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Denkend aan Holland
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De conclusies van het rapport Bestrijden witwassen: stand
van zaken 2013 van de Algemene Rekenkamer zijn pittig. De
verantwoordelijke ministers hebben geen inzicht in de voornaamste witwasrisico’s voor Nederland en evenmin in de
resultaten van de witwasbestrijding. Volgens die ministers
doet de Rekenkamer geen recht aan de complexiteit van het
witwassen, maar ze weerleggen de bevindingen niet.
De voornaamste witwasrisico’s moeten niet in de
hoek van de Nederlandse (georganiseerde) misdaad worden gezocht. In het rapport is te lezen dat volgens de
KLPD (de politie) in 2010 16,2 miljard euro is witgewassen. Prof. Unger, die het model dat de KLPD gebruikt heeft
ontwikkeld, schatte ooit dat een kwart van het totale witgewassen bedrag afkomstig is van in Nederland gegenereerd crimineel geld. Deze modelmatig bepaalde cijfers
zijn gebaseerd op geschatte opbrengsten van criminaliteit, de aantrekkelijkheid van een land voor witwassers
en/of op analyses van abnormale prijzen voor goederentransacties. De accuraatheid van de uitkomst van de boeiende economische exercities is echter hoogst onzeker
vanwege het effect van onvoorspelbare, incidentele
gebeurtenissen op de grootte van de daadwerkelijke
bedragen. Illustratief is de mededeling van minister
Dijsselbloem afgelopen maart in Pauw & Witteman dat in
Nederland voor enkele honderden miljoenen euro’s verborgen zijn van een aantal Oekraïners, die ervan werden
verdacht staatsfondsen te hebben verduisterd. Dat voorbeeld illustreert echter ook dat Nederland met zijn
betrouwbare ﬁnanciële stelsel en zijn open handel aantrekkelijk is voor vreemde witwassers en belastingontduikers. En dat doet ons realiseren dat het onze ﬁnanciële
sector geld zal kosten, als we echt iets aan witwassen willen doen. Dat is geen theorie maar een actuele vraag: in
de VS en China wordt vanwege het gevaar van witwassen
met scepsis gekeken naar het gebruik van virtuele bitcoins in het betalingsverkeer, terwijl Nederlandse banken
op dat terrein juist ondernemingskansen zien.
Als we dan toch op de Nederlandse boeven inzoomen
is het wonderlijk dat het inzicht in wat de opsporing doet
met de 24.000 door de Financial Intelligence Unit (FIU) als
verdacht aangemerkte transacties minder is geworden dan
voorheen. Dergelijke transacties vormen een klein deel van
de ongebruikelijke transacties die moeten worden gemeld.

Reageer op NJBlog.nl op het Vooraf

We weten dat de 0psporingsinstanties uit die verdachte
transacties iets meer dan 2000 witwasfeiten aanbrengen bij
het OM. Maar we weten niet hoeveel witwassers daardoor
worden gevangen. Een rol speelt dat één witwasser meer
verdachte transacties kan verrichten. En sommige transacties verdienen meer aandacht dan andere: in 2012 was volgens de FIU nog geen half procent van alle verdachte
transacties goed voor driekwart van het totale bedrag van
alle doorgegeven verdachte transacties. Dat totaal bedrag
beliep 690 miljoen euro (dus 4% van het volgens de KLPD
in 2010 totaal aan witgewassen geld). Het is dan toch
vreemd dat jaarlijks slechts zo’n 50 miljoen daadwerkelijk
wordt afgepakt (het CJIB had in 2013 een totale instroom
van 1220 ontnemingsmaatregelen). Uiteraard wordt niet
elke verdachte transactie terecht als verdacht aangemerkt
en voorts verdwijnt een groot deel van het in Nederland
gegenereerde en naar Nederland gestroomde zwarte kapitaal ook weer naar het buitenland. Maar deze verschillen
zijn wel erg groot en bevestigen het idee dat de aandacht
voor het witwassen niet gepaard gaat met een evenredige
aandacht voor het afpakken.
Ook de Hoge Raad heeft zich het afgelopen jaar over
witwassen bekreund. In een reeks arresten is beslist dat een
verdachte die een bepaald misdrijf heeft begaan en die daarmee de door dat misdrijf verkregen voorwerpen verwerft of
voorhanden heeft, zich niet automatisch ook schuldig maakt
aan het witwassen van die voorwerpen. Daarom kan iemand
niet zowel voor een opiumdelict als voor witwassen worden
veroordeeld, indien niet meer is bewezen dan dat bij hem
een wietzolder en een pak geld zijn aangetroffen. Ook als
wordt bewezen dat het geld van de eigen drugshandel
afkomstig is, is immers met dat geld nog geen handeling
verricht om de criminele herkomst ervan te verhullen. Hij
heeft het nog niet in het legale circuit gebracht, zoals het
geval is als hij het heeft omgezet in een auto. Er kan natuurlijk wel beslag op worden gelegd met het doel het te ontnemen in het kader van de veroordeling wegens het opiumdelict. Deze rechtspraak heeft geen verandering gebracht in
de mogelijkheden om een persoon die wordt aangetroffen
met een koffer geld te veroordelen wegens witwassen, als uit
feiten en omstandigheden bewezen kan worden dat hij wist
dat het geld van misdrijf afkomstig was. Vertelt de verdachte
dat hij de koffer kort tevoren heeft verworven na een drugsdeal, dan kan hij worden veroordeeld voor het opiumdelict.
Als hij voor die veroordeling onvoldoende details geeft, blijft
het mogelijk hem voor witwassen te veroordelen. In beide
gevallen kan het geld worden verbeurd verklaard.
De Rekenkamer heeft een punt. Het is niet duidelijk of
er voldoende inzicht is in de gevaren rondom de reguliere
internationale kapitaalstromen. Het effect van de huidige
aanpak lijkt te zijn dat bij de opsporing minder aandacht
uitgaat naar verdachte transacties dan naar het ﬁnancieel
gedrag van reeds uit andere hoofde verdachte personen.
Verder lijkt er meer aandacht te zijn voor het vervolgen van
witwassen dan voor het afpakken van crimineel geld, en
daar gaat het toch uiteindelijk om. Kortom: er wordt veel
energie gestoken in de strijd tegen het witwassen, maar het
adagium ‘follow the money’ is aan herijking toe.
Ybo Buruma
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Wetenschap

Regulering van onzekere
risico’s via public
interest litigation?
Liesbeth Enneking en Elbert de Jong1

De roep om de civiele rechter vooraf tegenwicht te laten bieden aan een falende risicoregulering en maatschappelijke belangen te laten afwegen in zaken zoals de Urgenda–zaak, is in feite een vraag om rechterlijk
activisme. Rechterlijk activisme achteraf is niets nieuws onder de aansprakelijkheidsrechtelijke zon. Om
individuele slachtoffers tegemoet te komen zijn rechters (heel) ver gegaan om de grenzen van onder meer
verjaring en het causale verband aanzienlijk op te rekken. Thans ligt de vraag voor of een rechter vooraf, waar
maatschappelijke belangen en soms catastrofale risico’s op het spel staan, zich activistisch moet opstellen.
Gezien de opkomst van organisaties, zoals het recent opgerichte Public Interest Litigation, die nadrukkelijk de
civiele rechter willen gaan inschakelen en de Urgenda–zaak, is het een kwestie van tijd alvorens de rechter
zich moet buigen over die vraag. De rechterlijke macht doet er daarom goed aan om op fundamenteel niveau
na te denken over de maatschappelijke, juridische en rechtspolitieke gevolgen van activisme en de grenzen
van zijn capaciteiten om een activistische rol in te nemen.

1. Inleiding
1.1. Aanleiding
In november 2013 werd door de Nederlandse actie-organisatie Urgenda een civiele procedure aangespannen tegen
de Nederlandse overheid wegens haar vermeende nalatigheid om, in het licht van de internationale zorg over klimaatverandering, adequaat beleid vast te stellen met
betrekking tot het reduceren van de Nederlandse CO2-uitstoot.2 Rond diezelfde tijd werd de overheid geconfronteerd met een bestuursrechtelijke procedure door onder
meer het Nederlandse proefprocessenfonds Clara Wichmann, ditmaal met betrekking tot haar vermeend falen
om de gevaren van borstimplantaten adequaat te reguleren. Twee procedures met verschillende achtergronden
maar tegelijkertijd belangrijke overeenkomsten.
Allereerst vormen de zaken een voorbeeld van public
interest litigation.3 Bij dit type procedures trachten eisers
de behartiging van maatschappelijke belangen (hier:
bescherming van milieu en gezondheid door overheidsregulering) via de rechter af te dwingen.4 Verder zijn beide
zaken ingegeven door een vermeende tekortkoming aan
de zijde van de overheid om milieu- en gezondheidsrisico’s
adequaat te reguleren.5 Daarnaast staan in beide procedures risico’s centraal die zijn omgeven met aanzienlijke
wetenschappelijke onzekerheid. Zoals besproken wordt in
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dit artikel, kunnen situaties van wetenschappelijke onzekerheid regelgevende activiteiten bemoeilijken. Daarmee
bestaat er juist in deze gevallen een aanleiding om de
vraag naar normstelling en -handhaving via de rechter te
spelen. Maar kan de rechter daar ook daadwerkelijk in
voorzien? In hoeverre is hij beter in staat de krachten te
weerstaan die de wetgever kunnen verlammen? En wat
zijn de juridische en rechtsstatelijke grenzen waaraan hij
is gebonden?
De relevantie van deze vragen gaat verder dan de twee
hiervoor genoemde procedures. Een blik op de VS leert ons
dat public interest litigation kan worden ingezet ter bevordering van maatschappelijke belangen zoals consumentenrechten, het lokale of internationale milieu, mensenrechten, dierenwelzijn en werknemersrechten. Ook in
Nederland hebben rechters de afgelopen decennia te
maken gekregen met verscheidene ‘algemeenbelangacties’,6
met als spraakmakende voorbeelden de Nieuwe Meer-zaak,7
de Kruisraketten-zaak8 en de SGP-zaak.9 Tegelijkertijd speelt
de problematiek van risicoregulering op een groot aantal
andere terreinen, waaronder biotechnologie (denk aan
genetisch gemodiﬁceerd voedsel) en nanotechnologie
(denk aan nanokoolstofbuisjes).10 De maatschappelijke
belangen waar het hierbij om gaat zijn groot; zo had een
verbod op asbest in 1965 - in plaats van in 1993 - 41 biljoen
gulden en 34 000 slachtoffers kunnen schelen.11

1.2. Aanpak
In dit artikel onderzoeken we in hoeverre publiek belanggerelateerde procedures succesvol kunnen zijn bij het
afdwingen van risicoregulering voor risico’s die zijn omgeven met wetenschappelijke onzekerheid. We richten ons
hierbij op procedures voor de civiele rechter. In par. 2
plaatsen we de in de aanleiding genoemde procedures in
de bredere context van public interest litigation. Daarbij
zetten we uiteen wat de karakteristieken zijn van dit type
procedures, waar de behoefte tot procederen vandaan
komt en wat men verwacht van de civiele rechter. In gevallen van wetenschappelijke onzekerheid is de aanleiding
voor public interest litigation veelal gelegen in een vermeend falende risicoregulering door de overheid. In par. 3
bespreken we daarom de problematiek van risicoregulering bij wetenschappelijke onzekerheid en de factoren die
in deze context kunnen leiden tot een inadequate risicoregulering. We illustreren deze factoren aan de hand van
de problematiek ten aanzien van klimaatverandering. Tot
slot bespreken we of en in hoeverre de gang naar de civiele rechter een oplossing kan bieden. In par. 4 gaan we
eerst in op de vraag in hoeverre de factoren die bij regelgevers kunnen leiden tot een niet adequate risicoregulering ook bij rechters een rol spelen. Vervolgens behandelen we de juridische grenzen van een procedure voor de
civiele rechter in deze context. Par. 5 bevat de conclusies.

2. Public interest litigation
2.1. Wat is public interest litigation?
Public interest litigation kan worden omschreven als het
inzetten van juridische procedures door private actoren
met de bedoeling om een onwenselijk geachte maatschappelijke status quo te veranderen. Deze procedures kunnen
zich in verschillende hoedanigheden voordoen. Gedacht
kan worden aan bestuursrechtelijke procedures, maar ook
aan civielrechtelijke procedures die gericht zijn ofwel tegen
de overheid met het oog op het beïnvloeden van overheidsbeleid, ofwel tegen bedrijven met het oog op het beïnvloeden van hun ondernemingsbeleid en -activiteiten in binnen- of buitenland. Kenmerkend aan deze procedures is dat
ze toekomstgericht zijn, belangen betreffen die breder zijn
dan de puur private belangen van de bij het geding betrokken partijen, de nadruk leggen op ideële aspecten en ze
doorgaans worden geïnitieerd door of met de steun van

maatschappelijke belangengroeperingen die zich bezighouden met het bevorderen van maatschappelijke belangen.12
2.2. Waar en waarom vindt het plaats?
Public interest litigation kan een belangrijk wapen zijn voor
gemarginaliseerde groepen in de samenleving die maatschappelijke verandering willen afdwingen maar niet in
staat zijn dat via de meer geëigende (democratische) weg
van politieke agendering en besluitvorming of via lobby te
bewerkstelligen. Met name in opkomende economieën als
India en Zuid-Afrika stappen maatschappelijke organisaties

Public interest litigation kan
worden ingezet ter bevordering
van maatschappelijke belangen
zoals consumentenrechten, het
lokale of internationale milieu,
mensenrechten, dierenwelzijn
en werknemersrechten
regelmatig naar de rechter wanneer de betrokken overheden niet in staat blijken om te voorzien in de eerste levensbehoeften van hun burgers, zoals huisvesting en drinkwater.13 Ook in westerse landen kent men het concept van
maatschappelijke mobilisatie door middel van juridische
procedures. Met name in de VS is het concept regulation
through litigation goed ingeburgerd.14 Een recent voorbeeld
zijn de zaken die zijn aangespannen door consumentenorganisaties tegen voedsel- en drank-producenten in verband
met de nadelige gezondheidseffecten van hun producten,
zoals (het risico op) overgewicht.15
In Europa, waar het fenomeen public interest litigation minder goed is ingevoerd, worden rechters toch met
enige regelmaat geconfronteerd met procedures waarin
maatschappelijke belangen als de bescherming van fun-
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damentele rechten, volksgezondheid en milieubescherming aan de kaak worden gesteld.16 En hoewel in Nederland het primaat in beginsel bij de bestuursrechter ligt
waar het gaat om door private actoren geïnitieerde
publiek belang-gerelateerde procedures, laat de Urgendazaak zien dat belangenorganisaties hier te lande ook de
weg naar de civiele rechter weten te vinden.17 De Nederlandse Shell-zaak, waarin Shell door Nigeriaanse boeren
en Milieudefensie aansprakelijk werd gesteld voor milieuvervuiling in de Nigerdelta, is een voorbeeld van een
procedure gericht op het beïnvloeden van ondernemingsbeleid en -activiteiten.18 Daarnaast laat deze zaak
net als de Urgenda-zaak zien dat het in dit soort procedures ook kan gaan om risico’s ten aanzien van internationale of buitenlandse belangen.
2.3. Wat brengt de toekomst?
Er zijn redenen om aan te nemen dat procedures als de
Urgenda-zaak zich ook in de toekomst voor blijven doen.
Zo kan de huidige nadruk op de rol van de actieve burger
in de zogenoemde ‘participatie-samenleving’ leiden tot

Wetenschappelijke onzekerheid
kan zich voordoen ten aanzien
van verschillende aspecten van
een risico
een context waarin dit soort zaken goed kan gedijen. Deze
nadruk vertaalt zich niet alleen in een toenemende verantwoordelijkheid van burgers voor de behartiging van
publieke belangen (zorg, veiligheid, milieu, armoedebestrijding) maar ook in directere manieren van beïnvloeding van overheidsbeleid.19 Andere ontwikkelingen die tot
een toename van soortgelijke zaken voor Nederlandse
rechters kunnen leiden zijn onder meer de negatieve
neveneffecten van voortschrijdende industriële en technologische ontwikkeling, toenemende aandacht voor privaatrechtelijke handhaving van normen en een terugtredende
overheid op het gebied van risicoregulering. Als laatste
kan men denken aan de groeiende roep om actie ten aanzien van mondiale problemen door NGO’s, in de wetenschap, in de media en, tot op zekere hoogte, door politici.
Een relevante ontwikkeling op juridisch vlak is het
feit dat de toegang tot bestuursrechtelijke procedures – in
beginsel bij uitstek ingericht op participatie van de burger
bij de totstandkoming van overheidsbeleid – om verschillende redenen de afgelopen jaren minder laagdrempelig is
geworden.20 Ten slotte klinkt het pleidooi van verschillende gezaghebbende juristen om het civiele recht in te schakelen bij gebrek aan regulering op het terrein van klimaatverandering. Spier, die zich al jaren inzet voor het
ontwikkelen van preventieve strategieën in het klimaatdossier, is een belangrijke pleitbezorger voor de mogelijkheid om, onder geschikte omstandigheden, de (civiele)
rechter in te schakelen.21 En zo riep ook Drion in 2007 op
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tot de inzet van rechterlijke procedures om het tekortschieten van de politiek bij de aanpak van het klimaatveranderingsprobleem te ondervangen.22 Hartlief pleitte
onlangs nog voor ‘een welwillende benadering van het
gebruik van het aansprakelijkheidsrecht als breekijzer’ in
procedures als de Urgenda-zaak.23 Daar moet tegenovergesteld worden dat er ook sceptici zijn, zoals Theunissen die
in 2008 naar aanleiding van de eerdergenoemde SGP-zaak
pleitte voor het afschaffen van de mogelijkheid voor
belangenorganisaties om ‘in het algemeen belang’ civiele
procedures te entameren.24
2.4. Waar liggen de grenzen?
Er zijn grenzen aan de mogelijkheden die een civiele procedure biedt om een vermeend falende risicoregulering
van overheidswege te corrigeren. Allereerst rijst de vraag
of dezelfde factoren die ertoe leiden dat de overheid niet
komt tot een – in de ogen van de aanjagers van dit soort
procedures – adequate regulering van de risico’s in kwestie, niet ook invloed zullen hebben op de mogelijkheden
en bereidheid van de aangeroepen rechters om tot andere
uitkomsten te komen. Daarnaast wordt het potentieel van
dit soort zaken – zowel waar het gaat om het initiëren
daarvan als om de uitkomsten – begrensd door de geldende regels van ons burgerlijk (proces)recht. En ten slotte
rijzen in dit soort zaken vragen naar de rechtstatelijke
grenzen aan rechterlijk activisme. Door via gebods- en
verbodsacties aan de rechter te vragen om normen te stellen ten aanzien van bepaalde risico’s die door de wetgever
(in de ogen van de eiseres) niet adequaat gereguleerd worden, wordt hij immers feitelijk gevraagd om op de stoel
van diezelfde wetgever te gaan zitten.

3. De problematiek van een (in)adequate
risicoregulering25
3.1. Risico’s, risicoregulering en wetenschappelijke
onzekerheid
Risico’s drukken de waarschijnlijkheid uit dat gedragingen
in de verre of nabijgelegen toekomst nadelige effecten
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zullen hebben.26 Risicoregulering draait om het bepalen
van de gewenste omgangsvorm met deze mogelijke nadelige effecten. Natuurwetenschappelijke kennis en onderzoek vormen een belangrijke kennisbron bij het vaststellen van risico’s; in het kader van klimaatrisico’s wordt deze
kennis vergaard en geïnterpreteerd door het IPCC, een
daartoe ingesteld internationaal panel van wetenschappers en beleidsmakers. De term wetenschappelijke onzekerheid geeft aan in hoeverre het mogelijk is om op basis
van de beschikbare natuurwetenschappelijke kennis uitsluitsel te geven over de waarschijnlijkheid dat een negatief effect zal intreden, óf om hierover nader kennis op te
doen.27 Wetenschappelijke onzekerheid kan zich voordoen
ten aanzien van verschillende aspecten van een risico.28
Bij klimaatverandering bestaat er met name wetenschappelijke onzekerheid over de vraag wanneer, waar en
in welke exacte omvang, welke speciﬁeke effecten zullen
intreden, alsmede over de effectiviteit en negatieve neveneffecten van bepaalde voorzorgsmaatregelen, zoals GEOengineering.29 Daarentegen wordt wel met (verregaande)
wetenschappelijke zekerheid aangenomen dat klimaatverandering plaatsvindt en gaat vinden, dat er zonder actie
negatieve effecten van catastrofale omvang zullen intreden
én dat menselijk gedrag een belangrijke oorzaak is van het
probleem. Derhalve spitst de onzekerheids- en reguleringsproblematiek zich in deze context niet zozeer toe op de
noodzaak tot handelen, maar op de aard en omvang van de
gewenste regulering. Dát er gehandeld moet worden is vanuit natuurwetenschappelijke optiek niet te betwijfelen. Het
recentste rapport van het IPCC luidt wederom de noodklok:
op korte termijn kan de opwarming van de aarde onomkeerbaar worden, met grote gevolgen.30 Ook uit juridische
optiek is duidelijk dat er gehandeld moet worden. De kans
dat bij stilzitten ernstige effecten van catastrofale omvang
plaatsvinden is voorzienbaar en wetenschappelijk in hoge
mate zeker, er bestaat weinig tijd om het gevaar af te
wenden én de kosten van het thans nemen van voorzorgsmaatregelen zijn aanzienlijk lager dan wanneer men later
handelt of in het geheel niet handelt.31 Er zijn evenwel
enkele factoren die ertoe leiden dat overheden niet altijd
(adequaat) reageren op de dreigingen. In de komende paragrafen besteden we hier aandacht aan.
3.2. De lastige keuze tussen vals positieven en vals
negatieven
Bij risicoregulering speelt de keuze tussen het vermijden
van een ‘vals positief’ enerzijds en het vermijden van een
‘vals negatief’ anderzijds, een centrale rol. Beide concepten zijn gerelateerd aan een verkeerde inschatting van de
noodzaak tot het nemen van bepaalde voorzorgsmaatregelen.32 Bij een vals positief meent men dat er een risico
van een bepaalde omvang bestaat maar blijkt vervolgens,
bijvoorbeeld door voortschrijdend wetenschappelijk
inzicht, dat het gevreesde risico veel kleiner is dan
gedacht of überhaupt niet bestaat. Indien ter regulering
van het risico voorzorgsmaatregelen zijn voorgeschreven,
zijn deze onnodig voorgeschreven.33 Bij een vals negatief
meent men dat er geen risico is of dat het risico klein is,
maar blijkt dit risico (naar voortschrijdend wetenschappelijk inzicht) wel te bestaan of groter te zijn dan werd
aangenomen. Het gevolg is dat er ten onrechte geen
voorzorgsmaatregelen zijn voorgeschreven, of dat er
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maatregelen voorgeschreven zijn die niet afdoende zijn
gezien de werkelijke ernst van het risico.
Een vals positief heeft met name negatieve consequenties voor degenen die de kosten van de (achteraf
overbodige) voorzorgsmaatregelen moeten dragen. Deze
consequenties zijn ingrijpender naarmate de risicoveroorzakende activiteit meer maatschappelijke voordelen oplevert en de te nemen voorzorgsmaatregelen kostbaarder
zijn. Ons strafrechtssysteem is een voorbeeld van een systeem dat sterk gericht is op het vermijden van vals positieven, getuige het adagium ‘beter 1 schuldige op straat,
dan 10 onschuldigen in de cel’. Een vals negatief heeft met
name negatieve consequenties voor degenen die bescherming behoeven tegen het intreden van een risico. Deze

Er bestaat een sterke prikkel
voor belanghebbenden om de
beschikbare wetenschappelijke
gegevens zoveel mogelijk in lijn
met hun eigen belangen te
interpreteren en te presenteren
consequenties zijn ingrijpender naarmate het risico meer
mensen treft en/of ernstiger negatieve effecten met zich
brengt. Een voorbeeld van een systeem dat met soms vérgaande maatregelen sterk is gericht op het vermijden van
vals negatieven is terrorismebestrijding. Met de opmars
van het voorzorgsbeginsel komt ook in het milieu- en
fysieke veiligheidsbeleid de nadruk in toenemende mate
te liggen op het vermijden van vals negatieven.
De kunst van een adequate risicoregulering is om
zowel vals positieven als vals negatieven te vermijden.
Aangezien het risico’s betreft, en dus mogelijke effecten
waarvan vooraf onzeker is of zij zich ook daadwerkelijk
zullen voordoen, is dit een lastige kwestie. Het brengt met
zich dat een regelgever (of: de rechter) de keuze moet
maken tussen ofwel het vermijden van ten onrechte handelen (een vals positief), ofwel het vermijden van ten
onrechte niet handelen (een vals negatief). De moeilijkheidsgraad van deze opgave is onder meer afhankelijk van
de mate van wetenschappelijke zekerheid over de diverse
aspecten van het risico, de ernst van de effecten en de
beschikbaarheid, bezwaarlijkheid en effectiviteit van de
voorzorgmaatregelen. Dit leidt ertoe dat de kans groot is
dat in situaties van wetenschappelijke onzekerheid een
adequate risicoregulering uitblijft. Er is een (groeiende)
academische consensus dat dit zich momenteel voordoet
in de context van klimaatverandering.
3.3. Factoren die risicoregulering beïnvloeden en
bemoeilijken
Er is een aantal factoren dat ertoe kan leiden dat regelgevers bewust of onbewust geneigd zijn om hun focus teveel

te richten op het vermijden van ten onrechte handelen
(een vals positief) en daarmee een adequate risicoregulering in de weg kunnen staan.
I Ontbreken van noodzakelijke kennis en kunde
Idealiter is (de interpretatie van) wetenschappelijke
informatie dusdanig eenduidig dat het regelgevers in
staat stelt om op basis daarvan keuzes te maken ten aanzien van de juiste vorm en mate van risicoregulering en
robuuste beleidslijnen uit te stippelen. Dat ideaal wordt
vaak niet bereikt. Zo bestaat er ten aanzien van het klimaatveranderingsprobleem nog aanzienlijke onzekerheid over de vraag wanneer, waar en in welke exacte
omvang, welke speciﬁeke effecten zullen intreden en wat
de effectiviteit is en de eventuele negatieve neveneffecten zijn van bepaalde voorzorgsmaatregelen (zie ook par.
3.1). Hierdoor kunnen verschillende (verantwoorde)
interpretaties worden gegeven aan dezelfde wetenschappelijke gegevens, hetgeen leidt tot verschillende oordelen
over de vereiste aard en omvang van de benodigde risicoregulering.34 In deze situatie ontstaat een zogeheten
onzekerheidsparadox: om te kunnen oordelen over de
aanvaardbaarheid van wetenschappelijke onzekere risico’s wil men een bepaalde mate van zekerheid hebben,
maar de wetenschap kan daarin niet voorzien.35 Het ontbreken van eenduidige wetenschappelijke informatie
leidt er bovendien toe dat regelgevers zijn aangewezen
op hun eigen oordeelsvermogen ten aanzien van een
probleem dat hun eigen kennis en kunde overstijgt (de
zgn. ‘deskundigenparadox’).
Gezien de grote belangen die bij risicoregulering
vaak een rol spelen, bestaat er een sterke prikkel voor
belanghebbenden om de beschikbare wetenschappelijke
gegevens zoveel mogelijk in lijn met hun eigen belangen
te interpreteren en te presenteren.36 Dit brengt het gevaar
van regulatory capture met zich, waarbij regelgevers door
beïnvloeding komen tot een systeem van risicoregulering
dat de belangen bevordert van speciﬁeke (vaak: commerciële) belangengroeperingen die de betreffende industrie
of sector domineren, in plaats van het algemene belang.
Daarnaast ligt het voor de hand om, alvorens ingrijpende
risicoreducerende voorzorgsmaatregelen voor te schrijven,
onderzoek te (laten) doen om meer zekerheid te verwerven. Onderzoek kan evenwel verlammend werken (‘paralysis by analysis’) doordat tijdens de onderzoeksfase andere
voorzorgsmaatregelen die al wel kunnen (en moeten) worden genomen, worden uitgesteld. Studies van het Euro-

pees Milieuagentschap, onder meer naar de omgang met
asbestrisico’s en DES, bevestigen dit beeld.37
II Economische krachten
Ook spelen er economische factoren die kunnen leiden tot
een onevenredig grote focus op het vermijden van een
vals positief. Als eerste is relevant dat de risicoveroorzakende activiteit vaak maatschappelijk nuttig is en om die
reden tot op bepaalde hoogte wordt gestimuleerd door de
overheid.38 In een situatie waarin de kosten van het
nemen van de voorzorgsmaatregelen én de voordelen van
de activiteit zich op korte termijn voordoen, terwijl de risico’s zich pas op lange termijn (mogelijkerwijs) zullen verwezenlijken, ontstaat dan het gevaar dat de negatieve
gevolgen van ten onrechte handelen eerder in tijd worden
beoordeeld dan de gevolgen van ten onrechte niet handelen.39 In een economisch systeem dat is gericht op korte
termijn-resultaten, ligt het dan voor de hand om de pijlen
eerst op het vermijden van ten onrechte handelen te
richten, wat kan leiden tot een inadequate regulering van
langetermijnrisico’s.40
Daarnaast komen de kosten van een gematerialiseerd risico vaak niet of niet volledig voor rekening van
degenen die de dreiging in het leven roepen, terwijl de
kosten voor het (ten onrechte) nemen van voorzorgsmaatregelen wél voor hun rekening komen.41 Zo zullen de
meest(e) ernstige effecten van klimaatverandering voornamelijk ergens anders intreden dan waar de activiteiten
die het probleem veroorzaken plaatsvinden en economisch gewin opleveren, namelijk in de Derde Wereld. Dit
probleem wordt versterkt door het feit dat het gevaar
alleen kan worden weggenomen indien een substantieel
aantal veroorzakers hun CO2-uitstoot reduceert. Dit betekent dat welwillende overheden geneigd kunnen zijn om
af te zien van het realiseren van de noodzakelijke CO2reductie indien zij zien dat andere landen dit nalaten. Bij
gebrek aan een ‘level playing ﬁeld’ lopen zij anders het
risico om zichzelf en de in hun land gevestigde ondernemingen op een economische achterstand te plaatsen ten
opzichte van (ondernemingen uit) andere landen, terwijl
het gevaar niet wordt weggenomen.42
III Maatschappelijke krachtenvelden
Maatschappelijke krachtenvelden kunnen ook in de weg
staan aan een adequate risicoregulering.43 Hierbij kan niet
alleen gedacht worden aan lobbybewegingen (het probleem van regulatory capture werd hierboven al bespro-
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Deze ‘denial industry’ heeft onder meer als doel om de schijn te
wekken dat de wetenschap nog in onzekerheid verkeert over de
vraag of er überhaupt sprake is van klimaatverandering
ken), maar ook aan de mate van publieke bezorgdheid
over een dreiging. Als gevolg van een gebrek aan publiek
debat en zorg over een bepaald risico, kunnen regelgevers
te weinig maatschappelijke druk en draagvlak voelen voor
ingrijpende regulering, terwijl dat wel in de rede zou
liggen.44 Er is een aantal omstandigheden van sociaal-psychologische aard die ervoor kunnen zorgen dat maatschappelijke en politieke zorg over catastrofale risico’s en/
of langetermijnrisico’s niet zo groot is als men op basis
van een natuurwetenschappelijke beoordeling van het
risico zou verwachten. Zo wordt ten aanzien van langetermijnrisico’s en catastrofale risico’s (zoals klimaatrisico’s)
wel beweerd dat ze vanwege de omvang, lange termijn en
complexe wetenschappelijke informatie zo moeilijk te
bevatten zijn en dat er te weinig maatschappelijke en
politieke aandacht aan de dreiging wordt besteed.
Een dergelijk gebrek aan publieke bezorgdheid over
een bepaald risico kan nauw samenhangen met de maatschappelijke lobby van belangengroeperingen. Ten aanzien van klimaatrisico’s is bekend dat de industrie soms
de publieke opinie manipuleert door de schijn van wetenschappelijke (on)zekerheid te creëren, ook ten aanzien van
aspecten van de risico’s waarover inmiddels een verregaande mate van zekerheid bestaat (zie par. 3.1).45 Deze
‘denial industry’ heeft onder meer als doel om de schijn te
wekken dat de wetenschap nog in onzekerheid verkeert
over de vraag of er überhaupt sprake is van klimaatverandering en of het hier gaat om een (gedeeltelijk) door de
mens gecreëerd risico.46 Anderzijds kan door het disproportioneel opblazen van een risico, bijvoorbeeld in de
media of in ﬁlms, de publieke bezorgdheid over een risico
afnemen. Het ten onrechte schetsen van doemscenario’s
die niet uitkomen (bijvoorbeeld stellen dat half Nederland
binnen afzienbare tijd onder water staat), kan ertoe leiden
dat mensen afgestompt raken en onheilprognoses in het
vervolg minder of in het geheel niet meer serieus nemen.
Daarnaast geldt dat mensen geneigd zijn zich minder zorgen te maken over een risico waarvan de effecten
zowel qua tijd als qua plaats elders (zullen) intreden. Men
maakt zich meer druk over directe en in het oog springende dreigingen, zoals ﬁnanciële crises en immigratiepolitiek. Daar komt bij dat mensen de neiging hebben om
risico’s die gerelateerd zijn aan maatschappelijk nuttige
activiteiten te onderschatten.47 Deze omstandigheden vormen een belangrijke prikkel voor politici – mede gezien
de duur van een ambtstermijn en de noodzaak om herkozen te worden – om zich ook meer te gaan richten op het
behartigen van (lokale) kortetermijnbelangen.
IV Grenzen aan regelgevende capaciteiten in een
globaliserende wereld
De laatste factor die risicoregulering bemoeilijkt, is het feit
dat in een globaliserende wereld de grenzen aan de regelgevende capaciteiten van nationale overheden in zicht
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komen. Het wegnemen van mondiale gevaren zal bij voorkeur op internationaal niveau moeten worden aangepakt,
ook gezien het belang van een level playing ﬁeld en met
name in een context als die van de klimaatveranderingsproblematiek, waar het gevaar alleen kan worden weggenomen wanneer veroorzakers wereldwijd hun CO2-uitstoot
reduceren. Het opstellen van internationale regels kan echter, vanwege verschillende perspectieven op de wenselijke
veiligheidsniveau’s en achterliggende uiteenlopende economische belangen, leiden tot lange onderhandelingsprocedures, met uiteindelijk weinig resultaat. Anderzijds is het,
onder meer vanwege de economische consequenties en de
beperkte effectiviteit wat betreft het afwenden van het
gevaar, politiek geen aantrekkelijke optie om CO2 -uitstoot
louter op nationaal niveau vergaand te reduceren.48 Daar
komt bij dat de mogelijkheden om door middel van nationale beleidsmaatregelen actoren en activiteiten in het buitenland te reguleren beperkt zijn in onze op het territorialiteitsbeginsel gestoelde internationale rechtsorde.49

4. Een rol voor de civiele rechter?
4.1. Wordt de rechter beïnvloed door dezelfde factoren als
de wetgever?
Zoals gezegd worden publiek belang-gerelateerde civiele
procedures zoals de Urgenda-zaak ingesteld om vooraf
een verregaande(re) risicoregulering af te dwingen. In feite proberen de eisers in dit soort zaken een (in hun ogen)
te grote focus van overheidswege op het vermijden van
een vals positief (vermijden van ten onrechte handelen)
via de civiele rechter, vooraf, om te buigen in een focus op
het vermijden van een vals negatief (vermijden van ten
onrechte niet handelen). Of dergelijke pogingen een kans
van slagen hebben, hangt niet alleen af van hieronder te
bespreken juridische factoren, maar ook van de vraag of
de rechter tegenwicht kan bieden aan de hierboven
besproken factoren. In deze paragraaf zullen we die vraag
per geïdentiﬁceerde factor behandelen.
Met betrekking tot factor I (het ontbreken van de noodzakelijke kennis en kunde) staat voorop dat ook voor een
rechter wetenschappelijke kennis over de risico’s en kundigheid om deze kennis op de juiste wijze te interpreteren, essentieel zijn. Er is echter geen reden om aan te
nemen dat de rechter beter in staat zou zijn dan regelgevers om in gevallen van aanzienlijke wetenschappelijke
onzekerheid om te springen met wetenschappelijke kennis. In tegenstelling tot de wetgever (juridische verplichtingen daargelaten) is de rechter wel verplicht om te
komen met een besluit, zelfs als het gaat over iets waarvan hij geen of slechts weinig, verstand heeft.50 Daar komt
bij dat de rechter, anders dan de wetgever, in de praktijk
grotendeels afhankelijk is van wat de partijen aandragen
én weinig ruimte heeft om zelfstandig opdracht te geven

tot onafhankelijk fundamenteel onderzoek. Bovendien zal
een rechter doorgaans minder tijd (en vrijheid) hebben
om zich te verdiepen in de maatschappelijke en wetenschappelijke problematiek rond een speciﬁek risico. Volgens sommige commentatoren wordt door dit soort
omstandigheden de kans op fouten zo groot dat rechters
zich zouden moeten onthouden van normstelling ten
aanzien van onzekere risico’s.51
Een civiele procedure kan echter ook voordelen met
zich brengen waar het gaat om besluitvorming rond onzekere risico’s. Indien partijen de feiten tot een overzichtelijk
complex weten terug te brengen, kan een rechter de basisregels van verantwoordelijkheid op een tamelijk hoog
abstractieniveau vastleggen, zonder in te hoeven gaan op
niet ter zake doende wetenschappelijke details en onzekerheden.52 Daarnaast kan het bestaan van onzekerheid
over de effectiviteit van voorzorgsmaatregelen in sommige gevallen – afhankelijk van de vordering – minder problematisch zijn voor de rechter dan voor de wetgever. Zo
hoeft een rechter, tenzij hier speciﬁek om wordt verzocht,
zich niet per sé uit te laten over de vraag met welke voorzorgsmaatregelen een bepaalde risicoregulering gestalte
moet krijgen, maar kan hij volstaan met een oordeel over
het wenselijke veiligheidsniveau.53 Het is vervolgens aan
de betreffende actoren om daaraan uitvoering te geven.
Ook zal de rechter beter tegenwicht kunnen bieden aan
het gevaar van paralysis by analysis als gevolg van het feit
dat hij een oordeel moet geven en zoals gezegd in beginsel niet uit eigen beweging opdracht kan geven tot fundamenteel onderzoek.54
Wat betreft factor II (economische krachten) staat voorop
dat een rechter niet, zoals bij de wetgever tot op zekere
hoogte wel het geval is, door de kiezer wordt afgerekend
op (economische) resultaten. Economische incentives hebben derhalve geen invloed op het rechterlijk oordeel over
de aanvaardbaarheid van een risico. Daarnaast is het voor
een rechter dagelijkse kost om economische voordelen
van een bepaalde activiteit af te wegen tegen de risico’s
daarvan. Hierbij kan de rechter onder meer terugvallen op
Kelderluik-achtige factoren en het voorzorgsbeginsel,
waarbij geldt dat bij ernstige risico’s minder gewicht toekomt aan economische overwegingen. Voor wat betreft
het tijdsaspect houdt hij bij zijn afweging in beginsel niet
alleen rekening met de gevolgen die zich op de korte termijn manifesteren, maar ook met langetermijngevolgen.
Anderzijds kan men zich afvragen in hoeverre de
rechter binnen de grenzen een civiele procedure in staat
is om de maatschappelijke gevolgen van zijn beslissing,
met name ook voor niet bij het geschil betrokken derden,
te overzien. Hier speelt ook het punt dat de rechter gro-

tendeels afhankelijk is van de door partijen aangedragen
informatie. Zelfs wanneer de maatschappelijke gevolgen
te overzien zijn voor de rechter, speelt de inhoudelijke
vraag of en in hoeverre hij deze moet meewegen. Het gaat
daarbij in voorkomende gevallen niet alleen om de gevolgen voor niet bij de procedure betrokken Nederlandse
derden, maar ook om gevolgen die qua tijd en plaats
elders (zullen) plaatsvinden. De vraag kan – uiteraard –
worden omzeild door de vordering zo in te stellen dat
louter, althans in ieder geval ook, de gevolgen voor
Nederlandse burgers worden beoordeeld.
Voor wat betreft factor III (maatschappelijke krachtenvelden) kan het inschakelen van de civiele rechter een
belangrijke tegenkracht vormen. Lobby-activiteiten kunnen immers alleen via door de partijen bij het geschil
naar voren gebrachte standpunten de rechter beïnvloeden. Daarnaast geldt dat een rechter, nu hij geen democratische verantwoording hoeft af te leggen, in beginsel bij
zijn oordeelsvorming niet beïnvloed wordt door een
gebrek aan maatschappelijke aandacht omtrent de aan
hem voorgelegde zaken. Sterker nog, het recht kan onder
bepaalde omstandigheden dienen ter correctie van een
gebrek aan politieke en maatschappelijke aandacht voor
maatschappelijke problemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel publiek belang-gerelateerde civiele procedures aangebracht worden (mede) met het doel om de
publieke opinie te mobiliseren. De eisers in dit soort
zaken manifesteren zich vaak uitgebreid in de media; zo
verspreidde Urgenda de dagvaarding onder andere via
media, internet en juridische vakbladen. Procederen wordt
daarmee een middel an sich om de maatschappelijke
focus op het vermijden van een vals negatief (vermijden
van ten onrechte niet handelen) te krijgen.
Een rechter kan en moet soms (op juridische gronden) krachtige signalen afgeven over de toelaatbaarheid
van gedragingen waarvan bekend is dat zij ernstige, maatschappelijk ingrijpende, risico’s met zich brengen. Het
(asbest)verleden leert dat bij politieke en maatschappelijke onderschatting of verwaarlozing van risico’s het recht
– achteraf – hard uit de hoek komt. De omstandigheid dat
maatschappelijke druk of aandacht ten aanzien van de
risicovolle gedragingen ontbreekt of dat zij (van overheidswege) worden gestimuleerd, lijkt daarbij irrelevant.55
In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat politici die
welwillend zijn om verregaand in te grijpen, maar hiervoor niet het draagvlak menen te hebben, een rechterlijke
uitspraak juist verwelkomen.56
Ook voor wat betreft de laatste factor (grenzen aan regelgevende capaciteiten in een globaliserende wereld) kan een
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procedure voor de civiele rechter een belangrijke tegenkracht vormen. De civiele rechter kan ‘gewoon’, op grond
van het recht, overgaan tot een afweging van de bij het
geschil betrokken belangen, zonder zich daarbij zorgen
hoeven te maken over de internationale politieke implicaties van zijn oordeel. In het geval een procedure relevante
aanknopingspunten heeft met een andere rechtsorde, biedt
het internationaal privaatrecht een ‘neutraal’ instrument
waarin de betrokkenheid van nationale rechtssystemen
(bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en ten uitvoerlegging) bij een internationale kwestie is vastgelegd.
Ook hier dienen zich (inhoudelijke) vragen aan. In
hoeverre maakt het bijvoorbeeld uit voor de rechtmatigheid van CO2-uitstoot dat buitenlandse mede-veroorzakers
niet afdoende verantwoordelijkheid nemen, waardoor de
effectiviteit van de CO2-uitstootreductie van (actoren uit)
een afzonderlijk land gering zal zijn? In dat geval heeft
het voorschrijven van voorzorgsmaatregelen door de nationale rechter op grond van nationaal recht meer een symbolische aard dan dat daardoor ook daadwerkelijk het
mondiale gevaar wordt afgewend.
4.2. Waar liggen de juridische grenzen?
De juridische haalbaarheid van publiek belang-gerelateerde civiele procedures wordt bepaald door verschillende
factoren, waaronder de ontvankelijkheid van de belangenorganisatie die de claim instelt, de bevoegdheid van de
civiele rechter, de juridische grondslag van de claim, procedurele en praktische factoren en de meer algemene
rechtsstatelijke grenzen die de bevoegdheid van de rechter ten opzichte van de wetgever beperken.
Bij een procedure die wordt ingesteld door een belangenorganisatie geldt dat de organisatie ontvankelijk is in
haar claim indien is voldaan aan de vereisten van artikel
3:305a BW. De belangrijkste vereisten van dit artikel zijn
dat uit de statuten van de organisatie moet blijken dat de
bescherming van de belangen ter bevordering waarvan zij
de procedure heeft geïnitieerd tot haar doelstellingen
behoort, dat de betreffende belangen zich voor bundeling
lenen en (voorlopig nog) dat door middel van de collectieve
actie geen schadevergoeding kan worden gevorderd.57 Daarnaast dient de belangenorganisatie, alvorens zich tot de
rechter te wenden, een poging te hebben gedaan om het
gevorderde door overleg te bereiken en moeten de belangen van degenen ten behoeve van wie de rechtsvordering is
ingesteld voldoende zijn gewaarborgd met de rechtsvordering. Dit laatste vereiste is in januari 2014 toegevoegd in
reactie op zorgen over de toename van massaschade-claims
door ad hoc organisaties die meer gericht zijn op het realiseren van eigen opbrengsten dan op het realiseren van
schadevergoeding voor de slachtoffers.58 Dit punt lijkt
minder relevant voor de hier aan de orde zijnde algemeenbelangacties, alhoewel ook daar vragen kunnen rijzen in
verband met representativiteit. Hier geldt dat het feit dat
andere maatschappelijke actoren minder waarde hechten
aan de door de belangenorganisatie vertegenwoordigde
belangen of deze zelfs in strijd achten met hun overtuigingen, niet betekent dat de vordering niet aangebracht mag
worden maar wel gevolgen kan hebben voor de mogelijkheid dat zij ook daadwerkelijk wordt toegewezen.59 Dit is
van belang in een context als die van de klimaatproblematiek, waar maatschappelijke krachtenvelden kunnen leiden
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tot verschillende gedachten over (de noodzaak tot) risicoregulering (zie par. 3.3).
Naast de vereisten gesteld door artikel 3:305a BW
geldt dat de civiele rechter in beginsel bevoegd is als de
vordering (duidelijk genoeg) betrekking heeft op een
geschil omtrent privaatrechtelijke rechten en belangen.60
Gaat het echter om een procedure die ook (eerst) aangebracht zou kunnen worden bij een andere rechter, zoals de
bestuursrechter, dan zal de civiele rechter de eisers nietontvankelijk verklaren.61 Dit laatste kan een rol spelen in
publiek belang-gerelateerde civiele procedures gericht
tegen de overheid, zij het in beginsel alleen in die zaken
waar het gaat om het aanvechten van overheidsbesluiten
die op grond van de artikelen 1:3 jo. 8:1 AWB ook openstaan voor beroep bij de bestuursrechter. Gaat het om
niet-appellabele overheidsbesluiten zoals algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, dan ligt de weg
naar de civiele rechter in principe open.62
Een andere factor die de haalbaarheid van dit soort
procedures bepaalt, zijn de vereisten die verbonden zijn
aan de juridische grondslag voor de vordering. Het gros van
deze procedures, waaronder ook de in de aanleiding besproken zaken, betreft een rechterlijke gebods- en/of verbodsactie ex. artikel 3:296 BW die zijn grondslag vindt in een actie
uit (een dreigende of reeds plaatsvindende) onrechtmatige
daad. De vraag of er sprake is van onrechtmatig handelen,
wordt dan ook voornamelijk beantwoord aan de hand van
criteria die voortvloeien uit artikel 6:162 en 6:163 BW.63 De
klimaatveranderingsproblematiek roept in dit kader nieuwe vragen op (zie ook par. 4.1.), zoals of er een bepaalde
minimale causale bijdrage moet zijn voordat een CO2-uitstoot als onrechtmatig wordt geoordeeld, of dat louter het
uitstoten van CO2 al onrechtmatig kan zijn.64 Voor wat
betreft het relativiteitsvereiste kunnen vragen ontstaan ten
aanzien van de beschermingsreikwijdte in tijd en plaats
van de door de rechter vastgestelde norm (zie ook par. 4.1.).
Daarnaast geldt dat zelfs als de belangenorganisatie op
grond van de vereisten van artikel 3:305a BW ontvankelijk
is in haar vordering, deze toch op grond van artikel 6:163 in
een later stadium afgewezen kan worden indien de beweerdelijk geschonden norm niet strekt ter bescherming van
haar belangen. Hierbij kan ook een rol spelen dat de belangen die men met de vordering beoogt te beschermen botsen met de belangen van andere, niet in de procedure vertegenwoordigde, maatschappelijke groeperingen.65
Naast de technisch-juridische factoren wordt de juridische haalbaarheid van publiek belang-gerelateerde civiele procedures in belangrijke mate bepaald door procedurele en praktische factoren als de mogelijkheden tot het
ﬁnancieren van de procedure en de mogelijkheden tot het
verkrijgen van bewijs. In vergelijking met de VS, waar
public interest litigation een lange en rijke traditie kent
(zie ook par. 2.2), is in Nederland (net zoals in veel andere
Europese landen) de toegang tot de civiele rechter minder
laagdrempelig. Drempels die potentiële eisers ervan kunnen weerhouden om een civiele procedure aan te brengen
zijn onder meer gelegen in het risico van een proceskostenveroordeling, de relatief beperkte mogelijkheden om
op een no cure no pay-basis een advocaat in te huren,
(vooralsnog) de uitsluiting van een collectieve actie tot
schadevergoeding en de relatief restrictieve benadering
van het recht van de ene partij in een civiel geding om

inzage te krijgen in bewijsmateriaal dat in het bezit is van
de andere partij of van derden.66
Daarnaast ontbreekt in Nederland een institutioneel
kader van speciﬁek op het voeren van dit soort procedures gerichte NGO’s, advocatenkantoren en law school
clinics, zoals men die in de VS bijvoorbeeld wel kent.67
Desalniettemin laat de gestage stroom aan algemeenbelangacties die de afgelopen jaren zijn ingesteld voor
Nederlandse rechters zien dat er wel degelijk organisaties
bestaan die zich op structurele of ad hoc basis richten op
het voeren van dit soort procedures (denk bijvoorbeeld
aan het Clara Wichmann Proefprocessenfonds, Urgenda,
Milieudefensie en de Consumentenbond). Het is interessant om te constateren dat er zich wellicht ook hier in
Nederland een breder institutioneel kader aan het ontwikkelen is, getuige bijvoorbeeld de oprichting van een Public
Interest Litigation fonds door het NJCM en van een juridisch platform genaamd ‘We The People’ dat de ‘claim
making capacity’ van burgers en maatschappelijke organisaties beoogt te versterken.68
Tot slot wordt de juridische haalbaarheid van dit
soort procedures bepaald door de meer algemene rechtsstatelijke grenzen aan de bevoegdheid van de rechter ten
opzichte van de wetgever. Deze grenzen komen met name
in zicht bij publiek belang-gerelateerde civiele procedures
die worden ingesteld tegen de overheid met het oog op
het beïnvloeden van overheidsbeleid. In het licht van de
trias politica moet de rechter terughoudend zijn bij de
toetsing van politieke beslissingen; hij kan het gedrag van
de overheid dan ook slechts marginaal toetsen en zal zich
alleen uitspreken over de vraag of de overheid in redelijkheid tot het betreffende beleid heeft kunnen komen. In
diezelfde lijn ligt de constatering van Boogaard dat hoewel er wel degelijk zaken zijn te vinden waarin de Hoge
Raad duidelijk de bedoeling heeft om wetgevingsinitiatief
te bevorderen, ons hoogste rechtscollege de grens trekt bij
het geven van een formeel wetgevingsbevel (dat wil zeggen: een rechterlijk bevel aan de wetgever om wetgeving
tot stand te brengen, al of niet met een bepaalde inhoud,
op een bepaald terrein).69 Uit verschillende arresten blijkt
bovendien dat de Hoge Raad in het kader van aansprakelijkheids- en schadevergoedingsprocedures tegen de staat
veel waarde hecht aan de beleidsvrijheid van de overheid.70 Anderzijds kan men zich afvragen of, en in hoeverre, de beleidsvrijheid bestaat om stil te zitten ten aanzien
van ernstige risico’s, zoals bij klimaatverandering het
geval is. Is dat redelijkerwijs nog te verdedigen? Met andere woorden: neemt de mate van beleidsvrijheid niet af als
de omvang en ernst van de risico’s toenemen?

5. Conclusie
De roep om de civiele rechter vooraf tegenwicht te laten bieden aan een falende risicoregulering en maatschappelijke
belangen te laten afwegen in zaken zoals de Urgenda-zaak,
is in feite een vraag om rechterlijk activisme. Rechterlijk
activisme achteraf is niets nieuws onder de aansprakelijkheidsrechtelijke zon. Om individuele slachtoffers tegemoet
te komen zijn rechters (heel) ver gegaan om de grenzen van
onder meer verjaring en het causale verband (denk aan proportionele aansprakelijkheid) aanzienlijk op te rekken.
Thans ligt de vraag voor of een rechter vooraf, waar maatschappelijke belangen (en soms catastrofale risico’s) op het
spel staan, zich activistisch moet opstellen. Gezien de

De civiele rechter is in beginsel
bevoegd als de vordering (duidelijk
genoeg) betrekking heeft op een
geschil omtrent privaatrechtelijke
rechten en belangen
opkomst van organisaties, zoals het recent opgerichte Public
Interest Litigation, die nadrukkelijk de civiele rechter willen
gaan inschakelen en de Urgenda-zaak, is het een kwestie
van tijd alvorens de rechter zich moet buigen over die vraag.
Voor een toenemend aantal voorstaande juristen, in het
kader van klimaatverandering, is het antwoord klinkklaar.
Drion verwoordde het in 2007 krachtig als volgt: ‘Immers,
ófwel de internationale politiek slaagt erin om concrete normen te formuleren, welke rechters dan kunnen toetsen, ófwel
de politiek blijft falen en dan zullen rechters, hoe contre
coeur ook en in eerste instantie alleen in echt sprekende
gevallen, in actie moeten komen om – in het voetspoor van
de oude stripheld Bul Super – te doen waar het recht voor is
geschapen: rechtmaken wat niet langer krom kan blijven.’
Tussen activisme prediken en uitvoeren zit echter een
wereld van verschil. De rechterlijke macht doet er daarom
goed aan om die – thans nog te onbekende – wereld tijdig
in kaart te brengen, door op fundamenteel niveau na te
denken over de maatschappelijke, juridische en rechtspolitieke gevolgen van activisme en de grenzen van zijn capaciteiten om een activistische rol in te nemen.
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Democratie, rechtsstaat
en de rechten van
toekomstige generaties
Femke Wijdekop1

Nu de urgentie van het klimaatprobleem toeneemt en milieurampen aan de orde van de dag zijn, werken
juristen wereldwijd aan nieuwe oplossingen om de aarde en haar (toekomstige) bewoners te beschermen.
In dit artikel wordt een drietal publiekrechtelijke initiatieven besproken die erop gericht zijn de rechten van
toekomstige generaties op een gezond en schoon leefmilieu te honoreren in de democratische rechtsstaat.
Maar eerst wordt aandacht besteed aan de theoretische onderbouwing van de inclusie van de rechten van
toekomstige generaties in de democratische rechtsstaat en de huidige stand van zaken om in rechte op te
komen voor de belangen van deze generaties.

O

p 20 november vorig jaar diende Urgenda een
dagvaarding in tegen de Nederlandse Staat.
Volgens Urgenda handelt de Staat onrechtmatig,
doordat hij tekortschiet in het nakomen van zijn internationale verdragsverplichtingen om de uitstoot van CO2 te
reduceren. Ook schiet de Staat tekort in zijn zorgplicht om
gevaarzetting en (dreigende) mensenrechtenschendingen
als gevolg van klimaatverandering te voorkomen. ‘Deze
rechtszaak gaat over onze nalatenschap aan onze kinderen en toekomstige generaties’, leest de dagvaarding.
Immers: ‘hun wereld wordt gedicteerd door wat de komende jaren door ons wordt gedaan of nagelaten. Faalt de
staat om zijn overheidsmacht zo uit te oefenen dat een
gevaarlijke klimaatverandering wordt afgewend, dan laat
zij de toekomstige generatie een vervuilde, ontwrichte en
onveilige wereld na.’2

1. Inleiding
De redenering van Urgenda dat de Staat onrechtmatig
handelt jegens toekomstige generaties wanneer hij zijn
macht zodanig uitoefent, of nalaat uit te oefenen, dat de
mensenrechten en zelfs de bestaanszekerheid van toekomstige generaties worden bedreigd, is goed na te volgen. Ook maakt de dagvaarding pijnlijk duidelijk hoezeer
deze generaties zijn overgeleverd aan de beleidsbeslissingen die nu genomen of juist nagelaten worden, zonder dat
zij deze beslissingen ook maar enigszins kunnen beïnvloeden. In zijn conclusie van antwoord van 2 april jl. stelt de
Staat dat emissiereducties juridisch niet afdwingbaar zijn,
dat het debat omtrent emissiereductie in de Eerste en
Tweede Kamer thuishoort en dat rechterlijke bemoeienis
de Trias Politica in gevaar brengt.3 Maar de steeds sneller
voortschrijdende technologische ontwikkelingen in com-
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binatie met overbelaste, fragiele ecosystemen maakt dat
het klimaatbeleid van de overheid verstrekkender gevolgen heeft dan ooit te voren. Zo verstrekkend zelfs, dat de
basisvoorzieningen die de democratische rechtsstaat
behoort te waarborgen – vrede, veiligheid en bestaanszekerheid –, kunnen worden uitgehold indien het klimaatbeleid faalt en klimaatverandering resulteert in ecologische rampspoed, sociale onrust en anarchie.4
Kan volgehouden worden dat het klimaatbeleid een
louter politieke aangelegenheid is als falend klimaatbeleid dergelijke verstrekkende gevolgen kan hebben voor
de democratische rechtsstaat? Steeds meer juristen in binnen- en buitenland stellen zich deze vraag en beantwoorden hem ontkennend. Roger Cox, Urgenda’s advocaat in de
Klimaatzaak, spreekt van de noodzaak om een ‘Revolutie
met Recht’ te beginnen en volgens advocaat-generaal van
de Hoge Raad Jaap Spier zouden activistische juristen wel
eens de enigen kunnen zijn om het tij van klimaatverandering te keren.5 Daarbij is falend klimaatbeleid niet de
enige bedreiging voor het voortbestaan van de aarde en
het lot van toekomstige generaties. Vernietiging en
beschadiging van ecosystemen als gevolg van statelijk
optreden of nalaten (denk aan het ongestraft laten van
grootschalige milieuvervuiling door multinationals)
vormt eveneens een grote bedreiging voor het voortbestaan van de aarde en haar bewoners.
In dit artikel bespreek ik een drietal publiekrechtelijke initiatieven die erop zijn gericht de rechten van
toekomstige generaties op een gezond en schoon leefmilieu6 te honoreren in de democratische rechtsstaat. Maar
voordat ik inga op deze initiatieven uit de praktijk
besteed ik eerst aandacht aan de theoretische onderbouwing van de inclusie van de rechten van toekomstige

generaties in de democratische rechtsstaat en de huidige
stand van zaken om in rechte op te komen voor de
belangen van deze generaties.

2. De Theorie
2.1. Intergenerationale ecologische rechtvaardigheid
Toen in de laatste decennia van de 20e eeuw het concept
‘duurzame ontwikkeling’ in zwang raakte, boog de
Amerikaanse hoogleraar Edith Brown Weiss zich over de
vraag of duurzaamheidsdenken juridisch-theoretisch
onderbouwd kon worden door middel van de theorie van
‘intergenerationele ecologische rechtvaardigheid’ (intergenerational ecological justice). In haar boek ‘In Fairness to
Future Generations’7 beargumenteert zij dat elke generatie
een ‘natuurlijk en cultureel’ erfgoed ontvangt van voorgaande generaties en dit erfgoed voor toekomstige generaties beheert in een trust-relatie.8 Drie beginselen van
intergenerationale ecologische rechtvaardigheid vloeien
uit deze trust-relatie voort:
– elke generatie moet de diversiteit van het natuurlijke
en culturele erfgoed behouden voor toekomstige
generaties;
– elke generatie moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van
dit erfgoed wordt behouden en wordt doorgegeven aan
toekomstige generaties;
– elke generatie zorgt ervoor dat haar leden gelijkwaardige toegang hebben tot het natuurlijke en culturele erfgoed dat is ontvangen van voorgaande generaties, en
dat deze toegang doorgegeven wordt aan toekomstige
generaties.
Deze drie beginselen van intergenerationele ecologische rechtvaardigheid die Weiss ontwikkelde zijn
inmiddels overgenomen in aantal VN-resoluties9 en
wijdverbreid geaccepteerd in de academische wereld.10
Intergenerationele ecologische rechtvaardigheid
wordt verder theoretisch onderbouwd door de zogenaamde ‘hypothetical contractarian conceptions of justice’, waarin toekomstige generaties hypothetisch partij zijn bij het
sociaal contract. In een hypothetische ‘initial position’
(Locke) en onder een ‘veil of ignorance’ (Rawls) zou een
generatie die niet weet waar zij gesitueerd is langs het

tijdscontinuüm en die rationeel haar eigenbelang
nastreeft, zich schikken naar een ‘verdeling’ van natuurlijk
en cultureel kapitaal waarbij elke generatie gelijke toegang tot en gelijke kwaliteit en diversiteit aan natuurlijke
en culturele hulpbronnen erft van haar voorgangers als
die ze nalaat aan de generatie die na haar komt. Op deze
manier wordt er een tijdsdimensie toegevoegd aan het
sociaal contract. Elke generatie moet de rechten en verplichtingen die zij heeft ontvangen van de voorgaande
generatie ten aanzien van het natuurlijk en cultureel erfgoed, reciproceren ten aanzien van de generatie die na
haar komt.11
Het gemeenschappelijk erfgoed bestaande uit alle

Elke generatie ontvangt een
‘natuurlijk en cultureel’ erfgoed van
voorgaande generaties en beheert
dit erfgoed voor toekomstige
generaties in een trust-relatie
natuurlijke bronnen van de Aarde, de atmosfeer, oceanen,
zoet water-systemen en de ruimte, behoren volgens deze
theorie toe aan alle generaties in een tijdloos partnerschap dat hen met elkaar verbindt (intergenerational
partnership).12 Dit partnerschap tussen generaties is gebaseerd op wederzijds respect en de menselijke solidariteit,
in de woorden van rechter Cancado Trindade van het
Internationaal Gerechtshof: ‘Human solidarity manifests
itself not only in a spacial dimension – that is, in the
space shared by all the peoples of the world – but also in a
temporal dimension – that is, among the generations who
succeed each other in the time, taking the past, present
and future altogether.’13
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2.2. Constituties als anker voor intergenerationele ecologische rechtvaardigheid in de democratische rechtsstaat
De Amerikaanse hoogleraar Richard P. Hiskes vindt dat de
constitutie bij uitstek is uitgerust om de hierboven
omschreven principes van intergenerationele ecologische
rechtvaardigheid te verankeren door middel van een
inhoudelijk grondrecht op schone lucht, water en aarde
voor huidige en toekomstige generaties en tevens door
procedurele rechten (toegang tot informatie, inspraak bij
besluitvorming en toegang tot de rechter) om dit inhoudelijk recht te waarborgen. De aantasting van het leefmilieu is weliswaar een globaal probleem, waarvoor
uiteindelijk een bindende juridische oplossing op globaal
niveau moet komen, maar de constitutie van de natiestaat
is een uitstekende plaats om het grondrecht op schone
lucht, water en aarde in eerste instantie vorm te geven.14
De constitutie is immers een speciaal ‘verbond’ tussen de

De constitutie is immers een
speciaal ‘verbond’ tussen de
opeenvolgende generaties van
een politieke gemeenschap
opeenvolgende generaties van een politieke gemeenschap
waarin de grondregels voor deze gemeenschap zijn
beschreven die meer nog dan gewone wetgeving de tand
des tijds moeten weerstaan.15 Dezelfde verbondenheid
met en solidariteit die er (noodgedwongen) tussen generaties bestaan ten aanzien van hun natuurlijk en cultureel
erfgoed, bestaan er ten aanzien van de politieke gemeenschap waar de generaties deel van uitmaken.16 Grondwetten beschrijven immers de relatie en de verbondenheid
tussen vroegere, huidige en toekomstige generaties en
waarborgen de continuïteit en in zekere zin de integriteit
van een politieke gemeenschap.17 De verbondenheid en
solidariteit die bestaan op het niveau van de politieke
gemeenschap van de natiestaat, bestaan op dit moment
nog niet op globaal niveau tussen de volken van de verschillende natiestaten. Door dit gebrek aan ‘gemeenschap’
op globaal niveau is de introductie van een juridisch
afdwingbaar grondrecht op schone lucht, water en aarde
op internationaal niveau alsnog een brug te ver. Willen de
continuïteit en integriteit van het leefmilieu worden
doorgegeven aan toekomstige generaties, dan kan dat
daarom het best gebeuren door de introductie op het
niveau van de natiestaat van een grondrecht op schone
lucht, water en aarde voor huidige en toekomstige generaties, waaraan de overheid bij de uitoefening van overheidsmacht gebonden is.18
Een grondrecht op schone lucht, water en aarde (kortom: een grondrecht op een schoon leefmilieu) voor huidige
en toekomstige generaties zal echter de vrijheid van de
democratisch gekozen meerderheid om overheidsmacht uit
te oefenen beperken. Immers, bij democratische besluitvormingsprocessen zou dit grondrecht moeten worden geres-
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pecteerd en gewaarborgd. Hoe kan deze beperking van de
wil van de politieke meerderheid worden gerechtvaardigd?
Omdat toekomstige generaties bij de uitoefening van hun
rechten en de vervulling van hun behoeften beïnvloed zullen worden door democratische besluitvormingsprocessen
die nu plaatsvinden,19 is het redelijk om deze beperking te
accepteren. ‘Future citizens have no vote, no recourse
against the will of the living majority, and are beyond the
bounds of justice unless their rights are incorporated into
the document that restricts the actions of the living in the
name of the rights of the future’, aldus Hiskes.20
Bovendien zou het inhoudelijk recht op een schoon
leefmilieu (substantive environmental rights) vergezeld
moeten worden door procedurele milieurechten (procedural environmental rights) zoals vastgelegd in het Verdrag
van Aarhus: toegang tot milieu-informatie, inspraak bij
het milieu-besluitvormingsproces en toegang tot de rechter in milieu-aangelegenheden. Toegang tot milieu-informatie en inspraak bij milieu-besluitvormingsprocessen
vergroot juist het democratisch gehalte van de overheidsbesluiten die over het leefmilieu worden genomen. Op
deze wijze vergroot het procedurele aspect van intergenerationele ecologische rechtvaardigheid de democratische
legitimiteit van het overheidsbeleid vanuit het perspectief
van de huidige generatie. Immers, leden van de huidige
generatie krijgen meer invloed op het (milieu-)beleid van
hun volksvertegenwoordigers dankzij het procedurele
aspect van het grondrecht op een schoon leefmilieu voor
huidige en toekomstige generaties. Toegang tot de rechter
tot slot maakt het recht op een schoon leefmilieu rechtens afdwingbaar. Hiskes zegt daarom dat het codiﬁceren
op nationaal niveau van het inhoudelijk recht op een
schoon leefmilieu ten behoeve van huidige en toekomstige generaties weliswaar de beslissingsvrijheid van de
democratisch gekozen meerderheid inperkt, maar dat
deze inperking wordt ‘gebalanceerd’ door de procedurele
rechten op een schoon leefmilieu die aan burgers van de
huidige generatie worden toegekend en die de democratische legitimiteit van het milieubeleid en de afdwingbaarheid daarvan juist versterken.21
Zo worden de rechten van huidige en toekomstige
generaties in theorie met elkaar in evenwicht gebracht.

3. De Praktijk
3.1. Huidige stand van zaken in vogelvlucht
Intergenerationele ecologische rechtvaardigheid wordt in
diverse internationale verdragen erkend als rechtsbeginsel. Zo stelt het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie: ‘het genot van deze rechten brengt verantwoordelijkheden en plichten mede jegens de medemens,
de mensengemeenschap en de toekomstige generaties’.
Het Verdrag van Aarhus stelt: ‘Tevens erkennende dat een
ieder het recht heeft te leven in een milieu dat passend is
voor zijn of haar gezondheid en welzijn en de plicht heeft,
zowel individueel als tezamen met anderen, het milieu te
beschermen en te verbeteren in het belang van de huidige
en toekomstige generaties’ en het VN Klimaatverdrag
stelt: ‘The Parties should protect the climate system for the
beneﬁt of present and future generations of human kind’.
Staten hebben de verantwoordelijkheid om de ecologische
rechten van toekomstige generaties te respecteren, maar

deze verantwoordelijkheid leest vaker als een inspanningsverplichting dan als een afdwingbare verplichting
waar burgers ten behoeve van toekomstige generaties een
beroep op kunnen doen.
Toch vindt intergenerationale rechtvaardigheid geleidelijk aan zijn weg naar (nationale) rechterlijke fora. De
bekendste zaak waarin een beroep werd gedaan op de
rechten van toekomstige generaties op een schoon en veilig leefmilieu is de Filipijnse zaak Minors Oposa.22 Een
groep kinderen tezamen met de NGO Philippine Ecological Network Inc., eiste de stopzetting van de vernietiging
van het Philippijnse regenwoud als gevolg van grootschalige houtkap. Deze grootschalige houtkap zou een inbreuk
vormen op het recht op een ‘balanced and healthful ecology’ van henzelf en van de toekomstige generaties die zij
vertegenwoordigden. Het Hooggerechtshof verklaarde de
eisers ontvankelijk en stelde: ‘Deze zaak heeft echter een
bijzonder en nieuw element. De minderjarige eisers beweren dat ze hun eigen generatie maar ook nog ongeboren
generaties vertegenwoordigen. We zien er geen bezwaar in
te bepalen dat ze namens zichzelf, namens anderen van
hun generatie en namens komende generaties een klacht
kunnen indienen. Hun recht om namens de volgende
generaties aan te klagen kan alleen worden gebaseerd op
het concept van verantwoordelijkheid tussen generaties
voor zover dit het recht op een evenwichtige en gezonde
ecologie betreft’.23
In jurisprudentie van het Indiase Hooggerechtshof,
dat bekendstaat om zijn activistische houding wat betreft
milieubescherming, wordt het beginsel van intergenerationele rechtvaardigheid gebruikt bij het afwegen van de
belangen van de huidige generatie op economische ontwikkeling en de bescherming van het leefmilieu ten behoeve
van huidige en toekomstige generaties.24 In zijn uitspraak
in de zaak Mehta vs. Kamal Nath and Others baseert het
Hooggerechtshof zich op de public trust-doctrine, volgens
welk de Staat ‘trustee’ is van alle natuurlijke goederen en de
juridische verplichting heeft om deze goederen te beschermen voor huidige en toekomstige generaties.25
In de Verenigde Staten voert de stichting Our Children’s Trust op grote schaal rechtszaken tegen de statelijke
en federale overheid ten behoeve van huidige en toekomstige generaties (kinderen zijn mede-eisers in deze
zaken).26 Inzet in deze juridische strijd is de veronderstelde verplichting van de overheid om de uitstoot van broei-
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kasgassen te verminderen op basis van de public trustdoctrine (de zgn. ‘Atmospheric Trust Litigation’).27
In ons eigen land oordeelde de Rechtbank ’s-Gravenhage in het Greenpeace e.a. vs. Staat-arrest dat op basis
van de collectieve actie van artikel 3:305a BW kan worden
opgekomen voor de belangen van toekomstige generaties:
‘Het belang waarvoor eiseressen in de onderhavige procedure opkomen, is daarin gelegen dat ook rond 2030 de
inwoners van Nederland (waarvoor eiseressen stellen op
te treden) in hun energiebehoefte moeten kunnen voorzien. Dit (vermogensrechtelijke) belang is, gelet op het feit
dat tussen partijen onbetwist is dat reeds thans stappen
moeten worden ondernomen om de energievoorziening
op termijn veilig te stellen, voldoende concreet om eiseressen in het licht van artikel 3:305a van het BW ontvankelijk te oordelen in hun vordering.’28 In de Klimaatzaak
van Urgenda vs. de Staat komt Urgenda mede voor de
belangen van toekomstige generaties op. Het belang dat
zij zich statutair aantrekt, zijn ook ‘de (collectieve) belangen van huidige en toekomstige generaties waaraan zij
stem geeft, waarvoor zij wil opkomen en die zij daarom de
hare mag noemen.’29 Volgens de Staat is het belang waarvoor Urgenda blijkens de dagvaarding opkomt echter niet
afgebakend en niet concreet genoeg om in het licht van
artikel 3:305a BW ontvankelijk te zijn.30 Het wachten is nu
op het oordeel van de rechter.
Op internationaal niveau zijn met name de uitspraken van voormalig rechter van het Internationaal
Gerechtshof Weeramantry noemenswaardig. In zijn
Dissenting Opinion in de Nuclear Weapons-zaak stelde hij:
‘This court, as a principal organ of the United Nations
(...) must in its jurisprudence, pay due recognition to the
rights of future generations. The rights of future generations have passed the stage where they were merely embryonic rights struggling for recognition. They have woven
themselves into international law through major treaties,
through juristic opinions and through general principles of
law recognised by civilised nations.’31
Ook zijn dissenting opinion in de Nuclear Test IIzaak is een krachtig pleidooi voor de erkenning van het
beginsel van intergenerationele ecologische rechtvaardigheid: ‘Intergenerational equity is an important and rapidly
developing principle of international law. The court is the
trustee of intergenerational rights to the same degree as a
domestic court is a trustee of the interests of an infant
unable to speak for itself. The court should not ignore the
concept on the ground of lack of precedent’.32
Deze korte verkenning laat zien dat intergenerationele ecologische rechtvaardigheid voorzichtig aan zijn
weg vindt naar de rechtspraktijk. Echter, problematisch bij
het in rechte opkomen voor de belangen van toekomstige
generaties is vaak de ontvankelijkheid (is het belang van

Intergenerationele ecologische
rechtvaardigheid vindt
voorzichtig aan zijn weg naar
de rechtspraktijk
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toekomstige generaties waarvoor de eiser op wil komen
voldoende concreet?), de causaliteit (is er voldoende causaal verband tussen de betwiste handeling en de – toekomstige – schade aan het leefmilieu?) en het primaat
van de politiek (behoort klimaatverandering en het beleid
ten aanzien van het leefmilieu niet exclusief tot het politiek domein?) Ik verwijs graag naar Jaap Spier’s Climate
Change Remedies voor een diepgaande bespreking van
deze struikelblokken.33 In de internationale rechtsorde
wordt intergenerationele ecologische rechtvaardigheid
erkend als rechtsbeginsel in diverse verdragen. Als zodanig moet het evenwel tot de categorie van ‘soft law’ worden gerekend; tot op heden is het op eigen kracht (los van
de public trust-doctrine en acties op basis van het aansprakelijkheidsrecht) moeilijk operationaliseerbaar gebleken.34 Niet in de laatste plaats omdat het recht op een
schone en veilige leefomgeving zelf vaak lastig afdwingbaar is voor de rechter tenzij het via klassieke grondrechten zoals het recht op leven (artikel 2 EVRM) en het recht
op privacy (artikel 8 EVRM) geconstrueerd wordt.35
In de volgende paragraaf bespreek ik daarom een
drietal publiekrechtelijke initiatieven die beogen intergenerationele rechtvaardigheid steviger te wortelen in de
nationale en internationale rechtsorde.
3.2. Nieuwe strategieën
Welke publiekrechtelijke strategieën zijn er in ontwikkeling om de rechten van toekomstige generaties op een
schoon en veilig leefmilieu op een praktische en daadkrachtige wijze handen en voeten te geven?
3.2.1. Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties
Advocaat en oprichter van ‘Stand Up For Your Rights’ Jan
van de Venis stelt namens de Worldconnectors – een netwerk van prominente Nederlanders die zich inzetten voor
een duurzame wereld, zoals Ruud Lubbers, Jan Pronk,
Herman Wijffels, Joris Voorhoeve en Alexander Rinnooy
Kan36 – voor om in Nederland een Ombudspersoon voor
Toekomstige Generaties in het leven te roepen. Dit initiatief sluit aan bij een internationale trend om de bescherming van de belangen en rechten van toekomstige
generaties op nationaal niveau te institutionaliseren.
‘States have custodial duties as protectors of the environment on behalf of all humanity’ aldus de Zuid-Afrikaanse
hoogleraar internationaal strafrecht Gerhard Kemp.37 De
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon
steunt deze ontwikkeling: ‘Strong institutions that protect
the interests of our descendants are critical to meeting our
global goals for a more sustainable future. Institutions are
especially important for safeguarding the natural and
social capital that will allow coming generations to enjoy
greater wellbeing than societies experience today’.38
Interessant genoeg werd in ons land het idee om een
Ombudsman in te stellen die de belangen van toekomstige
generaties behartigt meer dan 20 jaar geleden al eens aangedragen door de Commissie Lange Termijn Milieubeleid,39
ingesteld door de Minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, en werd het idee van een ‘milieuombudsman’ in 1993 verdedigd in het proefschrift van Jonathan
Verschuuren.40 Het voorstel kreeg destijds geen navolging.
In het huidige ontwerp van Van de Venis zou de
Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties net als de

Meer dan honderd Grondwetten ter wereld bevatten een
bepaling of codificatie van het mensenrecht op een gezond
milieu, net als verscheidene mensenrechtenhandvesten,
verdragen en verklaringen
Kinderombudsman als vice-Ombudsman geplaatst worden onder de Nationale Ombudsman. Deze Ombudspersoon, gemodelleerd naar het voorbeeld van de Hongaarse
Ombudsman voor Toekomstige Generaties, zou optreden
als nationale hoeder voor toekomstige generaties. Hij/zij
zou de belangen van deze generaties bewaken en met zijn
of haar lange-termijn-visie tegenwicht bieden aan het korte-termijn-denken dat als gevolg van de verkiezingscycli
en partijpolitiek in Den Haag domineert.41 De Ombudspersoon zou ervoor zorgdragen dat overheidsdiensten en
andere organisaties de rechten van toekomstige generaties beschermen en respecteren en overheidsbeleid op
duurzaamheid testen. Hij/zij zou vanuit het hart van het
staatsbestel opereren en een onafhankelijke positie ten
opzichte van het politieke en bestuurlijke systeem hebben. Net als de Kinderombudsman zou de Ombudspersoon worden benoemd door het parlement op verzoek
van de Nationale Ombudsman voor de periode van (het
restant van) de looptijd van de zittende Nationale
Ombudsman, plus een jaar.42 Dankzij deze parlementaire
benoeming van de Ombudspersoon is diens rol als hoeder
van toekomstige generaties democratisch gelegitimeerd.
De Ombudspersoon zou in ieder geval de volgende
bevoegdheden hebben:
– het starten van een onderzoek op basis van een klacht
en daarover uitspraak doen;
– zelf nader onderzoek doen op het gebied van toekomsti-

ge generaties en voorlichting verstrekken;
– (on)gevraagd advies geven aan het parlement en andere
overheidsorganen.43
Om effectief te kunnen functioneren, zou deze
Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties volgens
Van de Venis een stevig mandaat nodig hebben in de
vorm van een grondwettelijk gewaarborgd recht op een
gezond en schoon leefmilieu. Daarom stelt Van de Venis
voor om artikel 21 van de Nederlandse Grondwet aan te
vullen met een nieuw lid:
‘Ieder heeft het recht op een gezond en schoon leefmilieu,
dat beschikbaar is voor gedeeld gebruik en van essentieel
belang is voor een gezonde levenskwaliteit, en op bescherming van het leefmilieu ten behoeve van huidige en toekomstige generaties.’44
Opname van het recht op een gezond en schoon leefmilieu in de Nederlandse Grondwet zou de Grondwet
volgens de auteur in overeenstemming brengen met
internationale ontwikkelingen. Meer dan honderd Grondwetten ter wereld bevatten een bepaling of codiﬁcatie van
het mensenrecht op een gezond milieu, net als verscheidene mensenrechtenhandvesten, verdragen en verklaringen. Ook volgt uit de jurisprudentie van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens45 en het Europese Comité
voor Sociale Rechten46 dat wij, inwoners van Nederland,
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recht hebben op een gezond milieu.47 De invoering van de
Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties zou eraan
bijdragen dat dit grondrecht op een gezond en schoon
leefmilieu daadwerkelijk richtinggevend wordt bij het
vaststellen en uitvoeren van overheidsbeleid in de Nederlandse democratische rechtsstaat.
3.2.2. Ecocide als Vijfde Misdrijf tegen de Vrede
Sedert 2010 voert de Schotse advocate Polly Higgins campagne om Ecocide strafbaar te stellen als Vijfde Misdaad
tegen de Vrede onder het Statuut van Rome. ‘Ecocide’ is de
omvangrijke, langdurige en ernstige beschadiging en vernietiging van ecosystemen.48 De term werd in 1970 geïntroduceerd door de Amerikaanse bioloog Arthur W.
Galston om de milieuschade veroorzaakt door het ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’, dat werd ingezet door de
Verenigde Staten tijdens de Vietnam oorlog, te omschrijven.49 De internationale gemeenschap pikte de term snel
op en in 1972, toen de Verenigde Naties de Internationale
Milieuconferentie organiseerden in Stockholm, gingen in
deze stad meer dan 7000 mensen de straat op om een verbod op Ecocide te eisen.50 De Zweedse premier Olof Palme
beschreef de Vietnamoorlog zelf als een ‘misdrijf, soms
omschreven als “Ecocide”’.51 In de jaren zeventig, tachtig
en negentig van de vorige eeuw werden op VN-niveau de
mogelijkheden verkend om Ecocide strafbaar te maken en
in het ontwerpverdrag voor het Statuut van Rome werd
Ecocide genoemd als een misdrijf tegen de Vrede en
Veiligheid van de Mensheid. ‘An individual who wilfully
causes or orders the causing of widespread, long-term and
severe damage to the natural environment shall, on conviction thereof, be sentenced.’ zo stond er in artikel 26 van de
Draft Code of Crimes against the Peace and Security of
Mankind.52 Echter, waarschijnlijk door toedoen van de
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland
(!) verdween Ecocide uit de uiteindelijke verdragstekst.53
Het enige dat nog herinnert aan Ecocide is de strafbaarstelling van een opzettelijk ingezette aanval die ‘omvangrijke, langdurige en ernstige schade aan het milieu’ aanricht als oorlogsmisdrijf in artikel 8 lid 2 (b) (iv) van het
Statuut van Rome. Bij het opstellen van deze delictsomschrijving werd aansluiting gezocht bij het VN-Verdrag
van 1976 inzake het verbod van militaire of enig ander
vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken54
en bij artikel 55 van het Aanvullend Protocol bij de
Conventies van Geneve van 12 augustus 1949.55
In 2015 wordt het Statuut van Rome herzien, en Polly
Higgins’ campagne is erop gericht om Ecocide alsnog op
te nemen in het verdrag zodat omvangrijke, langdurige en
ernstige beschadiging en vernietiging van ecosystemen
als Vijfde Misdrijf tegen de Vrede berecht kunnen worden
door het Internationaal Strafhof. Voor een wijziging van
het Statuut van Rome is een tweederde meerderheid
nodig. Zoals met alle Misdrijven tegen de Vrede onder het
Statuut van Rome zou het Internationaal Strafhof pas tot
behandeling van een Ecocide-zaak overgaan als de nationale staten waar Ecocide is gepleegd, of waaruit de verdachte afkomstig is (en die partij zijn bij het Statuut van
Rome) niet bereid of in staat zijn om de zaak zelf te
behandelen. Op dit moment is Ecocide al strafbaar in
meer dan tien landen, namelijk in staten uit de voormalige Sovjet Unie en Vietnam.56
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Higgins ziet olie-lekken, schaliegaswinning, teerzandwinning, en grootschalige ontbossing als hedendaagse
voorbeelden van Ecocide en stelt dat daarvoor niet alleen
staatshoofden en regeringsleiders, maar ook leidinggevenden in het bedrijfsleven strafrechtelijk aansprakelijk zouden moeten zijn.57 Immers, massale vernietiging en
beschadiging van ecosystemen is vaker het gevolg van
bedrijfsactiviteiten dan van overheidshandelen. Higgins
stelt risicoaansprakelijkheid voor; verwijtbaarheid of
schuld is niet nodig voor strafrechtelijke aansprakelijkheid.58 Bij het beantwoorden van de vraag of de schade
aangericht aan een ecosysteem omvangrijk, langdurig en
ernstig is, stelt zij voor om aan te knopen bij de deﬁnitie
van deze begrippen uit het VN-Verdrag van 1976 inzake
het verbod van militaire of enig ander vijandelijk gebruik
van milieuveranderingstechnieken.59
Higgins is niet de enige jurist die voorstelt om vernietiging van ecosystemen strafbaar te stellen onder het
Statuut van Rome. De Australische hoogleraar Steven
Freeland is bezig een nieuw artikel, artikel 8ter, te ontwikkelen waarin misdaden tegen het leefmilieu in tijden van
gewapend conﬂict strafbaar worden gesteld. Dit artikel
zou artikel 8 lid 2 (b) (iv) moeten vervangen en haalt de

Waarschijnlijk door toedoen
van de Verenigde Staten, het
Verenigd Koninkrijk en
Nederland (!) verdween Ecocide
uit de uiteindelijke
verdragstekst
drempel naar beneden door over omvangrijke, langdurige
of ernstige schade aan het leefmilieu te spreken in plaats
van ze als cumulatieve voorwaarden aan te voeren. Het
huidige artikel 8 lid 2 (b) (iv) is namelijk nog nooit ingeroepen en professor Freeland acht het ondenkbaar dat dat
ooit gebeurt vanwege de cumulatieve voorwaarden. Hij
steunt het achterliggende doel van Higgins’ campagne
maar denkt dat alleen een ‘afgezwakt’ artikel, waarin
beschadiging van het leefmilieu in tijden van een gewapend conﬂict tussen en door staten strafbaar wordt
gesteld, politiek haalbaar is.60 Professor Gerhard Kemp
daarentegen denkt (net als Higgins) dat het strafbaar stellen van misdrijven tegen het natuurlijk leefmilieu in het
Statuut van Rome pas zinvol is als ook bedrijven aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de Ecocide die zij (in
vredes- of oorlogstijd) plegen.61
De internationale campagne van Higgins om Ecocide
tot Vijfde Misdrijf tegen de Vrede te maken trok begin
2013 de aandacht van de Duitse Prisca Merz, die op 21
januari 2013 een Europees Burger Initiatief startte waarin
de Europese Commissie werd verzocht om Ecocide in
Europa te verbieden. Het Europees Burger Initiatief werd

ingevoerd met het Verdrag van Lissabon als instrument
om het democratisch gehalte van Europa te vergroten.62
In het Europees Burger Initiatief End Ecocide wordt voorgesteld om Ecocide in drie gevallen te verbieden:
– wanneer Ecocide plaatsvindt op het grondgebied van de
Europese Unie (inclusief de maritieme gebieden);

Massale vernietiging en
beschadiging van ecosystemen
is vaker het gevolg van
bedrijfsactiviteiten dan van
overheidshandelen
– wanneer Europese bedrijven betrokken zijn bij Ecocide;
– wanneer Europese burgers (mogelijk werkzaam zijn bij
niet-Europese bedrijven) betrokken zijn bij Ecocide.63
De drempel van 1 miljoen handtekeningen werd
niet gehaald: toen het Europees Burger Initiatief op 21
januari 2014 aﬂiep waren er ruim 112 000 stemmen verzameld. Daarop werd het Europees Burger Initiatief
omgezet in een petitie in de zin van artikel 227 Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie, die in
september 2014 aan het Europees Parlement zal worden
aangeboden.64 Tevens heeft het Europees Burger Initiatief zich aangesloten bij een Europese coalitie van (milieu-)organisaties die met hun ‘Charter van Brussels’ de
oprichting van een Internationaal Strafhof voor Milieu
en Gezondheid propageren.65 De Charter kan online

ondertekend worden66 en wordt in september aangeboden aan Ban Ki-Moon tijdens de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties.
3.2.3. De ‘Commons’ als grondrecht
In hun boek Green Governance: Ecological Survival,
Human Rights and the Law of the Commons67 verkennen
de Amerikaanse Burns Weston en David Bollier de internationale ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving, duurzaamheid, het toekennen van rechten aan
niet-menselijke subjecten zoals natuurreservaten en ecosystemen68 en de rechten van toekomstige generaties.
Ze komen tot de conclusie dat het invoeren van een
mensenrecht op de ‘Commons’ de meest effectieve en
aangewezen strategie is om huidige en toekomstige
generaties een gezonde en schone leefomgeving te verzekeren. Een strategie bovendien die aansluit bij de
opkomst van burgerinitiatieven om in eigen kring en
onder eigen verantwoordelijkheid natuurlijk, sociaal en
cultureel erfgoed te beheren. ‘Commons’ zijn natuurlijke,
culturele en sociale goederen die collectief worden
beheerd en bestuurd ten behoeve van huidige en toekomstige generaties.69 Commons zijn noch eigendom van
de staat, noch privébezit. Ze vormen als het ware een derde pilaar in de samenleving, hebben een eigen bestaan
los van de marktsector en het overheidsdomein en worden op transparante wijze bestuurd en beheerd door
democratisch gekozen vertegenwoordigers van de ‘Commoners’.70 Voorbeelden van bestaande Commons lopen
uiteen van oerbossen, drinkwater, beschermde diersoorten, oceanen, de atmosfeer, de ruimte en Antarctica tot
zonne-energie, biodiversiteit, het menselijk genoom,
buurtbibliotheken, culturele festivals, inheemse culturele
tradities, Transition Towns, Repair Cafe’s, Wikipedia, Creative Commons, Open Source software, alternatieve beta-

47. Van de Venis 2012, p. 14-27. Het recht

mission, 43d session, UNGAOR, 46th Sessi-

Higgins 2010, p. 64.

nal Environmental Court, Leiden: Martinus

op een schone en veilige leefomgeving

on, Supp. No. 10, A/46/10 (1991).

60. En in tegenstelling tot Higgins stelt hij

Nijhoff Publishers 2000 en meer recentelijk,

wordt in de jurisprudentie van het EHRM

53. http://www.endecocide.eu/history-of-

schuldaansprakelijkheid voor in de plaats

de International Court for the Environment

beschermd via de klassieke grondrechten

ecocide/?lang=en; http://eradicatingecoci-

van risicoaansprakelijkheid. Professor Free-

Coalition: http://www.icecoalition.com.

van het recht op leven (art. 2 EVRM) en het

de.com/2012/08/14/un-documents-say-

land presenteerde zijn denkbeelden tijdens

66. http://www.endecocide.eu/next-chap-

recht op privacy (art. 8 EVRM) en in de

ecocide-was-to-be-the-5th-crime-against-

zijn lezing Addressing Crimes Against the

ter-journey-charter-brussels/.

jurisprudentie van het Europese Comité

peace/.

Environment under the Rome Statute voor

67. B.H. Weston en D. Bollier, Green Gover-

voor Sociale Rechten via art. 11 Europees

54. Te raadplegen op http://www.icrc.org/

de Hague Environmental Law Facility op 23

nance. Ecological Survival, Human Rights

Sociaal Handvest (het recht op bescherming

ihl/INTRO/460.

April j.l. in het Asser Instituut.

and the Law of the Commons, Cambridge:

van de gezondheid).

55. Zie http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.

61. Gerhard Kemp 2014, p. 189.

Cambridge University Press 2013.

48. P. Higgins, Eradicating Ecocide: Expo-

nsf/Article.xsp?action=openDocument&doc

62. Ar. 11 lid 4 Verdrag betreffende de

68. De beweging die rechten wil toekennen

sing the corporate and political practices

umentId=E20CAD5E1C078E94C12563CD0

Europese Unie, art. 24 lid 1 van het Verdrag

aan niet-menselijke subjecten zoals dieren

destroying the planet and proposing the

051DD24.

betreffende de werking van de Europese

en ecosystemen staat bekend als ‘Earth

laws needed to eradicate ecocide, London:

56. http://www.eradicatingecocide.com/

Unie en Verordening 211/2011 van het

Jurisprudence’. De Amerikaanse Thomas

Shepheard-Walwyn 2010, p. 62-71.

overview/existing-ecocide-laws/.

Europees Parlement en de Raad betreffende

Berry (The Great Work: Our Way into the

49. D. Zierler, The Invention of Ecocide,

57. Higgins 2010, p. 67-69.

het Europees Burger Initiatief.

Future, New York: Random House 1999) en

Athens: University of Georgia Press 2011.

58. Higgins 2010, p. 68-69.

63. http://www.endecocide.eu.

de Zuid-Afrikaanse Cormac Cullinan (Wild

50. Zie http://www.endecocide.eu/history-

59. ‘Widespread’: encompassing an area on

64. Voor meer informatie, zie http://www.

Law: A Manifesto for Earth Justice, White

of-ecocide/?lang=en;

the scale of several hundred square kilome-

endecocide.eu.

River Junction: Chelsea Green Publishing

http://eradicatingecocide.

tres;

65. Stemmen voor een Internationaal Straf-

2011) zijn de bekendste vertegenwoordi-

com/2012/08/14/un-documents-say-eco-

‘Long-lasting’: lasting for a period of

hof voor het Milieu gaan al bijna twintig

gers van deze beweging.

cide-was-to-be-the-5th-crime-against-

months, or approximately a season;

jaar op. Zie bijvoorbeeld A. Postiglione, The

69. Higgins 2010, p. 159-162.

peace/.

‘Severe’: involving serious or significant

Global Environmental Crisis: The Need for

70. Weston en Bollier 2013, p. 124.

51. Ibidem.

disruption or harm to human life, natural

an International Court of the Environment,

52. Report of the International Law Com-

and economic resources or other assets.

1996; E. Hey, Reflections on an Internatio-

NEDERLANDS JURISTENBLAD – 13-06-2014 – AFL. 23

1559

Focus

‘Commons’ hebben een eigen
bestaan los van de marktsector en
het overheidsdomein en worden op
transparante wijze bestuurd en
beheerd

4. Conclusie

lingssystemen (‘Bitcoins’) en volksbewegingen met een
zekere mate van zelfregulatie zoals ‘Occupy’.71
Weston en Bollier willen het begrip ‘Commons’, in
1990 in de academische wereld geïntroduceerd door
Elinor Ostrom,72 nieuw leven inblazen.
Het leefmilieu moet worden aangemerkt als Common
en worden gevrijwaard van marktwerking en toe-eigening
door de overheid. Ieder mens heeft recht op toegang en
instandhouding van ecologische Commons. Dit inhoudelijk
recht op een Common wordt aangevuld met procedurele
Commons rechten in de zin van het Verdrag van Aarhus:
het recht om deel te nemen aan en invloed uit te oefenen
op het bestuur en het beheer van de Common, daarover
geïnformeerd te worden, en het recht om toegang tot- en
instandhouding van de Common af te dwingen voor de
rechter. Procedurele Common-rechten omvatten ook het
recht om de Common in rechte te vertegenwoordigen. Bij
het laatste valt te denken aan het optreden in rechte als
vertegenwoordiger van de Common ter bescherming van
de instandhouding en integriteit ervan. Wordt een natuurgebied dat als ‘Common’ is aangewezen bedreigd – dreigt
een Gronings landschap ernstig aangetast te worden als
gevolg van fracking, wordt een eeuwenoud bos gekapt om
plaats te maken voor een snelweg – dan zijn burgers op
basis van hun procedurele recht om deze Common te
vertegenwoordigen ontvankelijk bij de rechter.73
Commons worden bestuurd door democratisch gekozen ‘bestuurders’ die uit naam en met mandaat van de
Commoners de Common beheren. Respect voor mensenrechten en transparant optreden vormen algemene beginselen van behoorlijk Commons-bestuur.74 Uitgangspunt
voor het handelen van het bestuur is het instandhouden
en laten ﬂoreren van de Common ten behoeve van huidige en toekomstige generaties. Weston en Bollier stellen
voor om een VN-verklaring voor het recht op de Commons aan te nemen en om op zowel internationaal en
regionaal niveau als in de nationale grondwetten het
recht op de Commons te codiﬁceren. Op elk van deze
niveaus moet ook een hoeder van de Commons worden
aangesteld, een guardian ad litem, die instaat voor de
bescherming en het voortbestaan van de Common ten
behoeve van huidige en toekomstige generaties.75 Lidstaten moeten zich inspannen om ‘enclosures’ (het omheinen en in particulier bezit nemen) van Commons te voorkomen en zien erop toe dat bedrijven (het risico op)
milieuschade niet externaliseren ten koste van de Common.
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Met hun voorstel om een recht op de Commons als
mensenrecht vast te leggen en te institutionaliseren op
nationaal, regionaal als internationaal niveau, komen
Weston en Bollier met een creatieve en ambitieuze oplossing om het recht op een gezond en schoon leefmilieu
rechtens afdwingbaar te maken, die aansluit bij opbloei
van zelfbestuur en burgerinitiatieven in de hedendaagse
samenleving.
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In dit artikel heb ik verkend hoe de rechten van toekomstige generaties in de democratische rechtsstaat theoretisch onderbouwd en in de praktijk beschermd kunnen
worden. Intergenerationele ecologische rechtvaardigheid
komt als rechtsbeginsel reeds tot uitdrukking in diverse
internationale verdragen en wordt met sporadisch succes
(voornamelijk in Azië) ingeroepen voor rechterlijke fora.
Nu de urgentie van het klimaatprobleem toeneemt
en milieurampen aan de orde van de dag zijn, ontwikkelen juristen nieuwe oplossingen om de aarde en haar (toekomstige) bewoners te beschermen. Een democratisch
gelegitimeerde Ombudspersoon voor Toekomstige
Generaties die een grondwettelijk vastgelegd recht op een
gezond en schoon leefmilieu voor huidige en toekomstige
generaties beschermt, het verbieden van omvangrijke,
langdurige en ernstige beschadiging en vernietiging van
ecosystemen als Ecocide in het Statuut van Rome en het
toekennen van een afdwingbaar grondrecht op ecologische, democratisch bestuurde Commons zijn drie voorstellen die intergenerationele ecologische rechtvaardigheid op
nationaal en internationaal niveau in de praktijk beogen
te brengen. De voorstellen verschillen in reikwijdte
– nationaal dan wel internationaal – en ambitieniveau. Zo
zal een nationale Ombudspersoon voor Toekomstige
Generaties makkelijker te verwezenlijken zijn dan een
internationaal verbod op Ecocide. De gemene deler van
deze voorstellen is echter dat zij alle drie de waarde (en
waardigheid), maar ook de kwetsbaarheid en weerloosheid
van het leefmilieu en (dus) van toekomstige generaties
onderkennen. Ze proberen deze weerloosheid te ondervangen door de bescherming van het leefmilieu en van toekomstige generaties te institutionaliseren. Daarbij wordt
de noodzaak van een hoeder – guardian, steward – voor
toekomstige generaties in alle drie de voorstellen benadrukt. Toekomstige generaties zijn – net als de aarde zelf –
weerloos, maar van oneindige waarde. De realiteit dat
deze waarde – in feite het leven zelf! – ernstig bedreigd
wordt door klimaatverandering en milieuverontreiniging
doet een appel op juristen om met creatieve oplossingen
te komen, zodat de erfenis van de democratische rechtsstaat veilig gesteld wordt voor de generaties na ons.

71. Ibidem, p. 124 en 140.

74. Ibidem, p. 193-195, 260.

72. E. Ostrom, Governing the Commons.

75. Weston en Bollier 2013, p. 268. De

The Evolution of Institutions for Collective

voorgestelde VN-verklaring van Weston en

Action, Cambridge: Cambridge University

Bollier kan hier bekeken worden: http://

Press 1990.

commonslawproject.org/sites/default/files/

73. Weston en Bollier 2013, p. 260.

clp_universal_covenant.pdf.
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Naar een gezamenlijke
aanpak van geweld
tegen werknemers
in de GGZ
Joke Harte, Bernice de Ruijter, Ko Hummelen, Gerard de Haas, Yvo van Kuijck, Kees Lemke1

Werknemers in de psychiatrie ondervinden op de werkvloer veel agressie en geweld. Zowel binnen als tussen
de verschillende betrokken partijen, GGZ, politie en OM, bestaat er verschil van mening over de reactie die
op dergelijk geweld zou kunnen of zou moeten volgen. Landelijk beleid ten aanzien van geweld tegen
hulpverleners in het algemeen blijkt onvoldoende aanknopingspunten te bieden. Terwijl ernstig geweld in de
psychiatrie niet onbeantwoord mag blijven. Het blijkt echter vaak onduidelijk welke partij wanneer aan zet
is en actie moet ondernemen. Praktische oplossingen lijken vooral gezocht te moeten worden in lokale samenwerkingsverbanden. Op diverse locaties in Nederland zijn inmiddels convenanten en samenwerkingsverbanden ontwikkeld en wordt er ervaring opgedaan met de werkzaamheid van deze afspraken. Daar waar dergelijke convenanten en afspraken (nog) niet zijn gemaakt lijkt er een taak te liggen voor de GGZ-instellingen om
hiertoe het initiatief te nemen.

W

erknemers in de psychiatrie worden relatief
vaak het slachtoffer van (ernstig) geweld
gepleegd door patiënten. Slechts in enkele
gevallen volgt een strafrechtelijke reactie. In de praktijk
komt het vaak voor dat slachtoffers in hun werk geconfronteerd blijven met - en ook zorg moeten blijven verlenen aan – de daders. Om geweld tegen hulpverleners aan
te pakken hebben zowel het Openbaar Ministerie (hierna:
OM) als andere overheidsinstellingen de afgelopen jaren
beleid ontwikkeld. In de praktijk biedt dit beleid echter
onvoldoende handvatten om geweld in de psychiatrische
behandelsetting tegen te gaan. Een effectieve aanpak
vraagt om een gezamenlijke visie op de problematiek van
alle betrokken organisaties.

Michael werkt als verpleegkundige in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Wanneer hij met een patiënt over de
gang loopt grijpt de patiënt Michael plotseling vast, werkt
hem naar de grond en probeert met een theelepel in de
ogen van Michael te steken. De door Michael gealarmeerde
collega’s arriveren snel en ontzetten Michael. Drie weken na
het incident heeft Michael nog steeds krassen in zijn
gezicht en het zicht aan het rechter oog is nog steeds aangetast. Hij is angstig en heeft ernstige slaapproblemen. Na
twee maanden is Michael weer in staat om zijn werk te
hervatten maar het plezier dat hij vroeger in zijn werk had,
is verdwenen. Vooral de confrontatie met de betreffende
patiënt valt hem zwaar. Michael heeft daags na het incident aangifte gedaan. Als hij enkele maanden later
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ent daarop uit en stompt Marian meerdere malen voluit in
het gezicht. Marian kan zich nauwelijks verweren en is
bang het bewustzijn te verliezen. Vervolgens loopt de patient zelf naar zijn kamer. Als een andere begeleider hem
daar bezoekt is hij helder en in staat te vertellen wat er is
gebeurd: hij was boos dat Marian hem op zijn gedrag aansprak en hij wilde ‘laten zien wie er de baas is’. De leidinggevende van Marian doet namens de instelling aangifte,
ook al heeft hij de ervaring dat met dergelijke aangiften
niets wordt gedaan. Marian vraagt om overplaatsing naar
een andere vestiging omdat zij niet meer met de betreffende patiënt durft te werken. Zij voelt zich hierover schuldig
tegenover haar collega’s en de medepatiënten die ook bang
voor hem zijn.

Achtergrond

Studententoneeluitvoering ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’,
Aberystwyth University, Wales, VK © Keith Morris / Alamy

navraag doet blijkt de zaak te zijn geseponeerd. De redenen hiervan zijn niet bekend.
Marian is werkzaam in een voorziening voor begeleid
wonen voor psychiatrische patiënten. Zij vertelt een patiënt
dat medepatiënten bang voor hem zijn en zich door hem
bedreigd voelen. Zonder verdere aanleiding haalt de pati-

Het OM wil hard optreden tegen geweld naar medewerkers in de publieke sector en heeft de strafvorderingsrichtlijnen voor zaken tegen medewerkers met een publieke
taak verhoogd. Inmiddels kunnen straffen geëist worden
die drie keer zo zwaar zijn als bij vergelijkbare zaken buiten de publieke sector. Voor een snelle en effectieve afhandeling van agressie en geweld tegen functionarissen met
een publieke taak, heeft het OM met de politie de zogeheten Eenduidige landelijke afspraken (ELA) gemaakt.2 Uitgangspunten bij de totstandkoming van deze afspraken
waren onder andere een hoge prioriteit voor de opsporing
en vervolging, aandacht voor de kwaliteit van strafrechtelijke onderzoeken en processen-verbaal. Daarnaast wil
men slachtoffers en werkgevers optimaal informeren over
hun positie en de mogelijkheden in het strafproces en de
strafrechtelijke afhandeling van de zaak. Ook de overheid
wil het geweld tegen mensen met een publieke taak
terugdringen. Hiertoe is het programma Veilige Publieke
Taak van het Ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties ingesteld. Bovendien presenteerde
Minister Schippers van VWS in maart 2012 (mede namens
de Ministers van BZK en V&J) het Actieplan Veilig Werken
in de Zorg.3
Voorgaand beleid heeft betrekking op alle hulpverleners in de publieke sector. Deze notitie richt zich
echter op een speciﬁeke groep hulpverleners, namelijk
hulpverleners werkzaam in de psychiatrie. Diverse onderzoeken laten zien dat werknemers in de psychiatrie
relatief vaak in aanraking komen met geweld door patienten.4 Dit beeld is bevestigd door een recente landelijke
studie naar de aard, omvang en strafrechtelijke gevolgen
van geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie in
Nederland.5 Uit dit onderzoek, waarin hulpverleners uit
de psychiatrie een online enquête konden invullen,
kwam naar voren dat veel respondenten de afgelopen
jaren (meermalen) het slachtoffer van geweld waren
geweest en dat dit geweld soms ernstige gevolgen had
gehad. Regelmatig leidden deze geweldsincidenten tot

Uit onderzoek blijkt niet alleen dat er in de psychiatrie relatief
veel (ernstig) geweld plaatsvindt, maar ook dat deze
geweldsincidenten zelden een strafrechtelijk gevolg hebben
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een langdurige herstelperiode en lang ziekteverzuim.
Het geweld heeft niet alleen ernstige gevolgen voor de
directe slachtoffers; ook voor het overige personeel en
andere patiënten kunnen dergelijke geweldsincidenten
zeer bedreigend en belastend zijn.

Praktijk
De (beleids)initiatieven om geweld tegen werknemers in
de publieke sector tegen te gaan blijken onvoldoende
handvatten te bieden voor de aanpak van geweld tegen
hulpverleners in de psychiatrie. Uit onderzoek blijkt niet
alleen dat er in de psychiatrie relatief veel (ernstig)
geweld plaatsvindt, maar ook dat deze geweldsincidenten zelden een strafrechtelijk gevolg hebben.6 Vaak
worden slachtoffers in hun werk (onmiddellijk) weer
geconfronteerd met de daders. Wanneer zij aangifte doen
van het geweldsincident worden zij slecht geïnformeerd
over het strafrechtelijke gevolg. Het doen van aangifte,
het instellen van een strafrechtelijk onderzoek en de vervolging van geweld in de psychiatrie worden bemoeilijkt
door diverse problemen en barrières. Dit heeft implicaties voor de behandelpraktijk.
Aangifte
Een eventuele strafrechtelijke reactie begint met het doen
van aangifte. Geweldsincidenten in de psychiatrie worden
opmerkelijk vaak, namelijk in driekwart van alle gevallen,
niet aangegeven bij de politie.7 De redenen hiervan zijn
zeer divers. Sommige werknemers in de psychiatrie zijn
van mening dat geweld nu eenmaal bij het werk hoort.
Anderen zijn bang voor de dader of vrezen de behandelrelatie te verstoren. Er zijn ook mensen die slechte ervaringen hebben met het doen van aangifte van geweld in een
psychiatrische instelling. Zij werden na een eerder incident niet adequaat ontvangen op het politiebureau. Een
enkele keer was het slachtoffer te kennen gegeven dat er
geen aangifte werd opgenomen omdat het geweld nu eenmaal onderdeel is van hun werk. Veel slachtoffers hebben
ervaren dat met een dergelijke aangifte helemaal niets
gebeurt; aangifte doen wordt dan als zinloos ervaren.
Nader strafrechtelijk onderzoek
Zowel bij de politie als het OM ontbreekt het vaak aan
kennis om een weloverwogen beslissing ten aanzien van
een eventuele vervolging van een geweldsincident in de
psychiatrie te maken. Vaak bestaat het idee dat mensen
met een stoornis (per deﬁnitie) niet in het strafrecht
thuishoren en/of detentieongeschikt zijn. In verband met
het medisch beroepsgeheim wordt vanuit de instelling
weinig informatie geleverd. De vraag of de verdachte in
staat is om te worden gehoord is dan lastig te beantwoorden voor het OM en de politie. En wanneer besloten wordt
de verdachte te verhoren zit men met diverse praktische
vragen: Kan de verdachte naar het politiebureau komen of

moet hij in de instelling worden verhoord? Kan hij worden vervoerd en door wie moet dat gebeuren? Moet er bij
het verhoor een gedragsdeskundige aanwezig zijn? En
moet verdachte auditief/audiovisueel worden gehoord in
een speciale verhoorstudio?
De politie en het OM hebben de ervaring dat een
nader strafrechtelijk onderzoek van dergelijke zaken veel
capaciteit vraagt en naar verhouding (te) weinig oplevert. Vaak volgt een sepot of een beperkte strafoplegging. Om deze reden wordt ook vaak afgezien van een
doorgaans kostbaar en tijdrovend onafhankelijk pro justitia onderzoek, terwijl een dergelijke rapportage van
belang is om een oordeel te kunnen vellen over de (mate
van) toerekeningsvatbaarheid van de verdachte. Voorts
heeft men soms de ervaring dat de uitkomst van een
strafproces kan zijn dat de patiënt wordt veroordeeld tot
plaatsing in een psychiatrische instelling waar hij voordien ook al was opgenomen.
De instelling en het slachtoffer bekijken eenzelfde
zaak vaak vanuit een heel ander perspectief; zij menen
wellicht dat met een strafrechtelijke vervolging een
belangrijk signaal wordt afgegeven. De verdachte is bijvoorbeeld herhaaldelijk doelbewust gewelddadig. Of zij
menen dat de verdachte beter in een strafrechtelijk
kader kan worden behandeld, waarbij de behandeling in
een setting met een hoger beveiligingsniveau plaatsvindt en de behandeling zich richt op het terugdringen
van de kans op gewelddadige recidive. In deze fase ontbreekt het vaak aan communicatie tussen het OM, de
politie en de GGZ.

De instelling en het slachtoffer
menen wellicht dat met een
strafrechtelijke vervolging een
belangrijk signaal wordt afgegeven
Vervolging
Uit onderzoek komt naar voren dat ongeveer een tiende
van alle geweldsincidenten naar aanleiding waarvan het
slachtoffer of de werknemers naar de politie is gegaan
om aangifte te doen, uiteindelijk voor de rechter werd
gebracht.8 Dit is relatief weinig gegeven het feit dat het
vaak ernstig geweld betreft, de dader bekend is (en doorgaans ook opgenomen is) en er veelal getuigen zijn van
het geweld. In de zaken die wel vervolgd werden legde de
rechter relatief vaak een straf op, hetgeen suggereert dat
de verdachte wel (deels) verantwoordelijk kon worden
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Het niet-confronteren met de
consequenties van ernstige
agressie bekrachtigt het gedrag
van de patiënt
gehouden voor het incident. In ongeveer de helft van de
zaken legde de rechter een strafrechtelijke behandelmaatregel op, zoals terbeschikkingstelling. Over het algemeen worden de slachtoffers die een incident hebben
aangegeven of gemeld bij de politie slecht geïnformeerd
over het vervolg.
Implicaties voor de behandelpraktijk
Wanneer een patiënt in de intramurale psychiatrie ernstig fysiek agressief is geweest, en daarvan aangifte is
gedaan, dan wordt hij doorgaans niet in preventieve
hechtenis genomen. Het kan natuurlijk zijn dat daar
geen juridische basis voor is. Maar in de overwegingen
speelt vaak ook een rol dat de politie het (terecht) als
zeer bezwaarlijk beschouwt dat daartoe niet opgeleid
personeel de zorg krijgt over een psychiatrische patiënt.
Door het uitblijven van het in verzekering stellen ontstaat de onwenselijke situatie dat het slachtoffer in het
dagelijks werk geconfronteerd blijft worden met de dader
en daar ook zorg aan moet verlenen. Dit heeft niet alleen
een negatief effect op de veiligheid op de afdeling maar
ook op de kwaliteit van de behandeling. Doordat het
agressieve gedrag geen (voor de patiënt direct zichtbare)
consequenties heeft, wordt het lastig ongewenst gedrag
te begrenzen en een veilig milieu op de afdeling te handhaven. Er kan zelfs een sfeer van angst ontstaan waarbij
iedereen, zowel medewerkers als medepatiënten, de
betrokken patiënt gaan mijden. De voortgang van de
behandeling van de betreffende patiënt wordt zodoende
ernstig belemmerd. Het niet confronteren met de consequenties van ernstige agressie bekrachtigt het gedrag
van de patiënt en ondermijnt het realiteitsbesef ten aanzien van de maatschappelijke norm dat gebruik van
geweld niet wordt geaccepteerd.

Oplossingsrichtingen
Minister Schippers van VWS presenteerde in maart 2012
(mede namens de Ministers van BZK en V&J) het Actieplan Veilig Werken in de Zorg. Dit plan biedt in de praktijk echter weinig handvatten voor de wijze waarop
geweld in de GGZ aangepakt zou moeten worden. Over
een eventuele strafrechtelijke reactie wordt gezegd:
‘Indien het agressieve gedrag gelegen is in het ziektebeeld van de cliënt is een volledig juridisch traject niet
altijd passend maar moet ook niet uitgesloten worden’.
Ook wordt gesteld dat de optie zorgverlening te staken
nog te weinig bekend is bij zorgverleners. In de psychiatrie, waar agressie of gevaar juist geregeld een reden
voor gedwongen zorg is, is een dergelijk optie vaak niet
reëel. Bij een patiënt die tegen zijn wil is opgenomen en
wordt behandeld kan het staken van zorgverlening zelfs
agressief gedrag uitlokken omdat geweld er toe zal lei-
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den dat de behandeling gestaakt wordt. Dat het actieplan
onvoldoende steun biedt bleek overduidelijk uit een
beschikking van het gerechtshof Den Haag waarin
gesteld werd dat het beleid om hulpverleners te beschermen betrekking heeft op hulpverleners die werkzaam
zijn in het publieke domein, zoals politieambtenaren,
ambulancepersoneel, brandweerlieden en loketambtenaren. Naar het oordeel van het hof is bedoeld beleid niet
zonder meer van toepassing op geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie.9
In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de vraag
wanneer een strafrechtelijk gevolg geïndiceerd is. In ieder
geval kan gesteld worden dat het ondoenlijk is en ook
ongewenst om alle gewelddadige incidenten (of pogingen
daartoe) tegen hulpverleners in de psychiatrie te vervolgen. Wel moeten de werknemers en leidinggevenden in de
GGZ goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden
om op geweld in de psychiatrie te reageren. Het is van
belang incidenten binnen de instelling goed te registreren
en in ieder geval van ernstig of herhaaldelijk geweld aangifte te doen. Zeker in geval van ernstig geweld mag een
strafrechtelijke vervolging niet achterwege blijven. Wat
betreft het eventuele strafrechtelijke vervolg hebben het
OM en de GGZ vaak uiteenlopende perspectieven en
belangen die niet met elkaar worden gedeeld door een
gebrek aan communicatie. Op lokaal niveau vinden partijen elkaar echter steeds vaker en worden er diverse
convenanten ondertekend en oplossingen gezocht in de
ketensamenwerking. Dergelijke afspraken zouden bijvoorbeeld in kunnen houden dat intramurale psychiatrische
patiënten, wanneer zij in preventieve hechtenis worden
genomen, geplaatst kunnen worden in een Penitentiair
Psychiatrisch Centrum (PPC).
Dat een slachtoffer van geweld op de werkvloer
geconfronteerd blijft worden met de dader is een uiterst
onwenselijke situatie. Overwogen kan worden na een
geweldsincident over te gaan tot een time-out op een
andere afdeling binnen de eigen instelling of, wanneer dit
niet mogelijk is en een hoger beveiligingsniveau noodzakelijk is, binnen een andere instelling. De geneesheerdirecteur kan hierbij, in het kader van de beoordeling van
de proportionaliteit, de beslissingsbevoegdheid worden
toegekend ten aanzien van een time-out plaatsing. Het
borgen van de mogelijkheid tot een time-out plaatsing
buiten de eigen instelling, vereist dat regionaal tussen
GGZ instellingen onderling en met forensisch psychiatrische voorzieningen bindende afspraken worden gemaakt
over opname en terugname van agressieve patiënten en
over de eventuele ﬁnanciële consequenties.

Gezamenlijke aanpak
Het geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie is een
essentieel probleem dat hoog op de agenda van GGZ, OM
en politie moet staan en om een gezamenlijk visie en
aanpak vraagt. Bij de ontwikkeling hiervan dienen de
volgende uitgangspunten gehanteerd te worden:
1) Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel, ook
binnen de psychiatrie.
2) Alle geweldsincidenten in de GGZ worden geregistreerd door de GGZ-instellingen en vervolgens
openbaar gemaakt.
3) Aangifte moet vaker overwogen worden. Uitgangs-

Het enkele feit dat de verdachte psychiatrisch is opgenomen, is
geen reden om van een strafrechtelijk onderzoek of vervolging
af te zien
punt: aangifte, tenzij. Van een ernstig geweldsincident
– oftewel een geweldsincident waarbij de hulpverlener
ernstig fysiek of psychisch letsel heeft opgelopen –
moet te allen tijde aangifte worden gedaan.
4) Een slachtoffer van een ernstig geweldsincident moet
goed geïnformeerd en begeleid worden door de werkgever bij de beslissing om aangifte te doen en bij het
daadwerkelijk doen van aangifte. De werkgever kan
ook aangifte doen.
5) Aangifte van een geweldsincident in de psychiatrie
wordt door de politie altijd opgenomen en vervolgens
met voorrang behandeld, conform de richtlijn Veilige
Publieke Taak.
6) Het enkele feit dat de verdachte psychiatrisch is opgenomen, is geen reden om van een strafrechtelijk
onderzoek of vervolging af te zien.
7) Vermeende verminderde toerekeningsvatbaarheid
hoeft geenszins een reden te zijn voor de GGZ-instelling of het slachtoffer om af te zien van het doen van
aangifte, of voor het OM om af te zien van vervolging.
Het is aan de strafrechter te oordelen over eventuele
verminderde toerekeningsvatbaarheid en te beslissen
of een straf dan wel een behandeling in een strafrechtelijk kader passend is.
8) Bij ernstig geweld van een patiënt in de intramurale
psychiatrie jegens medewerkers volgt altijd een timeout buiten de afdeling of wordt de betrokkene in
preventieve hechtenis genomen. Ten behoeve van
time-out plaatsingen buiten de eigen instelling,
maken GGZ instellingen regionaal onderling en met
forensisch psychiatrische voorzieningen hierover bindende afspraken.
9) Wanneer er een indicatie is voor preventieve hechtenis van een opgenomen psychiatrische patiënt, vindt
deze in principe plaats in een PPC of in een passende
forensische setting.
10) Wanneer er aangifte is gedaan van een geweldsincident (door de instelling of door het slachtoffer zelf)
moeten de instelling en het slachtoffer tijdig en
adequaat geïnformeerd worden over het verdere
verloop van de zaak.

Conclusie
Werknemers in de psychiatrie ondervinden op de werkvloer
veel agressie en geweld. Zowel binnen als tussen de verschillende betrokken partijen, GGZ, politie en OM, bestaat
er verschil van mening over de reactie die op dergelijk
geweld zou kunnen of zou moeten volgen. Landelijk beleid
ten aanzien van geweld tegen hulpverleners in het algemeen blijkt onvoldoende aanknopingspunten te bieden.
Ernstig (herhaaldelijk) geweld in de psychiatrie mag
niet onbeantwoord blijven. Het blijkt echter vaak
onduidelijk welke partij wanneer aan zet is en actie moet
ondernemen. Praktische oplossingen lijken vooral gezocht
te moeten worden in lokale samenwerkingsverbanden
waarbinnen partijen kennis nemen van elkanders standpunten en perspectieven. Op diverse locaties in Nederland
zijn inmiddels convenanten en samenwerkingsverbanden
ontwikkeld en wordt er ervaring opgedaan met de werkzaamheid van deze afspraken. Daar waar dergelijke convenanten en afspraken (nog) niet zijn gemaakt lijkt een taak
te liggen voor de GGZ-instellingen om hiertoe het initiatief te nemen. Het is daarbij van belang niet te wachten
tot zich een ernstig incident voordoet, maar proactief contact te leggen met zowel de politie als het OM en aan te
dringen op afspraken. Mocht zich een ernstig incident
voordoen dan is het ook aan de GGZ-instelling om de
werknemer die het slachtoffer is geworden goed te informeren en te begeleiden bij de contacten met de politie.
Maar voor een effectieve aanpak zijn uiteindelijk alle partijen nodig. De aanpak van geweld in de psychiatrie vraagt
om een hoge agendering bij de verschillende partijen en
een gezamenlijk visie op de problematiek op alle niveaus
van deze organisaties en meer onderlinge communicatie.
Voor een verdere stimulering en succesvolle realisatie van
lokale samenwerkingsverbanden is een gezamenlijke visie
en steun voor de hierboven beschreven uitgangspunten,
vanuit alle lagen van zowel de GGZ, de politie en het OM,
dan ook onontbeerlijk.

9. Gerechtshof Den Haag, 9 juli 2013,
K13/0024 (ongepubliceerd).
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Reactie op ‘Meer (toe)zicht op toetsing
euthanasie dringend gewenst’
Johan Legemaate1

I

n het NJB van 16 mei 2014
betoogt Aart Hendriks2 dat meer
toezicht op de aanpak en werkwijze van de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE) dringend
gewenst is. Zijn artikel overtuigt mij
bepaald niet. In zijn artikel wordt
een optelsom van grotere en kleinere
discussiepunten met betrekking tot
de RTE’s geserveerd. Hendriks lijkt
zich vooral zorgen te maken over wat
hij de ‘oordelenlijn’ van de RTE’s
noemt, waarmee hij bedoelt: de interpretatie door de RTE’s van de in de
Wet toetsing levensbeëindiging op
verzoek (Wtl) neergelegde zorgvuldigheidsvereisten. Hieronder ga ik op
een aantal beweringen en stellingen
van Hendriks nader in.
Volgens Hendriks is onduidelijk
of de RTE’s de ruimte hebben om de
wettelijke eisen uit de Wtl autonoom
uit te leggen, zoals ‘echte’ rechterlijke
instanties dat kunnen doen. Nu is de
RTE inderdaad geen rechterlijke
instantie, maar over het mandaat
van de toetsingscommissies kan, kijkend naar de tekst en de parlementaire behandeling van de Wtl, geen
misverstand bestaan. De RTE’s zijn
juist bedoeld om de wettelijke eisen
te interpreteren en het handelen van
artsen daaraan te toetsen. Als voorbeeld van een te autonome houding
van de RTE’s noemt Hendriks de
recente ‘jurisprudentie’ van de RTE’s
over de artsen van de levenseindekliniek. Daarbij zouden de commissies
“de facto [hebben] geoordeeld dat
euthanasie (…) ook kan worden uitgevoerd door een arts waarmee de patient nog geen langdurige behandelrelatie had”. Hendriks heeft kennelijk
gemist dat de RTE’s in de eerste jaren
na de inwerkingtreding van de Wtl
nogal strikt vasthielden aan het vereiste van een langdurige behandelrelatie, tot de artsenorganisatie KNMG
de commissies er in 2005 op wees
dat de wet een dergelijke eis niet
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stelt.3 Sindsdien hanteren de commissies terecht een ruimere uitleg,
binnen welke uitleg de oordelen over
de artsen van de levenseindekliniek
goed passen.
Volgens Hendriks is de kritiek
op de RTE’s de laatste jaren vanuit
allerlei hoeken en gaten ﬂink aangezwollen. Dat klinkt imposant, maar
een analyse van de genoemde bronnen leert dat het hierbij om zeer uiteenlopende, ongelijksoortige en niet
altijd op kennis van zaken gebaseerde opvattingen gaat. Echt onjuist is,
zoals Hendriks schrijft, dat de onderzoekers die de tweede evaluatie van
de Wtl hebben uitgevoerd kritiek
zouden hebben geuit op het feit dat
de RTE’s bepaalde delicate onderwerpen minder strikt zijn gaan beoordelen dan in eerdere jaren. Van die
onderzoeksgroep maakte ik zelf deel
uit. In ons rapport hebben wij inderdaad vastgesteld dat in de periode
2007-2012 zowel in de oordelen van
de RTE’s als in de literatuur en de
standpunten van maatschappelijke
organisaties een verruiming zichtbaar is geworden met betrekking tot
delicate thema’s (euthanasie bij mensen met dementie of een psychisch
stoornis, mensen die klaar zijn met
leven e.d.). In het rapport beschrijven
wij deze ontwikkeling en concluderen wij dat deze illustreert dat de Wtl
open normen bevat die ruimte bieden voor zich ontwikkelende opvattingen in de samenleving.4 Van kritiek onzerzijds op deze ontwikkeling
is geen sprake.
Hendriks spreekt van “vijf tamelijk autonoom gepositioneerde toetsingscommissies” en doet mede daarom voorstellen om de deskundigheid
van de RTE’s ‘aan te vullen’ met een
toezichthouder of een reﬂectiekamer.
In dat kader zou het hem hebben
gesierd als hij de lezer erop had
gewezen dat de RTE’s al enige tijd de
gewoonte hebben om oordelen in bij-

zondere of gevoelige zaken in concept voor te leggen aan alle regionale
commissies, niet alleen om eenheid
van beleid te realiseren, maar ook
om van brede deskundigheid te kunnen proﬁteren. Overigens is het zo
dat veruit de meeste ethische en juridische deskundigen in Nederland op
het terrein van euthanasie lid zijn of
zijn geweest van een RTE.
Hendriks memoreert recente
voorstellen van de minister van VWS
om verbeteringen aan te brengen in
de werkwijze van de RTE’s, maar acht
deze niet toereikend. Hij schrijft daarover: “Ik [zie] nog niet hoe deze maatregelen beter kunnen borgen dat oordelen niet uit de pas gaan lopen met
de bedoelingen van de wetgever,
onderling divergeren of dat RTE’s
anderszins een oordelenlijn uitzetten
die onwenselijk is of voor artsen niet
uitvoerbaar dan wel strijdig met de
professionele standaard blijkt te zijn”.
Deze passage is niet alleen suggestief,
maar geeft ook blijkt van een opvatting die naar mijn mening onjuist is.
Het suggestieve zit hem erin dat de
indruk wordt gewekt dat de RTE’s uit
de pas zijn gaan lopen met de bedoelingen van de wetgever. Dat zou inderdaad een probleem zijn, maar van dat
probleem is naar mijn mening geen
sprake. Ik zie er in het artikel van
Hendriks ook geen enkele aanwijzing
voor. Onjuist is in mijn visie de opvatting dat de RTE’s niet zouden mogen
afwijken van de professionele standaard van de arts, zoals deze wordt
geformuleerd door de beroepsorganisaties. Daarover wordt in het rapport
van de tweede wetsevaluatie opgemerkt dat de RTE’s een eigen wettelijke verantwoordelijkheid hebben en
dus wel degelijk mogen (en soms
moeten) afwijken van standpunten
van artsenorganisaties.5
Daarmee komen we bij wat naar mijn
mening het eigenlijke probleem is,

namelijk dat de laatste jaren een
zekere discrepantie is ontstaan tussen de ‘jurisprudentie’ van de RTE’s
en standpunten van de artsenorganisatie KNMG. Tot voor kort volgde ook
de KNMG de door Hendriks zo bekritiseerde liberale koers bij de uitleg
van de zorgvuldigheidseisen uit de
Wtl. Recente voorbeelden hiervan
zijn de standpunten van de KNMG
over euthanasie bij een verlaagd
bewustzijn (2010) en over ondragelijk lijden op basis van een stapeling
van ouderdomsklachten (2011).
Anders ligt het in een standpunt dat
de KNMG in 2012 publiceerde over
de communicatie tussen de onafhankelijke consulent en patiënt bij
euthanasie. In dat standpunt neemt
de KNMG, in afwijking van haar eerdere richtlijnen en van de oordelen
van de RTE’s, de positie in dat euthanasie alleen mogelijk is als consulent
en patiënt nog met elkaar kunnen
communiceren. Daarover zegt de

KNMG zelf: “De medisch professionele norm is op dit punt strikter dan de
wet”.6 Dit KNMG-standpunt is ook
problematisch omdat het art. 2 lid 2
Wtl, over de schriftelijke wilsverklaring, vrijwel elke betekenis ontneemt. Hoewel dat onder artsen en
andere betrokkenen verwarring en
onduidelijkheid kan veroorzaken, is
het mogelijk dat de KNMG en de
RTE’s over bepaalde kwesties verschillend denken. Artsen kunnen daarin
hun eigen keuze maken, aangezien
zij niet verplicht zijn om aan een verzoek om euthanasie gevolg te geven.
De arts die een voorkeur heeft voor
de opvattingen van de RTE’s moet
weten dat de uitleg van de wet door
de RTE’s prevaleert boven visies van
de KNMG. Maar het gaat niet aan,
zoals Hendriks doet, de discrepantie
tussen de opvattingen van de KNMG
en die van de RTE’s zo te framen dat
de toetsingscommissies in het
beklaagdenbankje komen te staan, op

verdenking van het feit dat haar ‘oordelenlijn’ de inhoud of bedoeling van
de Wtl ondermijnt. Er is aan de werkwijze en het publicatiebeleid van de
RTE’s zeker het een en ander te verbeteren, maar de discussie daarover
verdient een betere en objectievere
analyse dan Hendriks ons voorschotelt.
Auteur
1. Prof. dr. J. Legemaate is hoogleraar gezondheidsrecht
AMC/UvA en onderzoeker tweede evaluatie Wtl.

Noten
2. Aart Hendriks, Meer (toe)zicht op toetsing euthanasie
dringend gewenst, NJB 2014/976, afl. 19, pag. 1308-1312.
3. KNMG, Begrippen en zorgvuldigheidseisen rond het
levenseinde, Utrecht, 2005, p. 38.
4. A. van der Heide e.a., Tweede evaluatie Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Den
Haag: ZonMw, p. 74.
5. Van der Heide e.a., o.c., p. 40.
6. KNMG, Nadere uitleg standpunt inzake euthanasie,
Utrecht, 2012.

Reacties

Naschrift
Aart Hendriks1

M

ijn argumenten om te
pleiten voor een betere
deﬁniëring en inbedding
van de taken en bevoegdheden van
de RTE’s kunnen Legemaate niet overtuigen. Zijn kritiek op de redenen die
ik aanvoer grijpt hij aan om een conclusie uit de tweede evaluatie op de
WTL te nuanceren en om een oud
stokpaardje van stal te halen, waarover wij eerder de degens kruisten.2
Niettemin is ook hij van mening dat
‘de werkwijze en het publicatiebeleid’
voor verbetering vatbaar zijn. Waar-

aan we dan moeten denken, laat hij
in het midden. Een gemiste kans om
de discussie verder te helpen. Dat
RTE’s sinds enige tijd de ‘gewoonte’
hebben bepaalde zaken voor te leggen aan alle commissies en dat in
die commissies ‘veruit de meeste
ethische en juridische deskundigen’
zitten of zaten, zal ik niet betwisten.
Wel durf ik te betwijfelen of dit een
voldoende waarborg vormt voor het
toetsen van en oordelen over euthanasiegevallen binnen een strafrechtelijke context, zoals in een democrati-

sche rechtsstaat mag worden
verwacht.

Auteur
1. Prof. mr. A.C. Hendriks is hoogleraar Gezondheidsrecht
aan de Universiteit Leiden en coördinator gezondheidsrecht
bij artsenorganisatie KNMG.

Noten
2. J. Legemaate, ‘Levensbeëindiging op verzoek: wie stelt de
norm? NTvG 2013;157:A6372 en A.C. Hendriks, ‘Waarom
de KNMG de toetsingscommissies niet lijdzaam volgt’, NTvG
2013;157:A6472.
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Rechtspraak

Aanbevolen citeerwijze:

Het middel klaagt dat het hof ten onrechte,

dat – kort gezegd inhoudt dat hij ‘tezamen

NJB 2014/ … (nummer uitspraak)

althans ontoereikend gemotiveerd, twee

en in vereniging met een of meer ander(en),

strafbepalingen op de bewezenverklaarde

althans alleen, meermalen, althans éénmaal,

Hoge Raad (strafkamer)

1568

feiten heeft toegepast in plaats van deze fei-

(telkens), (een) ander(en), genaamd [betrok-

Afd. Bestuursrechtspraak RvS

1572

ten als een voortgezette handeling in de zin

kene] (geboren [geboortedatum] 1993), ertoe

Centrale Raad van Beroep

1575

van art. 56 lid 1 Sr, althans als eendaadse

heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot

College Beroep Bedrijfsleven

1577

samenloop in de zin van art. 55 lid 1 Sr te

het verrichten van één of meer seksuele

kwaliﬁceren.

handeling(en), met of voor een derde tegen
betaling, dan wel ten aanzien van [betrokke-

Hoge Raad, onder meer:

ne] (geboren [geboortedatum] 1993), enige

Hoge Raad (strafkamer)

2.5. Het middel kan niet tot cassatie leiden.

handeling(en), heeft ondernomen, welke

Deze rubriek wordt verzorgd door prof. mr.

Art. 317 en 282 Sr hebben immers een ver-

handelingen bestonden uit (het) […]’; ver-

P.H.P.H.M.C. van Kempen, hoogleraar

schillende strekking zodat art. 55, eerste lid,

dachte is veroordeeld wegens het ten tweede

straf(proces)recht Radboud Universiteit Nij-

Sr niet voor toepassing in aanmerking komt.

cumulatief/alternatief tenlastegelegde ‘men-

megen.

Hetzelfde geldt voor art. 56 Sr omdat geen

senhandel’.

sprake is van soortgelijke feiten. Nu blijkens

De tenlastelegging is toegesneden op art.

het proces-verbaal van de terechtzitting in

273f lid 1 onder 5° Sr. Deze bepaling luidde

hoger beroep en de daaraan gehechte pleit-

ten tijde van het tenlastegelegde: ‘1. Als

notities terzake geen verweer is gevoerd was

schuldig aan mensenhandel wordt met

20 mei 2014, nr. 12/02460

het Hof ook niet gehouden zijn oordeel dat

gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of

(Mrs. A.J.A. van Dorst, N. Jörg, V. van den

art. 57 Sr toepasselijk is te motiveren.

geldboete van de vijfde categorie gestraft: […]

1141

5˚ degene die een ander ertoe brengt zich

Brink)
(Na conclusie van A-G mr. G. Knigge, strekkende tot verwerping; adv. mr. B.P. de Boer

1142

beschikbaar te stellen tot het verrichten van
seksuele handelingen met of voor een derde
tegen betaling of zijn organen tegen betaling

en mr. D.N. de Jonge, beiden Amsterdam)
20 mei 2014, nr. 13/02407

beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien

(Mrs. A.J.A. van Dorst, J. de Hullu, E.S.G.N.A.I.

van een ander enige handelingen onder-

Samenloop, art. 55, 56 en 57: art. 317 en art.

van de Griend)

neemt waarvan hij weet of redelijkerwijs

282 Sr hebben een verschillende strekking

(Na conclusie van A-G mr. D.J.C. Aben, strek-

moet vermoeden dat die ander zich daardoor

zodat art. 55 lid 1 Sr niet voor toepassing in

kende tot vernietiging en tot terugwijzing

beschikbaar stelt tot het verrichten van die

aanmerking komt; hetzelfde geldt voor art.

dan wel verwijzing; OM-cassatie)

handelingen of zijn organen tegen betaling

56 Sr omdat geen sprake is van soortgelijke

ECLI:NL:HR:2014:1174

beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd

ECLI:NL:HR:2014:1165

van achttien jaren nog niet heeft bereikt; […]’.

feiten. Nu in hoger beroep terzake geen verweer is gevoerd was het hof ook niet gehou-

Bestanddeel ‘ertoe brengen’ in art. 273f lid 1

Het hof heeft aangaande de vrijspraak onder

den zijn oordeel dat art. 57 Sr toepasselijk

onder 5 Sr: te beperkt en dus onjuist is de

meer het volgende overwogen: ‘Naar het oor-

is te motiveren.

uitleg dat dit bestanddeel duidt op ‘een

deel van het hof duidt het begrip “ertoe

situatie waarin een reële eigen keuze van

brengen” op een situatie waarin een reële

de prostituee in meer of mindere mate

eigen keuze van de prostituee in meer of

afwezig is, waarbij op zichzelf niet door-

mindere mate afwezig is, waarbij op zichzelf

Inleiding:

slaggevend is of de prostituee al dan niet

niet doorslaggevend is of de prostituee al

Verdachte is – kort gezegd – wegens ‘afper-

minderjarig is’. Onder het tot prostitutie

dan niet minderjarig is. De bescherming van

sing, terwijl het feit wordt gepleegd door

brengen dient mede te worden verstaan

minderjarigen als zodanig moet worden

twee of meer verenigde personen’ en ‘mede-

elke gedraging gericht tegen een persoon

geacht te zijn gelegen in de omstandigheid

plegen van opzettelijk iemand wederrechte-

ertoe strekkende deze te belemmeren in

dat in een dergelijk geval voor strafbaarheid

lijk van de vrijheid beroven en beroofd hou-

zijn vrijheid met prostitutie op te houden

geen dwangmiddelen zoals genoemd in arti-

den’ veroordeeld tot een gevangenisstraf voor

ongeacht de omstandigheid of deze daarbij

kel 273f, eerste lid, aanhef en onder 1˚ [Sr]

de duur van vier jaren.

vrijwillig betrokken is geraakt dan wel

zijn vereist.

Over de strafbaarheid van deze feiten heeft

reeds eerder bij prostitutie betrokken was

Evenals de rechtbank acht het hof de door de

het hof als volgt geoordeeld: ‘Het eerste

(vergelijk HR 6 juli 1999, NJ 1999/701, r.o.

getuige [betrokkene] op de terechtzitting in

cumulatief bewezen verklaarde is voorzien

3.3.5). Art. 273f lid 1 onder 5 Sr strekt ter

eerste aanleg afgelegde verklaring, gelet op

bij artikel 317 [Sr] en strafbaar gesteld in

bescherming van minderjarigen, om welke

de daarin vervatte tegenstrijdigheden en de

artikel 317 juncto artikel 312, tweede lid, [Sr]

reden de eis van het uitoefenen van dwang

rancuneuze houding van de getuige, onvol-

en wordt gekwaliﬁceerd als volgt: afpersing,

ontbreekt. In casu verlating van de grond-

doende betrouwbaar om voor het bewijs te

terwijl het feit wordt gepleegd door twee of

slag van de tenlastelegging door de ver-

gebruiken. Bij de beoordeling van de tenlas-

meer verenigde personen. Het tweede cumu-

dachte van iets anders vrij te spreken dan

telegging gaat het hof daarom uit van de

latief bewezen verklaarde is voorzien bij en

was tenlastegelegd.

door de getuige [betrokkene] op 10 februari

(Sr art. 55, 56, 57, 282, 317)

2011 tegenover de politie afgelegde verkla-

strafbaar gesteld in artikel 282 [Sr] en wordt
gekwaliﬁceerd als volgt: medeplegen van

(Sr art. 273f)

ring. Uit laatstgenoemde verklaring blijkt dat
de verdachte door [betrokkene] is benaderd

opzettelijk iemand wederrechtelijk van de
vrijheid beroven en beroofd houden’. Het hof

Inleiding:

en dat hij met betrekking tot het prostitutie-

heeft als toepasselijk wettelijk voorschrift

Verdachte is vrijgesproken van het hem ten

werk van [betrokkene] – waar zij zich reeds

onder andere art. 57 Sr vermeld.

eerste cumulatief/alternatief tenlastegelegde,

mee bezighield vóórdat zij de verdachte leer-
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de kennen – op haar verzoek slechts facilite-

van de dader weet of redelijkerwijs moet ver-

Kenmerkend voor uitbuiting is de aanwezig-

rende activiteiten heeft verricht. [betrokkene]

moeden dat de ander daardoor in de prostitu-

heid van dwang in ruime zin of misleiding,

heeft de aanwezigheid van de verdachte als

tie belandt, zonder meer wordt gekwaliﬁceerd

in de uitgebreide formulering in artikel 250a,

beschermend ervaren. Onder deze omstan-

als mensenhandel, indien die ander minderja-

eerste lid, onderdeel 1°: een persoon door

digheden kan naar het oordeel van het hof

rig is. De wil van de betrokkene is niet rele-

geweld of een andere feitelijkheid of door

niet worden gesproken van afwezigheid (in

vant. Dit is neergelegd in ontwerp-artikel

bedreiging daarmee dwingen of door mis-

meer of mindere mate) van een reële keuze

250ter, eerste lid, onder 3°.’ (Kamerstukken II

bruik van uit feitelijke verhoudingen voort-

bij [betrokkene], zodat naar het oordeel van

1990/91, 21027, 5, p. 11)

vloeiend overwicht of door misleiding bewe-

het hof niet wettig en overtuigend kan wor-

– de nota naar aanleiding van het eindver-

gen zich beschikbaar te stellen tot het

den bewezen dat de verdachte [betrokkene]

slag bij voornoemd wetsvoorstel:

verrichten van seksuele handelingen tegen

ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stel-

‘Een persoon die zich tot prostitutie laat

betaling, dan wel onder deze omstandighe-

len tot het verrichten van seksuele handelin-

brengen, neemt een beslissing die verstrek-

den enige handeling ondernemen waarvan

gen, met of voor een derde tegen betaling.

kende gevolgen heeft. Ik ben van mening dat

de dader weet of redelijkerwijs moet vermoe-

Op grond van het bovenstaande acht het hof

een minderjarige in het algemeen te weinig

den dat die persoon zich daardoor tot het

– anders dan de rechtbank – evenmin wettig

inzicht en ervaring heeft om deze gevolgen

verrichten van die handelingen beschikbaar

en overtuigend bewezen dat de verdachte ten

te kunnen overzien en bewust de levensloop

stelt. De eis van dwang in brede zin of mislei-

aanzien van [betrokkene] handelingen heeft

van een prostitué(e) te kiezen. Dit geldt in

ding geldt niet voor seksuele uitbuiting van

ondernomen waarvan hij wist dat [betrokke-

mindere mate voor het plegen of dulden van

kinderen: uitbating van prostitutie door min-

ne] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot

ontucht. Leeftijdsgrenzen zijn uiteraard altijd

derjarigen is zonder meer strafbaar (onder-

het verrichten van prostitutiehandelingen.’

enigszins arbitrair. Misschien zijn er enkele

deel 3°). (...)

Het middel klaagt dat het hof zijn vrijspraak

jeugdigen van zestien of zeventien jaar die

van het ten eerste cumulatief/alternatief ten-

de stap in de prostitutie weldoordacht zou-

Artikelsgewijs

lastegelegde heeft gebaseerd op een te

den maken. Maar de hier aan de orde zijnde

(...) Het voorgestelde artikel 273a, eerste lid,

beperkte en daarmee onjuiste uitleg van het

wetgeving dient te zijn afgestemd op het-

ziet op mensenhandel in het algemeen, daar-

begrip ‘ertoe brengen’ als bedoeld in art. 273f

geen in het algemeen van een minderjarige

aan gerelateerde vormen van uitbuiting en

lid 1 onder 5˚ Sr, waardoor het hof de grond-

kan worden verwacht. (...)

het trekken van proﬁjt daaruit.(...)

slag van de tenlastelegging heeft verlaten,

De leeftijdsgrens berust op de overtuiging

In onderdeel 5˚ is in gewijzigde vorm onder-

en/of dat ’s hofs oordeel dat geen sprake was

van de wetgever dat in het algemeen aan de

deel 3˚ van artikel 250a, eerste lid, opgeno-

van ‘ertoe brengen’ als bedoeld in dit artikel

exploitatie van prostitutie van minderjarigen

men. Deze bepaling ziet op bescherming van

niet zonder meer begrijpelijk is, althans

misbruik van uit feitelijke verhoudingen

kinderen. Om die reden ontbreekt de eis van

ontoereikend is gemotiveerd.

voortvloeiend overwicht inherent is.’ (Kamer-

het gebruik van dwangmiddelen. Daarom

stukken II 1990/91, 21027, 8, p. 2).

wordt voorgesteld deze bepaling te beperken

Wetsgeschiedenis art. 273f lid
1 onder 5˚ Sr:

– de memorie van toelichting bij het wets-

tot het kinderen ertoe brengen zich beschik-

voorstel dat heeft geleid tot de Wet van 9

baar te stellen tot het verrichten van seksue-

De wetsgeschiedenis van deze bepaling en

december 2004 tot uitvoering van internatio-

le handelingen met of voor een derde tegen

haar voorgangers houdt onder meer het vol-

nale regelgeving ter bestrijding van mensen-

betaling of hun organen tegen betaling

gende in:

smokkel en mensenhandel (Stb. 2004, 645):

beschikbaar te stellen’, (Kamerstukken II

– de memorie van antwoord bij het wetsvoor-

‘In onze wetgeving is de strafbaarstelling van

2003/04, 29291, 3, p. 8 en 18).

stel dat heeft geleid tot de Wet van 9 decem-

mensenhandel neergelegd in artikel 250a Sr.

ber 1993 tot wijziging van de art. 250bis en

Was de strafbaarstelling van mensenhandel

Hoge Raad, onder meer:

250ter van het Wetboek van Strafrecht (Stb.

in artikel 250ter (oud) Sr. vóór 1994 nog

3.3. Mede gelet op deze wetsgeschiedenis

1993, 679):

beperkt tot vrouwenhandel en handel in

heeft het hof met zijn oordeel dat het

‘De leden van de CDA.-fractie wezen op vragen

minderjarigen van het mannelijk geslacht

bestanddeel ‘ertoe brengen’ als bedoeld in art.

die zouden kunnen rijzen met betrekking tot

zonder een nadere delictsomschrijving en

273f, eerste lid onder 5°, Sr duidt op ‘een situ-

de verhouding tussen de artikelen 247 en 250

bestraft met een gevangenisstraf van vijf

atie waarin een reële eigen keuze van de

Sr enerzijds en de artikelen 250bis en 250ter

jaar, in 1994 is deze strafbepaling gemoderni-

prostituee in meer of mindere mate afwezig

Sr anderzijds. Dit probleem is, zoals reeds

seerd, voorzien van een delictsomschrijving

is, waarbij op zichzelf niet doorslaggevend is

werd vermeld, opgelost door de bij nota van

en aangescherpt. Het begrip mensenhandel

of de prostituee al dan niet minderjarig is’,

wijziging voorgestelde aanvullingen van de

is als kwaliﬁcatie in de wettekst geïntrodu-

een te beperkte en dus onjuiste betekenis

artikelen 250bis en 250ter Sr. Alvorens op die

ceerd en de maximum gevangenisstraf is ver-

toegekend aan de in de tenlastelegging voor-

verhouding in te gaan, merk ik ter toelichting

hoogd tot zes jaar; onder strafverzwarende

komende term ‘ertoe brengen’, die aldaar is

van die nieuwe bepalingen nog het volgende

omstandigheden geldt een maximum van

gebezigd in dezelfde betekenis als daaraan

op. In die bepalingen is de minderjarigheid

acht resp. tien jaar (artikel 250ter Sr.).

toekomt in art. 273f, eerste lid onder 5°, Sr.

een geobjectiveerd bestanddeel van de delicts-

Sinds 1 oktober 2000 is bij gelegenheid van

Door de verdachte van het tenlastegelegde

omschrijving. Aan de bepalingen ligt de

de wetgeving inzake de ophefﬁng van het

vrij te spreken heeft het hof hem dus vrijge-

gedachte ten grondslag dat degene die als

algemeen bordeelverbod artikel 250ter Sr.

sproken van iets anders dan was tenlastege-

exploitant, souteneur of bemiddelaar betrok-

omgezet in artikel 250a Sr. De term mensen-

legd. Het middel klaagt terecht dat het hof

ken is bij exploitatie van prostitutie, zich

handel is uit het artikel geschrapt. Artikel

aldus de grondslag van de tenlastelegging

ervan dient te vergewissen dat hij niet met

250a beoogt alle vormen van uitbuiting voor

heeft verlaten.

een minderjarige heeft te maken. Dit betekent

prostitutie en – sinds 1 oktober 2002 – ande-

3.4. In eerdere rechtspraak is beslist dat

dat het een ander tot prostitutie brengen en

re vormen van seksuele uitbuiting strafbaar

onder het tot prostitutie brengen mede dient

het ondernemen van enige handeling waar-

te stellen.

te worden verstaan iedere gedraging gericht
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Hofs bewijsvoering tegenstrijdig is.

tegen een persoon ertoe strekkende deze te

omstandigheden dan wel verklaringen:

belemmeren in zijn vrijheid met prostitutie

zodanige klacht leidt in cassatie niet tot

op te houden ongeacht de omstandigheid of

vernietiging van de bestreden uitspraak

Hoge Raad, onder meer:

deze daarbij vrijwillig betrokken is geraakt

omdat de verdachte onvoldoende rechtens

3.3. Wanneer de rechter zich – al dan niet in

dan wel reeds eerder bij prostitutie betrok-

te respecteren belang bij zodanige vernieti-

reactie op een bewijsverweer – in een nadere

ken was (vgl. HR 6 juli 1999,

ging heeft (vergelijk inzake 80a RO het

overweging beroept op bepaalde feiten of

ECLI:NL:HR:1999:AB9475, NJ 1999/701, r.o.

arrest HR 11 september 2012,

omstandigheden die door hem redengevend

3.3.5). Mede gelet hierop en in aanmerking

ECLI:NL:HR:2012:BX0146, NJ 2013/241, r.o.

worden geacht voor de bewezenverklaring,

genomen dat art. 273f, eerste lid onder 5°, Sr

2.2.5.)

moeten deze feiten of omstandigheden zijn

blijkens de hiervoor onder 3.2.3 weergegeven
wetsgeschiedenis strekt ter bescherming van

vervat in de gebezigde bewijsmiddelen.
(Sv art. 359)

minderjarigen en om die reden de eis van

Indien zij niet in de bewijsmiddelen zijn vermeld, moet de rechter met voldoende mate

het uitoefenen van dwang ontbreekt, ver-

1. Inleiding:

van nauwkeurigheid in zijn overweging (a)

dient nog opmerking dat ook voor zover het

Verdachte is veroordeeld omdat hij – kort

die feiten of omstandigheden aanduiden, en

oordeel van het hof zou zijn gebaseerd op de

gezegd – (feit 4) ‘telkens opzettelijk een geld-

(b) het wettige bewijsmiddel aangeven waar-

opvatting dat de omstandigheid dat aangeef-

bedrag, dat toebehoorde aan [aangever], zijn-

aan die feiten of omstandigheden zijn ont-

ster zich reeds met ‘prostitutiewerk’ bezig-

de de vader van verdachte, en welk geld ver-

leend. Een en ander heeft uitsluitend betrek-

hield voordat zij de verdachte benaderde en

dachte als gemachtigde van de girorekening

king op feiten of omstandigheden die

de verdachte op haar verzoek slechts ‘facilite-

met nummer [00001] t.n.v. [aangever] en

redengevend zijn voor de bewezenverklaring,

rende activiteiten’ heeft verricht, aan de toe-

[betrokkene], onder zich had, wederrechtelijk

en dus niet op feiten of omstandigheden en

passelijkheid van art. 273f, eerste lid onder

zich heeft toegeëigend’. Het hof heeft ten

evenmin op verklaringen die de rechter in

5°, Sr in de weg staat, dat oordeel berust op

aanzien van het onder 4 bewezenverklaarde,

zijn nadere overweging onaannemelijk dan

een verkeerde rechtsopvatting.

voor zover voor de beoordeling van het mid-

wel ongeloofwaardig acht. Die behoren dus

3.5. Het middel is terecht voorgesteld.

del van belang, voorts nog het volgende over-

niet te worden opgenomen onder de bewijs-

Volgt vernietiging en terugwijzing.

wogen: ‘Subsidiair heeft de raadsvrouw van

middelen. (Vgl. HR 20 maart 2012,

de verdachte ten aanzien van het onder 4 ten

ECLI:NL:HR:2012:BV3442, NJ 2012/204).

laste gelegde aangevoerd dat niet bewezen

3.4. Het hof heeft de bewezenverklaring van

kan worden dat de verdachte zich de geldbe-

het onder 4 tenlastegelegde mede doen steu-

dragen van de rekening wederrechtelijk heeft

nen op de verklaring van de verdachte dat hij

20 mei 2014, nr. 12/03614

toegeëigend. De verdachte zou een afspraak

van zijn vader € 100 per dag van de rekening

(Mrs. A.J.A. van Dorst, V. van den Brink,

met zijn vader hebben gemaakt dat hij deze

mocht halen als vergoeding voor zijn werk-

E.S.G.N.A.I. van de Griend)

geldbedragen op mocht nemen als betaling

zaamheden in de huishouding en voor de

(Na conclusie van A-G mr. A.J. Machielse,

voor de zorg over zijn moeder. De stelling

zorg voor zijn moeder (bewijsmiddel 8). In

strekkende tot vernietiging wat betreft de

van de verdachte dat hij een overeenkomst

zijn hiervoor onder 3.2.3 weergegeven over-

veroordeling voor feit 4 en de strafopleg-

gesloten had met zijn vader, waarbij de ver-

weging heeft het hof evenwel geoordeeld dat

ging en in zoverre tot terugwijzing; adv. mr.

dachte toestemming had gekregen een geld-

de stelling van de verdachte dat hij met zijn

N. van der Laan, Amsterdam)

bedrag van € 100 per dag op te nemen als

vader een overeenkomst had gesloten, waar-

ECLI:NL:HR:2014:1167

beloning voor de zorg van zijn moeder, wordt

bij de verdachte toestemming had gekregen

weerlegd door de verklaring van de vader van

een geldbedrag van € 100 per dag op te

Eisen aan bewezenverklaring: wanneer de

de verdachte die het bestaan van een derge-

nemen als beloning voor de zorg voor zijn

rechter zich in een nadere overweging

lijke overeenkomst ontkent. Het hof over-

moeder, onaannemelijk is.

beroept op bepaalde feiten of omstandighe-

weegt voorts dat niet goed te begrijpen is dat

3.5. Het hof heeft dit onderdeel van de ver-

den die door hem redengevend worden

een dergelijke overeenkomst – als hij tot

klaring van de verdachte, dat niet redenge-

geacht voor de bewezenverklaring, moeten

stand is gekomen – niet op schrift is gesteld,

vend is voor de bewezenverklaring, dus ten

deze zijn vervat in de gebezigde bewijsmid-

gelet op het bestaan van een zuster van de

onrechte onder de bewijsmiddelen opgeno-

delen. Indien zij niet in de bewijsmiddelen

verdachte; deze twijfel klemt temeer nu de

men. Daarover klaagt het middel terecht.

zijn vermeld, moet de rechter met voldoen-

verdachte uit hoofde van zijn opleiding en

3.6. Nochtans leidt de gegrondheid van het

de mate van nauwkeurigheid in zijn over-

beroep als administrateur vertrouwd was

middel niet tot vernietiging van de bestre-

weging (a) die feiten of omstandigheden

met schriftelijke vastlegging van ﬁnanciële

den uitspraak. Dat berust op het volgende. In

aanduiden, en (b) het wettige bewijsmiddel

gegevens. Ook het gegeven dat de verdachte

HR 11 september 2012,

aangeven waaraan deze zijn ontleend. Fei-

de bedragen niet per bankoverschrijving op

ECLI:NL:HR:2012:BX0146, NJ 2013/241, r.o.

ten of omstandigheden en verklaringen die

zijn rekening heeft overgemaakt, maar deze

2.2.5 is geoordeeld dat van onvoldoende te

de rechter in zijn nadere overweging

contant heeft opgenomen en in contanten

respecteren belang als bedoeld in art. 80a RO

onaannemelijk dan wel ongeloofwaardig

op zijn kamer heeft bewaard doet het hof

sprake kan zijn bij bepaalde gebreken in de

acht, behoren niet te worden opgenomen

twijfelen aan het bestaan van de gestelde

bewijsmotivering die voordien grond plach-

onder de bewijsmiddelen. In casu een

overeenkomst. Dit een en ander brengt het

ten te vormen voor vernietiging, waarbij te

onderdeel van de verklaring van de ver-

hof tot de conclusie dat de stelling van de

denken valt aan gevallen waarin de bewezen-

dachte dat niet redengevend is voor de

verdachte niet aannemelijk is geworden. Het

verklaring – ook als het gebrek wordt wegge-

bewezenverklaring aldus ten onrechte

verweer wordt verworpen.’

dacht – zonder meer toereikend is gemoti-

onder de bewijsmiddelen opgenomen.

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring

veerd. In de onderhavige zaak, waarin de

Cassatieklacht over ten onrechte onder de

van het onder 4 tenlastegelegde onvoldoende

schriftuur is ingediend na de in dat arrest

bewijsmiddelen opgenomen feiten of

met redenen is omkleed op de grond dat ’s

genoemde datum van 1 oktober 2012, is

1143
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sprake van zo een geval. De bewezenverkla-

het hoger beroep.’

ring is immers indien – in overeenstemming

Het middel klaagt dat het hof de verdachte

met de nadere, hiervoor onder 3.2.3 weerge-

ten onrechte niet-ontvankelijk heeft ver-

20 mei 2014, nr. 12/05166

geven bewijsoverweging van het hof – voor-

klaard in het hoger beroep. Het houdt daarbij

(Mrs. W.A.M. van Schendel, H.A.G. Splinter-

meld onderdeel van de verklaring van de ver-

in dat het hof ambtshalve had moeten beslis-

van Kan, Y. Buruma)

dachte wordt weggedacht, zonder meer

sen om de zaak inhoudelijk te behandelen

(Na conclusie van A-G mr. T.N.B.M.

toereikend gemotiveerd. Daarom heeft de

nu de kantonrechter in eerste aanleg in strijd

Spronken, strekkende tot vernietiging wat

verdachte onvoldoende rechtens te respecte-

met het bepaalde in art. 395 lid 2 onder c Sv

betreft het aan de benadeelde partij ter

ren belang bij vernietiging van de bestreden

heeft verzuimd het vonnis in het proces-ver-

zake van het onder 1 bewezen verklaarde

uitspraak.

baal van de terechtzitting aan te tekenen.

toegewezen bedrag, alsmede ter zake van de

Volgt verwerping van het beroep.

1144

beslissing over feit 2 en de strafoplegging

Hoge Raad, onder meer:

en tot verwerping voor het overige;

2.5. Ingevolge de aanhef van art. 395, tweede

adv. mr. W.H. Jebbink, Amsterdam)

lid, Sv dient het vonnis van de kantonrechter

ECLI:NL:HR:2014:1180

in het proces-verbaal van de terechtzitting te
20 mei 2014, nr. 13/01479

worden aangetekend op de wijze door de

Wettelijke rente bij vordering benadeelde

(Mrs. A.J.A. van Dorst, V. van den Brink,

Minister van Justitie te bepalen. Van die ver-

partij: niet juist is de opvatting dat de

E.S.G.N.A.I van de Griend)

plichting tot aantekening van het vonnis in

ingangsdatum van de te betalen wettelijke

(Na conclusie van A-G mr. W.H. Vellinga,

het proces-verbaal van de terechtzitting is

rente over het bedrag van de toegewezen

strekkende tot verwerping;

ingevolge hetgeen in dat artikellid onder c is

vordering van de benadeelde partij gelijk

adv. mr. J.-F. Grégoire, ’s-Gravenhage)

vermeld uitgezonderd een vonnis waartegen

moet zijn aan de ingangsdatum van de te

ECLI:NL:HR:2014:1179

meer dan drie maanden na de uitspraak een

betalen rente over het bedrag van de op de

rechtsmiddel is ingesteld en een vonnis als

voet van art. 36f Sr opgelegde betalingsver-

Verzuim aantekening vonnis in proces-ver-

bedoeld in art. 410a, eerste lid, Sv.

plichting. Het staat de strafrechter vrij al

baal van de terechtzitting, art. 395 lid 2 Sv:

2.6. De verdachte heeft binnen drie maanden

dan niet een schadevergoedingsmaatregel

nu in casu de verdachte binnen drie maan-

na de uitspraak van de Kantonrechter hoger

op te leggen. Indien de strafrechter de scha-

den na de uitspraak van de Kantonrechter

beroep ingesteld tegen het vonnis. Gelet hier-

devergoedingsmaatregel oplegt, berekent

hoger beroep heeft ingesteld tegen het von-

op en in aanmerking genomen dat het von-

hij het schadebedrag, waartoe de wettelijke

nis en dit vonnis niet kan worden aange-

nis niet kan worden aangemerkt als een von-

rente behoort, naar de krachtens het Bur-

merkt als een vonnis als bedoeld in art.

nis als bedoeld in art. 410a Sv, heeft de

gerlijk Wetboek geldende criteria. De wette-

410a Sv, heeft de Kantonrechter ten onrech-

Kantonrechter ten onrechte volstaan met het

lijke rente is ingevolge art. 6:83, aanhef en

te volstaan met het doen opmaken van een

doen opmaken van een door hem gewaar-

onder b, BW zonder ingebrekestelling ver-

door hem gewaarmerkte aantekening als

merkte aantekening als bedoeld in art. 395a,

schuldigd vanaf het moment waarop de

bedoeld in art. 395a lid 1 Sv (het zogenoem-

eerste lid, Sv (het zogenoemde stempelvon-

schade, die het gevolg is van de onrechtma-

de stempelvonnis).

nis).

tige daad van de verdachte, is ingetreden.

Niet-ontvankelijkverklaring verdachte in

2.7. In het middel wordt gesteld dat de ver-

hoger beroep wegens niet indienen schrif-

dachte ten onrechte in zijn hoger beroep

tuur, art. 416 lid 2 Sv: verzuimen zoals aan-

niet-ontvankelijk is verklaard aangezien het

gaande art. 395 lid 2 Sv staan niet eraan in

Hof gehouden was ‘ambtshalve de zaak

Inleiding:

de weg dat de verdachte een schriftuur hou-

inhoudelijk te beoordelen’ nu de Kantonrech-

Het (tiende) middel klaagt over de motive-

dende grieven indient en/of ter terechtzit-

ter heeft verzuimd het vonnis in het proces-

ring van de beslissing van het hof met

ting in hoger beroep mondeling zijn bezwa-

verbaal der terechtzitting aan te tekenen en

betrekking tot de verschuldigde wettelijke

ren opgeeft. Nu de verdachte noch het een

voorts heeft verzuimd ‘een overzicht van de

rente over de aan de benadeelde partij toege-

noch het ander heeft gedaan, was het hof in

bewijsmiddelen op te stellen’. Deze stelling

wezen vordering en over het uit hoofde van

het onderhavige geval niet gehouden ambts-

vindt evenwel geen steun in het recht en in

de opgelegde schadevergoedingsmaatregel

halve de zaak inhoudelijk te beoordelen.

het bijzonder niet in art. 416, tweede lid, Sv.

verschuldigde bedrag.

Opmerking verdient dat verzuimen als in het

Het hof heeft − kort gezegd − onder 1 bewe-

middel bedoeld niet eraan in de weg staan

zenverklaard dat de verdachte ‘in de periode

dat de verdachte een schriftuur houdende

van 29 oktober 2002 tot en met 1 maart 2005

Inleiding:

grieven indient en/of ter terechtzitting in

te Amsterdam, meermalen formulieren ten

Het hof heeft de verdachte niet-ontvankelijk

hoger beroep mondeling zijn bezwaren

behoeve van kredietaanvragen − zijnde

verklaard in het hoger beroep. Het heeft

opgeeft. Nu de verdachte evenwel noch het

geschriften die bestemd waren om tot bewijs

daartoe het volgende overwogen: ‘De ver-

een noch het ander heeft gedaan, was het

van enig feit te dienen − valselijk heeft opge-

dachte heeft niet een schriftuur met grieven

hof in het onderhavige geval niet gehouden

maakt’ en dat hij ‘in de periode van 29 okto-

tegen het vonnis ingediend. Evenmin heeft

ambtshalve de zaak inhoudelijk te beoorde-

ber 2002 tot en met 24 december 2008 (...)

hij ter terechtzitting in hoger beroep monde-

len.

die formulieren heeft aangeboden aan de

ling bezwaren tegen het vonnis opgegeven.

2.8. Het middel is tevergeefs voorgesteld.

Afdeling Kredietverschafﬁng van) ABN-AMRO

Het hof ziet ambtshalve geen redenen voor

Volgt verwerping van het beroep.

en InterBank’.

(Sv art. 395, 395a, 410a, 416)

(Sv art. 361; Sr art. 36f; BW art. 6:83)

een inhoudelijke behandeling van de zaak in

Het bestreden arrest houdt, voor zover voor

hoger beroep. Daarom zal de verdachte, gelet

de beoordeling van het middel van belang,

op het bepaalde in artikel 416, tweede lid,

het volgende in: ‘Vordering van de benadeel-

[Sv], niet-ontvankelijk worden verklaard in

de partij ABN AMRO Bank NV
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De benadeelde partij heeft zich in eerste aan-

meerderen met de wettelijke rente daarover

A-G Spronken, onder meer:

leg in het strafproces gevoegd met een vorde-

vanaf 6 mei 2009, zijnde de datum van instel-

67. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de

ring tot schadevergoeding. Deze bedraagt

ling van de vordering, tot aan de dag van de

wettelijke rente verschuldigd is vanaf het

€ 148 834. De vordering is bij het vonnis

algehele voldoening. Het Hof heeft de vorde-

moment dat de schade is ingetreden c.q.

waarvan beroep toegewezen tot een bedrag

ring van de benadeelde partij toegewezen tot

waarop het strafbare feit is gepleegd.17

van € 121 750. De benadeelde partij heeft

een bedrag van € 115 000 te vermeerderen

68. Uit de bewezenverklaringen en de gebruik-

zich in hoger beroep niet opnieuw gevoegd.

met de wettelijke rente vanaf 1 februari 2005

te bewijsmiddelen kan worden opgemaakt

Het hof heeft in hoger beroep te oordelen

tot aan de dag der algehele voldoening. Het

dat 1 februari 2005 de laatstgenoemde

over de gevorderde schadevergoeding voor

middel klaagt niet dat het hof bij zijn beslis-

datum is waarop de verdachte een verhoging

zover deze in eerste aanleg is toegewezen. (…)

sing de in art. 421, tweede lid, Sv gestelde

van het aan zijn echtgenote toegekende kre-

grens heeft overschreden.

diet heeft aangevraagd (zoals bewezen is ver-

Beslissing

3.4. Voor zover het middel berust op de

klaard onder 1 onderdeel 1 achtste en laatste

Het hof:

opvatting dat de ingangsdatum van de te

gedachtestreep) en dat 24 december 2008 de

(…) Wijst toe de vordering tot schadevergoe-

betalen wettelijke rente over het bedrag van

laatstgenoemde datum is waarop de verdach-

ding van de benadeelde partij ABN AMRO

de toegewezen vordering van de benadeelde

te valse formulieren heeft gebruikt terwijl 24

Bank NV ter zake van het onder 1 bewezen

partij gelijk moet zijn aan de ingangsdatum

december 2008 tevens de laatste datum is

verklaarde tot het bedrag van € 115 000

van de te betalen rente over het bedrag van

waarop de onder 1 onderdeel 3 bewezen ver-

(honderdvijftienduizend euro) aan materiële

de op de voet van art. 36f Sr opgelegde beta-

klaarde oplichting is gepleegd.

schade en veroordeelt de verdachte om dit

lingsverplichting, is het middel tevergeefs

69. Blijkens haar vonnis heeft de rechtbank de

bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwij-

voorgesteld omdat die opvatting niet juist is.

wettelijke rente toegewezen ‘vanaf 6 mei

ting te betalen aan de benadeelde partij. (…)

Het staat de strafrechter vrij al dan niet een

2009, zijnde de datum van instelling van de

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan

schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

vordering, tot aan de dag van de algehele

materiële schadevergoeding vermeerderd

Indien de strafrechter de schadevergoedings-

voldoening, te betalen’. Die datum is onjuist,

wordt met de wettelijke rente vanaf 1 februa-

maatregel oplegt, berekent hij het schadebe-

gelet op het hiervoor onder 67. genoemde uit-

ri 2005 tot aan de dag der algehele voldoe-

drag, waartoe de wettelijke rente behoort,

gangspunt.

ning. (…)

naar de krachtens het Burgerlijk Wetboek

70. Het door het hof aan de benadeelde partij

Legt aan de verdachte de verplichting op om

geldende criteria.

toegekende bedrag is de optelsom van een

aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer,

3.5. De wettelijke rente is ingevolge art. 6:83,

drietal door de verdachte aangevraagde kre-

genaamd ABN AMRO Bank NV, een bedrag te

aanhef en onder b, BW zonder ingebrekestel-

dieten.18 Uit de door het hof gebruikte bewijs-

betalen van € 115 000 (honderdvijftiendui-

ling verschuldigd vanaf het moment waarop

middelen blijkt wel wanneer de kredieten zijn

zend euro) aan materiële schade, bij gebreke

de schade, die het gevolg is van de onrecht-

aangevraagd c.q. de formulieren zijn ingevuld

van betaling en verhaal te vervangen door

matige daad van de verdachte, is ingetreden.

maar niet wanneer de geldbedragen zijn

365 (driehonderdvijfenzestig) dagen hechte-

Het hof heeft geoordeeld dat de verdachte in

opgenomen. Wat dat betreft is het oordeel dat

nis, met dien verstande dat de toepassing

het kader van de op de voet van art. 36f Sr

de wettelijke rente verschuldigd is vanaf 1

van die hechtenis de verplichting tot schade-

opgelegde betalingsverplichting wettelijke

februari 2005 niet zonder meer begrijpelijk,

vergoeding aan de Staat ten behoeve van het

rente verschuldigd is vanaf 24 december

omdat dit de laatstgenoemde datum is waar-

slachtoffer niet opheft.

2008. Dit oordeel geeft, in aanmerking geno-

op de verdachte een kredietaanvraagformu-

Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting

men de in de bewezenverklaring onder 1

lier heeft ingevuld om een reeds toegekend

ter zake van de materiële schade vermeer-

genoemde periode, niet blijk van een onjuis-

kredietbedrag te verhogen. Daaruit kan niet

derd wordt met de wettelijke rente vanaf 24

te rechtsopvatting en is ook zonder nadere

volgen dat al op dat moment schade is inge-

december 2008 tot aan de dag der algehele

motivering niet onbegrijpelijk.

treden.

voldoening.

3.6. Het oordeel van het hof dat de wettelijke

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft vol-

rente over het toegewezen bedrag van de vor-

17 HR 22 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW6214, NJ 2012,

daan aan zijn verplichting tot betaling aan

dering van de benadeelde partij verschuldigd

351 r.o. 3.5.1.

de Staat daarmee zijn verplichting tot beta-

is vanaf 1 februari 2005 is, op de gronden als

18 Kredietnummers [003] à € 35 000; [005] à € 36 000;

ling aan de benadeelde partij in zoverre komt

vermeld in de conclusie van de advocaat-

[004] à € 44 000.

te vervallen en andersom dat, indien de ver-

generaal onder 68, zonder nadere motivering,

dachte heeft voldaan aan zijn verplichting

die ontbreekt, niet begrijpelijk. In zoverre is

tot betaling aan de benadeelde partij daar-

het middel terecht voorgesteld.

mee zijn verplichting tot betaling aan de

Raad van State
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. B.

Beslissing: de Hoge Raad vernietigt de bestre-

Klein Nulent en mr. drs. J. de Vries werkzaam

den uitspraak wat betreft de beslissingen

bij de directie bestuursrechtspraak van de

Hoge Raad, onder meer:

betreffende het onder 2 tenlastegelegde, de

Raad van State. Volledige versies van deze

3.3. Gelet op de vaststelling van het hof dat

beslissing betreffende de vordering van de

uitspraken zijn te vinden op www.raad-

de benadeelde partij zich in hoger beroep

benadeelde partij aangaande de bewezenver-

vanstate.nl.

niet op de voet van art. 421, derde lid, Sv

klaring onder 1, alsmede de strafoplegging

heeft gevoegd, duurde de voeging in hoger

daaronder in dit geval niet begrepen de

beroep ingevolge het tweede lid van dat arti-

beslissing tot oplegging van de schadever-

kel voort voor zover de gevorderde schadever-

goedingsmaatregel, die derhalve in stand

goeding is toegewezen. De rechtbank heeft

blijft;

de vordering van de benadeelde partij toege-

wijst de zaak in zoverre terug; verwerpt het

wezen tot een bedrag van € 121 750 te ver-

beroep voor het overige.

Staat in zoverre komt te vervallen.’
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Overwegingen

gebruiken op een wijze of tot een doel, strij-

(…)

dig met deze bestemming.

30 april 2014, nr. 201304992/1/A1

3. [appellant sub 1] betoogt dat de rechtbank

Ingevolge het bepaalde onder II, onderdeel A,

(Mrs. Loeb, Van Ettekoven, Kranenburg)

ten onrechte heeft overwogen dat in artikel

verleent het college van het bepaalde onder I

ECLI:NL:RVS:2014:1535

44 van de Woningwet, zoals die ten tijde van

vrijstelling, indien strikte toepassing ervan

belang gold, strijdigheid met een beheersver-

zou leiden tot een beperking van het meest

Redelijke wetsuitleg van – krachtens over-

ordening niet als weigeringsgrond voor een

doelmatige gebruik, die niet door dringende

gangsrecht op aanvraag toepasselijk – art.

bouwvergunning is opgenomen. Voorts beto-

redenen wordt gerechtvaardigd.

44 lid 1 aanhef en onder c Woningwet

gen [appellant sub 1] en het college dat de

Ingevolge artikel 44, eerste lid, aanhef en

brengt met zich dat deze bepaling zo moet

rechtbank, door te overwegen dat de voorzie-

onder c, van de Woningwet, zoals die ten tij-

worden gelezen dat onder ‘bestemmings-

ne vergroting van de loods op het perceel ten

de van belang luidde, mag slechts en moet de

plan’ mede ‘beheersverordening’ moet wor-

behoeve van een paardenhouderij in strijd is

reguliere bouwvergunning worden gewei-

den begrepen.

met de beheersverordening, heeft miskend

gerd, indien het bouwen in strijd is met een

dat het college een andere betekenis aan de

bestemmingsplan of met de eisen die krach-

(Woningwet art. 44 lid 1 onder c; Wet op de

term ‘Agrarisch perceel op afstand’ in die ver-

tens zodanig plan zijn gesteld.

Ruimtelijke Ordening art. 3.39; Invoeringswet

ordening geeft dan in het voorheen geldende

Ingevolge artikel 9.5.1 van de Invoeringswet

Wet op de Ruimtelijke Ordening art. 9.5.1)

bestemmingsplan ‘Buitengebied Rijsbergen

Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de

1977’. Volgens hen heeft de rechtbank de

Invoeringswet WRO) blijft de Woningwet,

Uitspraak op de hoger beroepen van: 1.

besluiten van 9 oktober 2012 ten onrechte

zoals die vóór inwerkingtreding van deze wet

[appellant sub 1], wonend te Rijsbergen,

vernietigd.

gold, van toepassing ten aanzien van een

gemeente Zundert, 2. het college van burge-

3.1. Ingevolge artikel 1 van de beheersveror-

besluit omtrent een bouwvergunning, als

meester en wethouders van Zundert, vs. de

dening zijn daarop de relevante voorschrif-

bedoeld in artikel 40 van de Woningwet,

uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Bra-

ten en de bijbehorende plankaart van het

waarvan de aanvraag voor dat tijdstip is inge-

bant van 24 april 2013 in de zaken nr.

bestemmingsplan ‘Buitengebied Rijsbergen

komen.

12/5546 en nr. 12/5312 in het geding tussen:

1977’, zoals vastgesteld door de gemeente-

Ingevolge artikel 3.39, eerste lid, van de Wet

[wederpartij] en anderen, allen wonend te

raad van de voormalige gemeente Rijsbergen

op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO)

Rijsbergen, gemeente Zundert, en het college.

bij besluit van 5 december 1977 en goedge-

vervalt op het tijdstip van inwerkingtreding

keurd door het college van gedeputeerde sta-

van een beheersverordening voor een gebied,

Procesverloop

ten van de provincie Noord-Brabant op 7

waarvoor een bestemmingsplan geldt, het

Bij besluit van 26 mei 2011 heeft de raad van

februari 1979 (hierna: het bestemmingsplan),

bestemmingsplan, voor zover het op dat

de gemeente Zundert een projectbesluit

van overeenkomstige toepassing met inacht-

gebied betrekking heeft.

genomen ten behoeve van de oprichting van

neming van het bepaalde in de beheersveror-

3.2. De rechtbank heeft terecht overwogen

een paardenhouderij en aan [appellant sub

dening.

dat op de aanvraag van 28 juni 2007, gelet op

1] bouwvergunning verleend voor de vergro-

Ingevolge de beheersverordening en het

artikel 9.5.1 van de Invoeringswet WRO, de

ting van een loods op het perceel [locatie] te

bestemmingsplan rust op het perceel de

Woningwet, zoals deze tot 1 juli 2008 luidde,

Rijsbergen (hierna: het perceel).

bestemming ‘Agrarisch perceel op afstand’.

van toepassing is. Gelet op artikel 44, eerste

Bij besluit van 26 januari 2012 heeft hij dat

Ingevolge artikel 7 van de voorschriften van

lid, aanhef en onder c, van de Woningwet,

besluit herroepen, voor zover daarbij bouw-

het bestemmingsplan zijn de op de plankaart

zoals die destijds luidde, heeft de rechtbank

vergunning is verleend.

als zodanig aangewezen gronden bestemd

ook terecht overwogen dat de reguliere

Bij besluit van 20 maart 2012 heeft het colle-

voor agrarische productiedoeleinden en om

bouwvergunning slechts mag en moet wor-

ge [appellant sub 1] bouwvergunning ver-

als bouwplaats te dienen voor agrarische

den geweigerd, indien het bouwen in strijd is

leend voor het vergroten van een loods op

bedrijfsbebouwing, echter zonder agrarische

met een bestemmingsplan. Zij heeft evenzeer

het perceel.

bedrijfswoning.

terecht overwogen dat, gelet op artikel 3.39,

Bij besluiten van 9 oktober 2012 heeft het de

Ingevolge artikel 7, lid A, onder I, mogen op

eerste lid, van de WRO, het bestemmingsplan

door [wederpartij] en anderen daartegen

de aldus bestemde gronden uitsluitend

ten tijde van de besluiten van 20 maart 2012

gemaakte bezwaren ongegrond verklaard en

bouwwerken, geen woningen zijnde, ten

en 9 oktober 2012 was vervallen, nu de

de door hen tegen dat van 26 mei 2011, zoals

behoeve van een agrarisch bedrijf worden

beheersverordening op 15 juni 2011 in wer-

dat is gewijzigd bij het besluit van 26 januari

gebouwd.

king is getreden. Gelet op het karakter van de

2012, gemaakte bezwaren niet-ontvankelijk.

Ingevolge lid B, onder I, voor zover thans van

beheersverordening, die voorziet in een

Bij uitspraak van 24 april 2013 heeft de

belang, is het verboden de op de plankaart

voortzetting van het ingevolge een bestem-

rechtbank, voor zover thans van belang, de

zodanig bestemde gronden op een wijze of

mingsplan geldende planologische regime,

door [wederpartij] en anderen daartegen

tot een doel strijdig met de bestemming te

heeft de rechtbank terecht overwogen dat

ingestelde beroepen gegrond verklaard, die

gebruiken.

redelijke wetsuitleg met zich brengt dat arti-

besluiten vernietigd, dat van 26 mei 2011,

Ingevolge het bepaalde onder II verleent het

kel 44, eerste lid, aanhef en onder c, van de

zoals gewijzigd bij besluit van 26 januari

college vrijstelling van het bepaalde onder I,

Woningwet zo moet worden gelezen, dat

2012, en dat van 20 maart 2012 herroepen,

indien strikte toepassing ervan zou leiden

onder ‘bestemmingsplan’ mede ‘beheersver-

de aanvraag van [appellant sub 1] om verle-

tot een beperking van het meest doelmatige

ordening’ moet worden begrepen. Dit bete-

ning van bouwvergunning voor het vergro-

gebruik, die niet door dringende redenen

kent dat de aanvraag, zoals het college dat

ten van een loods op het perceel afgewezen

wordt gerechtvaardigd.

ook terecht heeft gedaan, aan de beheersver-

en bepaald dat deze uitspraak in zoverre in

Ingevolge lid D, onder I, voor zover thans van

ordening moest worden getoetst.

de plaats treedt van de vernietigde besluiten.

belang, is het verboden opstallen, gelegen

Anders dan [appellant sub 1] en het college

(…)

binnen de vorenbedoelde bestemming, te

betogen, komt aan de term ‘Agrarisch perceel
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op afstand’ in de beheersverordening dezelf-

(Wet openbaarheid van bestuur (WOB) art. 3)

een meerderheidsaandeel in een privaatrechtelijke rechtspersoon heeft, is naar het oor-

de betekenis toe als in het bestemmingsplan,
nu er geen grond is om aan de regels die op

Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. de

deel van de Afdeling onvoldoende om aan te

het perceel van toepassing zijn een andere

Staatssecretaris van Infrastructuur en Mili-

nemen dat die rechtspersoon werkzaam is

betekenis te hechten dan aan de bestem-

eu, 2. [ProRail], vs. de uitspraak van Recht-

onder verantwoordelijkheid van het

ming die ingevolge het bestemmingsplan op

bank Amsterdam van 4 juli 2013 in zaak nr.

bestuursorgaan. De uit het aandeelhouder-

het perceel rustte. Voorts heeft de voorzie-

12/2095 in het geding tussen: [RTL] en de

schap voortvloeiende bevoegdheden van de

ningenrechter van de rechtbank Breda bij

staatssecretaris.

staatssecretaris om de leden van de Raad van
Toezicht en de Raad van Commissarissen van

uitspraak van 27 mei 2008 in de zaken nrs.
08/1831, 08/1832, 08/1830, 08/1833 en

(…)

ProRail te benoemen en te ontslaan geven de

08/1834, welke uitspraak betrekking heeft op

6. Een verzoek om informatie kan tot het

staatssecretaris slechts indirecte invloed op

de aanvraag van 28 juni 2007, uitdrukkelijk

bestuursorgaan zelf of tot een onder zijn ver-

de werkzaamheden van ProRail. Dit blijkt

en zonder voorbehoud overwogen dat de

antwoordelijkheid werkzame instelling,

eveneens uit het staatsdeelnemingenbeleid,

bestemming ‘Agrarisch perceel op afstand’ in

dienst of bedrijf worden gericht. Volgens de

zoals dat is verwoord in de Nota Deelnemin-

het bestemmingsplan impliceert dat elders

totstandkomingsgeschiedenis (Kamerstukken

genbeleid Rijksoverheid 2007 (Kamerstukken

reeds een agrarisch bedrijf aanwezig moet

II 1986/87, 19859, 3, p. 23-24) wil ‘onder ver-

II 2007/08, 28165, 69) en dat is opgesteld ten

zijn en dat artikel 7, aanhef en lid A, van de

antwoordelijkheid van’ zeggen dat de bedoel-

behoeve van privaatrechtelijke rechtsperso-

voorschriften van het bestemmingsplan

de instellingen, diensten of bedrijven zich bij

nen waarin de overheid als aandeelhouder

aldus moet worden gelezen, dat ter plaatse

hun werkzaamheden moeten richten naar de

participeert. Daarin staat dat dat beleid is

slechts gebouwd mag worden ten behoeve

opdrachten van het bestuursorgaan. Privaat-

gericht op beheer op hoofdlijnen en geen

van een elders bestaand agrarisch bedrijf.

rechtelijke instellingen, diensten of bedrijven

sturing op operationeel niveau.

Dat, zoals het college stelt, in een ander

functioneren in beginsel onafhankelijk van

Voorts heeft de Afdeling eerder geoordeeld

bestemmingsplan in een andere gemeente

de ministers en vallen in beginsel niet onder

(zie bijvoorbeeld de uitspraak van 11 decem-

een andere uitleg aan die bestemming wordt

de WOB, andere regelingen voorbehouden.

ber 2013 in zaak nr. 201211719/1/A3) dat

gegeven, is, wat daar verder van zij, geen

Voorts staat in Kamerstukken II 1988/89,

indien een bestuursorgaan uit hoofde van

nieuw gebleken feit of veranderde omstan-

19859, 9, p. 9, dat uitgangspunt is dat een op

zijn aandeelhouderschap bevoegdheden

digheid, op grond waarvan een andere uitleg

afstand van de overheid geplaatst orgaan dat

heeft met betrekking tot de ﬁnanciën, zoals

aan de term ‘Agrarisch perceel op afstand’

overheidstaken dan wel taken met een

de goedkeuring van de jaarrekening, terwijl

mag worden gegeven dan in die uitspraak is

publiek karakter vervult, onder het regime

de instelling, dienst of bedrijf ﬁnancieel

gebeurd, reeds omdat dat andere bestem-

van de WOB wordt gebracht tenzij er bijzon-

afhankelijk is van dat bestuursorgaan

mingsplan van vóór voormelde uitspraak

dere redenen mochten bestaan die het tref-

wegens de verlening van subsidie door dat-

dateert. Ook voortschrijdend inzicht dat deze

fen van een andere regeling aangewezen

zelfde bestuursorgaan, het bestuursorgaan

bestemming aldus moet worden uitgelegd,

doen zijn. Dit laatste kan het geval zijn

niet reeds om die reden zeggenschap heeft

dat elders alleen een bedrijfswoning moet

indien het gaat om een zelfstandige beleids-

over de uitvoering van de werkzaamheden

zijn gevestigd, kan, anders dan het college

uitvoering gericht op een bedrijfsmatige aan-

van de instelling, dienst of bedrijf. Het enkele

betoogt, niet als nieuw gebleken feiten of

pak.

feit dat ProRail ﬁnancieel afhankelijk is van

veranderde omstandigheden, als hiervoor

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (zie

subsidies die via het Infrastructuurfonds

bedoeld, worden aangemerkt.

bijvoorbeeld de uitspraken van 26 november

door de staatssecretaris worden verleend, is

Gelet op het voorgaande, heeft de rechtbank

2003 in zaak nr. 200205863/1) is, om te kun-

derhalve eveneens onvoldoende om te kun-

het bouwplan terecht in strijd met de

nen bepalen of een instelling, dienst of

nen oordelen dat ProRail zich bij haar werk-

bestemming ‘Agrarisch perceel op afstand’,

bedrijf dat zelf geen bestuursorgaan is werk-

zaamheden moet richten naar opdrachten of

als bedoeld in de beheersverordening, geacht,

zaam is onder verantwoordelijkheid van een

aanwijzingen van de staatssecretaris. De sub-

nu, naar evenmin in geschil is, de voorziene

bestuursorgaan, bepalend in welke mate het

sidierelatie van ProRail is weliswaar gekop-

vergroting van de loods ten behoeve van de

bestuursorgaan opdrachten of aanwijzingen

peld aan de instemming van de staatssecre-

paardenhouderij op het perceel niet ten

kan geven aan de instelling, dienst of bedrijf

taris met de in de Beheerconcessie

dienste van een elders gevestigd bedrijf staat.

en/of in hoeverre de instelling, dienst of

opgenomen prestatie-indicatoren. Dat houdt

Het betoog faalt.

bedrijf zich dient te richten naar de opdrach-

echter niet in dat de staatssecretaris directe

(…)

ten of aanwijzingen van het bestuursorgaan.

zeggenschap heeft over de wijze waarop Pro-

Dit kan worden afgeleid uit bijvoorbeeld de

Rail de werkzaamheden om de prestatie-indi-

statuten van de instelling, dienst of bedrijf of

catoren te bereiken uitvoert.

een door het bestuursorgaan en de instelling,

Gezien het vorenstaande is de Afdeling van

dienst of bedrijf gesloten overeenkomst.

oordeel dat, zoals ook de rechtbank heeft

14 mei 2014, nr. 201307084/1/A3

6.1. ProRail is een privaatrechtelijke rechts-

overwogen, uit de regelgeving, de Beheercon-

(Mrs. Van der Beek-Gillessen, Hammerstein,

persoon. Zij is geen bestuursorgaan als

cessie en de statuten van ProRail niet is

Verheij)

bedoeld in artikel 1:1 van de Awb aangezien

gebleken dat ProRail zich bij haar werkzaam-

ECLI:NL:RVS:2014:1723

zij niet is ingesteld krachtens publiekrecht

heden heeft te richten naar opdrachten van

en niet is bekleed met enig openbaar gezag.

de staatssecretaris of dat daaruit volgt dat de

Staatssecretaris van I&M hoefde op grond

De database, waarin de door RTL gevraagde

staatssecretaris bevoegd is enige andere aan-

van WOB gevraagde informatie niet bij Pro-

informatie is opgeslagen, wordt beheerd door

wijzing aan ProRail te geven. In zoverre

Rail op te vragen aangezien ProRail niet

ProRail en bevindt zich aldaar.

onderscheidt deze zaak zich van de door de

onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam

(…)

rechtbank aangehaalde uitspraak van 16

is.

6.2. Het enkele feit dat het bestuursorgaan

november 2011 in zaak nr. 201011810/1/A3,

1147
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in welk geval de voormalige Minister van

(Awb art. 4:6)

programma’s en werkplannen vaststelde die

SVB en met een terugwerkende kracht tot
een maximum van vijf jaar indien de onjuist-

Landbouw, Natuur en Visserij onder meer
(….)

heid het gevolg is van een fout van de SVB.
Van een onjuist besluit als gevolg van een

door de besloten vennootschap ID-Lelystad
moesten worden uitgevoerd.

Overwegingen

fout van de SVB is sprake als de SVB op basis

Met de rechtbank is de Afdeling voorts van

4.1. Tussen partijen is in geschil of de recht-

van de gegevens die ten tijde van de toeken-

oordeel dat de uit de Beheerconcessie, het

bank terecht heeft geoordeeld dat de SVB het

ning beschikbaar waren of die bij een nor-

aandeelhouderschap en de subsidierelatie

aan betrokkene toegekende ouderdomspensi-

maal onderzoek van de SVB beschikbaar zou-

voortvloeiende bevoegdheden die de staats-

oen met ingang van september 2006 had

den zijn geweest, de uitkering correct had

secretaris heeft jegens ProRail ieder op zich-

moeten herzien naar het pensioen voor een

kunnen vaststellen aan de hand van de toen

zelf beschouwd onvoldoende zijn om te kun-

alleenstaande.

geldende wetgeving en beleidsregels, en de

nen spreken van een directe zeggenschap

4.2. Bij de beoordeling van het verzoek van

belanghebbende alle relevante informatie

over de uitvoering van de werkzaamheden.

betrokkene van 5 april 2011 dient te worden

tijdig heeft verstrekt.

Naar het oordeel van de Afdeling kan, anders

uitgegaan van het volgende, aan artikel 4:6

4.6. Volgens het beleid van de SVB wordt,

dan de rechtbank heeft overwogen, een

van de Awb ontleende, toetsingskader.

voor zover van belang, de uitkering in overi-

samenstel van bevoegdheden waarover de

4.3. Een bestuursorgaan is bevoegd om een

ge gevallen met analoge toepassing van arti-

staatssecretaris jegens ProRail beschikt en

verzoek om terug te komen van een eerder

kel 17, derde lid, van de AOW verhoogd met

die ieder voor zich onvoldoende zijn om een

genomen besluit inhoudelijk te behandelen

een terugwerkende kracht van een jaar. Als

directe zeggenschap van de staatssecretaris

en daarbij het oorspronkelijke besluit in volle

sprake is van een bijzonder geval waarin het

op ProRail aan te nemen, er echter niet toe

omvang te heroverwegen. Indien na een eer-

van hardheid zou getuigen om de terugwer-

leiden dat zij zich bij de uitvoering van haar

der (afwijzend) besluit een besluit van dezelf-

kende kracht tot een jaar te beperken, dan

werkzaamheden waarop de gevraagde infor-

de strekking wordt genomen, kan door het

komt de SVB met volledige terugwerkende

matie ziet moet richten naar opdrachten en

instellen van beroep tegen dat laatste besluit

kracht terug van haar besluit, echter met een

aanwijzingen van de staatssecretaris. De

in beginsel niet worden bereikt dat de

maximum van vijf jaar. Van een dergelijke

staatssecretaris heeft derhalve terecht Pro-

bestuursrechter dat besluit toetst als ware

hardheid is sprake indien een persoon scha-

Rail wat betreft de in dit geval relevante

het een eerste afwijzing. Bij een doorlopende

de heeft geleden als gevolg van het niet aan-

werkzaamheden niet aangemerkt als een

(periodieke) aanspraak als hier aan de orde,

vragen van de uitkering waarop hij recht zou

onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam

moet voor de toetsing een splitsing worden

hebben gehad. Deze schade wordt geacht te

bedrijf.

aangebracht. Wat betreft de periode vooraf-

zijn opgetreden indien zijn netto inkomen

Gezien het vorenstaande heeft de rechtbank

gaande aan de aanvraag, dient de bestuurs-

mede door het niet tijdig aanvragen van de

ten onrechte overwogen dat de gevraagde

rechter zich te beperken tot de vraag of spra-

desbetreffende uitkering, onder de voor hem

informatie onder de reikwijdte van artikel 3,

ke is van nieuw gebleken feiten of

geldende minimumnorm is gedaald in de

eerste lid, van de WOB valt en dat de staats-

veranderde omstandigheden en, zo ja, of het

periode welke is gelegen tussen de datum

secretaris was gehouden die informatie bij

bestuursorgaan daarin aanleiding had beho-

van de aanspraakgevende gebeurtenis en de

ProRail op te vragen om vervolgens inhoude-

ren te vinden om het oorspronkelijke besluit

datum die ligt één jaar voor de aanvraag.

lijk te toetsen of die informatie openbaar kon

te herzien. Voor de periode na de aanvraag

4.7. De SVB heeft zich met inachtneming van

worden gemaakt op grond van de WOB. De

moet het bestuursorgaan een belangenafwe-

zijn beleid op het standpunt gesteld dat de

betogen slagen.

ging maken en moet bij de bestuursrechter

onjuistheid van het toekenningsbesluit van 7

(…)

een minder terughoudende toets plaatsvin-

juni 2006 geen gevolg is van een fout van de

den. Het is met een evenwichtige en zorgvul-

SVB. Betrokkene heeft bij zijn aanvraag om

dige belangenafweging niet verenigbaar dat

een ouderdomspensioen nagelaten te ver-

Centrale Raad van Beroep

een besluit waarbij ten onrechte geen of een

melden dat hij samenwoonde met twee

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. A.B.J.

te lage aanspraak is toegekend, in zulke

broers. Dit betekent volgens de SVB dat hij

van der Ham, vice-president van de Centrale

gevallen blijvend aan de aanvrager wordt

toen niet alle van belang zijnde informatie

Raad van Beroep, en mr. J.E. Jansen, hoofd

tegengeworpen.

voor de juiste toekenning van het ouder-

Wetenschappelijk bureau van de Centrale

4.4. Hetgeen betrokkene aan zijn verzoek van

domspensioen heeft verstrekt. Voorts heeft

Raad van Beroep.

5 april 2011 ten grondslag heeft gelegd, kan

de SVB geoordeeld dat er geen sprake is van

niet worden aangemerkt als nieuw gebleken

een bijzonder geval. Ook al zou sprake zijn

feiten of veranderde omstandigheden, aange-

van een bijzonder geval, dan nog is van

zien de omstandigheid dat betrokkene sinds

(ﬁnanciële) hardheid als gevolg van de toe-

1998 samenwoont met twee broers al vóór

kenning van het ouderdomspensioen naar

16 mei 2014, nr. 12/2548 AOW

het toekenningsbesluit van 7 juni 2006 kon

de verkeerde norm geen sprake.

(Mrs. Van der Kade, De Vries, Lenos)

worden aangevoerd.

4.8. Nu de SVB gevallen als het onderhavige

ECLI:NL:CRVB:2014:1727

4.5. De SVB heeft, in het kader van de toepas-

beoordeelt aan de hand van de hiervoor

sing van artikel 4:6 van de Awb, ten aanzien

weergegeven uitgangspunten, dient te wor-

Herhaalde aanvraag. Binnen het kader van

van een verzoek om terug te komen van een

den getoetst of de SVB heeft gehandeld in

de onderhavige beoordeling, waarbij geen

onmiskenbaar onjuist rechtens onaantast-

strijd met deze uitgangspunten. In de

sprake is van nieuwe feiten en omstandig-

baar besluit beleidsregels ontwikkeld. Vol-

gedingstukken zijn geen aanknopingspunten

heden, bestaat er geen gehoudenheid voor

gens dit beleid kan een uitkering met een

gevonden om deze vraag bevestigend te

de SVB om art. 4:84 van de Awb toe te pas-

terugwerkende kracht van één jaar worden

beantwoorden. Hieraan wordt toegevoegd dat

sen.

herzien indien de onjuistheid van een eerder

de toepassing van deze uitgangspunten in de

besluit niet is te wijten aan een fout van de

onderhavige zaak niet in strijd is met enige
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regel van geschreven of ongeschreven recht.

2014, waarin de zich in die zaak voordoende

omstandigheden over en weer redelijkerwijs

4.9. De rechtbank heeft in de aangevallen

aanpassing van de werkzaamheden niet als

aan de bepalingen mochten toekennen en

uitspraak desondanks geoordeeld dat op

wijziging van de bedongen arbeid is aange-

hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van

grond van artikel 4:84 van de Awb van het

merkt, wordt het volgende overwogen.

elkaar mochten verwachten (overweging

beleid had moeten worden afgeweken. Dit

4.4.1. In zijn arrest van 30 september 2011

3.4.3 van het arrest van 5 april 2013). Dit is

oordeel wordt niet gevolgd. Binnen het kader

(ECLI:NL:HR:2011:BQ8134) heeft de Hoge

niet anders als sprake is van afspraken over

van de onderhavige beoordeling, waarbij

Raad met betrekking tot het wettelijk stelsel

het in situaties als hier aan de orde gaan ver-

geen sprake is van nieuwe feiten en omstan-

van artikel 7:629 van het BW overwogen dat

richten van passende werkzaamheden.

digheden, bestaat er geen gehoudenheid

de werkgever in geval van gedeeltelijke

4.5.1. Appellant heeft zich in hoger beroep op

voor de Svb om artikel 4:84 van de Awb toe

arbeidsongeschiktheid van de werknemer

het standpunt gesteld dat de bedongen

te passen.

enerzijds gehouden is gedurende 104 weken

arbeid van de werkneemster per 1 juni 2008

het naar tijdsruimte vastgestelde loon bin-

is gewijzigd naar inhoud en naar omvang.

nen de grenzen zoals bepaald in artikel 7:629

Mocht worden geoordeeld dat slechts sprake

lid 1 te betalen, en anderzijds gedurende die

is van een verandering in de omvang (wijzi-

periode de re-integratie van zijn werknemer

ging van het aantal arbeidsuren van werk-

21 mei 2014, nr. 11/1682 WIA

binnen het eigen bedrijf, dan wel het bedrijf

neemster naar 28) dan is volgens appellant

(Mrs. Rottier, Greebe, Van der Kolk)

van een andere werkgever, te bevorderen. Dit

nog steeds sprake van een wijziging van de

ECLI:NL:CRVB:2014:1757

stelsel brengt volgens de Hoge Raad mee dat,

bedongen arbeid omdat elke formele wijzi-

indien de werkgever als gevolg van de re-inte-

ging in de omvang van de arbeid als wijzi-

Wijziging bedongen arbeid. Loondoorbeta-

gratie andere (passende) werkzaamheden is

ging van de bedongen arbeid moet worden

lingsverplichting.

gaan verrichten, zonder dat de passende

beschouwd.

arbeid de bedongen arbeid is geworden, en

4.5.2. Appellant wordt niet gevolgd in zijn

de werknemer na aﬂoop van de periode van

opvatting dat met ingang van 1 juni 2008

104 weken opnieuw door ziekte uitvalt, de

sprake zou zijn van een inhoudelijke wijzi-

werkgever niet gehouden is (wederom) diens

ging van de bedongen arbeid. Zoals uit de

loon door te betalen (overweging 3.7.2 van

verklaring van de werkneemster ter zitting

Overwegingen

het arrest).

overtuigend is gebleken, heeft zij sinds 2003

4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.4.2. In gevallen als deze, waarin sprake is

als kinderverpleegkundige in dienst van

4.1. Het recht op een loongerelateerde WGA-

van re-integratie van een werknemer in het

betrokkene in alle diensten alle voorkomen-

uitkering van werkneemster is op grond van

bedrijf van de werkgever, is voor een nieuwe

de werkzaamheden moeten verrichten en

artikel 57, eerste lid, aanhef en sub b, van de

loondoorbetalingsplicht van de werkgever

ook daadwerkelijk verricht. Dat vanwege haar

Wet WIA met ingang van 8 april 2009 her-

bepalend of de (passende) werkzaamheden

steeds terugkerende rugklachten bepaalde

leefd. Hetgeen de Raad in zijn uitspraak van

die de werknemer als gevolg van de re-inte-

werkzaamheden, zoals bedden verplaatsen,

19 februari 2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:880)

gratie is gaan verrichten, moeten worden

zo mogelijk binnen het team vooral door

heeft overwogen ten aanzien van de toepas-

aangemerkt als nieuw bedongen arbeid.

haar collega’s werden uitgevoerd en zij daar-

selijkheid van artikel 61 van de Wet WIA in

4.4.3. Re-integratieafspraken tussen werkge-

mee soms enigszins kon worden ontzien,

de situatie waarin artikel 55 van de Wet WIA

ver en werknemer over de te verrichten (pas-

moet, nu dat nimmer tot enigerlei wijziging

aan de orde is, geldt evenzo met betrekking

sende) werkzaamheden in het bedrijf kun-

in haar functietaken heeft geleid, worden

tot de situatie waarin artikel 57 van de Wet

nen mondeling of schriftelijk worden

gezien als een niet ongebruikelijke collegiale

WIA is toegepast omdat in artikel 61 van de

aangegaan, summier of meer uitvoerig. Een,

werkverhouding binnen de totale uitoefe-

Wet WIA ter bepaling van de hoogte van de

in welke vorm dan ook, gemaakte afspraak

ning van de overeengekomen werkzaamhe-

loongerelateerde WGA-uitkering evenmin

over wijziging in aard, inhoud of duur van de

den in haar functie.

uitzondering is gemaakt voor deze situatie.

werkzaamheden zal met betrekking tot de

4.6.1. Voor zover appellant de opvatting hul-

Dat betekent dat ook bij herleving van het

daaraan te verbinden gevolgen als hier aan

digt dat de enkele wijziging in het aantal

recht op uitkering de hoogte van de uitke-

de orde moeten worden bezien in het licht

arbeidsuren in een arbeidsovereenkomst,

ring dient te worden berekend onder toepas-

van het door de Hoge Raad weergegeven wet-

hoe gering ook, altijd tot de conclusie moet

sing van artikel 61 van de Wet WIA en het

telijk stelsel. Zodanige afspraak zal daarbij

leiden dat sprake is van een voor de toepas-

(mede) op dit artikel gebaseerde Inkomens-

moeten worden uitgelegd aan de hand van

sing van artikel 7:629 van het BW relevante

besluit Wet WIA. In zoverre is het standpunt

de maatstaf die is neergelegd in het arrest

wijziging in de bedongen arbeid, wordt dit in

van appellant juist.

van de Hoge Raad van 13 maart 1981,

het licht van hetgeen hiervoor in 4.4.1 tot en

4.2. Of door appellant terecht met toepassing

(ECLI:NL:HR:1981:AG4158). De Hoge Raad

met 4.4.3 is overwogen evenmin gevolgd.

van artikel 61 van de wet WIA een korting is

heeft in zijn arrest van 5 april 2013

4.6.2. Ter zitting heeft werkneemster als

toegepast op de uitkering van werkneemster

(ECLI:NL:HR:2013:BY8101) die maatstaf her-

getuige verklaard dat sinds haar uitval in

hangt in dit geschil af van het antwoord op

haald en geoordeeld dat ook indien bij de

2005 lange tijd de inspanningen van haar en

de vraag of de bedongen arbeid van werk-

uitleg van een overeenkomst groot gewicht

betrokkene gericht zijn geweest op uiteinde-

neemster is gewijzigd, waardoor een nieuwe

toekomt aan de taalkundige betekenis van de

lijke volledige hervatting in haar arbeid als

loondoorbetalingsverplichting voor werk-

gekozen bewoordingen, de overige omstan-

kinderverpleegkundige in een omvang van

geefster is ontstaan, die reden vormt voor

digheden van het geval kunnen meebrengen

32 uur per week, zoals zij die arbeid in die

een korting op de uitkering.

dat een andere (dan de taalkundige) beteke-

omvang vanaf maart 2004 heeft verricht en

4.3. Mede met het oog op toekomstige geval-

nis aan de bepalingen van de overeenkomst

zoals die was overeengekomen. Uit die ver-

len en met verwijzing naar de in 4.1 genoem-

moet worden gehecht. Beslissend blijft

klaring is verder gebleken dat in de loop van

de uitspraak van de Raad van 19 februari

immers de zin die partijen in de gegeven

2008 dat voornemen is losgelaten en werk-

1149
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neemster en werkgeefster hebben geconclu-

1150

Aantal aan de Palestijnse kwestie gelieerde
organisaties vs. College van Bestuur van de

deerd dat het blijven uitoefenen van haar
functie in een omvang van 28 uur per week

28 mei 2014, nr. 12/4570 WIA,

Stadsregio Nijmegen; tevens partij: Hermes

het maximaal haalbare was, ten gevolge

(Mrs. Van den Hurk, Rottier, Van Dun)

openbaar vervoer BV.

waarvan de arbeidsovereenkomst met ingang

ECLI:NL:CRVB:2014:1837
Verweerder heeft aan Hermes de Openbaar

van 1 juni 2008 dienovereenkomstig is gewijzigd. Het betreffende personeelsmutatiefor-

Het UWV heeft terecht afgezien van een

Vervoer de Concessie C2013 verleend (het

mulier is door werkneemster en haar leiding-

hoorzitting.

gunningsbesluit). De daartegen door appellanten ingediende bezwaren zijn door ver-

gevende ondertekend en bij brief van 24 juni
2008 heeft werkgeefster aan werkneemster

(Wet WIA art. 113; Awb art. 7:3)

van 1 juni 2008 gemiddeld 28 uur per week

weerder niet-ontvankelijk verklaard.
Het College oordeelt met verweerder dat een

bevestigd dat haar arbeidsduur met ingang
(….)

der appellanten geen rechtspersoon is, zodat
reeds om die reden geen sprake is van een

bedraagt, verdeeld over 4 dagen per week, dat
haar salaris aan de nieuwe arbeidsduur

Overwegingen

belanghebbende als bedoeld in art. 1:2 lid 1

wordt aangepast en dat de brief, met het

5.2. Op grond van artikel 113 Wet WIA, zoals

Awb. Het College stelt vast dat in deze gedin-

ondertekende mutatieformulier, een geheel

deze bepaling ten tijde van belang gold, kan

gen een besluit tot het verlenen van een con-

met haar arbeidsovereenkomst vormt. Werk-

van het horen van een belanghebbende wor-

cessie voor het verrichten van openbaar ver-

neemster wist dat er rechtspositionele conse-

den afgezien indien de belanghebbende niet

voer aan de orde is. Een dergelijk

quenties waren verbonden aan de verminde-

binnen een door het UWV gestelde redelijke

gunningsbesluit is gericht tot de vervoerson-

ring van de arbeidsduur, zij heeft zich

termijn, verklaart dat hij gebruik wil maken

derneming en legt vast welke rechten en

daarover ook laten voorlichten, zij was aan-

van het recht te worden gehoord. In de brief

plichten voor die vervoersonderneming

vankelijk ook niet genegen in te gaan op het

van 6 oktober 2011 aan de gemachtigde van

jegens het bestuursorgaan zullen gelden.

betreffende aanbod, maar heeft zich uitein-

appellant is gesteld: ‘Laat u ons dan ook

Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak

delijk neergelegd bij de wens van de werk-

weten of u een hoorzitting wilt? Reageert u

van zijn voorzieningenrechter

geefster. Werkneemster heeft haar werkzaam-

niet? Dan zullen wij de procedure voortzet-

(ECLI:NL:CBB:2004:AO8261), overweegt het

heden vanaf 1 juni 2008 tot haar hernieuwde

ten op basis van het bezwaar dat u heeft

College dat belangen van derden daarbij niet

uitval op 8 april 2009 ook daadwerkelijk over-

ingediend.’ Deze brief kan niet anders wor-

snel betrokken zullen zijn.

eenkomstig deze wijzigingen uitgeoefend.

den begrepen dan dat als (de gemachtigde

In dit geval is het verband tussen de door de

Hetgeen werknemer heeft verklaard is niet

van) appellant niet te kennen zou geven dat

overige appellanten in hun statuten nage-

weersproken.

appellant gebruik wenst te maken van een

streefde doelen en het gunningsbesluit waar-

4.7. Hetgeen in 4.1 tot en met 4.6.2 is over-

hoorzitting, het bezwaar zonder hoorzitting

bij een concessie voor het verrichten van

wogen leidt tot het oordeel dat de wijziging

zou worden afgedaan. Nu de gemachtigde

openbaar vervoer in Nederland is verleend,

in arbeidsduur met ingang van 1 juni 2008

van appellant op 1 november 2011 wel de

zodanig ver verwijderd dat van een recht-

een weloverwogen, gezamenlijke keuze van

gronden van bezwaar kenbaar heeft gemaakt,

streeks belang van appellanten bij het gun-

werkneemster en werkgeefster is geweest -

maar niet te kennen heeft gegeven dat appel-

ningsbesluit geen sprake is.

hoe zeer werkneemster ook de noodzaak van

lant gebruik wilde maken van een hoorzit-

In zaak nr. 12/42 hebben appellanten

die keuze betreurde - en dat zij daaraan een

ting, heeft het UWV het bezwaar kunnen

bezwaar gemaakt tegen een brief van ver-

zodanige betekenis hebben toegekend dat dit

afdoen zonder hoorzitting.

weerder waarin hij meedeelt geen aanleiding
te zien om Hermes uit te sluiten van de aan-

reden vormde om de arbeidsovereenkomst

bestedingsprocedure. Appellanten hadden

voor wat betreft de overeengekomen arbeids-

verweerder daartoe een feitendossier en een

wijzigen. Zij hebben zich voorts naar die

College van Beroep voor het
Bedrijfsleven

gewijzigde situatie bestendig gedragen. Uit

Deze rubriek wordt verzorgd door mw. mr. A.

tot bepaalde activiteiten van Veolia Transdev

dit geheel aan feiten en omstandigheden

Bruining en mw. mr. J.M.M. Bancken, beiden

op de Westelijke Jordaanoever, waarvan, naar

volgt dat de bedongen arbeid van werkneem-

auditeur bij het College.

zij stellen, Hermes als onderdeel moet wor-

duur en arbeidsdagen per week formeel te

den gezien. Deze brief van verweerder is naar

ster per 1 juni 2008 is gewijzigd.
4.8. Uit 4.7 volgt dat appellant zich met juistheid op het standpunt heeft gesteld dat de

juridische opinie toegestuurd met betrekking

1151

het oordeel van het College echter niet als
een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit
aan te merken. Hij roept immers geen zelf-

bedongen arbeid is gewijzigd, dat ten gevolge
daarvan met ingang van 8 april 2009 een

7 maart 2014, nr. AWB 12/41 en 12/42

standig rechtsgevolg in het leven in de zin

nieuwe periode van verplichte loondoorbeta-

(Mrs. Van Dorst, Van Zutphen, Hessel)

dat een rechtsverhouding wordt vastgesteld

ling, als bedoeld in artikel 7:629 van het BW,

ECLI:NL:CBB:2015:129/130

of gewijzigd. Het vaststellen van de rechtsverhouding bij een aanbestedingsprocedure is

is ontstaan en dat de daaruit ontvangen
inkomsten in mindering moeten worden

Aanbesteding openbaarvervoer. Besluit.

vastgelegd in het gunningsbesluit. Het niet

gebracht op de uitkering van werkneemster.

Rechtstreeks belang. Zelfstandig rechtsge-

uitsluiten van Hermes van de aanbestedings-

Het hoger beroep slaagt. De aangevallen uit-

volg.

procedure ligt besloten in dit besluit en
roept dan ook als zodanig geen zelfstandig

spraak komt voor vernietiging in aanmerking en het beroep zal alsnog ongegrond

(Wet personenvervoer 2000; Awb art. 1:2, eer-

worden verklaard.

ste en derde lid, art. 1:3)

rechtsgevolg in het leven.
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Boeken

Laverend langs grenzen

Immuniteiten

Transnationale gezinnen en
Nederlands en islamitisch familieen nationaliteitsrecht
Leden van transnationale gezinnen krijgen
te maken met de
rechtssystemen van
twee (of meer) verschillende landen.
Als bijvoorbeeld in
Egypte een kind van
Egyptisch-Nederlandse ouders wordt
geboren, dan dient de Egyptische
geboorteakte als bewijs van het bezit
van de Nederlandse nationaliteit.
Daarmee zijn niet alleen de regels
van het Nederlandse, maar ook die
van het Egyptische islamitische recht
van belang voor de juridische positie
van dit kind. De beide rechtssystemen zijn op deze en tal van andere
manieren in interactie met elkaar.
De auteur van dit boek deed onderzoek naar de ervaringen van Egyptisch-Nederlandse en MarokkaansNederlandse gezinnen met familie-,
nationaliteits- en internationaal privaatrecht. In tegenstelling tot de
meer ideologische debatten in media
en politiek blijkt uit dit onderzoek
dat leden van transnationale gezinnen vooral ook zoeken naar praktische oplossingen voor de juridische
kwesties waar hun gezin met te
maken krijgt. Verschillen tussen het
Nederlandse recht en het Egyptische
of Marokkaanse recht of tussen
‘Nederlandse’ en ‘islamitische’ normen die op het eerste gezicht
onoverkomelijk lijken, bleken voor
veel gezinsleden wel verenigbaar of
de verschillen bleken simpelweg niet
relevant. Ouders in transnationale
gezinnen dragen met hun handelen
bij aan de vorming van de juridische
positie van hun kinderen in twee
landen. Hoe gaan ouders om met de
verschillen tussen het Nederlandse
familierecht en het op islamitische
normen gebaseerde familierecht van
Egypte en Marokko? Op basis van
interviews met ouders in Nederland,
Egypte en Marokko wordt antwoord
gegeven op de vraag hoe het handelen van ouders bijdraagt aan die juridische positie en welke verklaringen
er zijn te geven voor dat handelen.
Friso Kulk

Verslag van de op 14 juni 2013 te
Breda gehouden algemene vergadering van de Nederlandse JuristenVereniging die preadviezen behandelde met als onderwerp:
Immuniteiten. Het recht opzijgezet?

Wolf Legal Publishers 2013, 322 p., € 29,95
ISBN 978 94 6240 033 7
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Uitgeverij Kluwer B.V. 2014, 82 p., € 17,50
ISBN 978 90 1312 402 6

The Constitutional Systems
of the Commonwealth
Caribbean
A Contextual Analysis
The Commonwealth Caribbean comprises a group of countries lying in
an arc between Florida in the north
and Venezuela in the south. Varying
widely in terms of their size, population, ethnic composition and economic wealth, these countries are,
nevertheless, linked by their shared
experience of colonial rule under the
British Empire and their decision,
upon attaining independence, to
adopt a constitutional system of
government based on the so-called
‘Westminster model’. Since independence these countries have, in the
main, enjoyed a sustained period of
relative political stability, which is in
marked contrast to the experience of
former British colonies in Africa and
Asia. This book seeks to explore how
much of this is due to their constitutional arrangements by examining
the constitutional systems of these
countries in their context and questioning how well the Westminster
model of democracy has successfully
adapted to its transplantation to the
Commonwealth Caribbean. While
taking due account of the region’s
colonial past and its imprint on postcolonial constitutionalism, the book
also considers notable developments
that have occurred since independence. The book also addresses the
resurgence of interest in constitutional reform across the region in the
last two decades, which has culminated in demands for radical reforms
of the Westminster model of government and the severance of all remaining links with colonial rule.
Derek O’Brien

De zelfstandige zonder
personeel
De zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is sinds enkele jaren in Nederland ingeburgerd. Het zzp-schap leidt
tot nogal wat juridische vragen. Wat
is de juridische basis waarop een
zzp’er werkt: een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst?
Is hij verzekerd voor de verplichte
werknemersverzekeringen? Wordt de
zzp’er op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht beschouwd als zelfstandige, of niet? Welke pensioenrechten heeft een zzp’er? Geldt de
gelijke behandelingswetgeving ook
voor hem? Deze monograﬁe geeft
een overzicht van de juridische
vraagstukken die zich rondom het
zzp’schap kunnen afspelen. Slechts de
ﬁscaliteit komt niet aan de orde, vanwege de snelheid aan ontwikkelingen die zich op dat gebied voordoen,
en die een overzicht in boekvorm
minder geschikt maken.
Prof. Mr. G.C. Boot, mr. E. CremersHartman, mr. A.C. Damsteegt, mr.
A.G. van Marwijk Kooy
Uitgeverij Kluwer B.V. 2014, 172 p., € 52
ISBN 978 90 1312 440 8

Het gezag van de politie

Hart Publishing 2014, 328 p., € 18,90

Dit boek gaat dieper in op het gezag
dat de politie en andere functionarissen in de publieke ruimte dagelijks
ervaren op de werkvloer. De visie dat
het gezag van de politie tanende is
en dat er iets aan de hand is met de
politiële weerbaarheid wordt breed
gedeeld. Dit boek zoekt onder meer
een antwoord op de vragen ‘Is er iets
met het gezag van de politie aan de
hand?’ en ’Zijn er verschillen tussen
België en Nederland?’ De Stichting
Maatschappij, Veiligheid en Politie
(SMVP), thans Stichting Maatschappij
en Veiligheid (SMV), bracht in 2000
een essaybundel uit getiteld ‘Het
gezag van de politie’. Deze bundel
vormde de opmaat voor een standpunt van de stichting in 2002 met
als titel ‘Politie en haar gezag’. Sinds
het uitbrengen van het standpunt
verstreken er twaalf jaren. Is er in die
tijd iets veranderd?
L. Gunther Moor, P. Ponsaers, M. de
Vries & M. Easton (red.)

ISBN 978 18 4946 152 8

Maklu uitgevers 2014, 184 p., € 35
ISBN 978 90 466 0645 2

Tijdschriften
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Burgerlijk (proces)recht
Tijdschrift voor Civiele
Rechtspleging
22e jrg. nr. 2, mei 2014
Mr. F.J.P. Lock
Ambtshalve toetsing in hogere
beroep. Over de omvang van het
hoger beroep en het door de grieven
ontsloten gebied
– Met het arrest Heesakkers/Voets is
weer eens de vraag onder de aandacht gebracht welke plaats ambtshalve toetsing inneemt in het Nederlandse appelprocesrecht en meer in
het bijzonder hoe die toetsing zich
verhoudt tot het grievenstelsel. In
hoeverre is de rechter in hoger
beroep buiten de grieven om tot
ambtshalve toetsing gehouden? Schr.
geeft uitleg over de begrippen
‘omvang van het hoger beroep’ en
‘het door de grieven ontsloten
gebied’ en bespreekt welke ruimte
het Nederlandse appelprocesrecht
biedt om ambtshalve te toetsen aan
bepalingen van openbare orde. De in
dit verband relevante procesrechtelijke begrippen blijken in literatuur en
jurisprudentie niet altijd eenduidig
te worden gebruikt, waardoor verwarring op de loer ligt. Schr. concludeert
dat het oordeel van de Hoge Raad in
Heesakkers/Voets past binnen het
bestaande kader van de ambtshalve
toetsing in hoger beroep aan de
regels van openbare orde.
Mr. dr. P. Smits
Hoofdbeginselen burgerlijk recht
– In deze kroniek komen aan de
orde: de voortgaande verankering
van enkele hoofdbeginselen, de
bewegingen rond de toegang tot de
burgerlijke rechter, de verdere inrichting van de burgerlijke procedure, de
onverminderde aandacht voor de
afwikkeling van dit proces binnen
een redelijke termijn, de al dan niet
onafhankelijke en onpartijdige positie van de civiele rechter, en ten slotte de openbaarheid en de rechterlijke
motivering.

Het Verzekerings-Archief
91e jrg. nr.1, 1e kwartaal 2014
Dr. N.G. de Jager RA, drs. R.C.L. Bakker
Naturapensioen, van rentenieren
naar ondernemen
– De vraag is of verstrekkingen in

natura aan gepensioneerden een
betere beschikbaarheid en bereikbaarheid van goederen en diensten
garanderen dan uitkeringen in geld.
Dit is een cruciale vraag in het licht
van de vergrijzing in de komende
decennia. In de beschouwing is een
afweging belangrijk met betrekking
tot een mindere keuzevrijheid van de
pensioengerechtigde.
Mr. P. van Zwieten
Het tegenwerkingsverbod en de
medewerkingsplicht in geval van
subrogatie: de reikwijdte van art.
7:962 lid 1 tweede zin BW
– Ingevolge art. 7:962 lid 1 tweede
zin BW is de verzekerde verplicht
zich te onthouden van gedragingen
die uiteindelijk afbreuk doen aan het
verhaalsrecht van de verzekeraar. In
deze bijdrage wordt aandacht
besteed aan de consequenties van
deze bepaling.
M.M. Bazen MSc
Imago van verzekeraars: trends en
verklaringen
– Dit artikel bespreekt de belangrijkste resultaten uit de Consumentenmonitor en doet een aantal aanbevelingen om verzekeraars in staat te
stellen de klanttevredenheid te
bevorderen en het vertrouwen in de
branche te herstellen.

Nieuw Juridisch Weekblad
13e jrg. nr. 303, 28 mei 2014
E. Brewaeys
Raad van State. Procesrechtelijke
vernieuwingen – deel 1
– (België) De wetgever heeft de Raad van
State grondig hervormd bij wet van 20
januari 2014 houdende hervorming van de
bevoegdheid, de procedureregeling en de
organisatie van de Raad van State.
Deze tweedelige bijdrage bespreekt
in detail de procesrechtelijke vernieuwingen voor de Raad van State.
In het eerste deel komt de wettelijke
hervorming aan bod. Het tweede
deel behandelt de inwerkingtreding
van de procedurevoorschriften, de
kosten, de burgerlijke bevoegdheid,
enkele organisatorische maatregelen
en de elektronische procesvoering.

Rechtskundig Weekblad
77e jrg. nr. 38, 24 mei 2014
S. Madou

Verontreinigde Vlaamse gronden in
de nalatenschap: een vergiftigd
geschenk?
– (België) Dit artikel gaat dieper in
op de tot op heden onderbelichte
problematiek van het erven van verontreinigde grond en de daarmee
gepaard gaande moeilijkheden waarmee de erfgenaam geconfronteerd
wordt. Het reikt elementen aan waarmee men als erfgenaam rekening
moet houden alvorens over te gaan
tot het nemen van een beslissing
over de aanvaarding van een nalatenschap. Tevens gaat het in op het niet
onbelangrijke ﬁscale aspect van de
kwestie. Tot slot wordt stilgestaan bij
de kwestie of er behoefte is aan wetgevend optreden hierover.

Tijdschrift voor Privaatrecht
51e jrg. nr. 1, januari-maart 2014
D. Heirbaut
Vijftig jaar privaatrecht in het TPR:
Er is in die tijd veel veranderd
– (België) In de periode 1964-2014
was het Tijdschrift Privaatrecht (TPR)
een bevoorrechte verslaggever, een
motor en soms zelfs een Cassandra
van veel veranderingen in het Belgische privaatrecht. Bij wijze van terugblik probeert deze bijdrage daarom
enkele belangrijke ontwikkelingslijnen van de afgelopen halve eeuw
samen te brengen. Ze gaat daarbij uit
van de ruime deﬁnitie van het privaatrecht die het TPR hanteert. Dit
overzicht van de rechtsleer beperkt
zich wel tot het privaatrecht zoals
het aan bod kwam in het TPR en
behandelt dus niet de volledige
recente geschiedenis van het privaatrecht. Deze tekst kan al evenmin
ingaan op details. Het is echter de
hoop van schr. dat dit artikel voor de
lezer een vertrekpunt kan zijn om
zelf nog eens opnieuw te grasduinen
in de voorbije jaargangen.
S. VandenBogaerde
Vijftig jaar grensoverschrijdende
rechtswetenschap: Het Tijdschrift
voor Privaatrecht
– Deze geschiedkundige bijdrage
over het Tijdschrift Privaatrecht (TPR)
beoogt de wortels van dit belangrijke
rechtswetenschappelijk tijdschrift na
te gaan en de groeifases te analyseren. Juridische tijdschriften staan
niet los van hun maatschappelijke
context en dat reﬂecteert zich vooral
inhoudelijk, wanneer deze of gene
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Tijdschriften

rechtstak aan bod komt. Maar juridische tijdschriften zijn meer dan louter spiegels van een (juridische) realiteit, zij pogen die ook te sturen door
nieuwe ideeën te laten insijpelen. Dit
is voor het TPR zeker het geval
geweest. Vaak zijn dergelijke ideeën
ingegeven door de denkwijzen en
visies die de leden van de redactie
erop nahouden. Zo groeide het TPR
uit de wil tot nationale en internationale samenwerking tussen juristen
die het recht als ingebed in de maatschappij beschouwden.

WPNR
145e jrg. nr. 7021, 31 mei 2014
Prof. mr. B. Wessels
Wie bepaalt de Faillissementswet?
– Onder de vlag ‘Herijking faillissementsrecht’ wordt een zevental wettelijke maatregelen uitgewerkt. Soms
gebruikt het ministerie een ‘kaderregeling’, waarvan de invulling aan de
praktijk wordt overgelaten. De schrijver bekritiseert deze aanpak en
bepleit een vaste, breed samengestelde Insolventieraad.
Mr. ir. F.M. van Cassel-van Zeeland
Buurwegen: oud, afgeschaft maar
nog altijd springlevend. Buurwegen
en recht van overpad vergeleken
– Buurwegen worden beschreven,
het ontstaan en verval wordt besproken en vergeleken met de erfdienstbaarheid recht van overpad. Uitgelegd wordt waarom het
verbintenisrechtelijke recht van
buurwegen niet verjaart en faillissement overleeft.
Mr. P. Ravensbergen
Limitering toezichthoudende
functies bij een stichting
– In dit artikel wordt het toepassingsbereik van de wetgeving voor de limitering van toezichthoudende functies
bij stichtingen belicht. De speciﬁeke
(toekomstige) regeling voor pensioenfondsen komt ook aan bod.

1154
Fiscaal recht
Weekblad Fiscaal Recht
143e jrg. nr. 7051, 30 mei 2014
Th.J.M. van Schendel, WFR 2014/718
“Wat goed is komt snel”
– Schr. pleit voor afschafﬁng van de
werkkostenregeling in de Wet op de
loonbelasting 1964 (Wet LB 1964). Dit
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verdient naar zijn mening de voorkeur boven het met lapmiddelen proberen te repareren van gebleken
tekortkomingen in de huidige werkkostenregeling. De toenmalige Staatssecretaris van Financiën had in een in
2013 gepubliceerde werkkostenregeling (WKR)-verkenning dergelijke
reparatievoorstellen gedaan. In een
internetconsultatie 2013 is een oordeel gevraagd over de WKR en over de
reparatievoorstellen. Het beloofde
evaluatierapport over deze consultatie
is nog steeds niet aan de Tweede
Kamer aangeboden. Schr. pleit ter vervanging van de WKR voor een terugkeer naar het systeem van vrije vergoedingen en verstrekking van vóór
2011, maar wel met een verduidelijking van het ﬁscale loonbegrip door
invoering van een wettelijk beloningsvoordeelcriterium. Het zou nog mooier zijn als de gelegenheid te baat
wordt genomen — mede in het kader
van een mogelijke herziening van het
totale belastingstelsel (Commissie
Van Dijkhuizen) — dat de wetgever
zich verder herbezint over de invulling van het ﬁscale loonbegrip, zoals
invoering van een ﬁnaliteitscriterium.
Prof. mr. dr. P.G.H. Albert,
WFR 2014/724
De onzakelijke lening: hoe nu
verder?
– De onzakelijke lening houdt de ﬁscale gemoederen sinds zes jaar bezig
(HR 9 mei 2008, BNB 2008/191).
Reden voor een terugblik en een
vooruitblik. De terugblik bestaat uit
een beschouwing over de vraag in
hoeverre het concept van de onzakelijke lening past in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB
1969) en welke alternatieven er
waren geweest. Volgens schr. bestaat
de vooruitblik uit een bespreking
van de twee belangrijkste vraagpunten die op dit moment nog aan de
onzakelijke lening kleven.
Prof. dr. H. van den Hurk, WFR
2014/732
De introductie van een algemene
antimisbruikbepaling zet de
Europese Unie jaren terug in de tijd
– De Europese Commissie stelt voor
dat de lidstaten instemmen met een
algemene antimisbruikbepaling in
de Moeder-Dochterrichtlijn. Dit initiatief miskent de problematiek van
verschillen van wetgeving in de
diverse lidstaten evenals de dynamiek in de rechtspraak van het Euro-

pees Hof van Justitie aangezien deze
laatste wel in staat is gebleken met
deze verschillen rekening te houden.
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Gezondheidsrecht
Het Verzekerings-Archief
91e jrg. nr.1, 1e kwartaal 2014
Mr. L.E. Kalkman-Bogerd,
prof. dr. W.M.A. Kalkman
Verzamelen van en omgaan
met medische gegevens in een
woud vol regels in het geval van
medische keuringen en
geneeskundige advisering bij
particuliere verzekeringen
– In het geval van
medische keuringen
en geneeskundige
advisering bij particuliere verzekeringen is
het verzamelen van en
omgaan met medische gegevens door de
geneeskundig adviseur onderworpen
aan een veelheid van wettelijke voorschriften en zelfreguleringsafspraken. Het woud van regels is enerzijds
te complex geworden, terwijl anderzijds die complexiteit ertoe heeft
geleid dat regels soms niet meer met
elkaar in overeenstemming zijn. Van
welke voorschriften is aanpassing
noodzakelijk en wenselijk?
Mr. G.J. de Groot
De zorgverzekering in kort bestek
– Na een korte historische schets
wordt in dit artikel aan de hand van
de toepasselijke wet- en regelgeving
en jurisprudentie de zorgverzekering
op hoofdpunten beschouwd. De conclusie is dat de balans, enkele jaren
na invoering van de Zorgverzekeringswet, positief uitvalt.

Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht
38e jrg. nr. 4, juni 2014
Prof. mr. J.G. Sijmons,
prof. mr. J.H. Hubben
De Tweede Evaluatie Wet op
de beroepen in de individuele
gezondheidszorg
– De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
heeft als doel het bevorderen en
bewaken van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening en de bescher-
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ming van het publiek tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen in
de gezondheidszorg. Anders dan de
voorganger van deze wet, verbiedt de
wet niet het uitoefenen van een
geneeskundig beroep door anderen
dan daartoe regulier opgeleide en
goed gekwaliﬁceerde zorgverleners.
De burger is aldus in de gelegenheid
om te zoeken welke zorg hem of haar
past. De wet kent kwaliteitsbepalingen en een regeling van het tuchtrecht in de individuele gezondheidszorg. In deze bijdrage wordt de
Tweede evaluatie van de Wet besproken. Schrs. concluderen dat de Wet
BIG na twintig jaar aan groot onderhoud toe is. Met name het tuchtrecht
moet worden herzien zodanig dat de
tuchtrechtspraak wordt hersteld in
zijn functie de normen van beroepsmatig handelen in de zorg te scherpen en de gespecialiseerde instantie
te zijn waar de zaken die er echt toe
doen met passende deskundigheid
kunnen worden beoordeeld.

1156
Handels- & economisch recht
Bedrijfsjuridische berichten
Nr. 10, 30 mei 2014
Mr. B.I. Kraaipoel, Bb 2014/27
Het mag niet, maar ik doe het
lekker toch!
– Een contractueel verbod tot overdracht van vorderingen heeft als uitgangspunt uitsluitend verbintenisrechtelijke werking, tenzij uit de
– naar objectieve maatstaven uit te
leggen – formulering daarvan blijkt
dat daarmee goederenrechtelijke
werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2
BW is beoogd. Dit is de strekking van
het arrest Coface Finanz GmbH/Intergamma B.V. van de Hoge Raad van 21
maart 2014. Kort samengevat: het
mag niet, maar het kan wel.
Mr. M. Driese, Bb 2014/28
Het toezicht op
ziektekostenverzekeraars door de
NZa en de samenwerking van de
NZa met DNB en AFM
– Op de ziektekostenverzekeraars
wordt door meerdere toezichthouders toezicht gehouden. Het toezicht
is mede bedoeld om de stabiliteit
van het ziektekostenverzekeringsstel-

sel te garanderen. In dit artikel wordt
het toezicht besproken dat wordt uitgeoefend door een belangrijke toezichthouder: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en komen ook de
samenwerkingsprotocollen tussen De
Nederlandsche Bank (DNB) en de
NZa, en de Autoriteit Financiële
Markt (AFM) en de NZa aan de orde
omdat zij vanuit hun speciﬁeke verantwoordelijkheid eveneens een
belangrijke bijdrage leveren aan het
toezicht op ziektekostenverzekeraars.
Alle overige toezichthouders blijven
in het kader van dit artikel buiten
beschouwing, hoewel zij soms ook in
relatie tot zorgverzekeraars toezicht
uitoefenen.

Maandblad voor
Vermogensrecht
Nr. 5, mei 2014
Mr. J.H.L. Beckers
Art. 2:207c BW is vervallen – leve de
steunverlening?
– Met het schrappen van art. 2:207c
BW is het leerstuk van de (ﬁnanciële)
steunverlening verleden tijd. Naar
huidig recht moet steunverlening
worden getoetst aan de algemene
regels voor bestuurshandelen. In
deze bijdrage wordt ingegaan op het
aansprakelijkheidskader en de betekenis van de regels inzake doeloverschrijding, tegenstrijdig belang en de
pauliana.
Mr. dr. M.F.M. van den Berg,
mr. J.W.P.M. van der Velden,
mr. C.W.M. Vergouwen
De Bitcoin-verzekering. Een kans
voor de ﬁnanciële sector om
klantbelang centraal te stellen in
innovatieve productontwikkeling?
– De juridische kwaliﬁcatie van het
virtuele geld Bitcoin zorgt wereldwijd
voor hoofdbrekens. Schrs. concluderen dat de Bitcoin zich als vermogensrecht naar buitenlands recht
kwaliﬁceert. Om de ontwikkeling van
virtueel geld positief te beïnvloeden
en meer consumentenbescherming
te kunnen bieden, wordt een aanzet
gegeven tot ontwikkeling van een
Bitcoin-verzekering.
Mr. R.D. Lubach
Overschrijding van de redelijke
termijn door rechterlijke instanties.
(Nieuwe) wegen naar aansprakelijkheid en schadevergoeding
– Onlangs deed zich in een onteigeningsprocedure voor de Hoge Raad de
kans voor om algemene opmerkingen

te maken over aansprakelijkheid van
de overheid voor overschrijding van
de redelijke termijn in civiele procedures. Anders dan in het bestuursprocesrecht is hiervoor een afzonderlijke
gang naar de (kanton)rechter nodig.
Materieel zoekt de Hoge Raad echter
aansluiting bij de vaste bedragen en
de factoren inzake termijnoverschrijding, zoals die kenbaar zijn uit de
rechtspraak van de hoogste bestuursrechters en het EHRM.
Mr. L.A. van Amsterdam
Ben ik mijn broeders hoeder? De
bijzondere zorgplicht van banken
bij beleggingsfraude nader bekeken
– Naar aanleiding van een relevant
recent door het Gerechtshof Den
Haag gewezen arrest bespreekt schr.
een aantal aspecten van de bijzondere zorgplicht die een bank jegens
(potentiële) slachtoffers van beleggingsfraude heeft.

Nederlands Tijdschrift voor
Handelsrecht
Nr. 3, juni 2014
Mr. P. van Zwieten
De gesubrogeerde verzekeraar in
het schadeverzekeringsrecht: enkele
knelpunten bij de reikwijdte en de
toepassing van art. 7:962 lid 2 BW
– Het is een verzekeraar op grond
van art. 7:962 lid 2 BW niet toegestaan bij de uitoefening van de door
hem verkregen verhaalsrechten,
nadeel toe te brengen aan de nog bij
de verzekerde resterende vorderingsrechten. Dit uitgangspunt wijkt af
van de algemene regel ex art. 3:277
BW, de regel van de paritas creditorum. In de onderhavige bijdrage
wordt aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis, de ratio, de reikwijdte en de toepassing van de verhaalsrangorde tussen de verzekerde
en de verzekeraar. In deze bijdrage is
ook ruimschoots aandacht voor
rechtsvergelijking. In de bijdrage worden diverse knelpunten gesignaleerd.
Naar aanleiding daarvan doet schr. in
het slot van de bijdrage een voorstel
voor een gewijzigde redactie van art.
7:962 lid 2 BW.
Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
Het ‘redelijk belang’-vereiste:
incidenteel vereiste ex art. 7:941 lid
4 BW of een algemeen vereiste
voor ‘verval van recht’-bedingen in
verzekeringsvoorwaarden?
– In deze bijdrage komt allereerst de
vraag aan de orde of het ‘redelijk
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belang’-vereiste slechts aan de orde is
bij medewerkingsvervalclausules ex
art. 7:941 lid 4 BW of dat dit een algemeen vereiste is dat geldt voor alle
‘verval van recht’-clausules in verzekeringsvoorwaarden. Verder wordt de
vraag behandeld hoe het ‘redelijk
belang’-vereiste zich verhoudt tot het
causaliteitsvereiste ingeval er sprake
is van een ‘verval van recht’-clausule
aangaande risicoverzwaring. Op basis
van een analyse van de rechtspraak
komt onder meer naar voren dat het
proportionaliteitsbeginsel algemeen
toepassing vindt bij ‘verval van recht’bedingen: een gedeeltelijk verval van
het recht op uitkering behoort onder
omstandigheden tot de mogelijkheden. Vervolgens worden behandeld de
stelplicht en de daarmee samenhangende bewijslast bij een beroep op
een ‘verval van recht’-clausule. Het
verdient naar de mening van schr.
aanbeveling om de mogelijkheid van
het gebruik van ‘verval van recht’clausules in verzekeringsvoorwaarden
van een algemene wettelijke grondslag te voorzien.

Tijdschrift voor Compliance
14e jrg. nr. 2, mei 2014
Mr. R.N.M. van der Mast
Nut en noodzaak van compliance
opleiding, training en awareness
– In dit artikel
beantwoordt schr.
aan de hand van
zijn ervaring als
compliance ofﬁcer
en trainer maar ook
als opleidingscoördinator van het
Nederlands Compliance Instituut de
volgende vragen: Is het mogelijk om
awareness op het gebied van integere
bedrijfsvoering te verkrijgen zonder
iedere medewerker op zijn minst uit
te leggen wat de wetgever, maar nog
belangrijker, de instelling zelf onder
integere bedrijfsvoering verstaat?
Wat voor effect heeft het opleiden en
trainen van medewerkers? En is trainen inderdaad de sleutel naar het
creëren van awareness? Iets wat door
velen wordt gezien als een voldongen
feit. Schr. gaat hierbij nadrukkelijk
niet in op statistieken, omdat bij
hem de overtuiging mist dat awareness een exact begrip is. Daarbij
maakt schr. wel direct de kanttekening dat er verschillende aanbieders
in de markt zijn die graag laten zien
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dat de mate van awareness binnen
een organisatie wel is te meten.
Drs. M. Kouwenhoven
De compliance ofﬁcer als
VIP-deskundige
– VIP is een afkorting van veiligheid,
integriteit en een positieve reputatie.
VIP is een kostbaar bezit. Dit merk je
pas als het te laat is. Het is menselijk
om dan te reageren met straf. Ouders
straffen een kind, een docent schorst
een leerling en een werkgever ontslaat een medewerker. Maar, erg slim
is het niet. Je spant het paard achter
de wagen, je creëert een angstcultuur
en je bent altijd te laat. In dit artikel
wordt antwoord gegeven op de vraag
hoe je als compliance ofﬁcer het
paard vóór de wagen spant. Hoe je
ongewenst gedrag voorkomt. Hoe je
straf en beloning combineert. Hoe je
als compliance ofﬁcer koers zet naar
een werkplek waar de beroepseer
hoog is, waar mensen trots zijn op
hun werk, integer met elkaar
omgaan en de klanten tevreden zijn.

1157
Intellectuele eigendom,
mediarecht & informatierecht
Berichten industriële
eigendom
5e jrg. nr. 5, mei 2014
R. de Jong, P. de Jonge, C. Vrendenbarg
Het ex parte-bevel. Een kwantitatief
statistisch onderzoek naar ex parteprocedures in de periode 2007 tot
en met 2012
– Het ex parte-bevel
is één van de processuele nieuwigheden
van de Handhavingsrichtlijn waarmee de
Nederlandse intellectuele eigendomspraktijk is verrijkt. In deze
bijdrage wordt onder meer in kaart
gebracht hoeveel ex parte-verzoeken
in de jaren 2007-2012 (kenbaar) zijn
ingediend en hoeveel toe- en afwijzende beschikkingen daarop (kenbaar) zijn gevolgd. Daarbij wordt
inzicht gegeven in het aantal ex parte-procedures per rechtbank en per
rechtsgebied. Tevens is onderzocht in
hoeveel gevallen een herzieningskortgeding heeft plaatsgevonden en hoeveel ex parte-verzoeken daarbij in

stand zijn gelaten, dan wel zijn herzien. Ook het aantal vervolgprocedures (bodemzaken en appelprocedures) wordt in kaart gebracht. Steeds
trachten schrs. de resultaten van het
onderzoek vanuit verschillende
invalshoeken te belichten.

Juridisch up to Date
Nr. 11, 29 mei 2014
Mr. A.J. Verbeek, mr. A.J. Gieske
Illegaal downloaden ; kan niet
worden gedoogd’ HvJ EU 10 april
2014, C-435/12,
ACI Adam c.s./Stichting Thuiskopie
– Het Europees Hof van Justitie heeft
in zijn uitspraak van 10 april 2014
antwoord gegeven op vragen van de
Hoge Raad naar aanleiding van het
geschil in de zaak ACI c.s./thuiskopie
en SONT. Het Hof bepaalde dat een
wettelijke regeling die het downloaden van auteursrechtelijk beschermd
materiaal uit illegale bron voor privégebruik toestaat in strijd is met het
Europees recht. Schr. onderzoekt of
door deze uitspraak in Nederland nu
direct sprake is van een ‘downloadverbod’, of de thuiskopievergoeding
op losse schroeven staat en de gevolgen voor fabrikanten, importeurs en
consumenten. Hiertoe wordt de
thuiskopieregeling en het arrest van
het Hof besproken. De Nederlandse
thuiskopieregeling is in strijd met de
Auteursrechtrichtlijn; er is een
onmiddellijk verbod op inbreukmakend handelen. Nog niet duidelijk is
of de thuiskopievergoeding onverbindend en onverschuldigd is. De consument kan zich niet meer beroepen
op het op de thuiskopieregeling gebaseerde argument dat het uit illegale
bron kopiëren wettelijk is toegestaan.

Mediaforum
26e jrg. nr. 5, mei 2014
Prof. T. Gibbons
Press regulation in the United
Kingdom. The struggle to
implement the Leveson Report
– In Engeland werden in het ‘Leveson Report’ uit 2012 voorstellen
gedaan voor grote veranderingen in
de regulering van de pers teneinde
hun macht in te tomen. Het doel was
van pers en politiek onafhankelijke
arrangementen te maken die een
standaard voor goede journalistiek
garandeerden en een probaat middel
zouden zijn tegen onacceptabel
gedrag van de pers. Na een schets
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van de achtergronden bespreekt schr.
of deze veranderingen zijn doorgevoerd. Het plan van Leveson stuitte
op fel verzet bij de pers. De pers weigerde mee te werken aan de implementatie van dit plan dat de belangen van de pers, voor wat betreft de
vrijheid van meningsuiting, met de
in een democratische samenleving
bestaande verantwoordelijkheden,
beter dan nu het geval is, in balans
had kunnen brengen.
Mr. F.E. Jensma
De Raad voor de Journalistiek vindt
zichzelf opnieuw uit
– Het draagvlak voor collectieve zelfregulering bij de media met een
hoog institutioneel gehalte en een
dwingende leidraad nam de laatste
jaren af. De Raad voor de Journalistiek heeft na kritiek in 2012 en 2013
een proces van analyse, overleg en
hervorming doorgemaakt. Na onderzoek bleek dat de praktijk alleen een
kleinschalige aanvullende klachtenafhandeling wilde en was het tijd om
de structuur en inhoud van de zelfregulering te herijken. Dit heeft geleid
tot een vernieuwde versie van het
reglement en de leidraad. Schr.
bespreekt de achtergronden die tot
deze nieuwe benadering hebben
geleid. Het jaar 2014 wordt gebruikt
om met deze nieuwe werkwijze ervaring op te doen. Hierbij is het volgens schr. de vraag of het draagvlak
voor een bescheidener en toegankelijkere vorm van zelfregulering kan
groeien.

1158
Jeugd-, relatie- & erfrecht
Advocatenblad
94e jrg. nr. 6, juni 2014
T. Scheltema
‘Het systeem moet op de schop’
–
Kinderombudsman Marc
Dullaert neemt
geen blad voor de
mond. Ouders die
hun kinderen
blootstellen aan
een vechtscheiding plegen ‘geestelijke kindermishandeling’ en om dat te voorkomen
moet de jeugdzorgketen op de schop.
Hulpverlening moet preventief gaan

werken, de advocatuur moet erbij
aansluiten, mediation moet worden
verplicht en de rechter moet de regie
nemen.

1159
Omgevingsrecht
Tijdschrift voor Agrarisch
recht
74e jrg. nr. 5, mei 2014
Mr. dr. T.T. van Zanten
Pacht en faillissement
– Over het thema ‘Pacht en faillissement’ valt anno 2014 een heleboel te
zeggen, mede als gevolg van een aantal belangwekkende ontwikkelingen
in de jurisprudentie met betrekking
tot de positie van de huurder en de
verhuurder in faillissement, die ook
voor de positie van de pachter en de
verpachter van betekenis zijn. Ook
het belang van het onderwerp lijkt
aanzienlijk te zijn toegenomen. Het
aantal faillissementen in de agrarische sector is de laatste jaren als
gevolg van de economische crisis fors
gestegen, hetgeen onvermijdelijk ook
tot faillissementen van pachters en
verpachters heeft geleid. Al met al
genoeg redenen voor een nadere
beschouwing.
Mr. F.C.M. Boesberg
De ruimtelijke gevolgen van
gaswinning in Groningen
– De afgelopen jaren is duidelijk
geworden dat de gaswinning in het
Groningen gasveld en de aardbevingen die daardoor veroorzaakt worden, een groter knelpunt vormen
dan tot dan toe gedacht. De grootste
onzekere factor gaat over welk deel
van de in de ondergrond opgebouwde spanning zich uiteindelijk ontlaadt via aardbevingen, en hoe zwaar
die bevingen dan zijn. Het proces
van gaswinning is nu eenmaal in
gang gezet en kan niet zonder meer
worden teruggedraaid. In dit artikel
wordt allereerst ingegaan op het juridisch kader waarbinnen de NAM
handelt met winning van gas. Vervolgens wordt er een doorkijk gegeven
naar de Europese richtlijn (Eurocode
8) met betrekking tot de aanpassing
van bouwnormen in verband met
aardbevingen. De richtlijn dient te
worden geïmplementeerd in de
Nederlandse wetgeving, meer in het

bijzonder in het Bouwbesluit op nationaal niveau. De verwachting is dat
dit ten minste twee jaar in beslag
gaat nemen. Tot die tijd geldt een
Nationale Praktijk Richtlijn als tijdelijke regeling.

Tijdschrift Omgevingsrecht
Nr. 1, mei 2014
Mr. P.B. Bokelaar
De provinciale Verordening ruimte
las instrument voor verduurzaming
van de veehouderij
– De schaalvergroting en intensivering
in de veehouderij hebben met name in de
concentratiegebieden
geleid tot een verslechtering van het
woon- en leefklimaat.
In deze bijdrage wordt aan de hand
van de jurisprudentie bezien op welke wijze deze verslechtering door
middel van de Verordening ruimte
kan worden tegengegaan. Vervolgens
wordt aan de hand van de Verordening ruimte 2014 van de provincie
Noord-Brabant kritisch bezien of het
mogelijk is dit verslechterde woonen leefklimaat te verbeteren en tegelijkertijd de verduurzaming van de
veehouderij te bevorderen. Geconcludeerd wordt dat door middel van de
algemene regels van de provinciale
Verordening ruimte de vestiging en
uitbreiding van veehouderijen in
aangewezen gebieden kan worden
beperkt of verboden, zelfs als daarmee wordt afgeweken van een reconstructieplan of wanneer reeds maatregelen zijn getroffen op grond van
de regelgeving ter bestrijding van
dierziekten. Uit de wetsgeschiedenis
valt op te maken dat in de Verordening ruimte ook milieunormen kunnen worden opgenomen, tenzij daardoor strijd ontstaat met andere
wetgeving. Daarmee biedt de Verordening ruimte in beginsel de mogelijkheid om het woon- en leefklimaat
te verbeteren en tevens de duurzaamheid van de veehouderij te
bevorderen. Echter, de wijze waarop
de milieunormen in de Verordening
ruimte 2014 van Noord-Brabant zijn
vormgegeven, lijkt – vooral met
betrekking tot de normen voor geur
en ﬁjn stof – juridisch kwetsbaar. De
toekomst moet daarom uitwijzen of
de provinciale Verordening ruimte
ook een bruikbaar instrument is
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voor de verduurzaming van de veehouderij.
Mr. P.P.A. Bodden
Gezondheidsrisico’s van
veehouderijen
– In deze bijdrage wordt stilgestaan
bij de vraag hoe de gezondheidsrisico’s (zoönosen en endotoxinen) van
veehouderijen via het omgevingsrecht worden gereguleerd. Daarbij
worden achtereenvolgens de jurisprudentie over ruimtelijke besluiten, de
jurisprudentie inzake milieubesluiten
en te verwachten beleid aan de orde
gesteld. Tot slot wordt aan de hand
van de Q-koortsepidemie geïllustreerd hoe het systeem thans werkt.

1160
Rechtshulp
Advocatenblad
94e jrg. nr. 6, juni 2014
N. Hupkes, R. Sanders
Het alternatief is bijna een feit
– De afgelopen jaren is veel gezegd
en geschreven over toezicht op de
advocatuur. Inmiddels staat het wetsvoorstel Wet positie en toezicht advocatuur op de agenda van de Eerste
Kamer. Schr. beschrijft vanuit het
perspectief van de advocaat een aantal wijzigingen van dit voorstel en de
gevolgen daarvan. Eerst worden achtereenvolgens besproken het toezicht
en handhaving op grond van de Awb,
de oprichting van een college van
toezicht, de positie en taken van de
lokale deken en de raden van toezicht. Vervolgens is er aandacht voor
de gevolgen van het wetsvoorstel
voor het tucht(proces)recht met de
in het wetsvoorstel opgenomen nieuwe klachtenregeling. De klager is
grifﬁerechten verschuldigd en een
klacht kan directe ﬁnanciële gevolgen hebben voor een advocaat. Daarnaast komt er een nadere regeling
voor de ontvankelijkheid van een
klacht en zijn twee vormen van vooronderzoek van een klachtzaak opgenomen. Tot slot bespreekt schr. onder
meer nog de inschrijving en registratie op het tableau, toezicht op de
beroepsopleiding, de onthefﬁng van
detachering en de uitvoering van
kwaliteitstoetsen.
P. Louwerse
Stunt advocaten
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– Advocatendiensten worden steeds
vaker, vaak via internet (bijvoorbeeld
matchingssites), aangeboden voor
honderd euro of minder per uur.
Schr. onderzoekt of deze websites
een prijzenoorlog ontketenen of dat
sprake is van een gat in de markt.
Deze vragen werden aan enkele advocaten werd voorgelegd. Uit de reacties blijkt dat men niet verwacht dat
deze sites invloed hebben op de prijsvorming in de advocatuur. Over de
toekomst van deze sites bestaat
onzekerheid. Een en ander wordt
geïllustreerd aan de hand van een
ﬁctieve ontslagzaak die aan verschillende bemiddelingssites is voorgelegd. Een steekproef onder bemiddelingsites leerde dat prijzen variëren.
M. Knapen
Win-win-win-situatie
– Procesﬁnanciering is in het buitenland in opmars, maar binnen de
Nederlandse advocatuur een vrijwel
onbekend fenomeen. In Nederland
wordt procesﬁnanciering alleen nog
maar aangeboden door het Amsterdamse investeringsfonds Litifund en
Liesker Legal. Procesﬁnanciering kan
uitkomst bieden in het geval een succesvolle vordering niet kan worden
doorgezet vanwege bijvoorbeeld een
ﬁnancieel tekort. In een dergelijk
geval kan een procesﬁnancier de grifﬁe- en deurwaarderskosten en de
declaraties van de advocaat ﬁnancieren tegen een bepaald percentage
van het te vorderen bedrag. Als deze
vordering niet slaagt, is het risico
voor de procesﬁnancier. Aan de hand
van enkele door schr. geïnterviewde
advocaten die ervaring hebben met
procesﬁnanciering wordt op een rijtje gezet bij welke vorderingen procesﬁnanciering mogelijk is, de voordelen voor de advocaat en de
gevolgen voor de rechterlijke macht.

Tijdschrift voor Civiele
Rechtspleging
22e jrg. nr. 2, mei 2014
Mr. dr. R. Verkijk
Advocatuur
– In deze kroniek zijn sommige
accenten zwaarder aangezet. Dat zijn
dan vooral de aanhangige en actuele
wijziging van de Advocatenwet en
daarmee samenhangend het toezicht
op de balie, alsmede kwesties die
samenhangen met het beroepsgeheim en het verschoningsrecht.

1161
Sociaal Recht
Advocatenblad
94e jrg. nr. 6, juni 2014
C. Nekeman, I. de Laat
Het recht op informatie van de
ondernemingsraad
– Artikel 31 Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de
ondernemingsraad (or) recht heeft
op bepaalde gevraagde en ongevraagde informatie van de onderneming.
Daarnaast moet de onderneming op
verzoek van de or alle inlichtingen
en gegevens verstrekken die de or
voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Hierbij geldt
dat het in beginsel niet aan de
onderneming is om te beslissen of
de or deze informatie nodig heeft. De
informatie moet met enige voortvarendheid worden verstrekt. Ook vertrouwelijke informatie moet worden
verstrekt, de or kan immers geheimhouding worden opgelegd. Als de
organisatie de gevraagde of ongevraagde informatie niet wil geven,
kan de or een vordering instellen bij
de kantonrechter (art. 20 WOR).

Bedrijfsjuridische berichten
Nr. 10, 30 mei 2014
Mr. D.J. Rutgers, Bb 2014/26
Naar een nieuw ontslagrecht (1):
overzicht en inwerkingtreding Werk
en Zekerheid
– Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Werk en
Zekerheid aangenomen. Het voorstel
vloeit voort uit het Sociaal Akkoord
dat kabinet en sociale partners op 11
april 2013 sloten. Naast een vernieuwing van het ontslagrecht bevat het
wetsvoorstel verbeteringen voor de
rechtspositie van ﬂexwerkers en een
aanpassing van de werkloosheidsregelingen. Mede in verband met het
feit dat de eerste artikelen op 1 juli
2014 in werking treden is het de
bedoeling dat op korte termijn het
wetsvoorstel de Eerste Kamer passeert. In dit artikel volgt na een korte
historische context een beschrijving
van het doel dat de wetgever met de
wet beoogt en een overzicht van de
belangrijkste voorgestelde wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. Tot
slot wordt aangegeven wanneer de
wijzigingen in werking treden.

Wetgeving

Waterschapsverkiezingen
Een overzicht van aanhangige wetsvoorstellen en gepubliceerde staatsbladen met links naar de integrale
Kamerstukken is opgenomen op de
NJB-site www.njb.nl

Staatsblad
Nationale Unesco Commissie

Inwerkingtreding
1163 - Besluit tot vaststelling van het
tijdstip van inwerkingtreding van de
Wet aanpassing waterschapsverkiezingen (Stb. 2014, 63)
– Deze wet treedt in werking met
ingang van 1 juli 2014. De regering
kiest met deze wet wat betreft de
waterschapsverkiezingen voor het
behoud van directe verkiezingen. De
wet is beschreven in NJB 2014/449,
aﬂ. 8.
Inwerkingtredingsbesluit van 21-05-2014, Stb. 2014, 184

1162 - Besluit tot wijziging van het
Besluit Nationale Unesco Commissie
inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk en
enkele technische aanpassingen
– Met dit besluit wordt het Besluit
Nationale Unesco Commissie gewijzigd om het beter te laten aansluiten
op de ontstane (uitvoerings)praktijk
en de rol van de Nationale Unesco
Commissie. Dat laatste geldt met
name voor de rol die zij heeft m.b.t.
de Caribische gebiedsdelen van het
Koninkrijk. Deze is gewijzigd sinds
de verandering van de Koninkrijksverhoudingen op 10 oktober 2010.
Sindsdien dienen Curaçao, Aruba en
Sint Maarten zorg te dragen voor een
eigen Nationale Unesco Commissie,
terwijl Bonaire, Saba en Sint Eustatius als bijzondere gemeenten van
Nederland binnen het werkgebied
vallen van de Nederlandse Nationale
Unesco Commissie. Verder is het
besluit geactualiseerd en de verouderde terminologie aangepast. In het
besluit is opgenomen dat voortaan
bij de benoeming van nieuwe commissieleden wordt gewaarborgd dat
binnen de Commissie kennis op de
voor Nederland relevante terreinen
van de Unesco aanwezig is. De planning-en-controlcyclus van de Nationale Unesco Commissie is gekoppeld
aan de cyclus van de organisatie die
belast is met het verzorgen van de
secretariële ondersteuning, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nufﬁc). De commissie moet
voortaan zorgdragen voor een vijfjaarlijkse onafhankelijke evaluatie
van haar werkzaamheden en taakvervulling. Het besluit treedt op 1 juli
2014 in werking.
Besluit van 08-04-2014, Stb. 2014, 180

Nieuwe
wetsvoorstellen
Intrekking Wet bewaarplicht
telecommunicatiegegevens
1164 - Inititatiefwetsvoorstel (22-052014) van het lid Van Tongeren tot
intrekking van de Wet bewaarplicht
telecommunicatiegegevens
– Op 3 mei 2006 trad de Richtlijn
betreffende gegevensbewaring in
werking. De Richtlijn gegevensbewaring formuleert verplichtingen voor
aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en
aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten.
Nederland heeft de Richtlijn gegevensbewaring omgezet in de Wet
bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Hierin is bepaald dat voor
internetbedrijven de bewaarplicht is
gesteld op zes maanden en voor
aanbieders van telecommunicatiediensten op twaalf maanden. De
Richtlijn gegevensbewaring en de
Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens staan op gespannen voet
met fundamentele burgerrechten
zoals het recht op eerbiediging van
het privéleven en op bescherming
van persoonsgegevens. Het Europese
Hof van Justitie oordeelde op 8 april
2014 (in de gevoegde zaken C-293/12
en C-594/12 Digital Rights Ireland en
Seitlinger e.a.) dat de Richtlijn gegevensbewaring een zeer omvangrijke
en bijzonder ernstige inmenging
impliceert in deze fundamentele
rechten, zonder dat deze inmenging
tot het strikt noodzakelijke beperkt

blijft en de grenzen overschrijdt die
met het oog op het evenredigheidsbeginsel in acht moeten worden
genomen. Volgens het Hof kunnen
deze gegevens zeer nauwkeurige aanwijzingen verschaffen over het privéleven van degenen van wie de gegevens worden bewaard, waaronder de
gewoonten van het dagelijks leven,
de plaatsen van tijdelijk of permanent verblijf, de sociale relaties en de
activiteiten die de persoon uitoefent.
Het Europese Hof van Justitie kwam
tot het oordeel dat de Richtlijn gegevensbewaring daarom per direct en
met terugwerkende kracht ongeldig
moet worden verklaard.
Nu de Richtlijn gegevensbewaring
ongeldig is verklaard, is voor EU-lidstaten de verplichting weggevallen te
voorzien in een wettelijke grondslag
voor een bewaarplicht van telecommunicatiegegevens. Instandhouding
van deze wet zou betekenen dat de
door het Europese Hof van Justitie
geconstateerde burgerrechtenschendingen voortduren. Dat is naar het
oordeel van de initiatiefnemer
onaanvaardbaar en daarom stelt zij
voor de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens in te trekken. De
gevolgen van het intrekken van de
Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens voor de opsporing en vervolging van criminaliteit zijn naar de
verwachtingen van de initiatiefnemer beperkt. Voor telefonische gegevens kunnen opsporingsdiensten
gegevens blijven vorderen van de
telecomaanbieders, voor zover die
deze gegevens al bewaren ten behoeve van de eigen administratie. Gegevens van internetaanbieders worden,
zo blijkt uit evaluaties, in de praktijk
nauwelijks geraadpleegd en nog minder gebruikt in rechtszaken. Deze
aanbieders kunnen echter niet langer worden verplicht gegevens van al
hun klanten te bewaren ten behoeve
van de opsporing. Providers bewaren
verkeersgegevens zolang dat nodig is
voor hun bedrijfsvoering en toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. In de praktijk blijkt die bewaarperiode te
volstaan. De initiatiefnemer is van
oordeel dat inzake het bewaren en
raadplegen van verkeersgegevens
voorzien moet worden in een nieuwe
wettelijke bevoegdheid, waarin een
duidelijke belangenafweging is
gemaakt in de belangen van de
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handhaving van strafwetten enerzijds en de belangen van de bescherming van aan eenieder toekomende
mensen- en grondrechten en de
beginselen van proportionaliteit en
subsidiariteit anderzijds.
Kamerstukken II 2013/14, 33 939, nrs. 1-3

Elektronische vispas
1165 - Wetsvoorstel (23-05-2014) tot
wijziging van de Visserijwet 1963 om
de mogelijkheid op te nemen om
gegevens van de schriftelijke toestemming voor sportvisserij op de
binnenwateren elektronisch te kunnen verstrekken in plaats van uitsluitend op schrift
– Het overgrote deel van de Nederlandse binnenwateren kan door sportvissers worden bevist. De hiervoor
benodigde schriftelijke toestemming
wordt in veel gevallen namens vele
visrechthebbenden, waaronder de
Staat, uitgegeven door Sportvisserij
Nederland. Deze toestemming wordt
in twee delen uitgegeven: een VISpas
en een uitgebreide beschrijving in
welke wateren gevist mag worden.
Veel sportvissers ervaren het meenemen van het boekwerk als hinderlijk.
Sportvisserij Nederland zorgt nu al
naast de fysieke uitgifte van het boekwerk op schrift voor brede digitale
beschikbaarheid van de gegevens via
haar website en d.m.v. een speciale
applicatie voor mobiel internet. Voorgesteld wordt te bepalen dat schriftelijkheid van de gegevens geen voorwaarde voor geldigheid van de
schriftelijke toestemming is als de
desbetreffende gegevens: a. elektronisch beschikbaar zijn gesteld door
degene die de toestemming heeft
gegeven (in de huidige praktijk vooral: Sportvisserij Nederland) en b. de
houder van de toestemming (de
sportvisser) de aldus beschikbaar
gestelde gegevens ook kan tonen. Op
deze wijze blijft geborgd dat niet
alleen de opsporingsambtenaar maar
ook de sportvisser zelf ter plaatse
altijd beschikt over de noodzakelijke
informatie om te kunnen bepalen of
hij mag vissen. Voorgesteld wordt niet
nader te beperken om welke gegevens
het moet gaan. Zo heeft Sportvisserij
Nederland dan de mogelijkheid op
termijn eventueel alle gegevens elektronisch ter beschikking te stellen.
Kamerstukken II 2013/14, 33 947, nrs. 1-3
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Beroepsonderwijs
1166 - Wetsvoorstel (27- 05-2014) tot
wijziging van onder meer de Wet
educatie en beroepsonderwijs i.v.m.
het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het
beroepsonderwijs)
– Het doel van dit wetsvoorstel is het
realiseren van een betere aansluiting
van het opleidingenaanbod op de
arbeidsmarkt en een doelmatiger
spreiding van het opleidingenaanbod. Uitgangspunt daarbij is dat de
verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het opleidingenaanbod
bij onderwijsinstellingen ligt. Van
onderwijsinstellingen wordt verwacht deze verantwoordelijkheid in
nauw overleg en afstemming met
het (regionale) bedrijfsleven en met
(nabijgelegen) onderwijsinstellingen
vorm te geven. Het wetsvoorstel
voorziet in de volgende onderdelen
die erop gericht zijn zelfregulering te
versterken:
žĊąàäėĮôüěôąěġäÿÿôąðäąĮĊėàäąĭäėplicht om te zorgen voor een goede,
objectieve informatievoorziening aan
aankomende deelnemers over relevante aspecten van de opleiding,
waaronder de onderwijskwaliteit en
het arbeidsmarktperspectief;
žąĊðĤôġàėĤýýäÿôüýäėĮĊėàġÛäĔÐÐÿà
dat onderwijsinstellingen alleen
opleidingen mogen aanbieden
indien sprake is van voldoende
arbeidsmarktperspectief na beëindiging van de opleiding;
žôąóäġĮäġěĭĊĊėěġäÿôěääąąôäĤĮä
zorgplicht doelmatigheid opgenomen, die instellingen verplicht zich
ervan te vergewissen of het verzorgen van een beroepsopleiding door
de instelling, gelet op het geheel van
voorzieningen op het gebied van het
beroepsonderwijs, doelmatig is.
Behalve de Wet educatie en beroepsonderwijs worden ook de Wet op het
onderwijstoezicht en de Wet educatie
en beroepsonderwijs BES gewijzigd.
Kamerstukken II 2013/14, 33 948, nrs. 1-4
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Vervolgstukken
Concentratietoetsing zorg
Brief van de Minister van VWS (0206-2014) over het wetsvoorstel (9-52012) tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet
cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig
signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg alsmede in verband
met het aanscherpen van procedures
met het oog op de kwaliteit en
bereikbaarheid van zorg.
– Brief inzake de spreiding van algemene ziekenhuizen.
Kamerstukken I 2013/14, 33 253, H

Verticale integratie zorg
Tweede nader verslag (01-06-2014)
over het wetsvoorstel tot wijziging
van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten,
teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg
laten aanbieden door zorgaanbieders
waarin zij zelf zeggenschap hebben.
Kamerstukken II 2013/14, 33 362, nr. 13

Stroomlijning markttoezicht
Verslag (02-06-2014) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en
Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het
door de Autoriteit Consument en
Markt te houden markttoezicht.
Kamerstukken I 2013/14, 33 622, F

Doorberekenen kosten
veiligheidsonderzoeken
Nota n.a.v. het verslag (28-05-2014)
bij het wetsvoorstel tot wijziging van
de Wet veiligheidsonderzoeken in
verband met het opnemen van een
grondslag voor het doorberekenen
van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken
alsmede enkele andere wijzigingen.
Kamerstukken II 2013/14, 33 673, nr. 6

Dierproeven
Verslag (03-06-2014) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op
de dierproeven in verband met
implementatie van richtlijn 2010/63/
EU.
Kamerstukken I 2013/14, 33 692, H

Wetgeving

Versobering kindregelingen
Verslag (30-05-2014) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het
kindgebonden budget, de Wet werk
en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studieﬁnanciering
2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen.

bij het wetsvoorstel tot wijziging van
de Pensioenwet, de Wet verplichte
beroepspensioenregeling en enkele
andere wetten in verband met het
van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen.
Kamerstukken II 2013/14, 33 863, nr. 10

Kamerstukken I 2013/14, 33 716, E

Langdurige Zorg
Voortgezette
tenuitvoerlegging
Verslag (28-05-2014) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling
van de bepaling over de procedure
van voortgezette tenuitvoerlegging.
Kamerstukken II 2013/14, 33 742, nr. 10

Warenwetswijzigingen
Nota n.a.v. het verslag en nota van
wijziging (15-06-2014) bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen
van het maximum bedrag van de
bestuurlijke boete en enkele andere
wijzigingen waaronder regels inzake
het aanprijzen van het aanbrengen
van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van
de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen.
Kamerstukken II 2013/14, 33 775, nrs. 6 en 7

Verslag van een rondetafelgesprek
(02-06-2014) over het wetsvoorstel
met Regels inzake de verzekering van
zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg).
Kamerstukken II 2013/14, 33 891, nr. 7

Mediawet 2008
Eindverslag (03-06-2014) over het
wetsvoorstel tot herstel van wetstechnische gebreken en aanpassingen van technische aard met name
in de Mediawet 2008.
Kamerstukken I 2013/14, 33 923, A
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Nota’s,
rapporten &
verslagen

Kapitaalvereisten
Voorlopig verslag (03-06-2014) over
het wetsvoorstel voor een implementatiewet richtlijn en verordening
kapitaalvereisten.
Kamerstukken I 2013/14, 33 849, B

Definitie hoofdverblijf in
dezelfde woning en einde
voorschotregeling AOW
Nota n.a.v. het verslag (02-06-2014)
bij het wetsvoorstel tot wijziging van
de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een
grondslag voor het stellen van regels
ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het
hoofdverblijf in dezelfde woning
Kamerstukken II 2013/14, 33 853, nr. 6

Verzamelwet pensioenen
2014
Nota n.a.v. het verslag (27-05-2014)

Fraude in sociale zekerheid
Brief van de Minister voor SZW (2605-2014) over het eerste jaar van de
uitvoeringspraktijk van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet).
– Ingegaan wordt op de toepassing
van de Fraudewet bij de uitvoering
van de sociale zekerheidswetten en
de toepassing bij de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav). Ook wordt kort
ingegaan op twee andere wetten met
betrekking tot arbeidsmarktfraude:
de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) en de Wet allocatie arbeid door intermediairs
(Waadi). Tevens worden de voortgang
en de (eerste) resultaten van de
maatregelen op het terrein van
de fraudeaanpak en handhaving
benoemd. Uit deze monitor blijkt dat
er goede praktijkvoorbeelden zijn,

maar ook knelpunten in de uitvoering. De minister ziet op basis van
deze eerste inventarisatie geen aanleiding om de wet aan te passen.
Samen met de uitvoering wordt
bekeken hoe de ruimte die de wet
biedt maximaal kan worden benut.
Met toepassing van de Fraudewet
zijn door het UWV 17.705 boetes
opgelegd met een boetebedrag van
€ 19 miljoen. Het benadelingsbedrag
behorend bij deze zaken is € 28,8
miljoen. Bij 3.594 boetes heeft het
UWV verminderde verwijtbaarheid
vastgesteld, voornamelijk in de categorie 25% verwijtbaar. Vanwege de
variëteit aan overtredingen bij het
UWV is bij de boeteoplegging de verminderde verwijtbaarheid in percentages van 25, 50, 75 uitgewerkt. Er
werden 7.833 minimumboetes van
€ 150 opgelegd. Het UWV heeft in
2013 onder het regime van de Fraudewet geen zaken gehad waarbij het
benadelingsbedrag boven de aangiftegrens van € 50.000 lag. Door de
SVB zijn 3.770 boetes opgelegd
(in 2012: 8.188) met een totaal boetebedrag van € 2,5 miljoen (in 2012:
€ 1,4 miljoen). Er werden 184 minimumboetes van € 150 opgelegd. Er
zijn in 2013 5.244 waarschuwingen
opgelegd (in 2012: 9.159). Er zijn door
de SVB in 2013 minder boetes opgelegd en minder waarschuwingen
afgegeven dan in 2012 maar het totale boetebedrag is toegenomen. Bij 6
gevallen was sprake van een benadelingsbedrag boven de € 50.000 en is
aangifte gedaan bij het OM. Volgens
de Fraudewet moeten de gemeenten,
net als het UWV en de SVB, bij overtreding van de inlichtingenplicht
altijd een boete opleggen, tenzij er
redenen zijn om dit niet te doen. Cijfers van het CBS laten zien dat door
gemeenten relatief weinig boetes
(2.430) zijn opgelegd in relatie tot
het aantal vorderingen (18.585) in de
periode januari tot en met september 2013. De belangrijkste oorzaak
hiervan is het overgangsrecht.
De Fraudewet geeft het UWV, de SVB
en gemeenten de verplichting gedurende tien jaar terug te vorderen. De
incassoratio van het UWV varieert
per wet en ligt voor vorderingen ontstaan in het jaar 2013 tussen de 16
en 33%. Ook de incassoratio van de
SVB varieert per wet en ligt voor vorderingen ontstaan in 2013 tussen de
11,5 en 53%. De incassoratio van
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gemeenten voor fraudevorderingen
die zijn ontstaan in de periode 1
januari 2013 tot en met september
2013 bedraagt 3,4%. De SVB, UWV en
meer speciﬁek de gemeenten hebben
aangegeven dat de mogelijkheden
om vorderingen te innen vaak zijn
beperkt, waardoor de incassoratio
laag blijft. De vordering, bij de eerste
overtreding van de inlichtingenplicht, wordt geïnd met toepassing
van de beslagvrije voet. Hierdoor is
in de meeste gevallen het maandelijks terug te vorderen bedrag
beperkt.
Kamerstukken II 2013/14, 17 050, nr. 474

Veiligheid vreemdelingen
Brief van de Staatssecretaris van VenJ
(23-05-2014) met de beleidsreactie op
het rapport van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid (OvV) ‘Veiligheid van
vreemdelingen’ d.d. 24-04-2014.
– Het rapport geeft een breed beeld
van de vreemdelingenketen en de
positie van de vreemdeling daarbinnen. De bewindsman is blij met de
constatering van de OvV ‘dat er geen
aanwijzingen zijn dat asielzoekers en
uitgeprocedeerde asielzoekers in
opvanglocaties en detentiecentra
structureel onveilig zijn.’ Dat neemt
niet weg dat uit het rapport blijkt dat
er verbeteringen mogelijk zijn.
Een aantal van de risico’s die de OvV
benoemt zijn niet (volledig) weg te
nemen. Het bestaan van risico’s in de
vreemdelingenketen is, zoals ook
elders, feitelijk onvermijdbaar. Ook
de opstelling en keuzes van de
vreemdeling spelen daarbij een rol.
Het rapport wordt te kort gedaan
wanneer het enkel zou worden
gezien als een instrument om te
komen tot de zeven daarin vervatte
aanbevelingen. Het onderzoek van de
OvV is uitvoerig geweest en biedt
een belangrijk inzicht in het werk
van de vreemdelingenketen. Het
gehele rapport, met conclusies en
deelconclusies wordt in de komende
tijd op veel plaatsen binnen de
vreemdelingenketen gebruikt om
bestaande werkprocessen te toetsen
en waar mogelijk verbeteringen aan
te brengen. In deze beleidsreactie
richt de staatssecretaris zich evenwel
primair op de aanbevelingen uit het
rapport die stuk voor stuk worden
behandeld. Tevens wordt gereageerd
op de, als bijlage meegestuurde,
‘Monitor Vreemdelingenketen’ van de
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Inspectie Veiligheid en Justitie.
Kamerstukken II 2013/14, 19 637, nr. 1822

Civiel gebruik drones
Brief van de Minister van BuZa (1605-2014) met een ﬁche inzake een
Mededeling Europese luchtvaartmarkt voor het veilige en duurzame
civiele gebruik van drones.
– De mededeling presenteert de strategie die de Europese Commissie
heeft ontwikkeld om tot een gezamenlijke markt voor het civiel
gebruik van Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS; op afstand
bestuurde luchtvaartuigen – drones,
een speciale categorie van onbemande luchtvaartuigen) te komen. Voorbeelden van het civiel gebruik van
RPAS zijn onder andere werkzaamheden ten behoeve van landbouw,
luchtfotograﬁe en inspectie van
infrastructurele werken. Het doel van
de strategie is tweeledig. Allereerst is
het de bedoeling om de maatschappelijke voordelen van de RPAS technologie te benutten in Europa. Tegelijkertijd wil de Commissie de
bezorgdheid van burgers over deze
nieuwe technologische ontwikkeling
goed adresseren. Dit gebeurt middels
openbaar debat en beschermende
maatregelen. Daarnaast moet deze
strategie de voorwaarden opleveren
om een wereldwijd concurrerende
maakindustrie en dienstensector
rond RPAS technologie te realiseren
in Europa. De strategie is op drie pijlers gebouwd:
1. Proportionele regelgeving om een
veilige integratie in het Europese
luchtruim te realiseren; 2. Onderzoek
en ontwikkeling (O&O) om noodzakelijke technologieën te ontwikkelen
voor de integratie in het luchtruim
en om de Europese industrie in staat
te stellen een concurrerende positie
op de mondiale markt te verwerven;
3. Maatschappelijke acceptatie door
zaken als privacy, gegevensbescherming, burgerrechtelijke aansprakelijkheid, verzekering en beveiliging
goed te regelen.
Kamerstukken II 2013/14, 22 112, nr. 1849

Zwartwerk
Brief van de Minister van BuZa (1605-2014) met een ﬁche inzake een
Besluit Europees platform tegengaan
zwartwerk.
– Dit besluit strekt tot oprichting van
een Europees platform ten behoeve

van een betere samenwerking tussen
de lidstaten en de Unie bij de bestrijding van verschillende vormen van
zwartwerk en schijnzelfstandigheid
en daartoe kennis bijeen te brengen.
De samenwerking tussen de lidstaten
en de technische mogelijkheden tot
bestrijding van grensoverschrijdend
misbruik moeten worden verbeterd,
en het bewustzijn van het belang van
de bestrijding van misbruik vergroot.
Dat moet geschieden door het uitwisselen van best practices, het ontwikkelen van kennis, en het coördineren van grensoverschrijdende
acties. Nederland kan instemmen
met oprichting van zo’n platform.
Kamerstukken II 2013/14, 22 112, nr. 1852

Conflictmineralen
Brief van de Minister van BuZa (1605-2014) met een ﬁche inzake een
Verordening conﬂictmineralen.
– De internationale handel in mineralen uit onstabiele regio’s kan
gewelddadige conﬂicten aanwakkeren en doen voortduren. Het voorstel
beoogt het risico op ﬁnanciering van
gewapende groepen te verkleinen en
ernstige misstanden die gepaard
gaan met de winning, het vervoer en
het verhandelen van de betrokken
mineralen, tegen te gaan. Het heeft
betrekking op alle ondernemingen in
de EU die tin, tantaal, wolfraam en
goud in ruwe vorm, als erts of metaal
in de EU importeren. Het voorstel
deﬁnieert de voorwaarden voor zelfcertiﬁcering als verantwoorde importeur. Het voorstel moet het ook voor
downstream-afnemers gemakkelijker
maken om due diligence te betrachten. Het probleem van conﬂictmineralen doet zich nadrukkelijk voor in
het Grote Meren gebied in Afrika.
Maar het voorstel beperkt zich niet
tot deze regio en kan ook betrekking
hebben op andere conﬂict- of
hoogrisicogebieden. Conﬂict- en
hoogrisicogebieden worden in het
voorstel gedeﬁnieerd als gebieden
met een gewapend conﬂict of een
onstabiele situatie in de nasleep van
een conﬂict, evenals gebieden zonder
of met een zwak bestuur en zonder
of met beperkte veiligheid, zoals
falende staten, en met wijdverspreide
en systematische schendingen van
het internationaal recht, met inbegrip van schendingen van de mensenrechten. Het voorstel verplicht
importeurs die kiezen voor zelfcerti-

Wetgeving

ﬁcering om de OESO-handleiding
voor due diligence te implementeren. Dat wil zeggen dat verantwoorde
importeurs van mineralen, ertsen en
metalen die binnen de verordening
vallen een bedrijfsbeheersysteem
moeten inrichten; risico’s in de toeleveringsketen moeten vaststellen en
beoordelen; een strategie moeten
opstellen en implementeren om met
de vastgestelde risico’s om te gaan;
een onafhankelijke due diligence
audit moeten laten uitvoeren; en
verslag moeten uitbrengen over due
diligence in de toeleveringsketen.
Kamerstukken II 2013/14, 22 112, nr. 1853

Ouderen van de toekomst
Brief van de Staatssecretaris van
VWS (23-05-2014) bij de aanbieding
van de overzichtstudie ‘Ouderen van
de toekomst’.
– Het onderzoek is door het Nivel
uitgevoerd in het kader van de hervormingen van de langdurige zorg
en als bijlage aan de brief toegevoegd. In de studie staan de wensen
en mogelijkheden voor wonen, welzijn en zorg van ouderen en toekomstige ouderen centraal. Daarvoor zijn
bestaande onderzoeksgegevens en
beleidsdocumenten geanalyseerd,
maar zijn ook deskundigen geïnterviewd en is een vragenlijstonderzoek
gedaan onder (toekomstige) ouderen.
Kamerstukken II 2013/14, 29 389, nr. 72

Natuurnetwerk
Brief van de Staatssecretaris van EZ
(22-05-2014) over de voortgang in de
realisatie van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
– Vanaf 2014 stelt het Rijk jaarlijks
gemiddeld € 100 miljoen beschikbaar voor de verwerving en inrichting van het Natuurnetwerk Nederland uit de in het regeerakkoord
afgesproken € 200 miljoen voor
natuurintensivering. Tevens zetten
Rijk en provincies de reeds verworven ruilgronden in. Voor nagenoeg
alle provincies geldt dat het Natuurnetwerk Nederland beperkter van
omvang is dan de oorspronkelijke
EHS, maar groter dan de herijkte EHS
in het eerdere Bestuursakkoord
Natuur. De planologische begrenzing
van het Natuurnetwerk Nederland
loopt via het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en
verordeningen. In de meeste provin-

cies is de begrenzing afgerond, in de
overige gevallen is de deﬁnitieve
besluitvorming voor de zomer 2014
gereed.
Kamerstukken II 2013/14, 30 825, nr. 212

Gesubsidieerde
rechtsbijstand
Verslag van een Algemeen Overleg
van 26-03-2014 (vastgesteld 27-052014) over de aangekondigde stelselwijziging gesubsidieerde rechtsbijstand.
– Er is gesproken over de volgende
ĊąàäėĮäėĔäąũžàäÛėôäíĭÐąàä
Staatssecretaris van VenJ d.d. 7 mei
2012 inzake onderzoek kwaliteit
advocatuur rechtsbijstandsverzekeraars (Kamerstuk 31 753, nr. 50);
žàäÛėôäíĭÐąàäOġÐÐġěěäÜėäġÐėôěĭÐą
VenJ d.d. 7 mei 2012 inzake vraagpunten gesubsidieerde rechtsbijstand (Kamerstuk 31 753, nr. 51);
žàäÛėôäíĭÐąàä8ôąôěġäėĭÐą`äą/
d.d. 11 juli 2012 betreffende vernieuwing stelsel van gesubsidieerde
rechtsbijstand (Kamerstuk 31 753, nr.
ƥƢƁŨžàäÛėôäíĭÐąàäOġÐÐġěěäÜėäġÐėôě
van VenJ d.d. 12 juli 2013 inzake stelselvernieuwing rechtsbijstand
(KamerstukƣơƧƥƣŧąėŪƦƤƁŨžàäÛėôäí
van de Staatssecretaris van VenJ d.d.
8 november 2014 inzake verordening
resultaatgerelateerde beloning advocaten (no cure no pay) (Kamerstuk 31
ƧƥƣŧąėŪƦƥƁŨžàäÛėôäíĭÐąàäOġÐÐġěsecretaris van VenJ d.d. 19 november
2013 inzake de brief over de beoogde
bijstelling van de maatregelen ter
zake het strafrecht en de beantwoording van een vraag van het lid Helder (KamerstukƣơƧƥƣŧąėŪƦƦƁŨžàä
ÛėôäíĭÐąàä8ôąôěġäėĭÐą`äą/àŪàŪ
16 december 2013 met afschrift van
de brief aan de Eerste Kamer betreffende de motie-Kox c.s. over het
garanderen van de toegang tot rechġäėäąėäÜóġěóĤÿĔŨžàäÛėôäíĭÐąàä
Staatssecretaris van VenJ d.d.
18 februari 2014 inzake stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand (Kamerstuk 31 753, nr. 70).
Kamerstukken II 2013/14, 31 753, nr. 84

Integratiebeleid
ėôäíĭÐąàä8ôąôěġäėĭÐąOfaƀƢƣź
05-2014) bij aanbieding van de rapportages Antilliaanse-Nederlanders
ƢƠơƣäą8ÐėĊýýÐÐąěäź9äàäėÿÐąàäėě
2013.
– In deze onderzoeken zijn cijfers
over 2012 opgenomen over de posi-

ġôäĭÐąąġôÿÿôÐÐąěäźäą8ÐėĊýýÐÐąěä
Nederlanders op de terreinen van
onderwijs, werkloosheid, uitkeringen
en criminaliteit. In de periode 2009–
2012 heeft het Rijk samengewerkt
met twee samenwerkingsverbanden
van elk 22 gemeenten in de aanpak
van de problematiek rond AntilliÐÐąěź9äàäėÿÐąàěääą8ÐėĊýýÐÐąěź
Nederlandse risicojeugd. Het doelgroepspeciﬁeke beleid en de
subsidies zijn inmiddels beëindigd.
Doel van de aanpak was om de oververtegenwoordiging van deze groepen jongeren op de terreinen voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en
uitkeringsgebruik en criminaliteit
terug te dringen. Om de betrokken
gemeenten inzicht te bieden in de
omvang van de problematiek en om
de voortgang in beeld te brengen is
er jaarlijks een monitoronderzoek
uitgevoerd. De doelstellingen om de
oververtegenwoordiging terug te
dringen zijn op de meeste terreinen
niet gehaald.
Bij Antilliaans-Nederlandse jeugd is
de oververtegenwoordiging alleen
teruggelopen bij jongere werkzoekenden en uitkeringsgebruik door jongeėäąŪôü8ÐėĊýýÐÐąěź9äàäėÿÐąàěä
jeugd is de doelstelling om de oververtegenwoordiging terug te dringen
alleen bij de werkzoekenden gehaald.
Hoopgevend is dat het aandeel verdachten bij beide groepen afneemt.
äĳäġėäąàôěÛôüàäÐÐąĔÐý8ÐėĊýkaans-Nederlandse risicojeugd, met
een afname in de leeftijdsgroep 12
tot 24 jaar van 9,6% in 2009 naar
8,2% in 2012, duidelijker zichtbaar
dan bij de aanpak Antilliaans-Nederlandse risicojeugd met een afname
van 6,4% naar 6,2%.
Ook vanuit het Rijk blijft er aandacht
voor de problematiek van het terugdringen van de oververtegenwoordiging van deze groepen jongeren op
de terreinen voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en uitkeringsgebruik en criminaliteit. De generieke
benadering zorgt ervoor dat de
breedte van de problematiek wordt
aangepakt en daardoor effectiever
kan werken. Daarbij dient er wel
ruimte te zijn voor maatwerk waar
dat nodig is voor speciﬁeke problemen die sommige migrantengroepen
ondervinden. Ouders spelen een
belangrijke rol bij het voorkomen
van probleemgedrag en bij het stimuleren van de leerprestaties van
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hun kinderen. Ouders zijn zich niet
altijd bewust van deze rol en hebben
ook niet altijd het juiste netwerk om
vragen over de opvoeding van hun
kinderen te kunnen stellen. SZW
ondersteunt daarom een project
waarbij ouders in een drietal pilots
op lokaal niveau een werkwijze ontwikkelen die bewustwording bevordert en het opvoednetwerk versterkt
met andere ouders en professionals.
Kamerstukken II 2013/14, 32 824, nr. 61

Tijdelijke verhuur
Brief van de Minister voor WenR (1605-2014) met een periodieke rapportage over aard en omvang van tijdelijke verhuur, in antwoord op een
aangenomen motie.
– Bij de beoordeling van deze rapportage dient te worden bedacht dat het
voor het eerst is dat aard en omvang
van tijdelijke verhuur en antikraak in
beeld worden gebracht. De rapportage is opgebouwd langs de lijn van de
te onderscheiden soorten tijdelijke
verhuur en antikraak. De gegevens
van de rapportage zijn ontleend aan
een rapport van Companen en informatie van de Nederlandse Vereniging
van Banken (NVB), de website Pararius.nl, de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) en de
Stichting Keurmerk Leegstandbeheer
(KLB). Het rapport is als bijlage bijgevoegd. Uit het rapport blijkt dat in
2013 ongeveer 150 vergunningen
voor tijdelijke verhuur van woonruimte in een gebouw zijn verleend.
Het betrof in totaal ruim 550 woningen. Voor de aanvragers van deze
categorie vergunningen is van
belang dat de wijziging van de regelgeving om de periode van tijdelijke
onthefﬁng van de bestemming
van vijf naar tien jaar te brengen nog
niet is gerealiseerd. Naar verwachting
krijgt deze wijziging op 1 oktober
2014 zijn beslag. Uit het rapport
blijkt dat in 2013 inclusief verlengingen ruim 14.000 vergunningen door
gemeenten zijn afgegeven voor de
verhuur van te koop staande woningen. Het betreft ruim 16.000 woonruimten, redelijk evenwichtig verdeeld over de gemeenten. De
verlengingen zijn alleen in de eerste
helft van 2013 afgegeven. Na de
wijziging van de Leegstandwet per 1
juli 2013 worden deze vergunningen
voor vijf jaar ineens afgegeven.
Uit het rapport blijkt verder dat in
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2013 door gemeenten ruim 6.000
vergunningen zijn verstrekt voor de
tijdelijke verhuur van woningen die
op de nominatie staan voor sloop of
renovatie. 4.000 van deze vergunningen betreffen verlengingen. In totaal
gaat het om bijna 13.000 woningen.
Om de antikraak-sector in beeld te
krijgen, is informatie opgevraagd bij
de VLBN en de KLB. In totaal hebben
13 leegstandbeheerders informatie
geleverd t.b.v. deze rapportage. Het
ėäěĤÿġÐÐġôěÐÿěĭĊÿðġũž'ąġĊġÐÐÿĳôüą
ongeveer 6.500 panden in beheer via
ÛėĤôýÿääąÜĊąěġėĤÜġôäěŨž&äġÐÐąġÐÿ
mensen dat in deze panden met
antikraakcontracten verblijft is ongeĭääėơƢŪƠƠƠŨž`ÐąàäÛäóääėàäĔÐąden zijn ongeveer 4.200 woningen,
1.300 kantoren en 1.000 overige
gebouwen. Hiermee is een eerste rapportage over aard en omvang van tijdelijke verhuur op basis van vergunningen onder de Leegstandwet en
over aard en omvang van antikraak
gegeven.
Kamerstukken II 2013/14, 33 436, nr. 39

Europees OM
Verslag van een schriftelijk overleg
(vastgesteld 02-06-2014) tussen de
vaste commissies voor Immigratie &
Asiel/JBZ-raad en VenJ en de Minister
van VenJ over het voorstel van het
Griekse Voorzitterschap tot instelling
van het Europees OM.
– De minister heeft allereerst met
belangstelling kennnis genomen van
het position paper over het EOM dat
is opgesteld door rapporteur Van der
Steur namens een meerderheid van
de Tweede Kamer. Hij is voornemens
in de komende JBZ-Raad van 5–6 juni
a.s. melding te maken van deze position paper en de belangrijkste punten daaruit te lichten. Het Voorzitterschap heeft het onderwerp EOM voor
de komende JBZ-Raad geagendeerd
voor een oriënterend debat. Het
voorstel bouwt voort op het oorspronkelijke voorstel van de Commissie en beperkt zich tot de taken,
structuur en bevoegdheden van het
EOM. Het document wijkt op deze
punten sterk af van het voorstel van
de Commissie, maar moet niet worden gezien als een volledig alternatief voorstel. Het Voorzitterschap
beoogde op basis van het tot dan toe
gevoerde overleg het oorspronkelijke
voorstel van de Commissie te amenderen, met name voortbouwend op

de uitkomst van de JBZ-Raad van 3–4
maart jl. De artikelen 7 tot en met 12
van het voorstel beschrijven de structuur van het EOM. Daaruit blijkt dat
het EOM bestaat uit de Europese
hoofdaanklager, een college waarin
alle participerende lidstaten door
middel van een uit hun land afkomstige Europese aanklager zijn vertegenwoordigd, permanente kamers
bestaande uit een aantal leden van
het college en ten slotte gedelegeerde Europese aanklagers, die elk in de
eigen lidstaat belast zijn met het
onderzoek naar en de vervolging van
de strafbare feiten die tot de
bevoegdheid van het EOM behoren.
Mede gelet op de taakverdeling die
in het document is voorzien, steunen
veel lidstaten deze structuur, al hebben zij daarbij nog veel kanttekeningen geplaatst. Het college houdt zich
bezig met de beleidsmatige aspecten
en niet met concrete onderzoeken.
Het zijn de individuele leden van het
college die verantwoordelijk zijn voor
het aansturen van en toezicht houden op concrete onderzoeken. Dat
doen zij vanuit een van de permanente kamers. Het is nu nog de vraag
of alle onderzoeken aan een permanente kamer worden toebedeeld. Dat
waarborgt naar de mening van deze
lidstaten beter dat een meer eenvormige behandeling van strafzaken
wordt bereikt, ongeacht de lidstaat
waar de zaak speelt. Daarnaast
meent een meerderheid van de lidstaten dat de Europese aanklager
afkomstig uit de lidstaat waar een
onderzoek speelt degene moet zijn
die namens de permanente kamer op
dat onderzoek toezicht houdt en bij
de beraadslagingen van die kamer
moet worden betrokken. In voorkomend geval moet ook de gedelegeerde Europese aanklager aanwezig kunnen zijn, omdat hij het dossier als
geen ander kent. De bedoeling daarvan is om effectieve samenwerking
tussen het EOM en de participerende
lidstaten te waarborgen. Uit de regeling van de strafbare feiten waarvoor
het EOM bevoegd is (artikelen 17 en
18) blijkt dat de kwestie van de aanvullende bevoegdheid (artikel 18) ten
opzichte van het voorstel van de
Commissie verder is uitgewerkt, teneinde meer helderheid te verschaffen
over de reikwijdte ervan. Veel lidstaten menen dat wanneer sprake is
van samenloop van een EU-fraude-
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delict en bijvoorbeeld een nationaal
fraudedelict of in geval van een
ondersteunend delict als valsheid in
geschrifte het splitsen van de zaken
niet erg efﬁciënt is. De nationale
autoriteiten hebben een doorslaggevende stem in het geheel.
Kamerstukken I 2013/14, 33 709, J

Benoeming(sprocedure)
Nationale ombudsman
Brief van de vaste commissie voor
BZK (20-05-2014) over de de benoeming van een Nationale ombudsman
ter vervulling van de vacature, die is
ontstaan na het door de Kamer op
19 december 2013 verleende ontslag
op eigen verzoek van de vorige
Nationale ombudsman.
– De vaste commissie heeft uit haar
midden een subcommissie ingesteld,
die ter voorbereiding van de proﬁelschets en advertentietekst gesprekken heeft gevoerd met de Commissie
van Aanbeveling Nationale ombudsman (CANO, bestaande uit de vicepresident van de Raad van State, de
president van de Hoge Raad der
Nederlanden en de president van de
Algemene Rekenkamer) en met vertegenwoordigers van het Bureau
Nationale ombudsman. Vervolgens
heeft de Tweede Kamer op 19 december 2013 de proﬁelschets en advertentietekst vastgesteld. Er zijn uiteindelijk dertig sollicitatiebrieven
ontvangen. De CANO heeft een lijst
van aanbeveling van drie kandidaten
ter vervulling van de vacature opgemaakt. Tevens heeft de CANO nog
twee andere kandidaten onder de
aandacht gebracht in het geval de
Kamer de keuze wilde verbreden. De
subcommissie heeft gesprekken
gevoerd met in totaal zes kandidaten, te weten de drie door de CANO
aanbevolen kandidaten, één van de
twee kandidaten die door CANO
onder de aandacht is gebracht in het
kader van het verbreden van de keuze en twee kandidaten die uit de overige sollicitatiebrieven zijn geselecteerd door de subcommissie. De
vaste commissie stelt nu voor de
heer G. van Woerkom te benoemen
tot Nationale ombudsman. De Tweede Kamer is daar inmiddels mee
akkoord gegaan.
Kamerstukken II 2013/14, 33 825, nr. 3

Procedurele waarborgen
kinderen in strafprocedures
Brief van de Europese Commissie
(15-05-2014) n.a.v. het advies van de
Tweede Kamer over het voorstel van
de Commissie inzake de richtlijn procedurele waarborgen voor kinderen
die verdachte of beklaagde zijn in
een strafprocedure (COM (2013) 822).
– De Commissie benadrukt dat de
belangrijkste doelstelling van de
voorgestelde richtlijn het waarborgen is van een doeltreffend minimumniveau van bescherming van
kinderen die verdachte of beklaagde
zijn in strafzaken in de EU. Het ontbreken van gemeenschappelijke normen beperkt het vertrouwen in de
rechtsstelsels van de lidstaten en
dat belemmert weer de doeltreffende justitiële samenwerking tussen
de lidstaten. Gezien de diversiteit
van de bestaande nationale wetgeving in de lidstaten m.b.t. procedurele waarborgen voor kinderen, is
het onwaarschijnlijk dat de lidstaten
afzonderlijk gemeenschappelijke
normen op EU-schaal kunnen
opstellen voor de rechten met
betrekking tot kinderen. Volgens de
Commissie kunnen kinderen steeds
vaker betrokken raken bij strafprocedures buiten hun eigen lidstaat.
Deze grensoverschrijdende dimensie
is een reden te meer om te streven
naar procedurele waarborgen voor
deze verdachten of beklaagden op
EU-niveau. De Europese Unie moet
waarborgen dat de procedurele rechten bij strafprocedures vergelijkbaar
zijn. In het Europese rechtskader
voorzien het Handvest en het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in speciﬁeke
waarborgen en in het recht op een
eerlijk proces in strafzaken voor alle
verdachten en beklaagden. In de
rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens zijn
deze artikelen ook geïnterpreteerd
in relatie tot kinderen. In veel gevallen is de toepassing van het Verdrag
en de daarmee samenhangende
jurisprudentie echter ad hoc ontwikkeld en leidt zij tot uiteenlopende
interpretaties in de lidstaten. Daardoor is er nog steeds rechtsonzekerheid over de normen en rechten van
kinderen bij strafprocedures en blijven deze rechten moeilijk toegankelijk. Voorts voorzien de maatregelen

op het gebied van de procedurele
rechten die al zijn aangenomen in
de EU niet in een algemene bescherming van kinderen. Tot slot is voor
wederzijdse erkenning en justitiële
samenwerking in strafzaken wederzijds vertrouwen in de rechtsstelsels
van andere lidstaten een vereiste.
Kamerstukken II 2013/14, 33 831, nr. 3

Voorjaarsnota 2014
Brief van de Minister van Financiën
(28/05/2014) ter aanbieding van de
Voorjaarsnota 2014.
– De Voorjaarsnota 2014 is de eerste
rapportage van het kabinet over de
uitvoering van de begroting 2014.
Hierin geeft het kabinet een overzicht van de wijzigingen voor het
begrotingsjaar 2014 ten opzichte van
Miljoenennota 2014 en Begrotingsafspraken 2014. Deze bijstellingen zijn
gebaseerd op nieuwe macro-economische ramingen uit het Centraal
Economisch Plan (CEP) 2014 van het
Centraal Planbureau (CPB) en inzichten over de begrotingsuitvoering.
De uitvoering van de begroting
2014 kent mee- en tegenvallers. De
meevallers zijn met name het gevolg
van lager dan verwachte werkloosheids- en zorguitgaven. Tegelijkertijd
is sprake van budgettaire problematiek, mede als gevolg van de ontwikkeling van ruilvoet onder de kaders.
Per saldo is het gelukt het uitgavenkader voor dit jaar te sluiten. Er is
sprake van een verbetering van het
EMU-saldo ten opzichte van de Miljoenennota. Het EMU-saldo 2014
komt naar verwachting uit op een
tekort van 2,7% van het bruto binnenlands product (bbp). De EMUschuld 2014 komt naar verwachting
uit op 73,9% bbp. De Voorjaarsnota is
als volgt opgebouwd: paragraaf 2
gaat in op het economisch beeld
voor dit jaar. Vervolgens gaat paragraaf 3 in op de uitgavenzijde van de
begroting en kijkt paragraaf 4 naar
de inkomstenkant. Dit resulteert in
paragraaf 5 in het EMU-saldo en de
EMU-schuld voor 2014. Tot slot worden het EMU-saldo en de EMUschuld vergeleken ten opzichte van
de Eurozone. Bijlage 1 presenteert de
budgettaire kerngegevens. Bijlage 2
geeft een overzicht van interventies
in de ﬁnanciële sector. Bijlage 3 bevat
de verticale toelichtingen op de individuele begrotingshoofdstukken.
Kamerstukken II 2013/14, 33 940, nr. 1
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Wilt u dat uw (juridische) proefschrift of dat van iemand die u kent
aangekondigd wordt in deze rubriek
dan kunt u het proefschrift en een
samenvatting sturen naar het redactiebureau; zie colofon.

dige Europese en Nederlandse migratierecht nog altijd zijn gestoeld op
denkbeelden over gemengde relaties
als ‘onwaarschijnlijke koppels’.
De oratie vindt plaats op 13 juni om
16.00 uur in de Aula van de Oude
Lutherse Kerk, Singel 411 te Amsterdam.

Oraties

Promoties

Hoe is in het verleden het recht ingezet in pogingen van de staat om ‘raciaal’ en ‘etnisch’ gemengde relaties en
huwelijken te voorkomen? Wat is de
betekenis daarvan voor het huidige
migratierecht? Deze vragen staan
centraal in de oratie van Betty de
Hart (hoogleraar Migratierecht aan
de UvA) met de titel: ‘Onwaarschijnlijke koppels. Regulering van gemengde seks en huwelijken van de
Nederlandse koloniën tot Europees
migratierecht’.
Bij interraciale huwelijksverboden
denken we in de eerste plaats aan de
Verenigde Staten en de periode van
de slavernij. Maar ook Nederland
heeft interraciale huwelijksverboden
gekend, in de koloniën Suriname en
Nederlands-Indië. Gemengde huwelijken van joden met niet-joden waren
niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog verboden, maar ook ten tijde
van de Nederlandse Republiek, hoewel vanuit heel verschillende motieven. Daarnaast zijn in Nederland
andere juridische middelen gebruikt
om gemengde huwelijken tegen te
gaan: juridische segregatie naar
plaats, regulering van de juridische
gevolgen, huwelijksvoorlichting en
het migratierecht.
In haar oratie gaat De Hart in op
deze vormen van regulering van seks,
relaties en huwelijken tussen groepen die als ‘raciaal’ of ‘etnisch’
gemengd werden beschouwd in het
Nederlandse recht. Ze geeft historische voorbeelden, zoals de sluiting
van zogenoemde ‘Negercabarets’ in
de jaren dertig van de twintigste
eeuw en de maatregelen tegen
Nederlands-Chinese huwelijken in de
periode 1930-1945. De staat poogde
gemengde relaties en huwelijken
tegen te gaan vanuit verschillende
motieven: bescherming van de natie,
van economische belangen en van
het monogame huwelijksideaal. De
Hart betoogt dat ook het tegenwoor-

Recht minder belangrijk dan
aangenomen voor ICT startups in Afrika
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ICT is in razend tempo aan het groeien in Afrika. Mobiele
telefonie en Internet
verspreiden zich snel
over het continent,
waardoor er overal startups opduiken die kansen zien om met hun
nieuwe en innovatieve
producten Afrikaanse markten voor
zich te winnen. In de literatuur over
economische groei in ontwikkelingslanden wordt veel nadruk gelegd op
het belang van recht en rechtshervormingen. Uit dit promotieonderzoek van Hanna Weijers blijkt echter
dat het recht een kleinere rol speelt
in de capaciteit van startups om buitenlandse kennis te absorberen
(absorptive capacity) en in innovatie
dan eerder is aangenomen.
In het onderzoek is empirisch onderzoek verricht onder ICT startups in
Zambia, Kenia en Ghana. Op basis
van interviews met ondernemers,
ontwikkelaars en overheidsfunctionarissen is onderzocht welke rol het
recht daadwerkelijk heeft gespeeld in
absorptive capacity en het ontwikkelen en exploiteren van nieuwe ICT
producten en services. Een cross-case
analyse laat verschillende overeenkomsten zien in de rol die het recht
in de verschillende cases heeft
gespeeld. Deze rol lijkt kleiner dan
eerder is aangenomen in de literatuur, en de startups lijken vooral te
hechten aan alternatieve normatieve
systemen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Van belang is met name de
verschillende types (bedrijfs)relaties
waarbinnen de startups functioneren. Er lijkt een omslagpunt te zijn,
gekoppeld aan het onpersoonlijker
worden van dergelijke relaties, waarna de rol van formeel recht groter
lijkt te worden.

De resultaten van dit onderzoek hebben mogelijk grote implicaties voor
overheden in ontwikkelingslanden
die hun ICT sector willen promoten.
Gebaseerd op het eerder genoemde
omslagpunt wordt er in het proefschrift geconcludeerd dat overheden
in ontwikkelingslanden voor de stimulering van hun ICT sector zich in
de eerste plaats moeten focussen op
niet-juridische maatregelen zoals het
uitbreiden van ICT infrastructuur,
incubators en toegang tot kapitaal
voor de startups. Na het omslagpunt
zou er ook meer aandacht kunnen
komen voor de minder urgente jurdische hervormingen om groei van de
ICT sector verder te stimuleren, welke
zich kunnen richten op (intellectueel) eigendomsrecht, contracten en
handhaving.
Hanna Weijers promoveerde op 13
juni jl. Promotor was Prof. mr. J.E.J.
Prins.
H. Weijers
Made in Africa: A discussion on the
role of law in absorptive capacity in
African software industries
Wolf Legal Publishers 2014, 348 p., € 34,95
ISBN 978 94 6240 109 9

Essays in Law and Economics
Eva Hendriks’ “Essays in
Law and Economics”
bundle together a number of essays that ﬁnd
themselves on the
intersection of the
ﬁelds of law and economics. The central theme
to this dissertation is that legal
issues can beneﬁt from economic
analysis in every stage of the legal
process, albeit by explaining legal
constructs from a behavioural perspective ex post, or by using economic concepts to inform legislative
decisions ex ante. This dissertation
is exemplary in the way it applies
techniques and theory in a truly
multidisciplinary way. It mainly
draws on economic theory, statistical
analysis and social choice, and
applies these to speciﬁc legal issues
such as the protection of traditional
knowledge, the effects of negligence
rules when applied to erroneously
set standards of due care, and information aggregation in juries. One of
the practical applications showcased
in this dissertation is a comparative

Universitair Nieuws

study of legislation on the protection
of traditional knowledge. A database
consisting of all existing domestic
legislation on the protection of traditional knowledge is analysed. Comparative studies using statistical analysis show a pattern of three
distinctively different approaches
taken in domestic legislation protecting traditional knowledge. A newly introduced Theory of Three approaches is shown to explain up to 81%
of the variance found in legislation
on traditional knowledge around the
world.
A study on international negotiations on the protection of traditional
knowledge builds on this theory of
three approaches. It analyses the current state of negotiations and
explains reasons for the lack of progress. Drawing on various concepts
from economic theory, an analysis is
done of the potential gains and losses for countries participating in
international agreements on traditional knowledge. The conclusion is that
only countries interested in the protection of speciﬁc forms of traditional knowledge would beneﬁt from
such international agreements. A
normative analysis shows in what

forms these speciﬁc form of traditional knowledge could be protected
most effectively and efﬁciently, and
what forms of international agreements would be feasible to provide
such protection.
Eva Hendriks is both a lawyer and an
economist who is interested in the
interplay between the two doctrines.
Her research interests include the
analysis of effectiveness and efﬁciency of public policy, comparative
legal studies and the economic analysis of legislation. Eva holds an LL.M.
in International and European Law
from the Erasmus University in Rotterdam, and an M.Phil. in Economics
from the Tinbergen Institute in
Amsterdam. She also holds an M.Sc.
and a B.Sc. in Economics and an LL.B.
in Dutch Law from the Erasmus University in Rotterdam.
Hendriks promoveerde op 6 juni jl.
aan de Universiteit van Amsterdam.
Haar promotor was prof. dr. G. Dari
Mattiacci.
E.S. Hendriks
Essays in Law and Economics
Tinbergen Institute research series
ISBN 978 90 361 0389 3

Scripties
De redactie biedt aan studenten de
mogelijkheid om met een korte
samenvatting van hun masterscriptie in dit tijdschrift te komen. Hiernaast wordt de gehele versie van
het document op het blog van het
NJB geplaatst (www.njblog.nl). De
redactie wil graag een podium bieden voor de vele mooie juridische
teksten en innovatieve opvattingen
van studenten die tot nu toe nog te
weinig onder de aandacht komen
van de vele juristen die in ons land
werkzaam zijn. Heb je belangstelling om te worden geselecteerd
voor opname van een samenvatting van je masterscriptie in het
NJB? Stuur dan je scriptie, voorzien
van een samenvatting van maximaal 200 woorden, het eindcijfer
(minimaal een acht) dat je voor de
scriptie hebt ontvangen en ook je
afstudeerrichting en de naam van
je scriptiebegeleider, naar het
redactiebureau van het NJB, postbus 30104, 2500 GC Den Haag of
e-mail: njb@kluwer.nl.

Personalia

Advocatuur
Advocaten- en notariskantoor AKD heeft
per 1 juni 2014
Martin Hemmer
benoemd tot salary
partner. Hemmer is
advocaat binnen de
praktijkgroep Intellectual Property & Technology van AKD.
Hij is bij AKD het aanspreekpunt
voor zaken op het gebied van ‘Innovatieve IP’ en ‘ICT, Media & Privacy’.
Per juni 2014 zijn verruilt Robert
Boekhorst zijn positie als partner bij
Baker & McKenzie voor partner ICT &
Privacy bij Van Benthem & Keulen.

Boekhorst adviseert,
procedeert en contracteert met betrekking
tot IT-contracten, privacyrecht, e-commerce,
aanbestedingsrecht,
internetrecht, telecommunicatierecht en is
ervaren op het gebied van sourcingsprojecten.
Heimon Smits treedt toe als corporate partner van Norton Rose Fulbright in Amsterdam. Smits, afkomstig van AKD, is gespecialiseerd in
fusies en overnames, private equity,
joint ventures, complexe cross border
transacties, corporate governance en
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Voor het plaatsen van berichten
in deze rubriek kunt u uw tips
en informatie sturen naar
njb@kluwer.nl.

herstructureringen. Hij
heeft ruime ervaring
met het adviseren van
nationale en internationale bedrijven en investeerders. Bij Norton
Rose Fulbright zal hij
zich richten op de groei
van het food en agribusiness team in
Amsterdam.
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Personalia

Sinds mei 2014 is
Nico Jacobs terug als
advocaat/partner bij
Griph law & tax. Hij
gaat zich met name
richten op de commerciële advies- en
procespraktijk met
een bijzondere focus op vastgoed.
Jacobs werkte hiervoor als advocaat
bij Loyens & Loeff en de laatste 5 jaar
in house, eerst als general counsel bij
de internationale hotelgroep Accor
en vervolgens als hoofd juridische
zaken bij vastgoedontwikkelaar Multi
Corporation.
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Per juni 2014 verruilt
Robert Boekhorst zijn
positie als partner bij
Baker & McKenzie voor
die van partner ICT &
Privacy bij Van Benthem
& Keulen.

Raffaele Garguilo is met
ingang van 1 juni de
nieuwe partner van Van
Campen Liem. Hij zal
werkzaam zijn in de
vestiging van het kantoor in Luxemburg. Garguilo werkte eerder onder meer bij
PwC en Ernst & Young New York. Hij
is gespecialiseerd in cross border
investeringen van hedge funds, in

relatie tot het Luxemburgse belastingrecht. Hij bedient klanten uit
onder meer de Verenigde Staten,
Canada en het Verenigd Koninkrijk.
Jan Maarten Gerretsen is
per 1 juni bij Lexence
gestart. Hij gaat het vastgoedteam versterken.
Eerder was Gerretsen
partner bij Loyens &
Loeff. Gerretsen heeft
ruim 20 jaar ervaring in
een advies- en procespraktijk die zich
richt op commercieel onroerend goed
en is gespecialiseerd in bouwrecht,
projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling en vastgoedtransacties. Hij treedt
regelmatig op als docent in specialisatieopleidingen.

Agenda

16 06 2014
Amnesty & NJCM expert
meeting
Multinationals operating abroad may
negatively impact local communities
and/or employees by their own activities or by activities of suppliers or
other business relations. When seeking to hold multinationals to
account, impacted people may start a
court case in the home country of
the multinational (‘foreign direct liability claim’). To prove their case they
will often need information in possession of the multinational about,
for example, its group structure and
operational structures. They often
face multinationals unwilling to provide such information. In court, the
success of their claims depends –
among other factors - on national
procedural law of the forum country.
The Dutch system of evidence
gathering in civil procedures is
known to be restrictive. This became
clear in the case before the Hague
district court of four Nigerian farmers and the Dutch NGO Milieudefensie against Royal Dutch Shell
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(RDS) and its Nigerian subsidiary
Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). This case
clearly showed the problems with
the relatively restricted disclosure
rules in the Netherlands. From this
case, the question was raised
whether the relatively restricted disclosure rules can be an obstacle to
the principle of ‘Access to Remedy’, as
formulated in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights
for foreign claimants seeking to hold
multinationals to account. Currently,
Dutch law of evidence, including disclosure, is under revision. There may
be opportunities to inﬂuence this
process. This expert meeting aims at
feeding the debate on how Dutch disclosure rules could be amended in
order to contribute to the realisation
of ‘Access to Remedy’.
Tijd: Maandag 16 juni van 13.30 tot 18.00 uur
Plaats: Amnesty International, Keizersgracht 177 te
Amsterdam
Inlichtingen en aanmelding: Heleen Tiemersma, Amnesty
International Netherlands, e-mail: h.tiemersma@amnesty.
nl, tel: 020-7733749

17 t/m 20 06 2014
Leiden Law Festival
Van 17 t/m 20 juni vindt de derde
editie van het Leiden Law Festival
plaats. Neem deel aan een juridische
stadswandeling, ga zwemmen voor
het goede doel of volg een workshop.
Als één van de oudste faculteiten van
Universiteit Leiden is het recht verbonden met Leiden. Binnen de faculteit vinden deze dagen allerlei inhoudelijke activiteiten plaats, zoals een
competitie (Moot Court, quiz), debatten, colleges en een banenmarkt. Het
festival is een mooie mix van evenementen met als doel het in en rond
de faculteit te laten bruisen. In de
stad zijn er juridische rondleidingen
en Leidse juridische organisaties zullen ook in deze week actief zijn op de
juridische faculteit. Vrijdag 20 juni
staat in het teken van Wereldvluchtelingendag en het recht. Om 10.15
geeft prof. mr. Peter Rodrigues een
college in het kader van Wereld
Vluchtelingendag in het Kamerlingh
Onnes Gebouw en om 18.00 uur
zwemmen studenten en medewerkers in de Oude Vest om collegegel-

Agenda

den voor vluchtelingstudenten (het
UAF) op te halen.

e.a.), HvJ EU 10 april 2014 (ACI/Thuiskopie).

Tijd: Dinsdag 17 juni t/m vrijdag 20 juni

informatie te verzamelen en te delen
over ons privéleven: High Tech, Privacy Check?

Tijd: woensdag 25 juni, van 12.00 tot 15.15 uur

Plaats: Leiden

Tijd: Woensdag 18 juni van 13.30 tot 17.00 uur

Plaats: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 te

Inlichtingen en aanmelding: via www.law.leidenuniv.nl/

Plaats: The Gallery, Campus Universiteit Twente,

Amsterdam

leidenlawfestival/programma/leidenlawfestival-2014.html

Hengelosestraat 500 te Enschede

Kosten: deelname € 350, € 295 voor sponsors IE-Forum

Inlichtingen: e-mail: m.m.jannink-vanhetreve@utwente.

en € 100 voor leden rechterlijke macht/wetenschappelijk

nl, tel: 053-4893260

personeel (full time). Er zijn 3 PO-punten toegekend.

Aanmelding: via: www.utwente.nl/mb/pa/JPOSymposi-

Aanmelden: via: www.delex.nl/mma2014.

Heeft u de camera van uw computer
of smartphone al afgeplakt? Schakelt
u de WiFi-functie van uw mobieltje al
uit voor u een winkel binnengaat om
maar niet digitaal gevolgd te worden? Met dergelijke vragen lijken we
steeds vaker te worstelen en niet ten
onrechte, want onze omgeving wordt
steeds rijker aan technische informatie- en registratiesystemen, die steeds
meer en steeds vaker persoonlijke
gegevens van ons (lijken te moeten)
bijhouden. De vraag is alleen wel welke inbreuk daardoor wordt gemaakt
op onze privacy, of we überhaupt van
die inbreuk op de hoogte zijn en of
we bereid zijn om onze privacy op te
offeren. Het Juridisch Platform Oost
(JPO) (een samenwerkingsverband
tussen Saxion en Universiteit Twente) organiseert in het kader van zijn
jaarlijkse symposium enkele presentaties met bijbehorende gelegenheid
tot discussie over de actualiteit van
het Privacyrecht in de Praktijk in het
licht van de toenemende, technologiegedreven mogelijkheden om

um2014/inschrijfformulier-jpo-symposium-2014/

Inlichtingen: via telefoon: 020-345 22 12 of e-mail:

Tijdens deze editie van de halfjaarlijkse bijeenkomst van deLex over
merken-, modellen- en auteursrecht
bespreken Tobias Cohen Jehoram,
Charles Gielen en Joris van Manen
belangrijke en actuele jurisprudentie
van het afgelopen half jaar. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het
belang voor de praktijk besproken.
De cursus wil verdieping bieden voor
de specialist met voorkennis. Onder
meer worden de volgende uitspraken
besproken: HvJ EU 6 februari 2014
(Leidseplein Beheer/Red Bull) HvJ EU
6 maart 2014, (Backaldrin/Pfahnl)
HvJ EU 6 februari 2014 (Blomqvist),
HvJ EU 13 februari 2014 (Gautzsch/
Duna), Conclusie AG HvJ (Millen/
Dunne), Ontwikkelingen Apple/
Samsung, o.a. Hof Den Haag 31 dec.
2013, HvJ EU 27 maart 2014 (Kino.to),
HvJ EU 13 februari 2014 (Svensson

The Groningen Centre for Law and
Governance, in co-operation with the
Royal Dutch Institute in Rome (KNIR),
will be hosting a Conference on the
Context, Criteria and Consequences of
Expropriation Law. The success of the
pilot gathering in Groningen spurred
the initiative to arrange a follow-up
meeting, to deal with some of the
topics that could not be covered
during the 2013 event, which focused
exclusively on rethinking public purpose/public interest in expropriation
law. The focus of the 2014 event is the
Context, Criteria and Consequences of
Expropriation Law.

13 06 2014
VMC Studiemiddag:
Nationale veiligheid en de aﬂuisterstaat

18 06 2014
JPO-symposium privacyrecht in de
praktijk

24 06 2014
Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte
voor normen en waarden

NJB 2014/1171 afl. 23, p. 1595

NJB 2014/357, afl. 6, p. 442

18 06 2014
Erfenisvakdag

02 t/m 04 07 2014
Jubileumconferentie IVir

NJB 2014/974, afl. 18, p. 1303

NJB 2014/518, afl. 9, p. 630

18 06 2014
International Whistleblowers
Conference

03 07 2014
RIMO symposium

18 06 2014
Privacyrecht in de praktijk

service@delex.nl

21 06 2014
Jurisprudentie MerkenModellen-Auteursrechtlunch

25 t/m 27 09 2014
Expropriation law

Tijd: van donderdag 25 t/m zaterdag 27 september
Plaats: Royal Dutch Institute Rome, Via Omero 10/12,
00197 Rome, Italië
Inlichtingen en aanmelding: via: www.rug.nl/rechten/
congressen/gcl/rethinking-expropriation-law/rethinkingexpropriation-law

Agenda kort

NJB 2014/1134, afl. 22, p. 1537

16 06 2014
Amnesty & NJCM expert meeting
NJB 2014/1171 afl. 23, p. 1594

17 06 2014
GIS-lezing Opportuniteits-beginsel
en EU-recht

NJB 2014/1134 afl. 22, p. 1537

NJB 2014/1017, afl. 19, p. 1360

NJB 2014/1055, afl. 20, p. 1416

15 t/m 17 09 2014
Cambridge conference on Public Law

17 06 2014
Leidsch Juridisch
Genootschap

NJB 2014/864, afl. 16, p. 1169

NJB 2014/1087, afl. 21, p. 1464

Een uitgebreide versie van deze agenda is te raadplegen op www.njb.nl.
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LET’S GET
MORE SERIOUS

Kluwer Essentials.
Dé basis voor ieder advocatenkantoor met ambitie.
Of u nu uw eigen kantoor start of een klein maar groeiend kantoor heeft…
Eén ding is zeker: u wilt uw klanten optimaal van dienst zijn! Dat betekent snel en simpel
toegang tot relevante juridische kennis uit betrouwbare bron.

Probeer nu
een maand
gratis!

Kluwer heeft speciaal voor u ‘Essentials’, een compleet pakket voor een vriendelijke prijs.
U krijgt hiermee actuele online informatie uit Tekst & Commentaar en de Nederlandse
Jurisprudentie, inclusief 10 PO-punten. Vanaf slechts € 145 per maand!

kluwer.nl/essentials

