 10.00-16.30u
5 PO NOvA

Symposium KEI
Do 8 of 15 juni, 14:30 - 21:30u
6 PO NOvA

Verdiepingscursus Staatssteun
Vr 9 en 16 juni, 10.00 - 16.30u
10 PO NOvA, 10 PWO

Basiscursus Mededingingsrecht
Di 13 en 20 jun, 10.00-16.30u
10 PO NOvA

Vaardigheden: Effectief schrijven
Do 15 juni, 10.00-16.30u
5 PO NOvA, 5 LRGD

Actualiteiten Spoorrecht 
Medio juni
6 PO NOvA, 6 NEVOA

Verdiepingscursus strafrecht: 
waarheidsvinding op een hoger niveau
Medio juni
4 PO NOvA 

Actualiteiten ontslagrecht
medio juni
6 PO NOvA

Actualiteiten contracteren
Medio juni
4 PO NOvA

Verdiepingscursus Huurrecht 2017
Vr 16 en 23 juni, 10.00-16.30u
10 PO NOvA

Masterclass procederen in arbeidszaken 
(zowel Wwz als KEI) 
Ma 19 juni, 09.30 - 17.00u
6 PO NOvA

Actualiteiten beslag- en executierecht
Di 20 jun, 13:00 - 17:15u
4 PO NOvA

Actualiteiten 
Overheidsaansprakelijkheidsrecht
Vr 23 juni, 09.45-16.15u, 
5 PO NOvA

Verdiepingscursus bestuurlijke 
voorprocedures in de praktijk 
26 juni, 09.30-17.00u
6 PO NOvA, 6 PWO

Vaardigheden: Responsieplicht in 
strafzaken: consequenties voor de 
argumentatie
Do 29 juni, 09.30 - 17.15
6 PO NOvA

Verdieping Strafrecht: Waarheidsvinding 
op een hoger niveau
medio juni
4 PO NOvA

Leiden Revisited
Vr 1sept, 15.30-20.30u
2 PO NOvA, 2 KNB

Basiscursus Kwekersrecht
Ma 18 en 25 sept, 10.00 - 16.30u
10 PO NOvA 

Voor een volledig overzicht kijkt u dan op onze website 
www.paoleiden.nl

Specialisatieopleidingen

Specialisatieopleiding Gerechtelijk 
deskundige 
Start wo 14 sep16, 14.30-21.30u 

Specialisatie & Permanente educatie 
Civiele Cassatieadvocatuur - VERNIEUWD 
Start maart 2017 - voorinschrijving gestart 
42 PO NOvA 

Specialisatieopleiding 
Ondernemingsrecht 
Start do 9 feb17 - voorinschrijving gestart van 
14.30-21.30u 
50 PO NOvA, 50 NEVOA, 50 KNB 

Specialisatieopleiding Contracteren 
Start do 30 maart 2017 - voorinschrijving 
gestart van 14.00-21.30u 
42 PO NOvA, 42 NEVOA 

Specialisatieopleiding 
Arbeidsrecht 
Start di 14 maart 2017 - voorinschrijving 
gestart van 14.00-21.30u 
58 PO NOvA (VAAN), 58 NEVOA 

Specialisatiecursus Huurrecht
Start Vr 2 juni 2017, van 10.00-16.30u
20 PO NOvA

Voor meer informatie over een van deze 
trajecten: www.paoleiden.nl of vraag 
kosteloos een informatiepakket aan via 
pao@law.leidenuniv.nl

Vroegboekkorting: Ondernemingsrecht, 
Arbeidsrecht en Contracteren  

€ 500,= voor niet Leidse Alumni 
en € 750,= voor Leidse Alumni. 
Aanmelden vóór 1 december 2016.
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Om spraakmakende zaken als die van de ‘kopschoppers’ en de overval op de Haagse juwelier Ruud 
Stratmann op te lossen toonde het OM filmbeelden van die misdrijven, en met succes. Hoofdofficier Diederik 
Greive vertelt over de magistratelijke afwegingen bij het al dan niet uitzenden van dergelijke beelden.

DOOR PETER LOUWERSE   BEELD GEERT SNOEIJER

  MEDIALOGICA, MAAR   
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breuk beperken door eerst iets anders te doen?) en de 
doelmatigheid (geen dingen doen alleen voor de bühne). 
In Greives woorden: “Mag het, moet het en werkt het?”
Binnen dat kader moet de officier van justitie altijd ver-
antwoording kunnen afleggen aan de rechter en de Auto-
riteit Persoonsgegevens. Artikel 8 van het EVRM is het be-
langrijkste toetsingskader. Omdat die wettelijke en 
gedragsnormen veel ruimte overlaten, geeft de Aanwij-
zing duidelijke grenzen aan. 

ONRUST
Hoe dat in de praktijk uitwerkt, vertelt Greive aan de 
hand van de zogeheten ‘kopschopperszaak’. In januari 
2013 werd een jongen in het Eindhovense uitgaansleven 
mishandeld en tegen zijn hoofd geschopt door een groep 
jonge mannen. Om de daders te pakken besloot de officier 
van justitie de camerabeelden van deze mishandeling  
uit te zenden in het regionale opsporingsprogramma Bu-
reau Brabant. De beelden gingen snel ‘viraal’, en de jongens 
werden gepakt.
Greive spreekt liever over de Vestdijk-zaak, naar de straat 
waar de vechtpartij plaatsvond, dan over de kopschop-
perszaak. “Dat is belangrijk, omdat kopschoppen een 
frame is, een etiket dat er door anderen is opgeplakt. Elke 
zaak waarbij iemand tegen zijn hoofd is geschopt wordt 
al snel een kopschopzaak genoemd, waardoor de hele con-
text van de oude zaak in de beeldvorming wordt meegeno-
men. Maar zo’n zaak is niet altijd een kopschopzaak.”

De Vestdijk-zaak dus. “Er is toen iemand 
vreselijk mishandeld en op straat achterge-
laten”, blikt Greive terug. “Het was een ern-
stige zaak die voor veel onrust zorgde. Als je 
niet snel de identiteit van de daders kunt 
achterhalen en je hebt de beelden, dan roep 
je natuurlijk de hulp van de burger in. Die 
beslissing is genomen door de officier van 
justitie in Den Bosch. Die heeft dat toen met 
mij tevoren niet overlegd, want het was in 

eerste instantie een regionale aangelegenheid.”
Dat die zaak viraal zou gaan, en uiteindelijk zou leiden 
tot een enorme hype inclusief klopjacht door Powned, 
kon niemand voorspellen, zegt Greive. “Het is nooit eer-
der gebeurd dat beelden zo snel rondgingen in de combi-
natie van traditionele en nieuwe media, en dat er zoveel 
maatschappelijke discussie ontstond over het uitzenden 
van die beelden.”
Ja, als je achteraf vanuit medialogica naar die beelden 
kijkt, is de hype te verklaren. “Je ziet jongens in een soort 

“KOPSCHOPPEN IS 
EEN FRAME, 

EEN ETIKET DAT 
ER DOOR ANDEREN 

IS OPGEPLAKT”

 GEEN TRIAL BY MEDIA

 OPENBAAR MINISTERIE

“D it is een prachtig vak hè. Als officier maak je juri-
dische afwegingen, met de voeten in de klei.” Het 
enthousiasme spat ervan af bij Diederik Greive, die 

verantwoordelijk is voor de opsporingsberichtgeving bij 
het Openbaar Ministerie. 
Met ‘juridische afwegingen’ bedoelt Greive dat het Open-
baar Ministerie zich bij het uitzenden van beelden in pro-
gramma’s als Opsporing Verzocht altijd afvraagt of de ernst 
van het misdrijf de privacyinbreuk rechtvaardigt. “Ik wil 
aan de lezers van Mr. graag duidelijk maken dat wij ma-
gistratelijke afwegingen maken, in de nieuwe mediawer-
kelijkheid.” Hij heeft het in dit verband over juridische 
medialogica: de vraag hoe een juridische afweging uit-
werkt in de media. “Een prachtig vak.”

BURGERPARTICIPATIE
Sinds 2006 heeft Greive de landelijke portefeuille opspo-
ringsberichtgeving in handen, eerst als hoofdofficier van 
Middelburg, en later als hoofdofficier van het Parket-Ge-
neraal in Den Haag. Greive moet beleid formuleren over 
wanneer en hoe het OM de burger om hulp vraagt bij het 
oplossen van misdrijven, dit beleid in de praktijk brengen 
en officieren van justitie adviseren als ze daar vragen over 
hebben. “Het mooiste deel van het werk is de praktische 
weging. Niet het verzinnen van regels, maar kijken hoe 
ze in de praktijk uitpakken.”
Toen hij in 2006 aantrad waren de regels, vervat in de 
Aanwijzing Opsporingsberichtgeving vooral gebaseerd op 
de traditionele media (kranten, radio en te-
levisie). “Maar intussen waren de bloggers 
in opkomst. Later kwamen daar de social 
media bij.” Steeds moest Greive het beleid 
aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. 
“We dachten toen nog: de krant en de tv 
gaan eraan. Een spannende tijd.”
En de ontwikkelingen gingen en gaan door. 
“We begonnen vooruit te kijken naar bur-
gerparticipatie. Ik heb altijd belangstelling 
gehad voor de verhouding tussen de burger en de over-
heid. Burgers die zelf opsporing doen, dat raakt aan mijn 
uitgangspunten.”
Maar dan moet die burger zich wel aan de wet houden, 
natuurlijk. Zijn rol wordt begrensd door de Grondwet, 
het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van 
Strafrecht. Als het OM dingen naar buiten brengt, moet 
het letten op de privacyinbreuk, de rechtmatigheid, de 
proportionaliteit (rechtvaardigt de ernst van het feit de 
privacy-inbreuk?), de subsidiariteit (kan het OM de in-
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OPENBAAR MINISTERIE

westernachtige context op je aflopen, je ziet dat een slacht-
offer getrapt wordt terwijl hij op straat ligt, en je hoort een 
voice-over die oorlogsretoriek gebruikt: op oorlogspad, in het 
vizier hebben, voor dood achtergelaten. En er wordt een 
oproep aan de burger gedaan om dit misdrijf op te lossen. 
Het zijn indringende beelden in combinatie met deze 
tekst. Uiteindelijk pakt Powned de zaak op, doet eigen on-
derzoek en plaatst er een nieuw beeld bij van die jongens. 
Er ontstaat in de media een eigen dynamiek.”
Hoe kijkt Greive nu terug op het uitzenden van die beel-
den? Dat het middel werkte, is evident. “We hebben de 
daders achterhaald. Verder heeft de rechter gezegd: ja, 
het mocht en het moest.” Al zette de rechter daar wel een 
paar kanttekeningen bij. De rechtbank overwoog dat het 
OM zich niet helemaal aan de eigen regels uit de Aanwij-
zing had gehouden, want de hoofdofficier was van tevo-
ren niet geraadpleegd. Verder bestempelde de rechter het 
als een gemis dat het OM niet had beargumenteerd waar-
om er geen minder vergaand middel was ingezet, bijvoor-
beeld stills. De daders kregen, ook in hoger beroep, straf-
vermindering.
Welke les trekt het OM uit deze jurisprudentie? “Voor ons 
is belangrijk dat het uitzenden van beelden mag. Daar 
staat concreet niets over in het Wetboek van Strafvorde-
ring, en toch kan een officier dat doen binnen de bestaan-
de regels. En uiteraard hebben we de zaak intern uitvoe-
rig besproken met persofficieren, hoofdofficieren en 
rechercheofficieren.” De grote lijn: een persofficier is uit-
eindelijk een mediaofficier en moet kunnen ‘mediaden-
ken’, maar wel blijven uitkijken voor trial by media. 

BUIKPIJN
Bij opsporingsberichtgeving werkt het OM samen met uit-
eenlopende media: “Opsporing Verzocht gebruik ik vooral 
voor storytelling, in de reconstructies.” Verder gebruikt het 
OM politie.nl, social media (Facebook, Twitter en YouTu-
be), regionale media en Metro. “Ik maak geen onderscheid, 
als ik maar goede afspraken over de publicatie kan maken 
en daarvoor mijn verantwoordelijkheid kan nemen.”
Als grootste succes van de opsporingsberichtgeving 
noemt Greive het oplossen van de overval op de juwelier 
Ruud Stratmann op 25 april 2012 in Den 
Haag. Bij die overval kwam Stratmann om 
het leven. De daders werden herkend en ge-
pakt na het snel uitzenden van beelden en 
bekendmaken van hun identiteit, en de 
rechtszaak leidde tot opmerkelijke juris-
prudentie. De overvallers klaagden name-
lijk over het uitzenden van de beelden, 
maar de Rechtbank Den Haag maakte daar 
korte metten mee. Als je als overvaller voor 
de camera een juwelier doodschiet, hoef je 

bij de rechter niet aan te komen met het argument dat je 
overal in beeld bent geweest. “Hier staat de rechter met 
de juridische benen in de werkelijkheid”, zegt Greive. 
“Dit is misschien wel de meest doorleefde uitspraak op 
dit gebied.”

En de grootste flater? “Waar ik nog altijd 
pijn van in mijn buik krijg is een zaak rond 
pinpasfraude. We hebben een minderjarig 
meisje laten zien terwijl ze pint. Maar de 
klok van de transactie en de klok van de pin-
automaat liepen niet synchroon. Uiteinde-
lijk hadden we de verkeerde in beeld.” Daar 
kan Greive wel van wakker liggen. “Maar 
toch val ik in slaap, want als magistraat 
moet ik de volgende dag weer heldere beslis-
singen kunnen nemen.” 

“EEN OFFICIER 
KAN BINNEN 

DE BESTAANDE 
REGELS 

BEELDEN LATEN  
UITZENDEN”
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COLUMN
RIEME-JAN TJITTES 

REAGEER VIA INFO@MR-MAGAZINE.NL

PROF. MR. RIEME-JAN TJITTES IS ADVOCAAT EN PARTNER CASSATIE BIJ BARENTSKRANS.

D e betekenis van grind is niet te onder-
schatten. Jos Verstappen, de vader van 
Max, wil daar liever niet aan herinnerd 

worden. Hij hing met zijn Formule 1 bolide bijna 
elke race in de grindbak. Zijn zoon heeft meer 
succes dankzij grind. Maar dan de hippe, psy-
chologische variant: grit. Passie en doorzettings-
vermogen om lange termijn doelen te halen. Het 
gaat dan niet om doelen op een termijn van een 
week of een maand, maar doelen op een termijn 
van een of meerdere jaren, ondanks tegenslagen en stierlijke 
verveling. Passie is daarbij de motor die het doorzettingsvermo-
gen aan de gang houdt. 
‘Grit’ is het nieuwe toverwoord om iemands succes te voorspel-
len. Succes is niet afhankelijk van IQ of EQ, maar van ‘grit’. 
Dat vond prof. Angela Duckworth (University of Pennsylvania) 
uit na het bestuderen van het pad naar succes van vogels van 
diverse pluimage als cadetten op West Point, deelnemers aan 
spellingwedstrijden, CEO’s en New Yorkse advocaten. Zelfs 
kinderen die ‘grit’ hebben bleken significant meer succesvol te 
zijn op school. Een eerdere wetenschapper leidde uit de biogra-
fieën van Darwin, Einstein en andere erkende genieën al af 
dat doorzettingsvermogen mede de basis was van hun geniali-
teit. Duckworths TED Talk over grit heeft bijna 
9,5 miljoen kijkers getrokken. Harvey Spectre 
uit Suits lijkt Duckworths grootste discipel met 
quotes als: “the only time ‘success’ comes before 
‘work’ is in the dictionary.” En “I don’t have 
dreams, I have goals.” En vooruit, nog één: “It’s 
going to happen because I’m going to make it 
happen.” Wil een advocaat-stagiair(e) uiteinde-
lijk succesvol worden als advocaat dan moet zij 
of hij grit hebben. Werkt zij hard? Laat zij zich 
niet uit het veld slaan door tegenslagen? Wis-
selt iemand niet te snel van belangstellingsge-
bied of doel? Maakt iemand af wat hij begint? 
Waarbij ik overigens hoop dat voor het ant-

woord op de laatste vraag een uitzondering 
wordt gemaakt voor diëten en het bijhouden 
van een groentetuin. Anders valt de gehele 
mensheid af wegens bewezen lamlendigheid.
IQ en EQ zijn uit, grit is in. Geen kubusjes uit-
vouwen of cijferreeksen bij de sollicitatie. Geen 
persoonlijkheidstest. Vijftig push-ups! En net 
als in de good old days de vraag of je lid bent ge-
weest van het corps. Wie een ontgroening heeft 
doorstaan – prunussen trekken en vernederin-

gen ondergaan – heeft een beginnetje van grit. Met het neven-
voordeel dat hij altijd ten minste twee bier bestelt. Grit is een 
hit. Bij de selectie en training van personeel. Bij het opzetten 
van schoolprogramma’s. 
Maar is grit wel zo nastrevenswaardig? David Denby, een jour-
nalist van The New Yorker, is zeer kritisch. In zijn artikel The li-
mits of ‘grit’ van 21 juni jl. waarschuwt hij er terecht voor dat grit 
een overdreven focus legt op strikt persoonlijk succes op school 
en in het werk. Grit leidt tot “producing corporate drones in a 
capitalist economy”. Waarden als eerlijkheid, integriteit, ver-
antwoordelijkheid voor anderen, en eigenschappen als creati-
viteit en originaliteit zijn ver te zoeken. Wie de nadruk legt op 
grit zoekt en maakt eendimensionele persoonlijkheden. Echte 

Amerikaanse ‘winners’, maar met een vlakke en 
gevaarlijke persoonlijkheid (moraliteit speelt 
immers geen rol, en we weten dat we de recente 
kredietcrisis te danken hebben aan bankiers 
zonder enig ethisch besef die hypothecaire le-
ningen sleten aan mensen die het eigenlijk niet 
konden betalen). Ik wil geen Harvey Spectres op 
mijn kantoor (sorry dames), maar ethische,  
creatieve geesten. Wie als advocaat alleen op 
persoonlijk gewin uit is, eindigt in de grindbak 
van het leven.

IS ‘GRIT’ ECHT EEN HIT?

WIE EEN  
ONTGROENING 

HEEFT DOORSTAAN, 
HEEFT EEN 
BEGINNETJE 

VAN GRIT 



Juridisch 
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passende opdrachten, projecten en posities. Zowel voor vast als ad interim.

Onze aanpak is persoonlijk, zorgvuldig en adequaat. Vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid gaan wij bij 

opdrachtgevers op zoek naar de achterliggende vraag om klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen. 

Uw zorg over een tekort aan (tijdelijke) juridische kennis en kunde nemen wij graag uit handen. Onze 

Interim Legal Counsels zijn opgeleid op het hoogste niveau, werkzaam geweest bij topadvocatenkantoren 
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bemiddelen we specialisten uit ons landelijke netwerk van zzp’ers. Ook voor een werving & selectie-

traject gaan onze consultants voor u aan de slag.
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DPA Legal bemiddelt (senior) legal counsels, 
general  counsels, advocaten en kandidaat-
notarissen. Ook adviseren wij u graag over de 

DPA Legal Services bemiddelt junior legal 
counsels, paralegals en legal assistants. 
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Unit Manager van DPA Legal en DPA Legal Services.
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PERSONALIA

MARC HOUWELING is per 1 oktober partner bij Van der 
Feltz advocaten in Den Haag. Hij is vastgoedadvocaat 
en gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en het 
civiele bouw- en vastgoedrecht.

RENSE LUBACH is op 1 oktober als senior advocaat overgestapt van 
Houthoff Buruma naar Nysingh advocaten-notarissen in Arnhem. 
Lubach heeft zich gespecialiseerd in vraagstukken op het grensvlak 
van publiek- en privaatrecht, met een bijzondere focus op over-
heidsprivaatrecht en overheidsaansprakelijkheid.

Kandidaat-notaris TEUN SCHERMERHORN is toegetre-
den tot de directie van VBC Notarissen. Hij bekleedt 
deze functie naast zijn rol als eindverantwoordelijke 
van Notariswinkel, het consumentenlabel van VBC.

GER VAN ESSEN is per 1 oktober in dienst getreden als senior mede-
werker bij Simmons & Simmons. Hij maakt deel uit van het Am-
sterdamse internationale arbitrage- en procesrechtteam.  Van Es-
sen is gespecialiseerd in de internationale procespraktijk en heeft 
ervaring in NAI en ICC arbitrage. Hij is afkomstig van Bird & Bird.

MARCO MEIJER is per 1 oktober als partner overgestapt 
van Fort advocaten naar Van Till advocaten in Amster-
dam. Hij is gespecialiseerd op het gebied van arbeids-
recht en ontslagrecht.

Valegis Advocaten heeft per 1 oktober versterking gekregen van twee 
nieuwe advocaten: FLEUR VAN BREE en ROY ROUWEN. Van Bree komt 
de vestiging in Den Haag versterken. Zij is gespecialiseerd in het ar-
beids-, onderwijs- en ambtenarenrecht en afkomstig van Haagstate 
Advocaten. Rouwen zal hoofdzakelijk werkzaam zijn op onze vesti-
ging in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het vastgoed- en proces-
recht en afkomstig van Labré Advocaten te Amsterdam.

MARTINE MESSINK heeft per oktober de overstap ge-
maakt van SWDV advocaten naar Workx advocaten in 
Amsterdam. Met haar komst bestaat het team van het 
arbeidsrechtkantoor uit zes advocaten.

TOM MULDER is per 1 november overgestapt van Groeneveld Groep 
naar PANalytical, als general counsel & head of compliance.

PETER FOUSERT (foto links) is met ingang 
van 1 oktober de nieuwe bestuursvoorzit-
ter van het dagelijks bestuur van PlasBos-
sinade in Groningen. Hij volgt JAN LEO 

DE HOOP op, die zich weer volledig aan de ondernemingsrechtprak-
tijk gaat wijden. STEFAN MAK (foto rechts) treedt toe als lid van het 
dagelijks bestuur.
Op 1 september is BORIS KOCKEN gestart bij Borg advocaten in Bus-
sum, een kantoor dat actief is op het raakvlak van overheid en on-
derneming. Kocken is gespecialiseerd in het bestuursrecht, be-
stuurlijk en strafrechtelijk sanctierecht en omgevingsrecht, en op 
het gebied van gebouwd cultureel erfgoed. 

De Nederlandse advocate ANGELA MANNAERTS is per 1 
oktober als partner overgestapt van Studio Legale PMT 
naar het Italiaanse advocatenkantoor CDP Studio Le-
gale Associato. Mannaerts is lid van de Orde van Advo-

caten van Amsterdam, Rome en New York State. 
AKD heeft per 5 oktober de Luxemburgse vestiging versterkt met de 
aanstelling van de nieuwe  partner CÉCILE JAGER. Het Luxemburgse 
team, dat zich voornamelijk op corporate structuring, belastingad-
vies, banking & finance en beleggingsfondsen richt, bestaat nu  uit 
vijftien advocaten en belastingadviseurs. Jager komt van het 
Luxemburgse Bonn Steichen & Partners.

Per 1 september heeft CLAUDIA JANSSENS de overstap 
gemaakt naar Köster Advocaten in Haarlem. Hier zal 
zij de groeiende vastgoedrechtpraktijk versterken, 
waarbij zij zich met name zal toeleggen op het huur-

recht. Janssens is afkomstig van Spaans Advocaten.
PETER VAN EIJK is sinds 12 september als advocaat werk-
zaam bij GMW advocaten in Den Haag. Hij is gespecia-
liseerd in nationale en internationale schadeclaims. 
Van Eijk is afkomstig van dElb Advocaten.

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.

MIKE JANSEN is overgestapt naar de M&A-praktijk van 
Jones Day Amsterdam. Hij is afkomstig van Baker & 
McKenzie, waar hij ruim twintig jaar werkte en vijf 
jaar managing partner was. Enkele collega’s zijn met 

hem meegegaan. Waarom deze overstap? “Jones Day is het grootste 
advocatenkantoor in de Verenigde Staten en heeft wereldwijd de 
grootste M&A-praktijk. Ik vind het een uitdaging om met mijn er-
varing van twintig jaar een bijdrage te kunnen leveren aan de am-
bitie van Jones Day Amsterdam om zijn positie in de Nederlandse 
markt verder uit te bouwen en te verstevigen.”

PIET-HEIN EIJSSEN is per 1 augustus advocaat bij Bird & 
Bird. Hij is gespecialiseerd in mededingingsrecht en 
sectorspecifieke regulering in de energie- en telecom-
markt. Eijssen werkte eerder bij Stibbe en Loyens & 

Loeff. De energie- en telecommarkt is volgens hem “altijd boeiend. 
De energiemarkt gaat steeds meer richting het decentraal en duur-
zaam opwekken van energie, wat vraagt om een ander marktmodel 
met daarbij passende regulering. In de telecommarkt volgen de ont-
wikkelingen elkaar net zo snel op. Klassieke telecomdiensten smel-
ten samen met ICT-toepassingen, denk daarbij bijvoorbeeld aan te-
lefonie uit de cloud. Ook zorgt het gebundeld aanbieden van 
telecom-, internet- en televisiediensten voor nieuwe concurrentie-
krachten op de markt.”

RENÉ VAN DER PAARDT is per 1 oktober overgestapt van 
Loyens & Loeff naar AKD, als partner voor de fiscale en 
vastgoedpraktijk. Hij vond het best moeilijk deze be-
slissing te nemen: “Ja, na 21 jaar ben je gehecht aan 

mensen met wie je werkt en dan is afscheid nemen niet iets dat je 
zomaar even doet. Aan de andere kant heb ik ook veel zin om een 
actieve bijdrage te gaan leveren aan de ambities van AKD.”

HOKING CHEUNG is in juli benoemd tot hoofdbedrijfsju-
rist op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Na 
acht jaar als director de praktijkgroep publieke sector 
te hebben geleid bij adviesbureau Emeritor Consulting 

keert hij terug bij de Rijksoverheid. “Ik wil een actieve bijdrage le-
veren aan de kwaliteit van de bedrijfsjuridische dienstverlening 
binnen het grote concern van VenJ. Zodat primaire processen – de 
kerntaken van de rijksoverheid – en daarbij behorende bedrijfsvoe-
ringsaspecten op hoogwaardig kwalitatief niveau rechtmatig én 
doelmatig ordentelijk verlopen.”
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LINKEDIN-GROEP              WETENSCHAP  ICT

ERVARINGEN DELEN ROND 
CONTRACTEN POPULAIR
De LinkedIn-groep Drafting contracts van Legaltech innova-
tor Weagree heeft onlangs haar 25.000ste lid verwelkomd. 
Daarmee is het een van de grootste juridisch-inhoudelijke 
communities wereldwijd. In deze groep beantwoorden legal 
professionals − alleen juristen die contracten maken, kun-
nen lid worden − uit meer dan 150 landen en uit alle sectoren 
elkaars vragen, en delen zij hun ervaringen rondom contracten 
schrijven en internationaal contracteren. 
Willem Wiggers, initiator van de LinkedIn-groep en oprichter 
van Weagree is enthousiast: “Ik ben trots dat onze community 
zo’n grote impact heeft in een niche – contracten schrijven – 
waar iedere jurist dagelijks mee te maken heeft. De discussies 
over een breed scala aan contractgerelateerde onderwerpen in-
spireren. We voorzien in een belangrijke behoefte aan kennis-
deling. Het fascineert me dat contractenkwesties wereldwijd zo 
universeel zijn en talloze uniforme best practices zijn ontstaan, 
terwijl juristen het recht nog altijd zo nationaal benaderen.” 
Opvallend is dat vooral bedrijfsjuristen, inkopers en contractma-
nagers actief zijn, en advocaten slechts beperkt participeren.

BUREN GAAT SAMEN MET HIL
Buren en HIL International Lawyers & 

Advisers gaan voortaan verder onder 

de naam Buren. Bij Buren werken 55 

advocaten, notarissen en belastingad-

viseurs in Den Haag, Amsterdam en 

Luxemburg. HIL heeft twaalf Chinese 

juristen en vijf advocaten in Amster-

dam, Sjanghai en Beijing.

Volgens Buren-partner Steven van der 

Waal kan Buren door het samengaan 

met HIL de ambities in Azië beter waar-

maken. Buren begeleidt al geruime tijd 

Chinese cliënten, die in of via Neder-

land of Luxemburg willen investeren. 

Mede dankzij de expertise van de 

teams in Beijing en Shanghai hoopt 

Buren zijn Nederlandse cliënten een 

geïntegreerde dienstverlening bieden. 

Jan Holthuis, partner bij HIL en wonend 

in China, zegt dat de fusie de slag-

kracht enorm verbetert.

VEILIG SAMENWERKEN 
ZONDER CLOUD
Storro is een nieuwe applicatie 

waarmee organisaties kunnen sa-

menwerken met privacygevoelige of 

vertrouwelijke informatie zonder 

gebruik te maken van de cloud of 

een andere centrale component. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door 

een combinatie van encryptie, 

compartimentering en decentrali-

satie en biedt veiligheidsvoordelen. 

Zo staan de data op locaties die 

door de organisatie zelf geselec-

teerd zijn. Bovendien zijn de data 

versleuteld opgeslagen en worden 

deze over beveiligde verbindingen 

verzonden.

Storro is ontwikkeld door startup 

Coblue Cybersecurity en biedt ook 

vele functionele voordelen, zoals 

real-time back-up, audit-logs en 

revisiebeheer. 

TOEGEWIJD MAGAZINE
BarentsKrans heeft een glossy magazine gelanceerd. Met 
human-interestverhalen en achtergronden over cliënten en 

medewerkers geeft het blad een 
beeld van de wereld waarin de 
advocaten en notarissen van Ba-
rentsKrans werken. De artikelen 
beogen een momentopname 
van een dynamische praktijk te 
geven. Op de voor- en achterkant 
staan een notaris en een advocaat. 
Het blad heet dedicated; alle afwis-
selend in het Nederlands en het 
Engels geschreven stukken refere-
ren aan dit begrip.

LEERSTOEL MEDIATION
De juridische faculteit van de Vrije Uni-

versiteit in Amsterdam krijgt als eerste 

een bijzondere leerstoel mediation. De 

leerstoel sluit aan bij de afstudeerrich-

ting confl icthantering, rechtspraak en 

mediation en versterkt het ondezoek 

naar de recente ontwikkelingen op dit 

gebied. De instellende instanties zijn 

de Mediatorsfederatie Nederland en 

het Centrum voor Confl icthantering. 

De selectieprocedure voor de leerstoel 

wordt binnenkort gestart. 

Ondernemingsweg 2D
2404 HN Alphen aan den Rijn

T 0172 44 36 34
F  0172 44 36 50

E  info@cvl-incasso.nl
I  www.cvl-incasso.nl

Het sluitende puzzelstuk
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Doorpakken
Vermogensrecht

Vier topdocenten!

Drion, Klomp, Reurich én 

Van Wechem. 

Uniek: allen ervaring in de 

advocatuur én rechterlijke 

macht! Dus actualiteit, 

diepgang én praktijkgericht.

Wanneer en waar?

Op maandag 19 december 
en dinsdag 20 december
2016 van 9 tot 21 uur; 
twee volle dagen in de 
Jaarbeurs te Utrecht. 

Met broodjes 

Doorpakken Vermogensrecht wordt 
georganiseerd door Law At Work 
met medewerking van Law At Web.

Puntwaardig?
Absoluut! Maar liefst 20 PO-punten! Prijs is €1.395,- (excl. btw). Dat is nog geen70 euro per punt!

Scherp!

19/20 december 2016

Niet vergeten!

Snel aanmelden op 

www.doorpakken

vermogensrecht.nl
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TREND: FLEXIBILITEIT 
Inge Pieters: “Flexibiliteit is onder onze 

kandidaten en opdrachtgevers dé 

meest genoemde behoefte van 2016. 

Dit zien we duidelijk terug in het aantal 

legal professionals dat er voor kiest als 

interim-specialist zijn carrière voort te 

zetten. Uit onze recente survey onder 

legal professionals blijkt dat bijna 40% 

van de ondervraagde juristen in vast 

dienstverband overweegt om als zelf-

standige aan de slag te gaan. Naast 

flexibiliteit blijken de vrijheid van het 

ondernemen en de lucratieve verdien-

sten motieven te zijn om de stap naar 

het interim-bestaan te maken. 

Ook de vraag van onze klanten naar 

flexibele specialisten is het afgelo-

pen jaar fors toegenomen. Zie in dit 

verband het artikel in Mr. 7/8 over 

de flexpool bij advocatenkantoren of 

specifieke projecten in het bedrijfs-

leven waar een specialist slechts 

tijdelijk nodig is. Wat hierbij opvalt is 

dat de functie-inhoudelijke vereisten 

aanzienlijk strenger zijn geworden. 

Men werkt graag met overgekwalifi-

ceerde interim-professionals, omdat 

zij met hun ruime kennis en ervaring 

direct toegevoeg-

de waarde bieden. 

Dit heeft voor de 

interim-profes-

sional tot gevolg 

dat de opdracht juridisch inhoudelijk 

onder zijn niveau kan liggen, wat tot 

spanning kan leiden. Onze gespeciali-

seerde recruitmentconsultants spelen 

dan ook een steeds belangrijker rol in 

het vinden van de perfecte match.”

INGE PIETERS IS MANAGING  

CONSULTANT LEGAL BIJ MICHAEL 

PAGE (WWW.MICHAELPAGE.NL).

LEXENCE WIL MEER  
VROUWELIJKE PARTNERS 
Advocaten- en 
notarissenkan-
toor Lexence wil 
dat over vijf jaar 
twintig procent 
van de partners 
vrouw is. Lexen-
ce heeft zich 
aangesloten bij 
het Charter Ta-
lent naar de Top. “Daarmee laat Lexence zien dat het serieus 
werk maakt van een gelijkmatiger verdeling van vrouwelijke en 
mannelijke partners”, aldus het bedrijf in een persbericht. 
Op dit moment zijn bij Lexence slechts twee van de 27 partners 
vrouw: dat is 7,5 procent. Lexence zegt dat bij vrijwel alle advo-
catenkantoren de man-vrouwverhouding aan de top behoorlijk 
scheef is. “Maar ondernemingen met een goede man-vrouwba-
lans presteren beter”, stelt managing partner Peter Reinders. 
“Dat is een belangrijke reden om vaart te zetten achter het stre-
ven naar meer vrouwelijke partners.” Lexence laat nu kansen 
liggen volgens hem: “Veel legal counsel en coo’s bij onze klan-
ten zijn succesvolle vrouwen, die werken graag en goed met 
vrouwelijke advocaten. Wat ook zeker meespeelt: we nemen 
drie keer zoveel vrouwen als mannen aan als stagiaires en in de 
negen jaar daarna verdwijnen ze bijna allemaal voordat ze part-
ner worden. We recruteren, leiden op en stoppen veel energie 
in de ontwikkeling van onze collega’s, daar willen we graag 
meer resultaat van zien.”

 NIEUWS
Op 24 november organiseert het NGB 

een masterclass Aanbestedingsrecht. 

Deze vindt plaats bij Banning advoca-

ten in Den Bosch, en wordt afgesloten 

met een lunch. Mr. drs. Martijn Jong-

mans verzorgt de masterclass. 

Eveneens met Banning Advocaten or-

ganiseert het NGB een Special Omge-

vingsrecht, op 1 december. Mr. drs. Her-

bert Pasveer praat de deelnemers bij 

over asbest, brand en actualiteiten. Na 

afloop is er een borrel. 

Op 8 december organiseert het NGB 

met Bird & Bird een bijeenkomst over 

bijzondere bedingen in de arbeidsover-

eenkomst en de WDBA. De advocaten 

Philip Hartman en Marcus Huisman 

verzorgen de presentaties, en na af-

loop wordt geborreld. De bijeenkomsten 

zijn kosteloos voor NGB-leden.  

Voor meer informatie en inschrijving: 

www.ngb.nl. 

MAN-VROUWVERDELING    STARTUP 

SIGNREQUEST WINT LEGAL 
TECH AWARD
SignRequest, een tool voor digitale 

handtekeningen en contractbeheer, 

heeft de Legal Tech Start Up Award 2016 

gewonnen. Sign Request moest het op-

nemen tegen twee andere genomineer-

den: Lexoo (een Uber voor advocatuur) 

en de clouddienst Legal Things. Na pit-

ches kozen bezoekers van het congres 

PLEIT 2016 samen met een vakjury de 

winnaar. 

Met SignRequest kunnen gebruikers 

een document uploaden, digitaal onder-

tekenen en een verzoek om digitaal te 

tekenen versturen naar de andere partij. 

Volgens juryvoorzitter Jeroen Zweers 

(Kennedy Van der Laan, Dutch Legal 

Tech) is de tool de terechte winnaar. 

“Uit alle inzendingen uit binnen- en 

buitenland zijn na een strenge selectie 

de drie meest veelbelovende startups 

overgebleven. Uiteindelijk heeft de 

voorkeur van het publiek, in combinatie 

met aspecten als schaalbaarheid en de 

internationale mogelijkheden, de door-

slag gegeven.”

contractpartijen etc.? KAN NIET…WEDDEN VAN WEL? 
AOZ.NL!

www.achtergrondonderzoek.nl

BINNEN 3 MINUTEN een RAPPORT met alle beschikbare en 

bedrijven, in uw mailbox? Voor VERHAALSONDERZOEKEN
relevante informatie over uw zakelijke relaties, personen of
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TOPKANTOREN OVER  

Zittend van links naar rechts: Derk Lemstra (Stibbe), Jeroen Ouwehand (Clifford Chance),  

Erik Geerling (NautaDutilh), staand: Edward de Bock (Houthoff Buruma), Geert Potjewijd  

(De Brauw Blackstone Westbroek), Hugo Reumkens (Van Doorne) en Erwin Rademakers (AKD)
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 DE WEG VOORUIT

Allen hebben een jaar van groei achter de rug: 
de managing partners van zeven van de top 
10 advocatenkantoren die bijeenkwamen voor 
een door Mr. georganiseerd rondetafelgesprek 
over visie en strategie. Om die groei vast te 
houden zijn het komende jaar echter wel 
duidelijke keuzes nodig, want de concurrentie 
komt van alle kanten: accountantskantoren, 
nieuwe buitenlandse toetreders en zelfs 
robots willen een stuk van de taart en  
trekken daarmee mogelijk een wissel op  
de winstgevendheid van de traditionele 
advocatuur. Topkantoren denken echter de 
belangrijkste troef al in handen te hebben: 
hun eigen mensen. 

DOOR MICHIEL ROHLOF   FOTO’S GEERT SNOEIJER
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lid werd benoemd ook groei: zo’n 10%, met name in de ge-
bieden waar het kantoor ook wil groeien, zoals Capital 
Markets en de M&A-praktijk. De Bock: “Onze advocaten 
werken niet meer op een zaak, maar op een cliënt. Dat  
vergt niet alleen investeringen in de soft skills van onze 
mensen, maar ook in het bouwen van een slimmere orga-
nisatie. Samenwerking tussen advocaten onderling en 
met de staf is daarbij essentieel. Zo hebben we een eigen 
juridisch designbureau gelanceerd waar complexe juridi-
sche zaken door ontwerpers toegankelijk worden ge-
maakt. Ook gebruiken we ‘legal project management’ om 
werkprocessen en samenwerking te stroomlijnen.”  
Erik Geerling, bestuursvoorzitter van NautaDutilh, 
schreef over de afgelopen twee jaar samen bijna 43% 
groei. Naast een compleet nieuw HR-programma gericht 
op het binnenhalen van jong talent, werd veel tijd geïn-
vesteerd in de professionalisering van werkprocessen. 
“Ook wij zetten daarbij kunstmatige intelligentie in: we 
zien dat niet als bedreiging maar als instrument om cliën-
ten te helpen en processen te stroomlijnen. Advocaten 
worden daarnaast veel meer projectmanagers.” 
Gastheer Derk Lemstra van Stibbe, die eveneens een 
mooie groei noteerde, besteedde daarnaast veel tijd aan 
de verhuizing van zijn kantoor, een plek waar naar eigen 
zeggen collega’s nog meer samen komen en samenwer-
ken, geheel in lijn met de manier waarop advocaten volle-
dig in teams te werk gaan. “Daarnaast zijn we bijzonder 
druk geweest met onze mensen zelf: niet alleen de jonge 
generatie uitdagen, coachen en trainen, maar alle Stibbe-
collega’s een ‘lifelong learning’ concept bieden en daar 
ook naar handelen. Onze mensen zijn de belangrijkste 
troef en die wil je dus op alle mogelijke manieren tevre-
den houden en faciliteren.” 
Bij De Brauw Blackstone Westbroek zette Geert Potjewijd 
onder meer in op internationalisering om groei te bewerk-
stelligen. “Juristen met een niet-Nederlandse rechtenop-
leiding nemen we zowel op stagiaireniveau als op hoger 
niveau aan, om de blik over de landsgrenzen verder te ver-
breden. Dat doen we overigens ook bij onze andere afde-
lingen als ICT, HR en communicatie. We hebben inmid-
dels vijf Chinezen in dienst en tientallen culturen in 

huis. Voor de multinationals die we bedie-
nen werkt dat heel prettig.” 
Jeroen Ouwehand, managing partner van 
Clifford Chance, hield zich het afgelopen 
jaar onder meer bezig met innovatie op kan-
toor. “Talenten van vandaag willen daar vol-
op aan bijdragen, dus ik vind het bij kantoor 
horen om ze daarmee in aanraking te bren-
gen. Zo werken we samen met ‘Startup Boot-
camp’, hebben we de ‘Singularity University’ 
in Nederland mede gelanceerd en zijn part-

H et vergde enig agendabeheer vooraf, maar op een 
stralende herfstmiddag kwamen de managing 
partners van zeven van de top 10 advocatenkanto-

ren bijeen in het prachtige nieuwe kantoor van Stibbe om 
te praten over hun visie op topadvocatuur. Toevallig ble-
ken meerdere kantoren recent een strategisch plan gepre-
senteerd te hebben met als ijkpunt het jaar 2020: de hori-
zon is relatief kort, doordat de ontwikkelingen in de 
advocatuur elkaar in rap tempo opvolgen en de markt om 
innovatieve, vooruitstrevende kantoren vraagt. 

JURIDISCH DESIGNBUREAU 
Eerst maar een ronde terugblikken. Hoe is het de mana-
ging partners het afgelopen jaar vergaan? Hugo Reum-
kens (Van Doorne): “Onze groei in 2015 was 18% en dit jaar 
gaan we richting 10%, terwijl het gemiddelde voor de 
branche rond 3% ligt. Dat hebben we bereikt door ons snel 
aan te passen en innovatieve antwoorden te formuleren 
op de veranderende omstandigheden, want er komt veel 

op de advocatuur af: beschermende maatregelen voor de 
sector staan onder druk, er zijn veel nieuwe concurrenten 
en de aard van het werk internationaliseert en digitali-
seert verder. De ontwikkelingen gaan razendsnel.” 
AKD noteerde in het afgelopen (boek-)jaar ruim 15% groei 
en zette vol in op het lanceren van een volwaardig Bene-
lux-kantoor. Managing partner Erwin Rademakers: “We 
hebben verschillende overnames gedaan, 
waaronder een belastingpraktijk en een 
kantoor in Luxemburg, en zijn dat nu in 
sneltreinvaart aan het integreren teneinde 
een full service Benelux-kantoor te zijn. Om 
die groei door te zetten, gaan we komend 
jaar ook sterker inzetten op digitale innova-
ties, zoals het gebruik van big data in advi-
sering.” 
Bij Houthoff Buruma noteerde Edward de 
Bock sinds hij op 1 januari 2016 tot bestuurs-

“WE WILLEN ONZE 
MENSEN OP  

ALLE MOGELIJKE 
MANIEREN  

TEVREDEN HOUDEN 
EN FACILITEREN”
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ner van TEDxAmsterdam. Niet alleen voor de jongeren is 
dat inspirerend: het hele kantoor is erin geïnteresseerd. 
Onze praktijk is natuurlijk geen  
startup-praktijk geworden, maar het is wel ontzettend 
leuk om in die wereld ideeën op te doen.”

DIGITALE REVOLUTIE
Richten we de blik naar voren, dan lijken de aanwezige 
kantoren het over één ding eens: de groei zou de komen-
de jaren wel eens kunnen afzwakken, omdat de advoca-
tuur uit meerdere hoeken nieuwe concurrenten kan ver-
wachten. 
Allereerst door de digitale revolutie: robots als IBM’s Wat-
son en ROSS zijn al in staat tot simpele juridische taken 
en zetten daarmee de traditionele advocatuur onder druk. 
Volgens Geerling lijkt artificial intelligence eerder een hype 
dan een bedreiging, maar hij volgt uiteraard de ontwik-
kelingen wel. “Het is politiek enorm incorrect om te zeg-
gen dat je geen Watson verwacht op korte termijn, maar 
advisering op basis van allerlei algoritmen is nog ver weg. 
De advocatuur wordt er vooralsnog nog niet wezenlijk 
door geraakt. Onze cliënten willen zekerheid: het gaat 
om grote zaken en grote belangen. IT helpt, maar be-
drijfsjuristen willen uiteindelijk wel menselijke assisten-
tie en bevestiging.” Rademakers: “In één project op het 
gebied van arbeidsrecht zetten wij nu big data in om te 
kijken of we de dienstverlening kunnen verbeteren. De 
ontwikkeling die al langer geleden is ingezet, waarbij be-
paalde juridische dienstverlening gemeengoed werd, zal 
door kunstmatige intelligentie in een stroomversnelling 
gebracht worden. Maar het draait in de advocatuur altijd 
om de mensen.” 
De Bock: “Voor topkantoren als wij is robotisering en 
kunstmatige intelligentie eerder een instrument dan een 
bedreiging. Vooralsnog zijn computers nauwelijks in 
staat om enige moraliteit tentoon te spreiden. Wanneer 
je in grote litigation- of M&A-zaken echter automatise-
ring kunt inzetten om processen voor de cliënt sneller en 

soepeler te laten verlopen, biedt het meerwaarde en is het 
de – toch wel behoorlijke – investering zeker waard.” Lem-
stra: “Natuurlijk blijven onze mensen onze prime asset, 
maar veel onderdelen van het soort zaken dat wij doen 
gaan op korte termijn wel degelijk geautomatiseerd wor-
den: neem alleen al de due diligence in M&A, litigation 
en interne onderzoeken. Je zult daarom als kantoor wel 
moeten beslissen hoe je die automatisering gaat inpassen 
en geen enkel kantoor heeft de investeringsmacht om het 
helemaal zelf te gaan ontwikkelen, dus moet je goed je 
huiswerk doen.” Potjewijd: “Bij dit soort afwegingen 
moet je als kantoor wendbaar zijn: begrijpen welke aan-
bieders er zijn zodat je snel een keuze kunt maken wan-
neer duidelijk is wie de winnaar zal zijn. Geen van onze 
kantoren biedt een product aan dat volledig geautomati-
seerd kan worden, iets dat bijvoorbeeld in de trustsector 
al veel makkelijker zou zijn.” 
Reumkens: “Toch ben ik er nog niet gerust op dat de advo-
catuur voldoende voorbereid is op de digitale ontwikkelin-
gen en dat die niet ook sneller zullen gaan dan we tot nu 
toe hebben meegemaakt. Alle kantoren aan deze tafel wa-
ren onlangs in Washington (bij de zestiende conferentie 
van de International Bar Association; red.) en de verge-
zichten van een paar jaar geleden waren nu werkelijk-
heid. Grote mondiale kantoren lanceren zelf softwareap-
plicaties en als je het via derden moet kopen, is het dan 
nog wel een onderscheidende factor? Watson werd om-
schreven als een hamer, op zoek naar spijkers. Als de ad-
vocatuur met zijn aantrekkelijke marges inderdaad zo’n 
spijker is, kunnen we onszelf geen dralen veroorloven.” 

KAPERS OP DE KUST
Niet alleen de robots komen: ook vanuit de accountancy 
wordt al jaren getracht marktaandeel op de advocatuur te 
veroveren. Accountants hebben het voordeel dicht bij de 
cliënt te zijn en als ze in staat zijn om juridisch gelijk-
waardig werk te leveren, zal de spoeling voor topkantoren 
dunner worden. Rademakers: “Grote accountancykanto-



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

Liesbeth Diesfeldt: “De PO Deal van Sdu voelt 
als een snoepwinkel waar ik alles mag kiezen. Het 
aanbod is veelzijdig met hele mooie cursussen 
waar altijd ruimte is om vragen te stellen. Er is veel 
aandacht voor interactie vanuit de docenten. Ik voel 
me na zo’n sessie helemaal bijgespijkerd. En dan 
krijg ik ook nog eens naslagwerken mee. Allemaal 
standaard in de PO deal.”

Profiteer ook van de PO Deal en meld u aan op 
www.sdujuridischeopleidingen.nl/podeal

“De PO Deal 
is de snoepwinkel 
waar ik alles 
mag kiezen.”

Opleidingen & Events

Liesbeth Diesfeldt 
Diesfeldt Advocaten, Alkmaar
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ren hebben één voordeel: hun investeringsmacht is vele 
malen hoger, dus voor hen zou het makkelijker zijn om 
zelf bepaalde ICT-afgeleide producten te ontwikkelen. Of 
ze vervolgens ook succesvol zijn in de markt, is een twee-
de vraag. Het gros van onze cliënten gaf aan dat ze liever 
een scheiding behouden tussen de auditor en externe ju-
ridische adviseur.” Lemstra: “Een partij als Deloitte kan 
met een astronomische jaaromzet van 36 miljard dollar 
inderdaad best wat ICT-investeringen doen, maar waar 
het om gaat is of ze de beste advocaten kunnen aantrek-
ken. Dat is de vorige ronde niet gelukt, met name vanwe-
ge de cultuurhobbel, maar ook vanwege de structuur: wil-
len cliënten wel met hun meest gevoelige zaken naar de 
accountant? De accountant heeft een publieke taak, de 
advocaat is per definitie partijdig. Om die twee in één or-
ganisatie te passen, dat lijkt me niet eenvoudig.” 
Potjewijd: “Ik zie Big Four-kantoren de komende jaren 
vooral veel progressie maken in het veld van compliance. 
Neem bijvoorbeeld de regels rondom document retention: of-
wel hoe lang je bepaalde documenten moet 
bewaren en op welke manier. Dat is een 
enorme lappendeken van nationaal recht 
voor elk soort document en verschillend per 
land. Als cliënten dat van ons vragen, stuur 
ik ze door naar hun accountant. Dat is voor 
ons geen aantrekkelijk werk en die doorver-
wijzing stelt ons weer in staat om te doen 
waar we goed in zijn.”  
Geerling: “Iedere concurrent is natuurlijk 
een bron van zorg en het grote risico bij de 

accountancy is dat ze er zoveel geld tegenaan gooien, dat 
ze er goede mensen en teams mee kunnen wegkopen en 
er een soort voetbalcompetitie onder advocaten ontstaat. 
De strategische rationale daarachter zie ik echter nog 
niet.” Reumkens: “Nadat PwC consultant Booz had over-
genomen, draaide Booz een signicant lagere omzet, met 
name door de tegenstrijdige belangen. Als je dat vertaalt 
naar de advocatuur, waar de regels rond tegenstrijdige be-
langen nog strenger zijn, zie ik ook niet direct een gevaar 
ontstaan.” 

HOGER DOEL
Vooralsnog gaat de tafel uit van een gestage groei, en voor 
die groei zijn de komende jaren ook weer jonge talenten 
nodig. Het aantrekken en binnenhouden van getalenteer-
de juristen zal de komende jaren dan ook weer veel aan-
dacht krijgen. Potjewijd: “De topkantoren hier aan tafel 
zijn er tot nu toe elk jaar weer in geslaagd de beste mensen 
aan te trekken. Dat vraagt permanente aandacht, zoals 

een voetbalclub ook geen jaar zonder goede 
jeugdopleiding kan. De jongere generatie 
lijkt wel wat beweeglijker te zijn: iemand die 
voorheen na zes jaar een beslissing kon ne-
men om ergens anders te kijken, maakt die 
keuze nu eerder. Andere zaken zijn voor de 
jonge generatie belangrijker: hoe dieper het 
maatschappelijk belang, hoe enthousiaster 
ze zijn. Er is veel belangstelling voor probo-
nowerk, bijvoorbeeld een project als ‘The Oce-
an Cleanup’.” De Bock: “De jonge generatie 

“DE JONGERE 
GENERATIE 

HEEFT VEEL 
BELANGSTELLING 

VOOR 
PROBONOWERK”



Bent u een directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heeft u in 
uw eigen onderneming pensioen opgebouwd, dan moet u zeer 
binnenkort beslissen over uw pensioen. Door de fiscale regelgeving 
en ontwikkelingen van de rentestand leidt pensioenopbouw 
in Eigen Beheer in de praktijk tot knelpunten. Er is een groot 
verschil ontstaan tussen de fiscaal voorgeschreven waarde van het 
pensioen (op basis van een rekenrente van 4%) en de werkelijke 
waarde van deze aanspraken (op basis van de actuele rente). 
Door de hoge commerciële waarde van 
de pensioenverplichting mag de BV in 
veel gevallen geen dividend uitkeren. Ook 
bij scheiding of herverzekering van de 
pensioenaanspraken geeft dit problemen.

Vanwege deze knelpunten diende 
staatssecretaris Wiebes op Prinsjesdag een 
wetsvoorstel in om pensioen in Eigen Beheer 
met ingang van 1 januari 2017 af te schaffen. 
Volgens dit wetsvoorstel kan de DGA vanaf 
2017 geen pensioen in Eigen Beheer meer 
opbouwen. Opbouw van een verzekerd 
pensioen is nog wel mogelijk. Veel DGA’s zijn al gestopt met de 
opbouw. Wanneer u dit nog niet heeft gedaan moet dit, vanwege 
de gewijzigde wetgeving, vóór 1 januari 2017 geschieden. Daarvoor 
is een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA) nodig. Om de knelpunten met betrekking tot opgebouwde 
pensioenaanspraken in Eigen Beheer snel op te lossen, wordt een 
overgangsrecht voorgesteld. In 2017, 2018 of uiterlijk 2019 moet u 
beslissen wat u gaat doen met de tot 1 januari 2017 in eigen beheer 
opgebouwde pensioenaanspraken. 

Indien u vóór 1 januari 2017 pensioen in Eigen Beheer heeft 
opgebouwd kunt u het volgende doen. U kunt uw pensioen: 
1. afkopen; of 
2. omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV; of 
3. premievrij maken. 

Als u kiest voor optie 1 of 2 mag u volgens het wetsvoorstel 
uw pensioen eerst verminderen (afstempelen). Het pensioen 
wordt zodanig afgestempeld dat de commerciële waarde 
gelijk is aan fiscale waarde op het moment van de afkoop of 
omzetting. Door het afstempelen vermindert u uw opgebouwde 
pensioenaanspraken vaak voor meer dan de helft. De vermindering 
van het pensioen door afstempeling vindt fiscaal geruisloos 
plaats als dit op hetzelfde moment gebeurt als de afkoop of de 
omzetting in een oudedagsvoorziening. Indien u gebruik maakt 
van de afkoopregeling of het pensioen in Eigen Beheer omzet in 
een oudedagsvoorziening moet u de Belastingdienst hierover 
informeren. Ook uw partner moet instemmen.

Afkoop of omzetting in een oudedagsvoorziening is ook mogelijk 
bij een pensioen in eigen beheer dat al is ingegaan.

Als u uw pensioen heeft afgestempeld en afkoopt, moet u over 
de fiscale waarde inkomstenbelasting betalen. U hoeft niet de 
volledige waarde aan te geven in box 1. Afhankelijk van het tijdstip 
van afkoop geldt een belastingkorting.

Afkoop in het jaar Korting IB Belaste waarde
2017 34,5% 65,5%
2018 25,0% 75,0%
2019 19,5% 80,5%
2020 e.v. 0,0% 100,0%
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wil voortdurend uitgedaagd worden en claimt al heel vroeg 
zelfstandigheid. Daar moet je je opleidingsprogramma op 
aanpassen en je moet jongeren actief betrekken bij de sa-
menstelling daarvan. De focus komt daarbij meer te liggen 
op de zachte kanten.” Lemstra: “Het is een generatie die 
veel minder gevoelig is voor status en inko-
men, en veel meer wordt geraakt door een 
hoger doel. Op de lange termijn komt dat ook 
ten goede aan de werkgever, dus wij juichen 
dat van harte toe.” 
De vraag rijst of de advocatuur in zijn huidi-
ge vorm dan nog wel aantrekkelijk genoeg is 
voor jonge juristen, die immers duidelijk an-
dere doelen voor ogen hebben? Reumkens: 
“De advocatuur heeft wel degelijk een pro-
bleem op recruitmentvlak. Toen onze genera-
tie afstudeerde, gingen de beste juristen de advocatuur is, 
maar ik zie nu heel talentvolle juristen de advocatuur de 
rug toekeren. Het imago van de advocatuur op de universi-
teiten is veranderd. De opkomst van university colleges onder-
streept de wens tot een veel bredere en algemene vorming. 
Als je de beste mensen wilt blijven aantrekken, moet je je 
ook realiseren dat ze zich op een andere manier aandienen 
dan tien jaar geleden. Er loopt op de universiteiten veel ta-
lent rond, waarvan we een deel niet weten te bereiken.” 

MONOCULTUUR
De advocatuur te ouderwets? Het zou wel verklaren waar-
om het aandeel allochtone Nederlanders in de advocatuur 
al jaren ondermaats is. Volgens de aanwezige managing 
partners een serieus probleem, dat niet van de ene op de 
andere dag op te lossen is. Geerling: “Blijkbaar ademen 
we toch een bepaalde cultuur uit die niet bij iedereen 
past. Dat betekent dat je je activiteiten anders moet in-
richten en dat kan in kleine details zitten: niet elk re-

cruitmentevenement laten afsluiten met een borrel bij-
voorbeeld, zodat iedereen zich senang voelt tot het einde 
te blijven. Uiteindelijk willen we toch een divers kantoor 
en weten we niet iedereen even goed te bereiken.” 
Lemstra: “Er is in de advocatuur sprake van een wat ou-
derwetse, blanke en overwegend mannelijke cultuur, hoe 
graag we dat ook anders willen zien. Het gaat ook niet al-
leen om het aantrekken van een zo breed mogelijke 
groep, maar ook om het binnenhouden daarvan. Daartoe 
moeten alle onbedoelde voorkeuren, zoals inderdaad zo’n 
automatische borrelcultuur, worden weggenomen.” De 
Bock: “Die vooroordelen zitten er overigens ook bij talen-
ten, die vaak heel anders over de advocatuur denken dan 
het in werkelijkheid is. De advocatuur kan zich best sen-
sitiever opstellen, maar uiteindelijk kiest een kantoor ge-
woon de beste kandidaat, ongeacht afkomst of cultuur. 
Of iemand zich aan elk type cliënt kan aanpassen, dat is 
voor mij de belangrijkste graadmeter.” Ouwehand: “Ons 
is er veel aan gelegen om meer mensen met een verschil-
lende culturele achtergrond op kantoor te hebben. Op de 
een of andere manier bevindt een groot advocatenkantoor 
zich niet op elke radar. We selecteren daarvoor ook be-

wust buiten de landsgrenzen.” Ook op het 
gebied van man/vrouw diversiteit is er vol-
gens Ouwehand nog wel terrein te winnen 
in de advocatuur. “Twee vrouwelijke part-
ners in Amsterdam, dat is veel te weinig. 
Momenteel hebben we een expert van Har-
vard die met ons gaat kijken waar in de 
loopbaan het misgaat en hoe je het kantoor 
daarop kunt aanpassen.” Geerling: “Het is 
niet bepaald eenvoudig om meer vrouwelij-
ke partners op kantoor te krijgen. We heb-

ben sterk de neiging om dat aantal naar 50/50 te krijgen, 
maar dat zou betekenen dat je vijftien jaar lang alleen 
vrouwen moet aannemen. Bias-trainingen en aanpassing 
van sollicitatieprocedures helpen wel in dat opzicht.”

ARENA NEDERLAND  
Uiteindelijk zullen de aanwezige topkantoren er vast in 
slagen ook een nieuwe generatie weer aan zich te binden, 
al dan niet vergezeld van een robot-lawyer die een deel 
van het werk op zich neemt. Op naar weer een nieuw jaar 
van groei, denkt Lemstra: “Er komt zowel vanuit Europa 
als Den Haag veel nieuwe regelgeving en dat is koren op 
de molen van advocaten. Ook de litigationpraktijken zul-
len groeien; niet door het aantal procedures, maar door 
de complexiteit. Partijen zijn steeds meer geneigd elkaar 
aan te spreken.” Ouwehand: “Nederland wordt een juridi-
sche arena, zeker als het internationale Commercial 
Court waar in het Engels kan worden geprocedeerd, er in 
2017 echt komt.”  

“BLIJKBAAR  
ADEMEN WE TOCH 

EEN BEPAALDE 
CULTUUR UIT 
DIE NIET BIJ 

IEDEREEN PAST” 
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INHOUSE

De Persgroep Nederland is de uitgever van onder meer het 
AD, de Volkskrant, Trouw en Het Parool. In 2015 werd, door de 
overname van uitgeverij Wegener, het portfolio uitgebreid 

met regionale kranten zoals de Gelderlander, het Brabants Dagblad en 
het Eindhovens Dagblad. Het bedrijf geeft daarnaast tweehonderd 
lokale huis-aan-huiskranten uit en is eigenaar van Nationaleva-
caturebank.nl, Intermediair.nl, Tweakers.nl, Carsom.nl, 
Autotrack.nl en Q-music. 
Marc van Breda, die eerder onder meer bij KPN en VNU Media 
werkte, werd vier jaar geleden jurist voor de Nederlandse activi-
teiten van het bedrijf. Hij vond het leuk om de juridische onder-
steuning naar eigen inzicht te kunnen optuigen. Inmiddels is 
zijn afdeling gegroeid tot drie personen, die zich naast M&A en 
mediarecht ook bezighouden met litigation en algemeen civiel-
rechtelijke onderwerpen. Van Breda: ”De overname van Wegener 
is wel een van onze grootste projecten geweest. Het betekende in 
alle opzichten een verdubbeling van het bedrijf: qua personeel, 
qua locaties en qua omzet. Je begrijpt dat het een behoorlijke klus 
was om de goede aspecten van beide bedrijven te integreren. Ik 
ben tevreden dat we dit in goede banen hebben kunnen leiden. 
En al is een overname van dergelijke omvang incidenteel: we 
blijven kijken naar bedrijven die een goede toevoeging zouden 
kunnen zijn voor ons portfolio.” Op de vraag of 
deze groei vooral online moet worden gezocht, 
antwoordt Van Breda tweeledig:  ”De basis van 
ons bedrijf is nog steeds de papieren krant. Het 
beeld van veel mensen is dat het daarmee slecht 
gaat. Onze jaarcijfers spreken dit echter tegen: 
het gaat gewoon goed en sommige titels stijgen 
zelfs voorzichtig. De advertentiemarkt is wel ver-
anderd. Zo stonden bijvoorbeeld recruitment- en 
autoadvertenties traditioneel in kranten, terwijl 
die nu worden geplaatst op Nationalevacature-
bank.nl of Autotrack.nl. Dat is een andere busi-
ness geworden. Tussen al het gratis online 
nieuwsgeweld geld verdienen met onze titels blijft 

een zoektocht. Dat zie je trouwens wereldwijd. We proberen zelf 
veel uit. Ook andermans pogingen zoals Blendle ondersteunen 
we van harte. Voorlopig echter is met de traditionele krant nog 
prima geld te verdienen, mits je het zeer effi  ciënt doet.” 
Een duidelijker voorbeeld hiervan dan de afdeling van Van Bre-
da is nauwelijks te vinden: drie juristen op een totaal van 2700 
werknemers in Nederland. Het is onvermijdelijk dat zo nu en 
dan ook gebruik gemaakt wordt van externe juristen. “Een 
aantal vaste kantoren staat ons bij. Deze hebben gemeen dat 
ik ze kan beschouwen als een verlengstuk van onze afdeling. 
Ik bedoel hiermee dat de communicatie helder en snel is: we 
moeten meteen duidelijke afspraken kunnen maken.” Dat dit 
noodzakelijk is blijkt wel uit het feit dat de Persgroep Neder-
land regelmatig procedures heeft lopen over publicaties in 
haar media. “Er zijn altijd wel partijen waarvan je weet: als ik 
over ze schrijf dan is de kans groot is dat ze je een rechtszaak 
aandoen. Dit is echter nooit een reden zijn om iets niet te pu-
bliceren. Zo wel, dan creëer je een vorm van zelfcensuur en 
bega je een journalistieke doodzonde”, aldus Van Breda. “Het 
maakt mijn werk uniek en dynamisch.” 
De unieke samenvoeging van verschillende bedrijven die de 
Persgroep Nederland vormen zorgt überhaupt voor een diverse 

en levendige bedrijfscultuur. ”Pak de cultuur 
bij het AD: die is heel anders dan bij de Volks-
krant. En zo is ook Tweakers weer anders dan 
de kranten. Onze media hebben ieder hun ei-
gen doelgroep, dus we moeten absoluut die di-
versiteit handhaven. Tegelijkertijd is dit wel 
een plek waar iedereen gedreven is om het 
mooiste product te maken. Gezamenlijke pas-
sie, dat vind ik een mooie omschrijving voor 
ons bedrijf.” 

BEDRIJFSJURIST BIJ DE 
PERSGROEP NEDERLAND
De serie Inhouse biedt een kijkje in de keuken van de bedrijfsjurist. Deze keer vertelt general counsel Marc van 
Breda over zijn werk bij de Persgroep Nederland. “We zitten hier nooit stil.”

DOOR WOUTER ROHLOF
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Els in ’t Veld

DEAL PARTIJEN ADVISEURS

ABN AMRO Participaties neemt een meerder-

heidsbelang in PCI Holding B.V. PCI biedt onder-

nemingen oplossingen op het gebied van printen  

en documentmanagement. 

ABN AMRO Participaties Orange Clover (Pien van Veersen, Machiel Galjaart, 

Irene Glasbergen, Yntze Heida)

Kamphuis Beheer BV (Bas Kamphuis) Lexence (Wouter Helder, Wouter Kok), KPMG  

Corporate Finance (Danny Bosker, Jeroen van  

Engelen, Timo Tanis) 

DEAL PARTIJEN ADVISEURS

Office Depot, producent van werkmeubilair en 

kantooroplossingen met de Europese hoofdves-

tiging in Venlo, verkoopt zijn Europese activitei-

ten aan AURELIUS Group, een asset manager die 

sinds 2005 meer dan 70 transacties in Euro-

pa heeft gedaan en gespecialiseerd is in onder 

meer carve-outs en spin-offs.  

The AURELIUS Group Eversheds (Amsterdam: Tom van Wijngaarden,  

Matthijs Bolkenstein, Wijnand Blom, Lucas Luster-

mans, Youssef Rasnabe, Londen: James Trevis,  

Richard Kyle, Charlie Wright) 

Office Depot (Roland Smith) Stibbe (Heleen Kersten, Jeroen Smits, Maarten 

Tuurenhout, Patrick Keijsers, Tess Hendriks,  

Johan Vrolijk, Brendan Moloney, Robert Jean  

Kloprogge), Goldman Sachs

rate finance adviseur uit ons netwerk, BDO. Doordat wij regelmatig onze 

juridische en sectorkennis delen in ons netwerk en we een uitstekend 

track record hebben op het gebied van overnames in deze sector, had die 

relatie ons goed op het netvlies en heeft zij gezorgd voor een warme in-

troductie. Bij het merendeel van de transacties die ons kantoor begeleidt, 

in deze en andere sectoren, hebben we te maken met strategische kopers 

zoals een branchegenoot of private equity. Daarbij is de belangstelling 

vanuit het buitenland merkbaar in die zin dat de kopers Nederlands zijn, 

maar worden aangestuurd door een buitenlandse partij. Agri & food is een 

van de sectoren waarin ons kantoor goed thuis is en de laatste tijd zien 

we in deze sector een toename in overnames. 

“Meest bijzondere moment in deze deal is niet zozeer dealgerelateerd 

maar wel Royal FloraHolland gerelateerd: de eerste keer dat ik in Naald-

wijk bij Royal FloraHolland was en vanuit de grote vergaderzaal op de 

twaalfde verdieping het enorme gebied kon overzien van waaruit Royal 

FloraHolland haar business runt, letterlijk tot zover het oog rijkt. Bijzon-

der indrukwekkend!” 

ANGELSAKSISCH CONSORTIUM KOOPT  
VASTGOEDFINANCIERING RABOBANK

De vastgoedfinancieringsactiviteiten van de Rabobank, RNHB Hypo-
theekbank (voorheen ‘de Rijnlandse Hypotheekbank’), gaan inclusief 
personeel en kredietportefeuille naar een consortium van de Angel-
saksische investeerders CarVal Investors en Vesting Finance. Com-
mercieel vastgoed is geen kernactiviteit meer voor Rabobank. 

Adviseurs CarVal Investors, Vesting Finance: NautaDutilh (Ruud Smits,  

Arjan Scheltema, Ernst van der Touw, Reinier Dommerholt, Renzo  

Bloemink, Nico Blom, Pieternel van den Brink, Albert van der Kolk,  

OVERNAME IN BLOEMBOLLENLAND

Bloemenbedrijf Dümmen Orange neemt Hobaho, specialist in het 
veredelen van bloembollen, over van Royal FloraHolland. Hobaho’s 
belangrijkste gewassen zijn tulpen, lelies, calla’s, narcissen, hya-
cinten, gladiolen en een aantal bijzondere bolgewassen. De verkoop 
sluit aan bij FloraHollands strategie zich meer te richten op haar core 
business: het samenbrengen van leden binnen de bloemenveilingen. 

Adviseurs Royal FloraHolland: DVAN (Els in ’t Veld, Daniëlle Dix, Marijke 

Sipkema-Ten Brink), BDO CF (Albert Koops, Martijn Nuis, Rick Hugers)

Adviseurs Dümmen Orange: Houthoff Buruma (Michiel Wesseling, Bram 

Caudri, Joram van den Berg, Daphne van Boxtel)

Els in ’t Veld, dealmaker voor DVAN: “De targetvennootschap Hobaho 

is net zoals koper Dümmen Orange actief in de bemiddeling en verede-

ling van bloembollen. Die activiteit behoort al geruime tijd niet meer tot de 

kernactiviteit van verkoper Royal FloraHolland, en dat bracht mee dat Ro-

yal FloraHolland aandeelhouder op afstand was. We hebben daarom inten-

sief moeten schakelen met de directie van Hobaho. Dat was een uitdaging, 

omdat de directie een beetje een dubbele pet op had: na de overname zou 

ze immers voor koper gaan werken. Daarnaast heeft Royal FloraHolland 

diverse andere stakeholders, zodat we niet alleen de belangen van de di-

rectie en de aandeelhouder op afstand moesten samenbrengen, maar ook 

die van de verschillende andere groepen belanghebbenden. Naast deze 

alignment of interests was een andere uitdaging bij deze deal dat Royal 

FloraHolland een organisatie is met aardig wat adviesgevende en besluit-

vormende lagen. Ondanks deze uitdagingen is het toch gelukt de deal te 

closen in een relatief korte doorlooptijd. 

“Het contact met Royal FloraHolland is tot stand gekomen via een corpo-

DOOR MICHIEL ROHLOF
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DEAL PARTIJEN ADVISEURS

The Hilsinger Company, een portfolio onderne-

ming van de Amerikaanse private equity inves-

teerder Blue Point Capital en actief in onder meer 

optiek en oogverzorging, heeft in twee separa-

te transacties 100% van de aandelen in Opti-

plus en Proteye Veiligheidsbrillen overgenomen. 

Optiplus levert onder meer professionele tools 

voor de optiekwerkplaats en Proteye ontwikkelt 

en verglaast monturen op sterkte voor de indus-

triële veiligheidsmarkt en zwembrillen- en duik-

brillenmarkt.

Blue Point Capital (John LeMay), The Hilsinger 

Company 

Rutgers & Posch (Lennaert Posch, Valerie Haans, 

Babette Waltman), Baker Hostetler (John Allotta), 

Deloitte

Optiplus BV (Kees Rozema) HVG (Martin Kaptein, Jeroen van den Bliek)

Proteye Veiligheidsbrillen BV (Dik en Marleen 

Hulshof)

Veerman Lukaart (Wim Lukaart), WEA (Harm  

Schipper)

DEAL PARTIJEN ADVISEURS

Investeerder Waterland Private Equity neemt een 

belang in het familiebedrijf Scholt Energy Control 

(SEC) uit Valkenswaard. Scholt Energy is leve-

rancier van elektriciteit en gas voor de zakelijke 

markt. Het bedrijf is actief in Nederland, België 

en Duitsland. De familie Scholt houdt een aan-

zienlijk belang en daarnaast blijft de directie in 

haar geheel bij het bedrijf actief. 

Waterland Private Equity Lexence (Luc Habets, Iris Hoekstra, Nicky Spaan) 

Scholt Energy Control (Jan Scholt) Houthoff Buruma (Jan Paul van der Hoek, Maurits 

de Haan, Luke van de Laar)

DEAL PARTIJEN ADVISEURS

Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, 

gaat naar de Amsterdamse beurs en haalt daar-

bij in eerste instantie 328 miljoen euro op door 

ruim 14 miljoen aandelen voor 23 euro per stuk 

te verkopen. Takeaway.com is actief in negen lan-

den, heeft een omzet van 77 miljoen euro die voor 

99% afkomstig is uit Nederland, Duitsland, Bel-

gië, Oostenrijk en Polen. In 2015 ontvingen ruim 

300.000 aangesloten restaurants 34 miljoen be-

stellingen.

Takeaway.com (Jitse Groen) De Brauw Blackstone Westbroek (Niek Biegman, 

Jan Willem Hoevers, Feline Goyarts, Lotte Bolhuis, 

Olga Konsek, Josse Klijnsma, Johan Valk),  

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, Linklaters 

(adviseurs underwriters), Mazars, Deloitte 

Arjan ScheltemaRuud Smits

OP WWW.MR-ONLINE VINDT U ALLE TOT OP HEDEN GEPUBLICEERDE DEALS

Joyce Trebus, Larissa Silverentand, Jorik Reijmer)

Adviseurs FGH Bank NV: Allen & Overy, Morgan Stanley

Ruud Smits, dealmaker voor NautaDutilh: “De verkoop van de nog af te 

splitsen vastgoedfinancieringsactiviteiten van RNHB Hypotheekbank aan 

dit consortium was een competitief verkoopproces in de vorm van een 

auction sale. Direct na de splitsing zal de gehele RNHB organisatie inclu-

sief zo´n 60 werknemers, een kredietportefeuille ter waarde van 1,7 mil-

jard euro en een klantenportefeuille van ruim 9.000 leningen door middel 

van een aandelenoverdracht worden overgedragen aan het consortium. 

Met name op regulatory front biedt een dergelijke overname grote uitda-

gingen. Een van de grootste was om samen met de consortiumleden en 

de verschillende afdelingen binnen kantoor − corporate, financial regula-

tory en tax − een post-closing structuur te bedenken en ontwerpen die 

recht deed aan de verschillende belangen van de, al dan niet beursgeno-

teerde, consortiumleden en aan complexe wet- en regelgeving.” 

Arjan Scheltema, dealmaker voor NautaDutilh: “Deals als deze vinden 

momenteel veel plaats; enkele voorbeelden zijn de verkoop van Proper-

tize, maar ook de aangekondigde verkoop van de Blackstone vastgoed-

portfolio en het onvriendelijke bod op Delta Lloyd passen in deze trend. 

Buitenlandse private equity, maar ook bijvoorbeeld Aziatische en Duit-

se financiële instellingen zijn zeer actief. Bij een veiling als deze werk je 

met klanten en andere adviseurs samen naar het moment dat je exclusief 

gaat en richting tekenen kunt. Als je de veiling dan ‘wint’ geeft dat een 

enorme kick voor het team, al begint het werk dan eigenlijk pas.” 
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VERDER 
KIJKEN 
DAN 
HET 
JURIDISCHE
Geïnspireerd door onder meer filosofen, psychologen en 
wereldverbeteraars kijkt de integrative lawyer verder dan alleen 
het juridische kader. De duurzame, creatieve en op waarden 
gebaseerde oplossingen die hij nastreeft vergen behalve moed 
en compassie ook andere competenties. Vier advocaten en 
mediators over hun aanpak en dromen. Plus een rechter die 
baat heeft bij mediteren.

DOOR ALIEKE BRUINS  
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“JURISTEN ZIJN  
VAAK STRENG VOOR 
ZICHZELF. HOE KUN 

JE CREATIEF ZIJN 
ALS JE ZO ONDER 

DRUK STAAT?”

I ntegrative law is een relatief nieuwe inter-
nationale beweging waarbij juristen  
verder kijken dan alleen het juridische ka-

der. Voor alles is er aandacht voor betrokke-
nen en hun ervaringen, verlangens en emo-
ties. Het einddoel is altijd dat alle partijen 
positief gestemd zijn over het resultaat. Dit 
kan bereikt worden met creativiteit en sa-
menwerking, duidelijkheid, openheid, ‘ge-
woon’ taalgebruik, het opbouwen van ver-
trouwen en een goede relatie. Aandacht voor de wensen en 
waarden van de integrative lawyer zelf is er ook. Welke 
aanpak advocaten en mediators kiezen bepalen ze zelf, als 
het maar geïntegreerd, holistisch, gebeurt. Of zoals Digna 
de Bruin het zegt: “Het begint pas buiten de yogamat.” 

LEVENSWIJSHEID
Digna de Bruin (55) is advocaat, mediator, coach, mentor 
en yogadocente. In de voormalige portierswoning van het 
Benthuys, een landhuis uit 1881 net buiten het centrum 
van Baarn, heeft ze haar kantoor. Met mooi weer ont-
vangt ze haar gasten in de tuin. Vlekkie de hond mag er 
soms bij zijn. 
De Bruin is dertig jaar advocaat en werkte achttien jaar 
bij CMS Derks Star Busmann, waarvan tien jaar als part-
ner in de sectie vastgoed- en milieurecht. Ze zag steeds 
meer de beperkingen van het juridische systeem en de rol 

die advocaten denken daarbinnen 
te moeten spelen. Zij wilde een 
trusted legal advisor zijn en haar soft 
skills en levenswijsheid uitdruk-
kelijk en geïntegreerd in haar 
werk inzetten. Daarom begon ze 
in 2005 haar eigen praktijk. 
Met haar praktische aanpak is ze 
steeds op zoek naar wat partijen 
beweegt, in een geschil en daar-
buiten. Daarbij kijkt ze naar ju-
ridische aspecten, maar laat ze 
zich ook inspireren door onder 
meer psychologie en filosofie, de 
yogafilosofie in het bijzonder, en 
de natuur. 

SLIM VERTROUWEN
Volgens De Bruin hanteert de rechtspraktijk vooral over-
eenkomsten die gebaseerd zijn op wantrouwen: alles moet 
afgedekt en geregeld voor als het misgaat. “Overeenkom-
sten worden complex en ontoegankelijk omdat de nadruk 

ligt op het voorkomen van risico’s. Veel advo-
caten denken dat ze zo hun cliënt bescher-
men, maar dit is niet effectief en zo ontstaat 
geen duurzame samenwerking. Het is beter 
uit te gaan van ‘slim vertrouwen’ en te focus-
sen op samenwerking. Want: wat je aan-
dacht geeft, dat groeit.” Volgens De Bruin 
zien steeds meer organisaties dit in. “Er is nu 
veel aandacht voor zaken als agile, lean en 
‘zelfsturende organisaties’.” 

De Bruin begeleidt partijen bij  ‘bewust contracteren’, ook 
wel conscious contracting genoemd. In dat kader werkt ze sa-
men met de Amerikaanse  advocaat en innovator J. Kim 
Wright, grondlegger van de Integrative Law Movement en 
auteur van onder meer Lawyers as Peacemakers en Lawyers as 
Changemakers. De Bruin richt zich vooral op de zorg, infra-
structuur en vastgoed. “De principes zijn in iedere branche 
toepasbaar.” Inspirerend vindt ze de adaptieve innovatie 
van Buurtzorg, een thuiszorgorganisatie die een vernieu-
wend concept ontwikkelde met kleine, zelfsturende teams 
van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die zelf ver-
antwoordelijk zijn voor planning en uitvoering. “Bij deze 
aanpak passen innovatieve, niet-traditionele contracten, 
die je vooruithelpen. Daar begeleid ik bij.”
Een contract kan volgens haar een leidraad zijn voor de 
omgang tussen partijen. Waarom willen ze samenwerken, 
wat willen ze samen bereiken? “Wanneer doel, visie en 
waarden in begrijpelijke en verbindende taal, to the point 
en transparant geformuleerd worden, legt dit proces de ba-
sis voor langetermijnbetrokkenheid. Contracten zijn er in 
de eerste plaats voor de mensen die ermee moeten werken 
en vanuit dat gezichtspunt moeten ze worden geschreven, 
niet voor de juristen.”
Bewust contracteren wordt ten onrechte wel eens als vaag 
bestempeld, zegt ze. “Partijen regelen nog steeds wat ze 
van elkaar mogen verwachten, maar de focus is anders. 
Deze manier van contracteren is effectief gebleken. Als 
beide partijen ervoor openstaan kan het de samenwer-
king versnellen. Het vergt wel lef en vertrouwen.” 
De meeste mensen streven naar harmonie en zijn in prin-
cipe in staat zelf hun zaken op te lossen, zegt De Bruin. 
“Ze moeten daarin alleen vaardiger en zelfredzamer wor-
den.” De rol van advocaten zou daarom volgens haar meer 
coachend moeten zijn. 
Veel waarde hecht ze aan Ahimsa, een yogaprincipe dat 
‘geweldloosheid’ betekent. “Geweldloos leven betekent 
dat je compassie hebt met jezelf en anderen in woord, ge-
dachten en daden. Hier is in de juridische wereld nog veel 
te winnen. Juristen zijn vaak erg streng voor zichzelf. Hoe 

Digna de Bruin (Digna de 
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“VEEL ADVOCATEN 
ZITTEN IN EEN 

VECHTMODUS EN 
DENKEN DAT DIT 
VAN HEN WORDT 

VERLANGD”

kun je creatief zijn als je zelf zo onder druk staat?” Haar 
cliënten vertelt ze uitdrukkelijk vanuit welke waarden zij 
werkt. “Waardigheid is voor mij een belangrijk richt-
snoer. Mijn naam ‘Digna’ betekent ook ‘waardig’.”

HERSTEL EN VERGEVING
Ook strafrechtadvocaten en mediators Klaartje Freeke 
(40) en Wikke Monster (44) kiezen bewust voor een geïn-
tegreerde, holistische aanpak. Voor ze hun eigen kan-
toor begonnen werkte Freeke bij De Roos & Pen, Loyens & 
Loeff  en op de afdeling Legal & Compliance  van ABN 

AMRO. Monster was advocaat bij 
Stibbe, Schneider & Van Dalsum, 
Jahae Advocaten en medewerker 
bij Artsen zonder Grenzen. Het 
door hen opgerichte kantoor 
Freeke & Monster is gevestigd in 
een voormalige loods van een be-
drijf in hef- en hijsgereedschap-
pen in Amsterdam Noord, om-
ringd door vooral media- en 
entertainmentbedrijven. Freeke 
biedt juridische bijstand aan be-
drijven en leidinggevenden in 
onder meer milieustrafzaken, 
fi scale strafzaken en fraudezaken 
en staat particulieren bij in com-
mune strafzaken. Monster houdt 

zich bezig met alle soorten strafzaken, waaronder ver-
mogensdelicten en gewelds- en drugszaken. Daarnaast 
is ze gespecialiseerd in het jeugdrecht. Net als Digna de 
Bruin zijn Freeke en Monster als mediator − en mede-
initiatiefnemers − verbonden aan De Verzoenkamer van 
‘het Mandelahuisje’ in Amsterdam, waar ze particulie-
ren, sportverenigingen, schoolbesturen en bedrijven on-
dersteunen bij het oplossen van confl icten. 
Bijzondere aandacht is er in hun werk voor vergeving en 
het herstelrecht, ook wel restorative justice genoemd. Een 
strafrechtadvocaat kan volgens Freeke een 
belangrijke bijdrage leveren aan het herstel 
van zowel verdachte als slachtoff er. “Straf-
rechtadvocaten wordt vaak aangeleerd dat ze 
hun cliënten adviseren te zwijgen. Mijn er-
varing is dat verdachten meestal beter af 
zijn als zij verantwoordelijkheid nemen voor 
hun daden. Ik raad ze vaak aan om de politie 
of rechter eerlijk hun verhaal te vertellen. In 
zaken tegen cliënten die verantwoordelijk-
heid nemen is de straf vaak milder. Voor 

mijzelf is het bovendien waardevoller om 
mensen bij te staan die oprecht zijn.” Advo-
caten zouden hun cliënten kunnen coachen 
bij het vertellen van hun verhaal aan rech-
ter, offi  cier en slachtoff er.
Met hun cliënten praten Freeke en Monster over juridi-
sche zaken, maar ook over wat voor iemand op dat mo-
ment belangrijk is, over hun verleden en hoe ze hun toe-
komst zien. Zo smokkelde Monster voor een cliënt 
onlangs De Bijbel voor ongelovigen van Guus Kuijer de gevan-
genis in. Monster: “Aan een Mocro-maffi  agastje dat in 
het kader van fi shing expeditions van de recherche af en toe 
wordt opgepakt vraag ik waar hij als kind van droomde. 
Ook door zulke vragen te stellen krijg ik informatie die 
voor zijn zaak nuttig kan zijn. Uiteindelijk wil de rechter 
weten wat voor vlees hij in de kuip heeft.” 
Voor het mogelijk maken van een herstelgerichte praktijk 
hoeft de wetgeving niet te worden aangepast, aldus 
Freeke. “Het gaat vooral om oprecht contact en aandach-
tig luisteren. Ik zie in de rechtszaal ruimte ontstaan voor 
toenadering en mildheid tussen verdachte en slachtoff er, 
wanneer advocaten, offi  cieren en rechters elkaar met 
compassie benaderen. Een verdachte naar wie echt ge-
luisterd wordt berust vaak in zijn straf.”
Freeke zegt: “Veel advocaten zitten in een vechtmodus en 
denken dat dit van hen verlangd wordt.” Het onderwijs op 
de universiteit draagt hier volgens haar aan bij. “Er wordt 
geleerd dat je moet gaan voor de optimale waarheid en 
optimale uitwinning van rechten. Maar in de praktijk 
werkt het zo niet. Ook als je gelijk hebt, win je vaak toch 
niet. De uitkomst van een strafzaak is afh ankelijk van al-
lerlei factoren.” 

HUIS VAN DE VREDE
Mindfulness − wat ‘opmerkzaamheid en ‘aandachtigheid’ 
betekent − is een belangrijk onderdeel van de werkwijze 
van Freeke en Monster. “De juiste beslissingen neem je op 
basis van kennis, ervaring en inzicht. Aandachtstrainin-

gen kunnen daarbij helpen. Mindfulness 
houdt ook in dat je goed voor je zelf zorgt.” 
Al enkele jaren maken Freeke en Monster 
zich sterk voor verankering van mindfulness 
in het recht. In de Verenigde Staten is dit al 
veel langer het geval en wordt dit aan veel 
universiteiten gedoceerd. Met Charles Hal-
pern, hoogleraar aan de University of Cali-
fornia en stichter van Berkeley’s Initiative 
for Mindfulness in Law, organiseerden ze in 
oktober 2014 en september 2016 de workshop 

Klaartje Freeke (Freeke & 

Monster): ““In zaken tegen 

cliënten die verantwoorde-

lijkheid nemen is de straf 

vaak milder.”
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Mindfulness in Law aan de Universiteit van 
Amsterdam. In samenwerking met de Uni-
versity of California, Berkeley, geven ze daar-
naast aan de rechtenfaculteit van de UvA de 
vierweekse cursus ‘Mindfulness in het recht’. 
Eerst alleen voor rechtenstudenten, maar in-
middels kunnen ook advocaten en bedrijfsju-
risten de cursus volgen. Aan de hand van me-
ditatieoefeningen leren deelnemers zich 

bewuster te zijn van 
hun handelen en dat van ande-
ren. Freeke: “De cursus is elke 
keer volgeboekt.”
Daarnaast organiseren ze elke 
maand een bijeenkomst waar ju-
risten samenkomen om te medi-
teren, met elkaar te praten over 
wat hen beweegt en om vaardig-
heden te leren zoals mindful luis-
teren en mindful praten. 
Ooit hopen ze een ‘Huis van de 
Vrede’ te stichten, waarin advo-
caten samenwerken met andere 
professionals, onder wie psycho-
logen, fi losofen en yogadocenten. 

DIALOOG EN SAMENWERKING
Petra Slingenberg (49) kwam in 2015, zoals ze het zelf 
noemt, ‘uit de kast’ als holistisch advocaat. Slingenberg 
is sinds 2009 advocaat/partner en mediator bij Delissen 
Martens in Den Haag en gespecialiseerd in familierecht 
en mediation. Ze werkte eerder bij Pels Rijcken & Droog-
leever Fortuijn, La Gro Advocaten en AKD Prinsen Van 
Wijmen. In Slingenbergs praktijk gaat het niet zelden om 
vechtscheidingen en eindeloze procedures, met veel emo-
ties bij partijen. Via een rechtbankprocedure is volgens 
haar vaak weinig te bereiken. “Rechters werken vanuit 
een juridisch kader dat met name uitgaat van dualisme: 
iets is goed of fout, het is winnen of verliezen. De laatste 
jaren zijn er meer op mediation gerichte ontwikkelingen, 
maar nog altijd wordt er bij een confl ict vooral naar de ju-
ridische inhoud gekeken.” Volgens haar is het belangrijk 
dat advocaten begrip hebben voor de situatie die aan een 
confl ict voorafging. “Veel confl icten zijn het gevolg van 
beschadigde relaties. Die worden vaak veroorzaakt door 
iets anders dan waarover het confl ict gaat. Als een advo-
caat of mediator daar geen oog voor heeft, kan hij zijn cli-
ent niet goed adviseren.” 
Ten onrechte wordt gedacht dat holistische advocaten 

nooit meer in de rechtbank komen, zegt ze. 
“Soms is dat bijvoorbeeld nodig om een an-
der te dwingen tot actie over te gaan. Ons 
rechtssysteem biedt daar uitstekende mid-
delen voor. Ik zeg alleen: vul die aan met an-
dere mogelijkheden, met dialoog en samen-
werking.” Een holistische advocaat zal altijd 
kijken wat zo’n procedure voor zijn cliënt 
betekent, zegt ze. “Procederen kost geld en 
neemt tijd in beslag. Het kan druk leggen op 

zijn gezin, zijn werk beïnvloeden, uitwerking hebben op 
zijn gezondheid. Is dat het waard?”
In de holistische benadering is er ook aandacht voor de 
hulpverlener. “Advocaten kampen met relatief veel werk-
druk. Er is het gevaar dat ze de negatieve emoties van 
hun cliënten overnemen. Daar moeten ze zich tegen wa-
penen.” Zelf doet ze dat onder meer met yoga, meditatie 
en met de hond wandelen. “Het is belangrijk een omge-
ving te creëren waarin je innovatief en geïnspireerd 
blijft.”  

SPIRITUALITEIT
De weg naar holisme was voor Slingenberg een proces. 
Het begon met de oprichting van het Scheidingscafé in 
2011, een laagdrempelige manier om mensen te informe-
ren hoe ze problemen bij een echtscheiding kunnen op-
lossen. Daarna was er, mede op Slingenbergs initiatief, 
de introductie van Het Nieuwe Werken bij haar op kan-
toor. Een ‘holistisch’ project noemt ze dat, waarbij mu-
ren werden afgebroken en één grote ruimte werd gecre-
eerd, met daaromheen mediation- en ‘cockpitkamers’ en 
een silent garden met olijfb omen. “Voor mij was dit fan-
tastisch, maar niet iedereen was er meteen gelukkig 

mee.” Er werden werkgroepen 
opgericht, een psycholoog bood 
begeleiding. “Het proces heeft de 
saamhorigheid uiteindelijk aan-
zienlijk versterkt.” 
Na haar herstel van een skionge-
luk in 2014 besloot ze te gaan rei-
zen. Veel boeken, refl ectie, een 
reis naar Israël − Slingenberg 
heeft een joodse achtergrond − en 
een bezoek aan ‘zelfh ulpgoeroe’ 
Wayne Dyer op Maui later besloot 
ze offi  cieel naar buiten te treden 
als holistisch advocaat en haar 
praktijk zo in te richten dat deze 
“in lijn is met al haar normen en 
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waarden” en waarin ook ruimte is voor spiritualiteit. 
In 2015 heeft Slingenberg de Holistic Practice HUB in Ne-
derland in het leven geroepen, een beweging waarbij 
iedereen die openstaat voor de holistische benadering 
zich kan aansluiten. Daarnaast is ze gestart met de ont-
wikkeling van een opleiding tot Holistic Practice Lawy-
er/Practitioner. Ze hoopt dat die zal uitgroeien tot een 

integrative law-opleiding waarbij professionals uit al-
lerlei disciplines samenwerken. Ooit hoopt ze het vak 
holistic law aan de universiteit te doceren. De Henry 
Browne-lezing die ze begin oktober 2016 aan de Univer-
sity of Nottingham mocht geven is een mooi begin. “En 
ja, ik zou ook graag eens een TED Talk geven over holis-
tic law.”  

HOLISTISCHE JURISTEN

STRAFRECHTER GEERT JANSSEN: “MEDITEREN GEEFT MIJ POWER EN ENERGIE”

Geert Janssen is strafrechter sinds 1996 
en vice-president van de Rechtbank 
Amsterdam. Hij was een van de drie 
rechters die in 2011 oordeelden in het 
Wilders-proces. Mindfulness vond hij 
eerst “wat zweverig”. “Ik ben meer een 
sportman. Maar ik word een dagje ou-
der en ik wil wel bijblijven.” Hij woon-
de in 2014 de door de Universiteit van 
Amsterdam gefaciliteerde workshop 
Mindfulness in Law bij van de Ameri-
kaanse hoogleraar Charles Halpern en 
was ervan onder de indruk. “Iemand 
die van buiten komt en een zaal met 
ruim honderd jonge mensen in één mi-
nuut stil krijgt is een held.” Janssen besloot zich wat 
meer in mindfulness te verdiepen en gaat regelmatig 
naar bijeenkomsten die de strafrechtadvocaten Klaar-
tje Freeke en Wikke Monster organiseren, waar mind-
fulness het thema is. 
Janssen mediteert vrijwel dagelijks, meestal enkele 
minuten, en heeft er baat bij. “Als strafrechter maak 
je vaak lange dagen. Tijdens zittingen kan het er hef-
tig aan toegaan. De stress van anderen kan op jou 
overslaan.” Wanneer hij het nodig acht de behande-
ling van een zaak korte tijd te schorsen, gebruikt hij 
dat moment vaak om even te mediteren, in de raadka-
mer achter de zittingszaal. Meestal alleen, soms 
vraagt hij een collega mee. “Het geeft mij power en 
energie. Na afl oop van zo’n zittingsdag ga ik frisser 
naar huis. Als het zoveel winst kan geven ben je toch 
gek als je het niet doet?”
“Rechters zijn professionals, maar ze moeten er reke-
ning mee houden dat ze niet altijd alles van zich af 
kunnen zetten. De mindset van een rechter is van we-
zenlijke betekenis voor de afl oop van een zaak. Met 
een korte meditatie vergroot een rechter de kans dat 

hij partijen in de rechtszaal met een zo 
open mogelijke mind tegemoet treedt.” 
Janssen pleit ervoor dat het hoger ma-
nagement landelijk stimuleert dat aan 
alle rechters wordt uitgelegd wat 
mindfulness en meditatie inhouden en 
dat ze dit uitproberen. “Elke rechter 
zou het enkele keren moeten hebben 
ondergaan voordat hij mag beslissen of 
het iets voor hem is.” 

Feed forward 
Een goed initiatief vindt Janssen de zo-
genoemde feed forward-bijeenkomsten 
die de Rechtbank Amsterdam organi-

seert. In kleine groepen, onder begeleiding van een ex-
terne deskundige, delen rechters, advocaten en offi  cie-
ren van justitie hun zienswijzen en aanpak met 
elkaar. De nadruk ligt op de manier waarop partijen 
zich gedragen en elkaar bejegenen. Het is een aanvul-
ling op de bestaande intervisiebijeenkomsten, een in-
tercollegiale toetsing met als doel de professionaliteit 
te verbeteren. 
Compassie speelt in deze bijeenkomsten een rol. “In 
strafrechtprocedures is er voor het slachtoff er steeds 
meer aandacht. Dit vergt dat rechters, advocatuur en 
het OM hun rol herijken en zich in hun toenadering 
bewuster moeten zijn van hun gedrag.” Een goede ont-
wikkeling, vindt Janssen. “Maar het moet niet door-
slaan. Slachtoff ers zijn zich steeds meer bewust van 
hun rechten. Dit kan ertoe leiden dat zij overtrokken 
verwachtingen krijgen en menen dat zij in plaats van 
de rechter beslissen over de uitkomst. Ook hiervoor 
zou aandacht kunnen zijn in de feed forward-bijeen-
komsten.” Janssen pleit er daarom voor om ook exter-
ne deskundigen of medewerkers van een organisatie 
als Slachtoff erhulp aan de sessies te laten deelnemen. 
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GEVONDEN: DE ‘ANDERE’ LOCATIE
Toen Lauxtermann Advocaten uit zijn jasje was gegroeid, gingen de kantoorgenoten op zoek naar een bijzondere  
locatie: ze wilden wat anders dan anders. Na een flinke zoektocht kwamen ze uit op een bedrijventerrein in het zuid-
westen van Amsterdam. Het was even wennen, maar inmiddels voelen ze zich er thuis.
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We hebben heel Oud-Zuid gezien, Noord (maar dat vonden 
we toch lastig vanwege het pontje) en ook nog mooie ge-
bouwen aan het IJ. We waren op zoek naar een markant 

pand, een bijzonder gebouw, naar de Andere Locatie. Een andere 
omgeving dan waar advocatenkantoren over het algemeen zit-
ten.” Advocaat/partner Kitty Volker legt uit waarom Lauxtermann 
Advocaten voor deze omgeving, bedrijventerrein de Schinkel in 
Zuidwest-Amsterdam (nabij de ringweg), koos. “We wilden gro-
ter, en dat kon niet op de Koningslaan. Toen we begin 2015 in deze 
buurt kwamen kijken, zag het er niet direct aantrekkelijk uit. We 
moesten er doorheen kijken en vielen toen voor de creatieve en 
daardoor uitdagende omgeving. Er zitten hier bijvoorbeeld veel 
reclamebureaus. Het enthousiasme van onze medewerkers moest 
in het begin wel wat groeien.” Advocaat Nils Jonker vult aan: “Het 
wás een grote overgang, we hebben even moeten wennen. Maar 
dat hier hard geüpgraded wordt is duidelijk: zo zijn er, sinds we 
hier zitten, al drie leuke en goede eettentjes bijgekomen.” 

Toen het pand gevonden was, ging het snel: in februari 2015 
werden de bouwplannen bepaald, eind mei moest het klaar zijn. 
Volker: “Ja, in sneltreinvaart. Maar dat past bij ons: hebben we 
een beslissing genomen, dan gaan we er ook voor.” Lauxtermann 
had carte blanche wat betreft de indeling. Alles moest op één 
verdieping: dat bevordert de interactie. Volker: “We hadden 
geen duidelijke sfeerwensen; als het maar niet oubollig werd. 
En wel graag veel opbergruimte! De ontwerper heeft goed ge-
luisterd en een heel mooi ontwerp gemaakt.”
Iedereen kreeg een eigen kamer, wel met glazen wanden. “Als 
je in stilte wilt werken, kun je je toch even afsluiten. Verder is 
alles zo open mogelijk gehouden, ook omdat we veel samenwer-
ken. Jonker vindt het wel iets ‘New Yorks’ hebben: “De grote ta-
fel op het verhoginkje, de  bibliotheek met de banken en het kof-
fiezetapparaat, het uitzicht naar bijna alle kanten: het is hier 
absoluut niet klinisch. Het geeft een beetje een huiskamerge-
voel: het heeft echt een hart.”

KANTOOR MET EEN HART
FOTO’S & TEKST CHRIS VAN HOUTS

Kantoor Lauxtermann Advocaten  Locatie Pilotenstraat 45 in Amsterdam  Sinds juni 2015  Personeel 8 advocaten, 2 secretariële mede-
werkers, 1 boekhoudkundig medewerker  Binnenontwerp Matthijs Tukker  Bouw Schouten & Muis (betimmering), Project Groep Ne-
derland (onder meer glazen wanden)  Kunst Petrie Klinckhamers (schilderij) en Joris Verdonkschot

“
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“WE HADDEN GEEN 
DUIDELIJKE 

SFEERWENSEN; 
ALS HET MAAR 
NIET OUBOLLIG 

WERD”

Kitty Volker Nils Jonker
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RECHT IN ONDERZOEK
In de rubriek Recht in onderzoek vertelt een onder-
zoeker op een bepaald rechtsgebied waarmee hij 
bezig is. Een jurist uit de praktijk geeft vervolgens 
zijn mening over nut en belang van dit onderzoek.

Nienke van der Have (30) werd geboren in Zambia, 
als dochter van een verpleegster en een tropenarts. 
Van haar vijfde tot haar elfde jaar woonde ze in 

Zimbabwe. Het zou haar latere keuze om zich in interna-
tionaal mensenrecht te specialiseren kunnen verklaren, 
vermoedt ze. Van der Have is promovenda aan de Univer-
siteit van Amsterdam (UvA), waar ze als onderzoeker ver-
bonden is aan het Amsterdam Center for International 
Law (ACIL). “In Zimbabwe zag ik allerlei vormen van soci-
ale ongelijkheid en politieke onderdrukking. Toen ik ou-
der was heb ik me daarin meer verdiept. Mijn vader raak-
te zo af en toe gedesillusioneerd in zijn werk. Hielp hij 
iemand met een gebroken been, dan kwam die de volgen-
de dag terug met aids. Wat hij vertelde heeft mijn keuze 
beïnvloed om structureler, op het niveau van beleid en 
recht, een bijdrage te willen leveren.”

Tijdens haar master aan de UvA schreef Van der Have 
haar scriptie The Right to Development and State Responsibility, 
waarvoor ze de Cheetah Challenge scriptieprijs kreeg. Die 
werd haar uitgereikt door Máxima ! toen nog prinses ! tij-
dens een besloten conferentie op Paleis Noordeinde. “Een 
bizarre ervaring”, lacht Van der Have. “Ik heb ook erg ge-
noten van het gesprek dat ik had met Beatrix. Ze was heel 
open.” Maar het meest tevreden was Van der Have toen 

Sinds de genocides in Rwanda en Srebrenica is er veel aandacht voor concepten die grove 
mensenrechtenschendingen beogen te voorkomen. Maar welke juridische verplichtingen 
staten daartoe onder het internationale mensenrecht hebben is onduidelijk. In haar 
onderzoek analyseert promovenda Nienke van der Have de inhoud en reikwijdte van 
territoriale en extraterritoriale verplichtingen in verschillende tijdfasen ten aanzien van 
genocide, arbitraire doding en foltering. 

DOOR ALIEKE BRUINS  FOTO’S CHRIS VAN HOUTS

HOE VOORKOM JE GROVE 
SCHENDING VAN 
MENSENRECHTEN?

RECHT IN ONDERZOEK



Maak nu kennis 
met de beste 
bedrijfs juridische 
bronnen

Maak 
vrijblijvend 

kennis

Nezahat Alkan-Senel, Accountmanager Telesales
 

Voor een goed advies aan het management van uw organisatie 
komt u met uw kennis en expertise meestal een heel eind. 
Maar met gebruik van de beste juridische bronnen maakt u als 
bedrijfsjurist echt het verschil.

Wolters Kluwer biedt u informatie die uitblinkt in kwaliteit, 
betrouwbaarheid, compleetheid en actualiteit. Logisch, want 
de meest gezaghebbende auteurs zitten er bovenop. 
Onze Collecties, online totaalpakketten per rechtsgebied, 
met toptitels als Tekst & Commentaar, Groene Serie en NJ 
zijn een begrip in juridisch Nederland. 

Ontdek onze Collecties
Een Collectie voor bedrijfsjuristen is ook voor u een uitstekende 
optie. Nieuwsgierig? Ik vertel u er graag meer over aan de 
telefoon en regel alles voor een perfecte kennismaking via een 
vrijblijvend proefabonnement. 

Bel mij op 0570-673447 of ga voor meer info naar 
wolterskluwer.nl/collecties/bedrijfsjurist
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NIENKE VAN DER HAVE IN JAARTALLEN

• 2005-2009: bachelor in de rechten (met genoegen), 
Rijksuniversiteit Groningen, internationaal en Eu-
ropees recht

• 2007-2008: onderzoeksassistent van dr. Peter van 
den Berg, RUG, onderzoeksproject Contested Constituti-
ons: Exploring the Foundations of Modern Democracies.

• 2008-2009: stagiair Ambassade van het Koninkrijk 
der Nederlanden in Tirana, Albanië

• 2009-2011: meester in de rechten (cum laude), Uni-
versiteit van Amsterdam, internationaal publiek-
recht. Prijs in de Cheetah Challenge voor master-
scriptie The Right to Development and State Responsibility: 
Towards Idealism Without a Sense of Realism? 

• 2009-2010: onderzoeksassistent bij bureau Intraval

• 2010-2011: onderzoeksassistent van prof. mr. André 
Nollkaemper, UvA, SHARES project, een door de Eu-
ropean Research Council gefinancierd onderzoeks-
project naar gedeelde verantwoordelijkheid in inter-
nationaal recht

• 2011-heden: onderzoek naar de juridische verplich-
tingen van staten om grove mensenrechtenschen-
dingen te voorkomen, Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid, UvA, en lid van SHARES onderzoeksgroep, 
onderzoeksstage aan Griffith University, Australië 
(2014), onderwijs in bachelor en master 

• 2006-heden: vrijwilliger voor onder meer Educaided 
(fondsenwerving en voorlichting over onderwijspro-
jecten in Afrika) en het Ph.D Forum 

RECHT IN ONDERZOEK

haar onderzoek gepubliceerd werd en er een leerstoel 
kwam voor The Right to Development.
In haar promotieonderzoek richt ze zich op genocide, ar-
bitraire doding en foltering, schendingen die verboden 
zijn onder het internationale mensenrecht. Op 31 augus-
tus dit jaar heeft ze haar proefschrift ter goedkeuring 
voorgelegd aan haar promotoren André Nollkaemper, de-
caan en hoogleraar internationaal publiekrecht, en 
Yvonne Donders, hoogleraar internationale mensen-
rechten en culturele diversiteit # beiden verbonden aan 
de UvA.

VERANTWOORDELIJKHEID
In 1994 werden in Rwanda in honderd dagen naar schat-
ting 800.000 mensen, voornamelijk Tutsi’s, op gruwelijke 
wijze vermoord. De internationale vredesmacht die in de 
regio gestationeerd was greep niet in, deels vanwege een 
beperkt mandaat. Op 11 juli 1995, toen ruim zeshonderd 
Nederlandse UNPROFOR-militairen # 
Dutchbat I, II, III en IV # in Tuzla en de Bos-
nische enclave Srebrenica hun humanitaire 
werk deden, deporteerden en vermoordden 
Bosnisch-Servische troepen onder bevel van 
generaal Ratko Mladić een groot deel van de 
daar aanwezige moslimmannen. “Sinds 
deze genocides is er veel aandacht voor con-
cepten als ‘conflictpreventie’ en de responsibi-
lity to protect doctrine, die tot doel hebben 
grove mensenrechtenschendingen te voor-
komen”, zegt Van der Have. “Bij conflictpreventie wordt 
een organisatie zo ingericht dat zij vroegtijdige waarschu-
wingen voor conflicten volgt, de zogenoemde early warning 
signs, en dat ze tijdig maatregelen neemt om gewelddadi-

ge vormen van conflicten te voorkomen.” De responsibili-
ty to protect doctrine is uiteengezet in de Outcome Document  
van de United Nations World Summit in 2005 en verder uitge-
werkt in onder meer de Secretary-General’s 2009 Report 
(A/63/677) on Implementing the Responsibility to Protect. Het con-
cept houdt in dat staten verplicht zijn grove mensenrech-
tenschendingen te voorkomen en te stoppen, en dat zij 
verantwoordelijk zijn voor de bescherming van hun on-
derdanen tegen bepaalde vormen van dergelijke schen-
dingen. De internationale gemeenschap heeft de verant-
woordelijkheid om staten daarbij te ondersteunen en in 
te grijpen wanneer een staat hierin duidelijk tekort-
schiet. Allereerst via andere manieren dan militaire in-
terventie, zoals via diplomatie, maar als het moet met ge-
weld. 
Naast deze vooral op beleid gerichte ontwikkelingen is er 
de belangrijke beslissing van het Internationaal Ge-
rechtshof (ICJ) in Den Haag van 26 februari 2007. Het ICJ 

oordeelde dat Servië in 1995 haar verplich-
tingen onder het Verdrag inzake de Voorko-
ming en de Bestraffing van Genocide heeft 
geschonden door helemaal niets te doen 
om de genocide in Srebrenica te voorko-
men. Het was de eerste keer dat het ICJ oor-
deelde over de vraag of een staat zijn ver-
plichtingen ter voorkoming van genocide 
wel of niet had nageleefd. “Ondanks deze 
verschuiving van aandacht naar preventie 
is onduidelijk gebleven welke juridische 

verplichtingen staten onder het internationale mensen-
recht hebben om grove mensenrechtenschendingen te 
voorkomen. Zo is onduidelijk welke verplichtingen sta-
ten op verschillende momenten hebben, welke concrete 

“SINDS RWANDA EN 
SREBRENICA IS ER 

VEEL AANDACHT 
HOE SCHENDING VAN 

MENSENRECHTEN  
TE VOORKOMEN”



Als starter kies je bewust voor een Top 5-kantoor. Jouw frisse blik geeft de cliënt vaak een andere kijk op de zaak 

en je vecht graag voor jouw ideeën. Je hebt een uitgesproken mening, ook als het spannend wordt. Je houdt van 

aanpakken, no-nonsense en een steile leercurve. Sta je op scherp? Bel met Robin of Thaira: 088-253 53 86 of mail 

naar recruitment@akd.nl.

Jij wordt niet snel ergens stil van.

AMSTERDAM BREDA EINDHOVEN ROTTERDAM BRUSSEL LUXEMBURG

Kijk op werkenbijakd.nl
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maatregelen vereist zijn en welke verplichtingen staten 
hebben buiten hun eigen territorium. Dat heb ik onder-
zocht.”

PREVENTIEPERSPECTIEF
Van der Have bestudeerde naast universele en regionale 
mensenrechtenverdragen een grote hoeveelheid juris-
prudentie van internationale toezichthoudende organen 
en gerechtshoven, die op basis van deze verdragen uit-
spraak hebben gedaan. Onder andere onderzocht ze hoe 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) in Straatsburg, het Internati-
onaal Gerechtshof van Justitie in Den 
Haag, de African Commission on Human 
and Peoples’ Rights (ACHPR) en de Inter-
American Commission on Human Rights 
(IACHR) en Inter-American Court of Human 
Rights (IACtHR) verplichtingen ter preven-
tie van grove mensenrechtenschendingen 
hebben geïnterpreteerd. Ook nam ze beslis-
singen van krachtens andere verdragen toe-
zichthoudende organen onder de loep, zo-
als van de Human Right Committee ten aanzien van het 
International Covenant on Civil and Political Rights (IC-
CPR). Ze bestudeerde daarnaast reporting procedures en gene-
ral comments. “Innovatief aan mijn onderzoek is dat er nog 
nooit naar al die bronnen is gekeken vanuit een preven-
tieperspectief.” 
Aan de hand van al deze bronnen analyseerde ze de in-
houd en reikwijdte van verplichtingen van staten. Ze 

maakte daarbij een onderscheid tussen vier tijdfasen. Zo 
bestudeerde ze welke verplichtingen staten voorafgaand 
aan een mogelijke schending hebben ter voorkoming er-
van op de lange en korte termijn, en welke verplichtingen 
er zijn terwijl een mensenrechtenschending plaatsvindt. 
Ook onderzocht ze wat staten moeten doen als een schen-
ding heeft plaatsgevonden om te voorkomen dat het nog 
eens kan gebeuren. 
“Is er een risico waar de staat weet van heeft, dan treedt 
een kortetermijnverplichting in”, zegt Van der Have. 
“Wat die verplichting inhoudt is moeilijk vooraf te be-
schrijven. Het hangt onder meer af van de kennis van de 
overheid van de dreiging en van de aard van de dreiging. 
Een staat heeft veel beoordelingsruimte.” Op de lange ter-
mijn zijn landen verplicht een juridisch en administratief 
kader te scheppen dat het mogelijk maakt bepaalde men-
senrechtenschendingen te voorkomen. “Dit betekent on-
der meer dat ze foltering, moord en het oproepen tot ge-
nocide strafbaar moeten stellen.” 

ONDERONTWIKKELD
Vooral bij extraterritoriale verplichtingen in het kader 
van de lange termijnplanning is het huidige systeem vol-
gens Van der Have zeer onderontwikkeld. Interessant 
noemt ze de zaak die ruim honderd Dutchbat-veteranen, 
waaronder ook leidinggevenden, hebben aangekondigd 
op 30 juni en 26 september 2016. Zij vinden dat de over-
heid ‘ernstig nalatig en onzorgvuldig’ is geweest door hen 
op een onmogelijke missie te sturen. 
Op 16 juli 2014 oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de 
Nederlandse staat verantwoordelijk is voor de deportatie 
van ruim driehonderd moslimmannen na de val van Sre-

brenica. De staat is volgens de rechtbank 
aansprakelijk voor de schade die de familie-
leden hebben geleden. Eerder oordeelde de 
Hoge Raad op 6 september 2013 (ECLI:NL: 
HR:2013:BZ9225 en ECLI:NL:HR:2013:BZ9228) 
dat de Nederlandse staat aansprakelijk is 
voor de dood van drie moslimmannen uit 
Srebrenica. Van der Have: “In deze zaken is 
gekeken naar kortetermijnverplichtingen. 
Misschien dat de door de Dutchbatters aan-
gespannen zaak meer duidelijkheid zal 
brengen over verplichtingen op de lange ter-

mijn. In mijn onderzoek beargumenteer ik dat een man-
daat het naleven van mensenrechtenverplichtingen op de 
korte termijn niet moet beperken, maar juist mogelijk 
moet maken.”

JURISDICTIE
De internationale gemeenschap staat volgens Van der 
Have met een toenemende globalisering en grensover-

“HOPELIJK HELPT 
MIJN ONDERZOEK 
SLACHTOFFERS 

BIJ HET 
FORMULEREN VAN 

HUN KLACHT”



Ruim 100 inspiratiereizen vindt u op www.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
Seychellen  .  Mauritius  .  Zuid-Afrika

Oeganda  .  Zimbabwe  .  Namibië
Mozambique  .  Zambia  .  Botswana

DÈ AFRIKA 
SPECIALIST!
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BELEIDSADVISEUR EVELIEN VAN ROEMBURG (OXFAM NOVIB): “JUIST PREVENTIE KAN 
BURGERSLACHTOFFERS VOORKOMEN”

Evelien van Roemburg, beleidsadvi-
seur Confl ict & Humanitaire Hulp bij 
Oxfam Novib, dat onderdeel is van Ox-
fam, een internationale confederatie 
van achttien ontwikkelingsorganisa-
ties: “De wereld is niet meer alleen te 
bekijken door de bril van staatssoeverei-
niteit. Hoewel dit concept nog steeds het 
recht en de internationale politiek domi-
neert, laten fenomenen als klimaatver-
andering, honger en terrorisme zich niet 
door grenzen tegenhouden. Alleen door 
internationale samenwerking kan het 
hoofd geboden worden aan deze uitdagingen. Die sa-
menwerking betekent ook dat staten een stuk van hun 
soevereiniteit moeten inleveren, ten behoeve van the 
greater good: humaniteit en mensenrechten. 
Die humaniteit vereist ook dat staten ingrijpen buiten 
het eigen grondgebied in het geval het vreselijk mis 
dreigt te gaan. Dat vereiste is helemaal niet nieuw: al 
bij de formulering van de Genocide Conventie in 1948 
committeerden staten zich aan de verplichting om ge-
nocide te voorkomen. Ik denk dat Nienke van der Have 
wel de vinger op de zere plek legt door zich af te vragen 
wat die verplichting ! juridisch ! precies inhoudt en op 
welke wijze staten aangesproken kunnen worden op 
die verplichting.  
“Dat staten daar nog niet uit waren in 1994, tijdens de 
verschrikkingen in Rwanda, moge duidelijk zijn. 

Maar recenter ging het ook vreselijk 
mis. Er zijn talloze voorbeelden, waar-
van Burundi er één is: de VN Commissie 
tegen Foltering heeft bijvoorbeeld over-
tuigend bewijs gevonden van marteling 
en arbitraire doding sinds het begin van 
de crisis in 2015. Humanitaire organisa-
ties hadden al eerder gewaarschuwd 
voor het feit dat dit land weer afgleed in 
chaos, maar de internationale gemeen-
schap bleef en blijft veel te lang op haar 
handen zitten. Terwijl juist preventie 
zoveel burgerslachtoff ers zou kunnen 

voorkomen. Humanitaire organisaties, die al jaren-
lang in een land aanwezig zijn en intensief met lokale 
organisaties werken, spelen een belangrijke monito-
rende rol in deze preventie. Het succes van preventie 
valt of staat echter met de bereidwilligheid van staten 
om te interveniëren. Helaas voor juristen ! waar ik er 
ook een van ben ! laten staten dat doorgaans afh angen 
van een (geo)politieke afweging. 
“Het onderzoek van Nienke van der Have is desalniet-
temin ontzettend belangrijk. Het geeft ons, humani-
taire organisaties die naast het geven van noodhulp en 
ontwikkelingshulp ook proberen het beleid te beïn-
vloeden, toch een stok om mee te slaan als staten 
dreigen hun internationale verplichten niet na te ko-
men. Ik kijk met belangstelling uit naar het volledige 
manuscript!”

MARATHON 
In een vervolgonderzoek zou bestudeerd kunnen worden 
wat internationale organisaties als de VN moeten doen 
om grove mensenrechtenschendingen te voorkomen. De 
kans dat Van der Have haar tanden hierin zal zetten is 
klein. Ze is blij als haar onderzoek in de toekomst door 
anderen wordt opgepakt en van het proces heeft ze veel 
geleerd. “Eigenlijk is het alsof je een marathon rent zon-
der training, waarbij de fi nishlijn steeds een kilometer 
wordt verlegd.” 
Na de verdediging van haar proefschrift hoopt ze aan de 
slag te gaan bij een internationale organisatie of een 
overheidsinstantie. Maar eerst wil ze een reis maken 
naar haar roots, Zambia en Zimbabwe ‘herontdekken’ en 
daarover schrijven. “Welk perspectief ik daarvoor zal kie-
zen weet ik nog niet, maar het zal in ieder geval vanuit 
mijn expertise zijn.”  

schrijdende activiteiten door zowel landen als andere ac-
toren voor een enorme uitdaging. “Er zijn steeds meer 
grensoverschrijdende uitdagingen die een gezamenlijke 
aanpak behoeven en actoren, zoals Islamitische Staat, die 
zich niet gebonden achten aan het internationale recht. 
Deze ontwikkelingen laten zich moeilijk vangen in een 
kader waarvan het uitgangspunt de soevereiniteit van 
staten is.”  
Van der Have hoopt dat haar proefschrift beleidsmakers 
kan ondersteunen bij de formulering van beleid en nale-
ving daarvan. “Ik hoop ook dat het slachtoff ers van 
mensenrechtenschendingen die een zaak willen starten 
tegen hun overheid een duidelijker beeld geeft van de ver-
plichtingen die een staat heeft om grove mensenrechten-
schendingen te voorkomen. Het onderzoekkader dat ik 
heb gecreëerd kan mogelijk helpen bij het formuleren van 
hun klacht.” 
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Mr. 11 2016 / 93

LAATSTE LOODJES

Afgelopen week had ik mijn laatste 

tentamen van de Beroepsopleiding Ad-

vocaten, over beroepsattitude en be-

roepsethiek, beter bekend onder de 

naam BABE. Toen ik richting dit afslui-

tend gedeelte ging, moest ik ongewild 

terugdenken aan de periode van de 

opleiding. Ik heb de nieuwe beroeps-

opleiding als een van de eerste cohor-

ten doorlopen. Intussen heeft de oplei-

ding de nodige kritiek gekregen en is 

een fl ink aantal veranderingen door-

gevoerd. Zo zou de studiedruk te hoog 

zijn, sloot de tentamenstof onvoldoen-

de aan op de lesstof en zijn de boetes 

voor het missen van een opleidings-

dag te hoog. De beroepsopleiding heeft 

zichzelf deze kritiek aangetrokken: di-

verse tentamens zijn geschrapt en de 

studiedruk is verlaagd.

De laatst aangekondigde verandering 

betrof het feit dat de cijfers voor ten-

tamens gaan vervallen. In plaats daar-

van wordt alleen nog een voldoende of 

onvoldoende gegeven. Ik ben niet echt 

verheugd over deze verandering, om-

dat het hiermee lijkt alsof de beroeps-

opleiding beetje bij beetje teruggaat 

naar de oude stijl. Los van het feit dat 

de kosten van de opleiding hetzelfde 

blijven, creëer je hiermee een zekere 

mate van ongelijkheid tussen stagiai-

res op hetzelfde kantoor die de oplei-

ding doorlopen: de ene krijgt een cijfer 

en de ander een voldoende. De pres-

tatie is niet meer te vergelijken, terwijl 

op kantoor wel de inspanning wordt 

waargenomen (zoals hoeveel studie-

dagen je opneemt). Tot slot hebben 

de vele specialisatieopleidingen waar 

je als medewerker aan gaat beginnen 

een hoge studiedruk en ook daar wor-

den prestaties gemeten met cijfers. Het 

lijkt me dat de beroepsopleiding in de 

stageperiode hier een goede afspiege-

ling van moet vormen en – in verhou-

ding – een vergelijkbaar niveau heeft. 

Het vinden van de juiste balans is voor 

de beroepsopleiding denk ik de groot-

ste uitdaging voor de komende tijd.

Ik hoop in ieder geval dat ik mijn laat-

ste tentamen ook met goed resul-

taat heb afgesloten, want dan zit het 

er echt op.

Stagiaire ( )

WIEKE DURING

Waanzinnig: om steeds meer van de wereld te ontdekken. Voordat ik begon met werken ben ik 
gaan backpacken in Th ailand en Maleisië. Sindsdien maak ik al mijn vakantiedagen op aan verre 
reizen. Guatemala is tot nu toe mijn favoriet, maar begin volgend jaar staat Australië op het 
programma. Weer: zodra het zonnetje gaat schijnen heb ik automatisch een glimlach op mijn 
gezicht. Wereldwijs: ik werk op een internationaal kantoor en adviseer vaak over rechtsvragen 
met een internationaal aspect. Het is leuk om samen te werken met buitenlandse collega’s en op 
die manier vang ik ook nog eens wat op over andere jurisdicties. Werksfeer: een goede sfeer op 
kantoor vind ik belangrijk. Ik wil niet alleen maar hard werken, maar ook veel lachen. Samen 
met drie andere junior medewerkers heb ik de Young Birds opgericht. In dat kader organiseren we 
allerlei activiteiten voor jonge medewerkers. Wonen: sinds twee jaar woon ik in Den Haag. Zodra 
ik in Scheveningen het strand op loop krijg ik een vakantiegevoel. Heerlijk!
 
Wieke During werkt sinds oktober 2013 bij Bird & Bird in Den Haag. Daarvoor studeerde ze 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit. During houdt zich bezig met 
intellectueel eigendom; het auteursrecht heeft haar bijzondere belangstelling.

DAGBOEK VAN EEN STAGIAIRE
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Een unicum. Zo mag het wel genoemd 
worden als voor de eerste keer in het elf-
jarig bestaan van deze rubriek iemand 

voor de tweede keer mag plaatsnemen in de 
Mr. testbolide. Robert van Muijen, net herbe-
noemd als managing partner van Holla Advo-
caten, vond dat hij na de eerste keer in 2013 
inmiddels zoveel nieuwe dingen had te vertel-
len, dat hij die uitdaging wel wilde aangaan.
In 2013 reed Van Muijen in een (naar eigen zeg-
gen) hele saaie grijze Volvo V60. Die wordt bin-
nenkort ingeruild voor een sportieve Audi A5, 
vrijwel uitsluitend te gebruiken om tussen de 
twee kantoren van Holla (Den Bosch en Eind-
hoven) te pendelen. De destijds net aange-
schafte T2, een oldtimer brandweer Volkswa-
genbus, is inmiddels keurig opgeknapt en 
rukt af en toe uit voor een beschaafd ritje. En 
ten slotte de gezins-Sharon die er nog steeds is 
(“niet kapot te krijgen dat ding”).
Drie jaar geleden kwamen we in Den Bosch 
voorrijden met een Shooting Brake en nu in 
een E-klasse, beide Mercedes. Van Muijen is 
opnieuw onder de indruk. Vooral het interi-
eur, met het grijzige hout en het fraaie stik-
selwerk van het dashboardbekledende leder, 
valt in de smaak. Ook de ‘autopilot’ die zorgt 
dat de auto zelfstandig binnen de lijntjes rijdt 
vindt Van Muijen ‘gaaf’. Alleen de LED-sfeer-
verlichting die subtiel langs het dasboard 
golft, die is wat minder. “Toch een beetje een 
pornolampje hè?”

SLAGVAARDIGER
Snel dus maar over naar meer inhoudelijke za-
ken. Naar Van Muijen luisterend doemt het 
volgende beeld van de afgelopen drie jaar op: 
jong-ogende-ultrafitte-veertiger neemt de uit-
daging aan een traditioneel middelgroot regio-
naal advocatenkantoor de moderne tijd in te 
slepen. Loopt aan het begin wellicht ietwat 
hard van stapel, maar constateert aan het eind 
van zijn eerste termijn dat het moment van 
‘oogsten’ nu begint aan te breken en besluit er 
nog drie jaar aan vast te knopen om hier verder 
leiding aan te geven. In de woorden van Van 
Muijen zelf: “Achteraf kun je constateren dat 
ik er in eerste instantie best hard ben inge-
gaan, wellicht zelfs wat onbezonnen. Het was 
vrij lastig om iedereen in dezelfde versnelling 

mee te krijgen. Dus ja, het was met name in 
het begin een heel leerzame periode.”
Leerzaam en uitdagend zijn veelal synoniem 
voor allerlei akelige dingen, maar zo kijkt Van 
Muijen absoluut niet terug op de afgelopen ja-
ren: “De organisatie is absoluut slagvaardiger 
geworden en er is sprake van een veel grotere 
commerciële drive. Deels komt dat doordat we 
er in geslaagd zijn nieuwe mensen aan ons te 
binden die met name op die vaardigheden zijn 
geselecteerd. Daarnaast hebben wij ons niet 
alleen geconcentreerd op het versterken van de 
bestaande goedlopende praktijken, maar ook 
op het bouwen aan nieuwe praktijken die voor 
de toekomst de winstgevendheid van dit be-
drijf mede moeten waarborgen, zoals Banking 
en Finance, maar ook Compliance en Tax. On-
derwerpen waar onze klanten eerder voor 
moesten uitwijken naar de Zuidas, maar die 
wij nu zelf ook aanbieden. Tegelijkertijd heb-
ben we in de loop van de tijd afscheid genomen 
van het werk dat we voor rechtsbijstandverze-
keraars deden. Het verdiende wel aardig, maar 
we konden er onze toegevoegde waarde onvol-
doende in tot uitdrukking brengen. Zo moet je 
als kantoor je eigen kannibaal uitvinden.”
Nog zo’n blijk van vernieuwing is de recente 
lancering van Holla Labs. Onder die vlag geeft 
het bedrijf structureel vorm aan technische en 
commerciële innovatie in het juridische do-
mein. Van Muijen: “Ik zei drie jaar geleden al 

JE EIGEN KANTOORKANNIBAAL UITVINDEN
DOOR MICHIEL VAN KLEEF

Naam: Robert van Muijen
Leeftijd: 50
Is: managing partner bij  
Holla Advocaten
Grootste prestatie tot nu 
toe: blijft het negen keer per 
fiets beklimmen van de Alpe 
d’Huez         
Grootste uitdaging: het ver-
sterken en verankeren van 
vernieuwingsdrang
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RIJDEN

+ COMPLEET COMFORT

- AUTOPILOT = AANZETTEN TOT ONGE-

WENST GEDRAG

MERCEDES E 200 LIMOUSINE 

Of we misschien een uurtje eer-
der konden komen, vroeg me-
vrouw Mercedes. Er zitten der-

mate veel nieuwigheden in deze auto 
dat meer uitleg dan gewoonlijk ge-
rechtvaardigd is. Dus gaat deze be-
spreking niet over hoe geweldig deze 
auto rijdt, de kwaliteit van de motor 
en het gematigde verbruik, nee, we 
zijn zo’n beetje uitgeschreven over dat 
soort zaken. Dit soort auto’s is alle-
maal geweldig goed en dat weten we 
al een paar jaar.
Mercedes (en andere luxe merken) ex-
perimenteren met de zelfrijdende auto. 
Dat mag natuurlijk nog niet en het 
werkt ook nog niet helemaal. Maar de 
autopilot van Mercedes komt in de 
buurt. Natuurlijk kenden we adaptive 
cruise control. Maar nu is er ook ‘hands 
free’ rijden. Tussen Amsterdam en Den 
Bosch lukte dat prima. Alleen mag dat 
nog helemaal niet en Mercedes weet 
dat ook. Dus na dertig seconden los rij-
den verschijnt een klein waarschu-
wingslampje op het dashboard, na een 
minuut een bits piepje, dan meer piep-
jes en uiteindelijk, na twee minuten, 
mindert de auto snelheid en remt af. 
Dus wie elke minuut een klein stootje 
tegen het stuur geeft, kan zonder te 

kijken zestig kilometer rijden. De auto 
doet alles zelf. 
Briljant. Maar waar dient het voor? 
Wat doen we met al die vrije tijd en 
aandacht? Naar buiten kijken? Deden 
we al! Telefoneren? Deden we al! Na-
denken? We doen niks anders! Nee, de 
autopilot heeft maar één doel (althans 
in onze ogen) en dat is dat we nu alle 
tijd hebben om op onze smartphone te 
kijken. Iets anders kunnen wij niet 
bedenken. 

MERK: Mercedes-Benz
TYPE: E 200

MOTOR: 1.991 CC

VERMOGEN: 135 KW/ 184 PK

TOPSNELHEID: 240 KM/U

0-100 KM/U: 7,7 SEC

VERBRUIK (GECOMB.): 6,3 – 5,9 L/100KM

PRIJS VANAF: € 49.995

PRIJS GEREDEN MODEL: € 77.171

ENERGIELABEL: B

* * * * *

dat juridische kennis een commodity zal 
gaan worden. De analyse en juridische 
ervaring in de business worden steeds 
belangrijker. De feitelijke kennis zelf is 
vaak al aanwezig. We stellen ons daarom 
steeds meer de vraag over welke skills de 
advocaat van de toekomst werkelijk moet 
beschikken. En welke rol technologie en 
kunstmatige intelligentie daarin gaan 
spelen. We zijn daarom ook in gesprek 
over samenwerking met de Tilburgse 
Universiteit die hier in Den Bosch een 
master en post-master van Data Sciences 
gaat beginnen.”
Intern is er ook een professionaliserings-
slag doorgevoerd, zo zegt Van Muijen: 
“We zien het aantal secretaresses fors 
afnemen, maar tegelijkertijd groeit het 
belang van HR en marketing. Voorheen 
werd HR er zo’n beetje bijgedaan en 
hield niet veel meer in dan het bijhou-
den van de vakantiedagen. Nu begeleidt 
HR al onze medewerkers in hun loop-
baan, coacht en ondersteunt waar no-
dig, en zorgt daardoor voor tevredener 
medewerkers en dus een betere band 
met het kantoor. Hetzelfde geldt voor 
het tactische belang van marketing. In-
spanningen daar werpen nu ook hun 
vruchten af. In onze regio hebben we de 
hoogste naamsbekendheid. Klanttevre-
denheid is hoger dan ooit tevoren. Ook 
alternatieve pricingsmodellen zijn meer 
en meer gemeengoed geworden.”
Nieuwe initiatieven alom: Holla kent 
inmiddels een negental business units, 
elk met een partner aan het hoofd die als 
business unit manager verantwoordelijk 
is voor begroting en resultaat. Toekom-
stige vennoten (vennoot-elect) zitten 
drie jaar in een klasje waardoor weder-
zijdse verwachtingen optimaal kunnen 
worden gemanaged, nieuwe stagiaires 
binnenhalen gaat prima, het kantoor 
heeft twee ISO-certificeringen en gaat 
binnenkort mogelijk op voor de derde, 
namelijk voor databeveiliging. Van 
Muijen heeft zin in de komende drie 
jaar. “Wel de laatste termijn hoor, geen 
Russische toestanden hier.”
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rechtsorde.nl

Want met onze juridische zoekmachine heeft u snel 

toegang tot een wereld aan relevante juridische 

kennis. Denk aan openbare informatiebronnen zoals 

Rechtspraak.nl. Daarnaast doorzoeken we ook de 

digitale juridische bronnen waar u op geabonneerd 

bent. Zelfs het zoeken in uw eigen juridische informatie 

is mogelijk. Gestructureerd werken aan uw zaak is met 

Rechtsorde binnen handbereik.

…met de veelzijdigheid van Rechtsorde

Rechtsorde maakt uw zaak sterker. 
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de veelzijdigheid van 
Rechtsorde uit.
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NETWERKEN

HOOG GEHALTE BJ’ERS BIJ MEILLOLEZING
Met Ankie Broekers-Knol, Geert Corstens, Harm Brouwer en Rosa Jansen was het gehalte Bekende Juristen weer ou-
derwets hoog tijdens de Meillo-lezing, op 6 oktober in De Rode Hoed in Amsterdam. Thema: ‘Discriminatie en Vooroor-
delen’. De gelukkigste niet-juristen waren documentairemakers Coen Verbraak en Daniëlle van Lieshout: die wonnen 
de Mr. Eva Meillo-prijs voor hun documentairereeks De Aanklagers. Onze fotograaf Chris van Houts maakte geen on-
derscheid tussen juristen en niet-juristen, en fotografeerde de borrelaars van links naar rechts.

Henk Wooldrik (oud-hoofdofficier parket Haarlem) en 
Harm Brouwer (oud-rechter en oud-PG)

Erik Akerboom (korpschef Nationale Politie), spreker/publiciste 
Petra Stienen en Conny Hendriksen (SSR) 

Sara Berings (CVOM Utrecht), Karima Hara en Lara Hartjes (beiden OM Haarlem), Leon Plas (SSR/OM) 
en Stephanie de Bont (OM Haarlem) 

Gerrit Jan Hamers (SSR) en Rosa Jansen (SSR/
NVvR)

Ton Willemsen (oud-AG Den Bosch), Jurjen Pen (advocaat) 
en Jolanda de Boer (OM Amsterdam) 

Arthur Bakels (directie Juridische Zaken Gemeente 
Amsterdam) en Jasper Wesselman (Straatman Koster)

Ankie Broekers-Knol (voorzitter Eerste 
Kamer), Marjet Wullink en Veerle  
Corstens (illustrator respectievelijk au-
teur van juridisch kinderboek Met een 
klap van de hamer) en Geert Corstens 
(oud-president Hoge Raad)

Nicole Vogelenzang (Landelijk Parket) en Tineke 
Kamps (OM Den Haag) 

Frank Wieland (Rechtbank Amsterdam) en Bassir 
Roya (Vrije Universiteit) 

Patrick Rombouts (Huibers, Nieuwburg & Rombouts) 
en Lara van der Leeuw (OM Den Haag)

Emin Schijlen (Mr. Schijlen), Wibo van Rossum (Erasmus Univer-
siteit Rotterdam) en Wimmy Choi (Choi Juridisch Advies)

Marleen Balk, Marriette Abbas en Eveline Kienhuis (allen 
team Kort Geding Rechtbank Amsterdam) 

Ronald van der Wal (Politie Den Haag) en Co kun 
Çörüz (Centrum Internationale kinderontvoering)   
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NOTARISSEN & ONDERNEMERS
Theater Orpheus in Apeldoorn was 14 oktober de locatie voor het jaarcongres van de Koninklijke Notariële Beroeps-
organisatie. Ditmaal was het thema ‘De notaris voor ondernemers: betrokken en deskundig’. Onder leiding van dag-
voorzitter Jim Stolze, drijvende kracht achter de TEDx-conferenties, werd het onderwerp van verschillende kanten 
belicht. Uiteraard was er tussen de programmaonderdelen door ruimschoots gelegenheid om te netwerken. Mr.-foto-
graaf Chris van Houts, ook betrokken en deskundig, was erbij en fotografeerde iedereen van links naar rechts.

Ivo van der Zijl (Van Grafhorst) en Rob Huzink (Accordo)

Jette van der Muur (Klein Binnenkade), Frans ten 
Veen (Kasper Notariaat) en Kees Binnenkade (Am-
son & Kolhoff)

Sigrid Arendsen en Geert Labordus 
(beiden Labordus)

Willemijn Garnier en Erik Engelkes (bei-
den Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Jeroen Ligthart (Smit Delen Ligthart), Letty Blokland (Bolscher & Smits),  
Peter Blokland (Daamen de Kort van Tuijl) en Berit Mulder (Varekamp, Stich-
ting Opleiding Medewerkers in het Notariaat)

Jan Leendert Plomp (Kroes & Partners), Marleen  
Beumer (Ligthelm & Dekker) en Mariëtta Drenth  
(Bureau Financieel Toezicht)

Jeroen van Rooij (Pigmans Ras Janssen), Yvonne Cox 
(Hoffspoor) en Anne-Marie van Eeten (Van Eeten)

Teun van Dijk (Van Dijk De Jongh/bestuur KNB), Hans Stubbé (FBN 
Juristen, hoogleraar Universiteit van Amsterdam) en Remco van der 
Kuijp (Notariaat Strijen/KNB)

Hens Meengs (KNB) en Servé Sondeij-
ker (Hoge van Gerven)

Arjan Buijse en Lieve van Belzen  
(beiden Lemstra)

Paul Paasschens (Balieplus) en Jef Oomen (voorzit-
ter KNB/Huijbregts)

Carolien van der Heide (kandidaat-notaris),  
Anja Hansma (De Notarissen van Naam) en Henk 
Broekema (Broekema Nielsen)

Willem Geselschap (KNB), Sander Smits (Bolscher 
& Smits) en Marco Stout (Signa, voorzitter Leden-
raad KNB)

Ingrid Bleeker (Bleeker), Daniel Ohmann (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn), Theo 
Greven (Tamminga Legal), Dirk de Lange (PraktijkGenerator) en Birgit Snijders  
(De Brauw Blackstone Westbroek)

Rogier Stollenwerck, Kika Ham en Pieter 
Heeringa (allen Hoffspoor)
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