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PRIVAATRECHT

BURGERLIJK RECHT

AAK20157695
Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden

ALGEMEEN

Wetgeving
 – Inwerkingtreding Wet Elektronische dienstverlening 
burgerlijke stand, Stb. 2014, 380 (Kamerstukken 32444);

 – Brief van de Staatssecretaris van EZ (15 oktober 2014) 
betreffende de evaluatie van het pachtsysteem, Kamer-
stukken II 2014/15, 27924, 61;

 – Brief van de Minister voor WRD (28 oktober 2014) over 
de voortgang van de invoering van huursombenadering, 
Kamerstukken II 2014/15, 27926, 235.

Literatuur
 – T. Arons & G. Koster, ‘Voorontwerp wet afwikkeling 
massa schade in een collectieve actie. Het sluitstuk van 
de collectieve actie?’, OR 2014, afl. 16, p. 687697;

 – M.W.F. Bosters, ‘Voorontwerp collectieve schadevergoe
dingsactie’, AV&S 2014, afl. 4, p. 108109;

 – S. Brijs, R. Lindemans & M.W.F. Bosters, ‘Class actions: 
bespreking van de nieuwe Belgische wet en de implica
ties hiervan voor Nederlandse partijen’, TOP 2014, afl. 7, 
p. 3239;

 – A.S. Hartkamp, ‘De invloed van het EU Handvest van de 
grondrechten op het privaatrecht’, WPNR 7035 (2014), 
p. 961966;

 – E.M. van Orsouw & A.M. Morssinkhof, ‘Stuiting van 
verjaring per email’, MvV 2014, afl. 11, p. 301305;

 – M.W. Wallinga, ‘Financiële dienstverlening, publiekrech
telijke gedragsregels en privaatrechtelijke normstelling: 
lessen uit Duitsland en Europa’, NTBR 2014, afl. 8, 
p. 288298.

CONTRACTENRECHT

Mw. mr. S. Voskamp

Wetgeving
 – Wetsvoorstel (11 november 2014) tot wijziging van de 
Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband 
met verduidelijking van het toepassingsbereik van de 
koopregels van titel 7.1 BW, Kamerstukken II 2014/15, 
34071, 14;

 – Verslag van schriftelijk overleg (14 november 2014) over 
het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag in de verband met het van 
toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde 
overeenkomsten van opdracht, Kamerstukken I 2014/15, 
33623, I.

Jurisprudentie

HR 10 oktober 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 2929 (ING 
Bank N.V./Verweersters): opzegging kredietovereenkomst 
rekening-courantkrediet en rentevaste leningen door 
ING naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar?; toetsing artikel 6:248 lid 2 BW
Verweersters en ING Bank N.V. (hierna: ING) hebben een 
kredietovereenkomst gesloten. Deze kredietovereenkomst 
bestaat uit (1) een rekeningcourantkrediet voor onbepaalde 
tijd en (2) een tweetal rentevaste leningen voor bepaalde tijd. 
In de op deze overeenkomst van toepassing zijnde Algemene 
Bepalingen van Kredietverlening (ABK) is in artikel 11.1 
onder a geregeld dat de kredietfaciliteit ‘automatisch’ ein
digt, indien de kredietnemer een aflossings, rente of andere 
verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Alle 
bedragen die zijn verschuldigd zijn dan terstond opeisbaar.

Volgens ING zijn verweersters een aantal verplichtingen 
niet nagekomen. Daarom besluit zij met een beroep op ar
tikel 11.1 ABK de kredietrelatie te beëindigen per 1 maart 
2010. Voorts eist ING op grond van artikel 25.2 ABK een 
vergoeding – ook wel boeterente genoemd – wegens het ver
vroegd aflossen van de rentevaste leningen. Het bedrag dat 
verweersters volgens ING moeten betalen is € 1.937.500, 
waarvan € 122.125,69 aan boeterente. Op 9 maart 2010 
hebben verweersters de kredieten bij ING afgelost. De ver
goeding voor het vervroegd aflossen hebben zij echter niet 
betaald. Zij menen dat zij deze vergoeding niet verschuldigd 
zijn.

Verweersters stappen naar de rechtbank en vorderen 
een verklaring voor recht dat ING ten onrechte de krediet
relatie heeft opgezegd en dat ING ten onrechte aanspraak 
maakt op de vergoeding wegens vervroegde aflossing, als
mede de veroordeling van ING tot vergoeding van de door 
hen gemaakte kosten ten aanzien van een bankgarantie 
en een bedrag dat zij ter zekerheid bij een notaris in depot 
hebben gestort. In reconventie vordert ING betaling van de 
boeterente ad € 122.125,69.

De rechtbank wijst de vorderingen van verweersters af, 
maar wijst de vordering van ING toe. 

Het hof daarentegen wijst de vorderingen van verweer
sters alsnog grotendeels toe en wijst de vordering van ING 
af. Het hof overweegt dat zowel het rekeningcourant
krediet voor onbepaalde tijd, als de rentevaste leningen 
voor bepaalde tijd op grond van artikel 11.1 ABK tussen
tijds beëindigd kunnen worden. Vervolgens geeft het hof 
aan dat artikel 6:248 lid 2 BW echter met zich kan brengen 
dat zo’n beëindiging niet rechtsgeldig is (r.o. 4.7 arrest hof):

‘De beëindiging van de kredietfaciliteit op grond van artikel 11.1 ABK kan in de 
concrete omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en bil
lijkheid onaanvaardbaar zijn (artikel 6:248 lid 2 BW). De beëindiging van de kre
dietfaciliteit op grond van een ‘event of default’ leidt dan niet tot een rechtsgeldige 
beëindiging van de kredietovereenkomst. Dat brengt mee dat de belangen van de 
bank en van de kredietnemer in een concreet geval dienen te worden afgewogen. 
Bij die afweging is van belang dat in artikel 2 van de ABV is vastgelegd dat de 
bank bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht neemt en daarbij 
naar beste vermogen met de belangen van de cliënt rekening houdt.’
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Het hof oordeelt hierop dat, nu ING een opzegtermijn van 
acht maanden in acht heeft genomen, welke verweersters 
nodig hadden om een nieuwe financier te vinden, ING 
voldoende rekening heeft gehouden met het belang van 
verweersters. Derhalve is voor wat betreft (1) het rekening 
courantkrediet de opzegging van de kredietovereenkomst 
rechtsgeldig.

Vervolgens moet volgens het hof de vraag of de beëin
diging van (2) de rentevaste leningen ook rechtsgeldig is, 
afzonderlijk worden beoordeeld (r.o. 4.9 arrest hof) en wel 
omdat als gevolg van die beëindiging verweersters de in 
rekening gebrachte boeterente moeten betalen. Hierbij 
dient de ernst en de aard van de tekortkomingen van ver
weersters te worden afgewogen tegen het belang van ING 
bij beëindiging van de rentevaste leningen, aldus het hof. 
Het hof oordeelt dat ING bij beëindiging van de rentevaste 
leningen onvoldoende oog heeft gehad voor de gerechtvaar
digde belangen van verweersters. Het belang van ING bij 
beëindiging was beperkt, nu zij geen risico liep, ook niet 
op langere termijn. Verweersters voldeden steeds tijdig 
aan hun rente en aflossingsverplichtingen en bovendien 
hadden de door verweersters verstrekte zekerheden een 
(uitzonderlijk) ruime overwaarde. ING heeft aan haar 
eigen belang een te zwaar gewicht toegekend en zodoende 
haar zorgplicht in de zin van artikel 2 ABV geschonden. 
Het hof komt dan ook tot het oordeel dat de beëindiging 
van de rentevaste leningen met het gevolg dat een bedrag 
van € 122.125,69 aan boeterente verschuldigd was, naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard
baar is (r.o. 4.10, 4.11 en 4.12 arrest hof). Opzegging van 
de kredietovereenkomst voor wat betreft de rentevaste 
leningen is derhalve niet rechtsgeldig geschied, zodat ING 
ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op de vergoeding 
wegens vervroegde aflossing. De vordering van verweer
sters tot terugbetaling van gemaakte kosten wordt dan 
ook toegewezen.

ING gaat in cassatie en klaagt dat het hof bij toepassing 
van artikel 6:248 lid 2 BW een onjuiste maatstaf heeft 
aangelegd. De Hoge Raad overweegt over deze maatstaf 
(r.o. 3.5.2):

‘Het onderdeel neemt met juistheid tot uitgangspunt dat, indien een kredietverle
ner gebruik maakt van een overeengekomen bevoegdheid tot beëindiging van de 
kredietovereenkomst, de rechtsgeldigheid daarvan beoordeeld moet worden aan 
de hand van de overeenkomst en de maatstaf van art. 6:248 lid 2 BW. Dat laatste 
brengt mee dat de beëindiging door de kredietverlener op grond van een derge
lijke bevoegdheid niet rechtsgeldig is indien gebruikmaking van die bevoegdheid, 
gelet op de omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar is.’

In het verlengde hiervan oordeelt de Hoge Raad dat het hof 
deze maatstaf niet heeft miskend, ook niet door de belan
gen van partijen af te wegen en gewicht toe te kennen aan 
de in artikel 2 ABV neergelegde zorgplicht van de bank. 
Net als plaatsvervangend procureurgeneraal De Vries 
LentschKostense (conclusie, sub 2124) is de Hoge Raad 
van mening dat het hof dit namelijk heeft gedaan in het ka
der van zijn beantwoording van de vraag of gebruikmaking 
van de bevoegdheid tot beëindiging naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (r.o. 3.5.4).

ING klaagt voorts dat het hof de opzegging van het 
rekening courantkrediet en de rentevaste leningen niet 
afzonderlijk had mogen toetsen. Plaatsvervangend procu
reurgeneraal De Vries LentschKostense geeft aan dat, 
aangezien er sprake is van andere rechtsgevolgen, de re
levante omstandigheden van het geval bij beëindiging van 
het rekening courantkrediet en de rentevaste leningen 
niet gelijk zijn. Daarom moet in haar ogen wel afzonderlijk 
worden getoetst of op grond van artikel 6:248 lid 2 BW de 
beëindiging rechtsgeldig is geschied (conclusie, sub 28). 
Ook de Hoge Raad ziet hier geen probleem in (r.o. 3.6.2):

‘Bij de beantwoording van de vraag of en in hoeverre gebruikmaking van deze 
bevoegdheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
is, staat geen rechtsregel eraan in de weg dat onderscheid wordt gemaakt naar 
gelang het de beëindiging van het ene dan wel het andere onderdeel van de 
kredietovereenkomst betreft, mede in het licht van de uiteenlopende daaraan 
verbonden gevolgen en de overige omstandigheden van het geval.’

ING krijgt het gelijk niet aan haar zijde. Alle klachten 
falen en de Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep, in 
lijn met de conclusie van de plaatsvervangend procureur
generaal. Zij bespreekt daarin de opzegging van duur
overeenkomsten voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd 
en gaat daarbij ook in op het arrest Rabobank/Aarding 
(Hof  Arnhem 18 februari 2003, ECLI: NL: GHARN: 2003: 
AF5233) en de kritiek die daarop is geuit.

Literatuur
 – A.G. Castermans, ‘Verzuim en ingebrekestelling bij con
sumentenkoop: de beperkte reikwijdte van artikel 7:19a 
BW’, NTBR 2014, afl. 9, p. 319320;

 – C.E. Drion, ‘AngloAmerikaanse contracten naar Neder
lands recht’, NJB 2014, afl. 37, p. 2627;

 – J.J. Dammingh, ‘Een kritische blik op de (vernieuwde) 
NVMkoopakte’, WPNR 7044 (2014), p. 12211233;

 – M.R. Hebly, ‘Naar een transparante markt voor mobiele 
telefonie? Annotatie bij HR 13 juni 2014, ECLI: NL: HR: 
2014: 1385, RvdW 2014/811’, MvV 2014, afl. 10, p. 263269;

 – J. Hijma, ‘Gezichtspunten bij nietigheid’, WPNR 7034 
(2014), p. 929930;

 – A.L. Jonkers, ‘Romania en bankgarantie. Een herlezing 
van de arresten Romania, Aukema en TEP’, MvV  2014, 
afl. 10, p. 278283;

 – J. Leedekerken, ‘Nakoming van een vrijwaring in 
een overnameovereenkomst – show me the money?’, 
 Contracteren 2014, afl. 4, p. 104110;

 – J.A. Luzak, ‘Een storm in een glas water? Over de 
rechtsmiddelen van een consument bij nonconforme 
goederen na de beslissing van het Hof van Justitie in 
Weber en Putz’, TvC 2014, afl. 5, p. 231238;

 – P.N. Meijer, ‘Compensatie: óók bij onverwachte techni
sche problemen!’, Contracteren 2014, afl. 4, p. 119128;

 – M. Raas & J.E. Polet, ‘Buitencontractuele opzegging 
duurovereenkomst voor bepaalde tijd. Knelt het keurslijf 
van Mondia/Calanda?’, MvV 2014, afl. 11, p. 306310;

 – M.R. Ruygvoorn, ‘Vergoeding van positief of negatief 
 contractsbelang bij afgebroken onderhandelingen’, 
Bb 2014, afl. 22, p. 236237;
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 – A.C. van Schaick, ‘De overeenkomst ter voorkoming van 
onzekerheid’, NTBR 2014, afl. 8, p. 285287;

 – J.H.M. Spanjaard, ‘Arbitrage en algemene voorwaarden: 
the twain shall meet?’, Contracteren 2014, afl. 4, p. 111118;

 – I.I. van Tuyll van Serooskerken, ‘Schuldeisersverzuim: 
een (tijdelijke) beperking in de rechtsmiddelen van de 
schuldeiser’, Bb 2014, afl. 20, p. 213214;

 – M. Verdonk, ‘De vergoeding van leegstandschade in 
het faillissement van de huurder’, NJB 2014, afl. 34, 
p.  23622368;

 – B. van Zelst, ‘Contracteren met arbiters’, Contracteren 
2014, afl. 4, p. 96103.

GOEDERENRECHT

Mr. T. van der Linden

Jurisprudentie

HR 28 november 2014, ECLI: NL: HR: 2014:3460 
(Mr. Snippers q.q./Rabobank): afstand van 
eigendomsvoorbehoud; vertegenwoordiging; vereisten 
voor bekrachtiging (art. 3:58 BW)
In het kader van de doorstart van de failliete vennootschap 
Houtindustrie Fecken B.V (hierna Fecken) verkoopt de 
curator in het faillissement van Fecken – mr. Terng – op 5 
april 2007 de activa van Fecken aan Tatra Woods Corpora
tion (hierna Tatra Wood) onder een eigendomsvoorbehoud. 
Voordat Tatra Wood de koopprijs van deze roerende zaken 
volledig aan de boedel van Fecken heeft betaald, geeft 
Tatra Wood op 2 november 2007 de zich bij hem bevin
dende roerende zaken in vuistpand aan de Rabobank. Als 
curator Terng van de op handen zijnde executie van deze 
roeren de zaken door de Rabobank verneemt, roept hij bij de 
Rabobank – ‘voor de goede orde’ – het hiervoor genoemde 
eigendomsvoorbehoud in herinnering. Op of omstreeks 26 
november 2007 toont curator Terng zich namens de boedel 
van Fecken bereid om van het eigendomsvoorbehoud af te 
zien, indien € 21.897,37 uit de executieopbrengst aan de 
boedel van Fecken zal worden voldaan. Begin december 
start de Rabobank de executoriale verkoop van de betref
fende roerende zaken voor in totaal € 234.064,88. Op 18 
december gaat Tatra Wood failliet.

De curator in het faillissement van Tatra Wood, mr. 
Snippers, eist van de Rabobank betaling van € 234.064,88 
omdat de executoriale verkoop onrechtmatig zou zijn. Cu
rator Snippers stelt zich op het standpunt dat de roerende 
zaken aan Tatra Wood onder eigendomsvoorbehoud waren 
geleverd, zodat Tatra Wood niet bevoegd was de zaken op 
2 november aan de bank in vuistpand te geven. Tatra Wood 
had de koopprijs voor de genoemde zaken nog niet volle
dig voldaan. De Rabobank beroept zich er echter op dat de 
curator in het faillissement van Fecken – curator Terng – 
afstand heeft gedaan van het eigendomsvoorbehoud.

Het hof wijst de vordering van curator Snippers af. 
Volgens het hof kan de afspraak tussen curator Terng en 
de Rabobank van 26 november niet anders worden begre

pen dan als een afstand van het eigendomsvoorbehoud 
en de instemming met het vuistpand. Vanaf die datum 
was Tatra Wood daarom beschikkingsbevoegd om over de 
roerende zaken te beschikken. Nu lijkt dit op het eerste 
gezicht een pyrrusoverwinning. Op het moment waarop 
de vestigingshandelingen ter zake van het vuistpand 
plaatsvonden – 2 november – was Tatra Wood immers 
niet beschikkingsbevoegd. Het hof oordeelt echter dat het 
eigendomsvoorbehoud bekrachtigd is in de zin van artikel 
3:58 lid 1 BW omdat tussen het moment van de vesti
gingshandeling (2 november) en het moment waarop Tatra 
Wood daadwerkelijk beschikkingsbevoegd is geworden 
(26 november) alle onmiddellijk belanghebbenden – cura
tor Terng, de Rabobank en Tatra Wood – van de geldigheid 
van de verpanding zijn uitgegaan. Dankzij de bekrachti
ging heeft de Rabobank, op 26 november – dus vóór het 
faillissement van Tatra Wood – een geldig pandrecht ver
kregen, zodat de executie in december bevoegdelijk was.

In het cassatiemiddel liggen verschillende klachten be
sloten. Bij de behandeling volgt de Hoge Raad de conclusie 
van advocaatgeneraal RankBerenschot.

In de eerste plaats strekt het middel ten betoge, dat 
curator Terng geen afstand van het eigendomsvoorbehoud 
kan doen jegens de Rabobank als derde, maar alleen je
gens degene aan wie de zaken onder eigendomsvoorbehoud 
geleverd zijn: Tatra Wood. De klacht faalt op feitelijke 
gronden. De Hoge Raad overweegt (r.o. 3.4.2.):

‘Op zichzelf is juist dat afstand van een bij de overdracht van een zaak gemaakt 
eigendomsvoorbehoud wordt gedaan door een daartoe strekkende overeenkomst 
met de wederpartij. Het hof heeft dit echter niet miskend, maar heeft geoordeeld 
dat die wederpartij, Tatra Wood, bij de aanvaarding van de afstand van het eigen
domsvoorbehoud werd vertegenwoordigd door haar financier, Rabobank, zulks 
op grond van een daartoe strekkend beding in de door Tatra Wood aanvaarde 
algemene voorwaarden van Rabobank. Het hierin besloten liggende oordeel van 
het hof dat een afstand van recht namens de wederpartij ook door een daartoe 
bevoegd vertegenwoordiger kan worden aanvaard, is juist’.

Dat het ‘op zichzelf juist’ is dat alleen tegenover de weder
partij afstand kan worden gedaan van het eigendomsvoor
behoud, onderstreept de Hoge Raad door te overwegen 
dat het arrest HR 22 februari 2008, ECLI: NL: HR: 2008: 
BC4866 niet in die zin gelezen mag worden, dat jegens 
een derde afstand kan worden gedaan van een eigendoms
voorbehoud. In die zaak werd aangenomen dat zowel de 
voorbehoudsnemer als de voorbehoudsgever betrokken 
waren bij de afstand jegens de bank, zodat (ook) in die 
zaak de afstand niet uitsluitend jegens een derde was 
gedaan.

In de tweede plaats betoogt het middel dat het oordeel 
van het hof, dat het voor curator Terng duidelijk moet zijn 
geweest, dat de Rabobank – krachtens diens algemene 
voorwaarden – optrad namens Tatra Wood, onbegrijpelijk 
is gemotiveerd. De Hoge Raad overweegt echter dat het hof 
het juiste criterium heeft toegepast – het kribbenbijter
criterium (HR 11 maart 1977, NJ 1977/521) – en dat de 
motivering niet onbegrijpelijk is (r.o. 3.4.3). 

In de derde plaats klaagt het middel, dat de afspraken 
tussen de Rabobank en curator Terng niet als een afstand 
van het eigendomsvoorbehoud kunnen worden geduid. Het 
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onderdeel faalt. Nadat de Hoge Raad heeft overwogen dat 
het oordeel feitelijk van aard is (het gaat om de uitleg van 
een mailwisseling) overweegt de Hoge Raad (r.o. 3.5.2):

‘Het is niet onbegrijpelijk omdat het hof, met zijn verwijzing naar de omstan
digheden van het geval, klaarblijkelijk heeft bedoeld dat mr. Terng bezwaarlijk 
kon toestemmen in de executoriale verkoop van de desbetreffende zaken door 
Rabobank, welke toestemming het hof in de email van 26 november 2007 heeft 
gelezen, zonder afstand te doen van het eerder door hem bedongen eigendoms
voorbehoud (dat immers deze verkoop ernstig zou bemoeilijken).’ 

Tot slot zijn er in het middel klachten geformuleerd, die 
opkomen tegen het oordeel van het hof, dat de pandrech
ten door bekrachtiging zijn ontstaan. Het hof zou hebben 
miskend dat voor bekrachtiging ex artikel 3:58 BW is ver
eist, dat alle onmiddellijk belanghebbenden de rechtshan
deling als een geldige hebben erkend in de periode waarin 
nog niet aan alle vereisten voor een bepaalde rechtshande
ling is voldaan. Uit de mailwisseling tussen curator Terng 
en de Rabobank kan, aldus de klacht, niet zonder meer 
worden afgeleid, dat de partijen de verpanding als geldig 
hebben aangemerkt. De klacht treft geen doel. De Hoge 
Raad overweegt (r.o. 3.6.2):

‘Onderdeel 5.1 berust klaarblijkelijk op de rechtsopvatting dat een rechtshande
ling (…) door de onmiddellijk belanghebbenden die zich op het gebrek hadden 
kunnen beroepen slechts in de zin van art. 3:58 lid 1 BW als geldig kan zijn aan
gemerkt door een daarop gerichte, of daartoe strekkende, uitlating, handeling of 
gedraging. Deze rechtsopvatting is onjuist. Zoals valt af te leiden uit het voorbeeld 
dat is gegeven in de MvA II, Parl. Gesch. Boek 3, p. 249, eerste volle alinea, en 
past bij het streven van de wetgever om in de sinds 1992 geldende wet nietighe
den en de gevolgen daarvan terug te dringen, is in dit verband voldoende dat deze 
onmiddellijk belanghebbenden zich niet  in het tijdvak tussen het verrichten van 
de rechtshandeling en de vervulling van een voor haar geldigheid gesteld wettelijk 
vereiste  op de nietigheid hebben beroepen of zich hebben gedragen op een wijze 
die onverenigbaar is met de geldigheid van de desbetreffende rechtshandeling.’

De Rabobank had uiteindelijk een vuistpand op de aan Ta
tra Wood onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ver
kregen, zodat zij deze zaken rechtsgeldig executoriaal heeft 
verkocht. In de slotoverweging ‘ten overvloede’ geeft de 
Raad te kennen, dat het in deze ook zonder de figuur van 
de bekrachtiging had gekund. Tatra Wood had namelijk in 
maart 2007 alle bestaande en toekomstige inventaris stil 
verpand aan de bank. Met de afstand door curator Terng 
ontstaat aldus een stil pandrecht op desbetreffende zaken 
op grond van de genoemde pandovereenkomst uit 2007.
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HR 21 november 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3349, 
RvdW 2014/1310 (Band/AFM): faillissement DSB; 
aansprakelijkheid AFM als financieel gedragsrechtelijk 
toezichthouder jegens houder achtergesteld deposito DBS 
Bank; informatieplichten bank (art. 4:19 en 4:20 Wft); 
maatstaf voor toets aan vereiste van onrechtmatigheid; 
beleids- en beoordelingsvrijheid; relativiteit; 
toezichthoudersdilemma
Een van de hot topics van het aansprakelijkheidsrecht van 
de afgelopen jaren is, zeker gezien de financiële crisis van 
2008, aansprakelijkheid van financiële toezichthouders 
jegens de cliënten van onder toezicht gestelde instel
lingen. Inzet van de onderhavige zaak is aansprakelijk
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heid wegens tekortschietend toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM), die is belast met zogeheten 
gedragstoezicht en daarmee onder meer met het toezicht 
op naleving van de regels voor de informatieverstrekking 
door banken aan hun cliënten uit de Wet op het financieel 
toezicht (Wft). 

Mevrouw Band sluit op 26 juni 2008 met DSB een 
depositoovereenkomst, met een looptijd van tien jaar 
en een rentepercentage van 7,5 procent. Op de deposito
rekening stort Band € 500.000. Het ook destijds relatief 
hoge rentepercentage hangt samen met het bijzondere 
karakter van dit deposito. Het gaat om een achtergesteld 
deposito, hetgeen betekent dat Band het gestorte bedrag 
in geval van faillissement van DSB pas terugkrijgt als de 
vorderingen van alle andere, nietachtergestelde crediteu
ren zijn voldaan. Het achtergesteld deposito valt boven
dien niet onder het depositogarantiestelsel. DSB geeft 
dit alles aan in een brochure, in een brief die zij met de 
depositoovereenkomst meestuurt en in de overeenkomst 
zelf. Band neemt hiervan ook kennis. Pas op aandringen 
van de AFM gaat DSB vanaf eind november 2008 hierbij 
echter ook uitdrukkelijk vermelden dat bij het Achter
gesteld Deposito het risico bestaat ‘dat u uw (volledige) 
spaarbedrag misschien niet terugkrijgt’ (r.o. 3.1 (v)).

Als DSB op 19 oktober 2009 failliet wordt verklaard, 
betrekt Band de AFM in rechte. Zij vordert een verkla
ring voor recht dat de AFM is tekortgeschoten in het door 
haar uitgeoefende toezicht op DSB en aldus jegens Band 
onrechtmatig heeft gehandeld. Dit met de bedoeling de 
€ 500.000 plus rente – die zij uit het faillissement van 
DSB waarschijnlijk niet terugkrijgt – als schade op de 
AFM te kunnen verhalen. Concreet verwijt Band de AFM 
dat zij bij het aangaan van de depositoovereenkomst 
geen ‘reële risicoafweging’ heeft kunnen maken, vanwege 
de onduidelijke informatieverstrekking door DSB. De 
AFM had DSB moeten verplichten potentiële deposanten 
voor te lichten over de zorgwekkende situa tie waarin de 
bank verkeerde of anderszins (openbaar) moeten waar
schuwen over de risico’s van de achter gestelde deposito’s.

De rechtbank gaat hier in zoverre in mee dat zij bij tus
senvonnis oordeelt dat de AFM inderdaad onrechtmatig 
heeft gehandeld, omdat zij in de omstandigheden van het 
geval en gezien ‘in het bijzonder het aanzienlijke nadeel 
dat met verstrekking van een achtergestelde lening 
gepaard kon gaan in geval van faillissement van DSB’ in 
redelijkheid niet heeft kunnen besluiten geen nader on
derzoek te doen naar de noodzaak van verscherpt toezicht 
op DSB. Daarbij noemt de rechtbank als ‘signalen’ die 
AFM had moeten oppikken dat DNB in het door haar uit
geoefende zogeheten prudentieel toezicht aanstuurde op 
verbetering van soliditeit, liquiditeit en van de ‘corporate 
governance’ van DSB en de forse instroom van nieuwe 
achtergestelde deposito’s bij DSB (Zie Rb. Amsterdam 18 
juli 2011, JOR 2011/225, voorzien van een zeer kritische 
noot van B.P.M. van Ravels).

Bij het hof komt alsnog de vraag centraal te staan of de 
AFM daadwerkelijk maatregelen had moeten treffen om 
de eventuele overtreding van de Wftregels omtrent de in

formatieverstrekking aan cliënten als Band door DSB aan 
te pakken. Het hof volgt daarbij het betoog van de AFM 
dat als zij voor juni 2008 – en dus voor Band met DSB de 
depositoovereenkomst sloot – aandacht had besteed aan 
de informatieverstrekking door DSB ter zake van de ach
tergestelde deposito’s, de AFM niet in de positie zou zijn 
gekomen waarin zij maatregelen had moeten nemen. Ook 
dan had de AFM in redelijkheid – zonder onrechtmatig te 
handelen – kunnen besluiten maatregelen achterwege te 
laten. Het hof weegt daarbij mee dat er geen sprake was 
van een onmiskenbare overtreding door DSB van de regels 
over de informatieverstrekking aan klanten van artikel 
4:19 en 4:20 Wft en in het informatiemateriaal van DSB 
al voldoende een ‘abstracte’ waarschuwing voor de risico’s 
van het achtergesteld deposito’s besloten lag. Er was op 
dat moment bovendien nog geen zicht op een eventueel 
faillissement van DSB. Daarbij wijst het hof ook nog op 
de beoordelingsvrijheid van de AFM en het zogeheten 
toezichthoudersdilemma – waarover zo meteen meer – en 
neemt het in aanmerking dat een openbare waarschuwing 
op grond van artikel 1:94 Wft in dit geval niet aan de orde 
was (Hof Amsterdam 10 juni 2013, JOR 2013/173, m.nt. 
B.P.M. van Ravels).

In cassatie bestrijdt Band met rechts en motiverings
klachten dit oordeel van het hof. Volgens haar geldt de 
informatieverstrekking door DSB ter zake van de achter
gestelde deposito’s wel degelijk als een onmiskenbare 
overtreding van artikel 4:19 en 4:20 Wft. Ook zou de AFM 
in haar ogen wel degelijk onrechtmatig hebben gehandeld, 
als zij na onderzoek in de loop van 2008 DSB niet zou heb
ben verplicht potentiële depositohouders voortaan te infor
meren over de ‘zorgwekkende situatie bij DSB’ (r.o. 3.3). 
Deze klachten zijn voor de Hoge Raad aanleiding voor een 
lange beschouwing over aansprakelijkheid van  financiële 
toezichthouders, die aansluit bij zijn beschouwing ter zake 
in het standaardarrest HR 13 oktober 2006, ECLI: NL: HR: 
2006: AW2077, NJ 2008/527, m.nt. C.C. van Dam onder 
NJ 2009/529 (Vie d’Or). Kern van deze beschouwing is dat 
de rechter zich bij de vraag of een toezichthouder onrecht
matig handelt wegens tekortschietend toezicht terughou
dend moet opstellen, vanwege de ‘aanzienlijke beleids en 
beoordelingsvrijheid’ die aan de toezichthouder toekomt bij 
het uitoefenen van zijn taak. Er moet bovendien worden 
gewaakt voor het gevaar van zogeheten hindsight bias 
oftewel wijsheid achteraf. Dit komt tot uitdrukking in 
de volgende maatstaf voor de toets aan het vereiste van 
onrechtmatigheid (r.o. 3.4.3):

‘Het gaat niet erom of, achteraf oordelend, een andere beslissing beter was 
geweest en of daardoor schade aan derden door een uiteindelijke deconfiture van 
de aan toezicht onderworpene had kunnen worden voorkomen, maar of in de 
omstandigheden en met de kennis van toen de toezichthouder in redelijkheid tot 
de desbetreffende beslissing heeft kunnen komen.’

Hierbij moet rekening worden gehouden met de (poten
tieel) uiteenlopende belangen die de toezichthouder moet 
behartigen. De Hoge Raad stelt voorop dat ‘het toezicht’ 
dient ter bescherming van cliënten tegen faillissement 
(r.o. 3.4.4):
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‘Het toezicht dient mede ertoe het vermogensbelang van de (toekomstige) cliën
ten, welk belang de toezichthouder uit de aard van zijn toezicht kent of behoort te 
kennen, zo goed mogelijk te beschermen tegen het gevaar van deconfiture van de 
aan toezicht onderworpene.’

Daarbij scheert de Hoge Raad blijkbaar het gedrags
toezicht van de AFM op grond van de Wft over een kam 
met het (prudentieel) toezicht door de toenmalige Verze
keringskamer (later DNB) op grond van de Wet toezicht 
verzekeringsbedrijf, want het bovenstaande relativiteits
oordeel lijkt aan zijn relativiteitsoordeel ter zake in de 
genoemde Vie d’Orzaak ontleend (Vie d’Or, r.o. 4.2.2). 

Behalve de belangen van (potentiële) cliënten dient 
de toezichthouder echter ook de belangen van de onder 
toezicht gestelde in acht te nemen, evenals ‘belangen van 
maatschappelijke aard’. Daarbij kan zich bovendien het 
zogeheten toezichthoudersdilemma voordoen (r.o. 3.4.4):

‘Bij dit laatste verdient opmerking dat de toezichthouder voor het “toezichthou
dersdilemma” kan komen te staan, waarbij de belangen van de cliënten enerzijds 
gediend zijn met maatregelen ter onverkorte naleving van de toepasselijke 
normen, maar die maatregelen anderzijds de continuïteit van de bedrijfsvoering 
van de aan toezicht onderworpene in gevaar brengen, hetgeen het belang van 
de cliënten kan schaden. Bij de beoordeling van deze belangenafweging zal de 
rechter onder meer moeten betrekken in hoeverre de toezichthouder zelf ertoe 
heeft bijgedragen dat dit dilemma ontstond, bijvoorbeeld doordat deze ongunstige 
ontwikkelingen van structurele aard op hun beloop heeft gelaten.’

In het licht van de terughoudende toetsing door de rechter 
van ‘de aanzienlijke beleids en beoordelingsvrijheid’ van 
de financieel toezichthouder, zoals de Hoge Raad nog eens 
benadrukt, falen de rechts en motiveringsklachten van 
Band. Het hof had, aldus de Hoge Raad, aangenomen dat 
de AFM beleidsvrijheid toekwam ten aanzien van het 
toezichthoudersdilemma, zoals zich dat naar het oordeel 
van het hof – langs de lijnen zoals hierboven door de Hoge 
Raad geschetst – in de onderhavige zaak daadwerkelijk 
voordeed. In dat licht kon het hof inderdaad oordelen dat 
de AFM in redelijkheid ervan had kunnen afzien DSB te 
verplichten potentiële houders van achtergestelde depo
sito’s te informeren over haar situatie (r.o. 3.5.2). Daarbij 
mocht ook het hof, aldus de Hoge Raad, het belang van 
Band bij het verkrijgen van informatie over de situatie van 
DSB bij het aangaan van de depositoovereenkomst in juni 
2008 als het ware ‘afwegen’ tegen het risico ‘van het aldus 
in gevaar brengen van het voortbestaan van DSB’ en het 
laatste belang zwaarder laten wegen (r.o. 3.5.3). De Hoge 
Raad neemt hierbij in aanmerking dat ook de klacht van 
Band faalt dat sprake was van een onmiskenbare overtre
ding door DSB van artikel 4:19 en 4:20 Wft (r.o. 3.63.8). 

Zo wordt het cassatieberoep van Band verworpen, in lijn 
met de conclusie van advocaatgeneraal Wuisman. Daar
mee is toezichthoudersaansprakelijkheid van de AFM voor 
tekortschietend toezicht op de DSB Bank in elk geval in 
deze zaak van de baan. Overigens volgt er waarschijnlijk 
nog een claim van vele honderden miljoenen tegen DNB 
ter zake van het faillissement van het DSB vanwege de 
curatoren. Evenmin als de vordering van Band in de on
derhavige zaak wordt die ‘gedekt’ door de sinds 1 juli 2012 
geldende wettelijke beperking van aansprakelijkheid voor 
DNB en AFM in artikel 1:25d Wft.
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NJ 2014/440, RvdW 2014/1130: beëindiging affectieve 
relatie en samenlevingsovereenkomst; aflossingen uit 
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slagende motiveringsklacht
Man en vrouw hebben een affectieve relatie gehad en van 
1989 tot medio 2008 samengewoond. Zij zijn in 2001 een 
samenlevingsovereenkomst aangegaan waarin zij onder 
meer een regeling hebben getroffen voor de kosten van 
de huishouding en de door hen gezamenlijk te bewonen 
woning. Zo hebben partijen afgesproken dat zij naar even
redigheid van hun inkomen bijdragen in de kosten van de 
huishouding. Tot dergelijke kosten rekenen zij onder an
dere de rente van de hypothecaire lening en zelfs de aflos
sing, voor zover ze de woning in gemeenschappelijke eigen
dom hebben en deze aflossing uit de gemeenschappelijke 
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bankrekening kan worden voldaan. Ten aanzien van de 
financiering van de woning is in de samenlevingsovereen
komst opgenomen dat degene die uit privémiddelen meer 
dan zijn aandeel in de koopsom heeft bijgedragen, voor dat 
meerdere een vordering op de ander zal hebben, die bij de 
ontbinding van de overeenkomst opeisbaar zal zijn.

Als aan de relatie een einde is gekomen en per 31 augus
tus 2008 de samenlevingsovereenkomst is opgezegd, voert 
de man aan dat hij op grond van de samenlevingsovereen
komst een vordering heeft op de vrouw omdat hij vijf maal 
uit privémiddelen een aflossing op de hypotheekschuld 
heeft gedaan. De rechtbank is nauwkeurig de  geldstromen 
nagegaan en komt tot de conclusie dat vier daarvan 
– in totaal een bedrag van € 56.678 – inderdaad moeten 
worden beschouwd als aflossing uit privévermogen, de 
overige aflossing (€ 11.000) uit gezamenlijk vermogen. Uit 
de overwaarde van de woning (verkoopopbrengst minus 
hypothecaire schuld) komt derhalve eerst het bedrag van 
€ 56.678 toe aan de man, waarna het restant bij helft dient 
te worden gedeeld.

In appel stelt de vrouw in de eerste plaats dat partijen 
dienen af te rekenen als waren zij in gemeenschap van 
goederen gehuwd, zodat ieder dus een gelijk deel toekomt, 
omdat partijen zich – kort gezegd – als een gehuwd kop
pel naar de buitenwereld toe hebben gepresenteerd. Het 
Hof Amsterdam overweegt dat niet van een huwelijk en 
dus ook niet van een huwelijksgemeenschap sprake is. 
Partijen zijn een samenlevingsovereenkomst aangegaan 
en beschouwden ‘de getroffen regeling als voldoening aan 
een dringende verplichting van moraal en fatsoen. Zij zijn 
overeengekomen [o.a. met betrekking tot de financiering 
van de woning] de natuurlijke verbintenis om te zetten in 
een rechtens afdwingbare.’ 

Daarnaast stelt de vrouw in appel dat de aflossingen 
uit het privévermogen van de man (€ 56.678) niet moeten 
worden meegenomen omdat de man jegens haar heeft 
voldaan aan een natuurlijke verbintenis. Het gevolg 
daarvan zou zijn dat voor de man de mogelijkheid om de 
verbintenis in rechte af te dwingen niet bestaat. Het hof 
overweegt dat op grond van artikel 6:3 lid 2 sub b BW van 
zo’n verbintenis sprake is indien iemand jegens een ander 
een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard 
dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, 
naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een 
aan die ander toekomende prestatie moet worden aan
gemerkt. De vraag of hiervan sprake is moet gelet op de 
verwijzing naar de maatschappelijke opvattingen worden 
beoordeeld naar objectieve maatstaven, waarbij mede acht 
moet worden geslagen op de omstandigheden ten tijde van 
het verrichten van de prestatie, waaronder de ‘wederzijdse 
welstand en behoefte van partijen’. Het hof vindt in de 
memorie van antwoord terug dat de man heeft gesteld dat 
hij de aflossingen heeft gedaan in verband met de ver
zorgingsgedachte. De man had namelijk bedacht dat als 
hij eerder zou overlijden dan de vrouw, het voor de vrouw 
mogelijk zou moeten zijn om in de woning te blijven wo
nen. Door het doen van aflossingen, waarvoor de man geld 
van zijn privérekening op de gezamenlijke rekening had 

gestort, bracht de man met het oog op de toekomst van de 
vrouw de woonlasten omlaag.

Tegen deze achtergrond is het hof van oordeel dat de 
man door middel van de aflossingen op de hypotheek 
jegens de vrouw naar objectieve maatstaven verondersteld 
kan worden te hebben voldaan aan een op hem rustende 
verzorgingsverplichting. Het hof neemt derhalve aan dat 
op de man ten tijde van de aflossingen op de hypotheek een 
dringende morele verplichting rustte om de vrouw verzorgd 
achter te laten. Het hof vernietigt het vonnis van de recht
bank voor zover daarin is bepaald dat de man een vorde
ring van 56.678 euro toekomt. De opbrengst van de woning 
zal gelijkelijk tussen partijen moeten worden verdeeld. 

Het is opmerkelijk dat het hof eerst aanneemt dat partij
en de in de samenlevingsovereenkomst getroffen regeling 
beschouwen als voldoening aan een dringende verplichting 
van moraal en fatsoen, en vervolgens de aflossing op de 
hypotheek uit privévermogen – waarover een regeling in 
samenlevingsovereenkomst is opgenomen – kwalificeert 
als een natuurlijk verbintenis. De man stelt dan ook cas
satieberoep in. Het onderdeel klaagt dat het oordeel van 
het hof onbegrijpelijk en onvoldoende is gemotiveerd.

Hoewel de advocaatgeneraal WesselingVan Gent tot de 
conclusie komt dat van onbegrijpelijke of anderszins onvol
doende motivering geen sprake is, slaagt deze klacht naar 
het oordeel van de Hoge Raad. Nadat het hof heeft aange
nomen dat partijen de regeling in de samenlevingsover
eenkomst beschouwen als voldoening aan een dringende 
verplichting van moraal en fatsoen, is het zonder nadere 
motivering onbegrijpelijk op grond waarvan het hof heeft 
geoordeeld dat de man door middel van de aflossingen op 
de hypotheek jegens de vrouw naar objectieve maatstaven 
verondersteld kan worden te hebben voldaan aan een op 
hem rustende verzorgingsverplichting (r.o. 3.5.2).

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof Amster
dam – tot deze conclusie kwam overigens de advocaatgene
raal eveneens doch naar aanleiding van een andere klacht 
– en verwijst de zaak ter verdere behandeling en beslissing 
naar het Hof Den Haag. Toch merkt hij nog wat over de 
inhoud op. Het ligt namelijk volgens de Hoge Raad voor 
de hand om de man wegens de aflossingen uit zijn privé
vermogen een vordering toe te kennen op grond van de 
samenlevingsovereenkomst. Het hof heeft dan wel een ver
zorgingsgedachte aangenomen, waardoor sprake kan zijn 
van een nietafdwingbare verbintenis, maar alleen voor het 
geval de samenleving eindigt door overlijden. De man be
roept zich op een vergoedingsrecht dat in de samenlevings
overeenkomst is opgenomen voor het geval de samenleving 
eindigt door opzegging. Aangezien sprake is van opzegging 
– en niet van overlijden – is de toewijzing van de vordering 
niet onverenigbaar met de dringende morele verplichting 
die naar het oordeel van het hof op de man rust.

De vraag of de man ter zake van zijn aflossingen iets te 
vorderen heeft, zal door het Hof Den Haag worden beant
woord. Het feit dat op de man een dringende morele ver
plichting rust om de vrouw bij overlijden verzorgd achter 
te laten, staat daar volgens de Hoge Raad in ieder geval 
niet aan in de weg.
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Wet-, regelgeving en beleid

Modernisering beslagverbod: voor wanbetalers méér dan 
bed, bad en brood 
In een op internetconsultatie.nl openbaar gemaakt voor
ontwerp ontvouwt de Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie zijn plannen om de regeling van de voor verhaals
beslag gevrijwaarde roerende zaken te moderniseren. 
De artikelen 447 en 448 Rv zijn sinds 1838 nauwelijks 
veranderd. De nieuwe regeling beoogt de lijst van zaken 
die deurwaarders niet in beslag mogen nemen te verdui
delijken, uit te breiden en bij de tijd te brengen. Enerzijds 
wil de wetgever zeker stellen dat een nietbetalende schul
denaar ondanks beslag(en) in zijn eerste levensbehoeften 
kan blijven voorzien en zijn menselijke waardigheid niet 
verliest en anderzijds dat hem niet de mogelijkheid wordt 
ontnomen, ja dat de regeling hem stimuleert zich in te 
spannen om zijn schulden te betalen. 

Concreet worden de volgende zes wijzigingen voor
gesteld. (1) Uitbreiding. De lijst van beslagvrije zaken 
wordt uitgebreid met: kleding, óók als deze niet op het 
lijf gedragen wordt; de voor bewaring en bereiding van 
aanwezige levensmiddelen benodigde keukenapparatuur 
en keukengerei; zaken nodig voor persoonlijke verzorging 

http://www.internetconsultatie.nl
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en algemene dagelijkse levensbehoeften; speelgoed van 
tot het gezin behorende minderjarigen; middelen nodig ter 
verwerving van de noodzakelijke middelen van bestaan, 
óók als het om anderen dan ambachtslieden of werklieden 
gaat; middelen noodzakelijk voor scholing en studie; gezel
schapsdieren (deze vervangen dus de in 1992 geschrapte, 
nog uit de Code de Procédure Civil stammende, koe, twee 
zwijnen, twee geiten of vier schapen); en ten slotte zaken 
van hoogst persoonlijke aard. (2) Stimulans. Een belangrij
ke vernieuwing is dat de schuldenaar die schuldhulp heeft 
gezocht bij een erkend bemiddelaar, beloond wordt met 
een vrijstelling van zijn inboedel. (3) Bovenmatigheid. Om 
strategisch gedrag in te dammen wordt voorgesteld om wel 
beslag toe te staan als de opgesomde zaken ‘bovenmatig’ 
zijn. Alleen hoogstpersoonlijke zaken ontsnappen daaraan. 
(4) AMvB. De nodige soepelheid is ingebouwd doordat een 
algemene maatregel van bestuur de lijst kan uitbreiden 
en aan het begrip ‘bovenmatig’ invulling kan geven. (5) 
Ruimte voor schuldenaar. Nieuw is dat naar redelijkheid 
rekening moet worden gehouden met de geuite voorkeur 
van de schuldenaar en dat hij in de gelegenheid moet 
worden gesteld om een als bovenmatig aangemerkte zaak 
te vervangen door een niet als bovenmatig aan te merken 
vergelijkbare zaak. (6) Preferente schuldeisers. Ten slotte 
wordt de kring van schuldeisers die zich wél op de beslag
vrije inkomensverwervingsmiddelen kunnen verhalen, be
perkt tot makers, herstellers en verkopers. De schuldeisers 
die levensbehoeften hebben verstrekt, zijn geschrapt.

Scheiden voortaan ook bij ambtenaar burgerlijke stand 
Op 18 december 2014 is bij de Tweede Kamer een voorstel 
ingediend voor de Wet scheiden zonder rechter (Kamerstuk-
ken II 2014/15, 34118, 1 e.v.). Voorgesteld wordt om het 
voor echtgenoten en geregistreerde partners mogelijk te 
maken om hun huwelijk respectievelijk geregistreerde 
partnerschap op gemeenschappelijk verzoek voortaan ook 
te laten ontbinden door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand. Dat kan alleen als er geen minderjarige kinderen 
zijn (is dat het geval, dan is een door de rechter te toetsen 
ouderschapsplan vereist). 

Voor scheiden buiten de rechter en verplichte advocaat
stelling om, is indiening nodig van een daartoe strekkend 
verzoekschrift bij de bevoegde ambtenaar. In de regel 
zal dat de ambtenaar zijn in de woonplaats van één der 
echtgenoten. Het verzoekschrift moet vergezeld gaan 
van bij algemene maatregel van bestuur voor te schrij
ven bescheiden. Anders dan door de Raad van State was 
bepleit, is het uitdrukkelijk niet de bedoeling om bijvoe
ging voor te schrijven van een ondertekende verklaring 
waaruit blijkt dat omtrent de gevolgen afspraken zijn 
gemaakt. Naar huidig recht moet dat nog wel bij beëin
diging met wederzijds goedvinden van een geregistreerd 
partnerschap. Die eis zal vervallen. Natuurlijk blijft het 
maken van een echtscheidingsconvenant ook bij echtschei
ding door de ambtenaar van de burgerlijke stand tot de 
mogelijkheden behoren, maar het hoeft niet. Als derge
lijke afspraken wel gemaakt worden (en dat is natuurlijk 
het verstandigst), dan is het niet mogelijk om deze in de 

scheidingsakte op te nemen, zoals wel het geval is (en zal 
blijven) bij rechterlijke beschikking. Het belang zit ‘m in 
de executabiliteit. 

De gang van zaken is als volgt. Na indiening van het 
verzoek schrijft de wet een wachttermijn van veertien 
dagen voor. Op een daarna (maar binnen een jaar na 
indiening) gelegen tijdstip verschijnen beide echtgeno
ten/partners persoonlijk voor de ambtenaar. Vervolgens 
verklaren ze dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht en 
dat zij hun huwelijk/partnerschap wensen te beëindigen. 
Nadat de ambtenaar heeft vastgesteld dat aan de wette
lijke vereisten is voldaan, spreekt hij in tegenwoordigheid 
van de echtgenoten/ partners de echtscheiding c.q. ont
binding uit en maakt daarvan onverwijld in het daartoe 
bestemde register een akte op. Daarmee is het tenietgaan 
van de door huwelijk/partnerschap in het leven geroepen 
rechtstoestand beklonken. De eventuele huwelijksgemeen
schap is al eerder ontbonden met de indiening van het 
verzoek (dat voor derdenwerking ingeschreven moet zijn 
in het openbaar huwelijksgoederenregister gehouden ter 
griffie van de rechtbank binnen welks arrondissement het 
huwelijk is voltrokken). Het uitspreken van een scheiding 
van tafel en bed blijft aan de rechter voorbehouden. Op 
het geregistreerd partnerschap zijn voortaan de regels van 
titel 9 Boek 1 BW over ontbinding van het huwelijk van 
overeenkomstige toepassing. 

Met de voorgestelde regeling meent de regering, met 
de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht, 
dat ontbindingen uitgesproken door de ambtenaar van de 
burgerlijke stand onder de werking van de Brussel IIbis 
Verordening zullen vallen zodat vragen van internationale 
bevoegdheid en erkenning in andere lidstaten geregeld 
zijn. Voor niet onder de verordening vallende gevallen is, 
wat de bevoegdheid betreft, de verordening van overeen
komstige toepassing verklaard. Wat de erkenning betreft 
moet worden afgewacht hoe de niet door verdrag of veror
dening gebonden staten zich zullen opstellen. Verder wordt 
de regel dat in Nederland ontbindingen van een huwelijk 
alleen kunnen worden uitgesproken door de Nederlandse 
rechter uitgebreid met de (Nederlandse) ambtenaar van 
de burgerlijk stand. Ten slotte wordt voorgesteld dat de 
ambtenaar de vraag of ontbinding kan worden uitgespro
ken, en op welke gronden, alleen kan beantwoorden naar 
Nederlands recht. De mogelijkheid die de wet bepaalde 
paren biedt om te kiezen voor toepasselijkheid van buiten
lands echtscheidingsrecht, is alleen beschikbaar als het 
ontbindingsverzoek bij de rechter is ingediend.

Processen-verbaal van constatering geen kracht van 
authenticiteit; wijzigingen Gerechtsdeurwaarderswet
Staatssecretaris Teeven is niet van plan tegemoet te ko
men aan een al lang bij gerechtsdeurwaarders bestaande 
wens om processenverbaal van constatering en exploten 
houdende tot een bepaald persoon gerichte verklarin
gen in het kader van een rechtshandeling (art. 3:37 lid 
2 BW) kracht van authenticiteit te geven. In de praktijk 
blijkt daar wel behoefte aan te bestaan. Achtergrond is 
de wens om opdracht te kunnen geven bepaalde feiten 
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en/of waarnemingen met dwingende bewijskracht vast 
te leggen in afwachting van, of ter voorbereiding op, een 
proces. Als reden om het opmaken van dergelijke akten 
niet toe te voegen aan de opsomming van ambtshandelin
gen in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet (GDW) noemt 
de toelichting dat de noodzaak onvoldoende is aangetoond 
en dat invoering van een nieuw bewijsmiddel een bredere 
afweging vergt (MvT voorstel wijz. GDW, Kamerstukken II 
2014/15, 34047, 3, p. 9). De vraag is echter of de werkelijke 
reden niet gelegen is in het feit dat anders het domein
monopolie van deurwaarders zou worden uitgebreid. 
En dat zou lijnrecht ingaan tegen de bedoeling van de 
Gerechts deurwaarderswet om de marktwerking te vergro
ten. En hoewel het hele wetsvoorstel één grote poging is 
om de kwalijke gevolgen van de slecht doordachte invoe
ring van marktwerking en bijbehorende commercialisering 
te mitigeren, is dit kennelijk een stap te ver.

Voorgesteld wordt o.a.: (1) Instelling van een centraal, 
door eenieder (wat bepaalde gegevens betreft, zoals 
bevoegdheid) elektronisch raadpleegbaar, KBvGregister 
voor gerechtsdeurwaarders. Het is vergelijkbaar met het 
‘tableau’ bij de advocatuur; (2) Introductie van een nieuwe 
grond voor onbevoegdheid: ambtshandelingen ten behoeve 
van of gericht tegen natuurlijke personen die aandelen 
bezitten of directeur zijn van de rechtspersoon die het 
gerechtsdeurwaarderskantoor als onderneming exploiteert 
zijn niet toelaatbaar. Achtergrond is dat sinds de invoering 
van de GDW potentiële opdrachtgevers posities zijn gaan 
innemen van waaruit ze invloed kunnen uitoefenen op het 
incassobeleid van de onderneming; (3) Vandaar dat ook 
voorgesteld wordt om voortaan in de wet vast te leggen 
dat de gerechtsdeurwaarder zijn ambt in onafhankelijk
heid dient uit te oefenen. Afgewacht moet worden of het 
aldus vastleggen van deze ‘kernwaarde’ de invloed van 
(mede) beleidsbepalende opdrachtgevers, resultaatgerela
teerde beloningsafspraken en andere vormen van gedwon
gen voorfinanciering afdoende bezweert; (4) Een andere 
maatregel om de effecten van de marktwerking in toom te 
houden is de verduidelijking en inperking van de rechts
positie van toegevoegddeurwaarders, de zogenaamde free-
lancers; (5) Verder wordt het toezicht op het handelen van 
gerechtsdeurwaarders door het Bureau financieel toezicht 
uitgebreid tot alle (dus niet enkel financiële) aspecten met 
extra bevoegdheden; (6) Om schuldenaars tegemoet te 
komen wordt de mogelijkheid om over het verrichten van 
ambtshandelingen te klagen bij de Nationale ombudsman 
niet geschrapt.

Rechtspraak

Rechters einduitspraak moet dezelfde zijn als bij 
mondelinge behandeling
Bij arrest van 31 oktober 2014 heeft de Hoge Raad een 
belangrijke uitspraak gedaan over het recht op monde
linge behandeling in civiele zaken in het algemeen en in 
onteigeningszaken in het bijzonder (ECLI: NL: HR: 2014: 
3076). Na een deskundigenrapport was gepleit voor, zoals 

in civiele zaken gebruikelijk en in onteigeningszaken 
verplicht, de meervoudige kamer. Ook waren pleitnota’s 
overgelegd. In verband met het defungeren van een van 
de rechters had deze het eindvonnis niet mede gewezen. 
Daarover werd in cassatie geklaagd. 

De Hoge Raad begint met de klaroenstoot dat het recht 
van partijen om hun standpunten mondeling ten over
staan van de rechter uiteen te zetten ‘een fundamenteel 
beginsel van burgerlijk procesrecht’ is, al is dat recht, zo 
voegt de HR daar aan toe, niet onbegrensd. Wordt een 
rechterlijke beslissing mede genomen op grondslag van 
een voorafgaande mondelinge behandeling (in dagvaar
dingszaken: comparitie van partijen of pleidooi) dan moet, 
behoudens bijzondere omstandigheden, deze beslissing 
worden genomen door dezelfde rechters als die bij de 
mondelinge behandeling aanwezig waren. Als dat door 
defungeren, overlijden of langdurige ziekte niet mogelijk 
blijkt en vervanging noodzakelijk is, dan moet het gerecht 
partijen daarover inlichten met opgave van redenen en 
dag van uitspraak. Elk van de verschenen partijen en 
belanghebbenden is dan gerechtigd om een verzoek in 
te dienen voor een nadere mondelinge behandeling ten 
overstaan van de rechters die einduitspraak zullen doen. 
Een dergelijk verzoek kan niet gemakkelijk gepasseerd 
worden. Sowieso niet als (zoals in deze zaak het geval was) 
een procesverbaal ontbreekt. Is dat er wel, dan mag het 
verzoek om een nadere mondelinge behandeling alleen 
afgewezen worden als het belang van een voortvarende 
procesvoering dat eist. In de einduitspraak moet gemoti
veerd worden waarom dit belang in de gegeven omstandig
heden zwaarder weegt dan het belang van verzoeker om 
zijn standpunt ten overstaan van de rechters naar voren te 
brengen die over de zaak (zullen) oordelen. 

De uitspraak heeft vanwege de praktische implicaties de 
nodige onrust bij de gerechten teweeg gebracht, ook al for
muleerde de Hoge Raad als regel van overgangsrecht dat 
aan schending pas rechtsgevolg kan worden verbonden in 
de gevallen waarin na de datum van dit arrest een monde
linge behandeling plaatsvindt. De Hoge Raad zegt niet uit
drukkelijk dat het rechtsgevolg nietigheid van het vonnis 
is, maar daar lijkt het wel op. Voor AG Langemeier was 
deze, voor het burgerlijk procesrecht uitzonderlijke, sanctie 
onder andere reden om tot verwerping te concluderen.

Deskundigenbewijs: grote beslissingsruimte rechter, óók 
bij betwisting
In HR 19 december 2014 (ECLI: NL: HR: 2014: 3654) 
(Accountant/Achmea) bevestigt de Hoge Raad de grote 
beslissingsruimte die de civiele feitenrechter heeft ten 
aanzien van deskundigenbewijs. Deze ruimte betreft zowel 
de vraag of hij al dan niet een onafhankelijke deskundige 
zal benoemen als ook de vraag welke bewijsrechtelijke 
betekenis hij aan de bevindingen van een door partijen ge
contracteerde of door de rechter zelf benoemde deskundige 
mag toekennen. Dit in de wet neergelegde uitgangspunt is 
op zichzelf wel duidelijk (art. 152 lid 2 en 194 Rv). Lastiger 
is het de begrenzing ervan te bepalen als de motiverings
plicht zich laat gelden bij betwisting. 
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In de zaak die hier aan de orde is, gaat het om de omvang 
van de schade die een accountant lijdt wegens verlies 
van arbeidsvermogen ten gevolge van een aan een verze
kerde van Achmea te wijten ongeval. Voorafgaand aan de 
procedure hebben Achmea en het slachtoffer, na langdurig 
gehakketak, een ‘wederzijds adviseur’ ingeschakeld die in 
een nietbindend advies op een bedrag van € 355.718 komt. 
Een door Achmea ingeschakelde partijdeskundige schat 
de schade op € 278.833. Een door de benadeelde inge
schakelde partijdeskundige op € 845.321. Een recept voor 
een gerechtelijke procedure die dan ook prompt door de 
benadeelde wordt geïnitieerd. Hij doet er nog een schepje 
boven op en vordert € 941.780. Een ware battle of experts 
derhalve waar de arme rechter chocola van mag maken. 

In navolging van de rechtbank neemt het hof de bere
keningen van de ‘gezamenlijke adviseur’ en de Achmea
partijdeskundige tot uitgangspunt en benoemt een 
onafhankelijke derde om te beoordelen of de deskundigen 
in redelijkheid tot het oordeel konden komen waartoe ze 
gekomen zijn. De Hoge Raad verwerpt het door de bena
deelde ingestelde cassatieberoep. Volgens het onderdeel 
had het hof zich een eigen oordeel moeten vormen over de 
uitgangspunten van de schadeberekening en een onafhan
kelijke deskundige integraal moeten laten onderzoeken 
welk oordeel juist was. De Hoge Raad oordeelt dat het de 
rechter vrijstaat om bij zijn beoordeling van het geschil 
een rapport tot uitgangspunt te nemen, ook als in het 
partij debat bezwaren zijn geuit tegen de wijze van tot
standkoming of de inhoud daarvan. Hetzelfde geldt als 
een partij voorafgaand aan de totstandkoming van een op 
gezamenlijk verzoek van partijen uit te brengen rapport, 
te kennen heeft gegeven zich niet aan het rapport ge
bonden te zullen achten. Het is aan de rechter of hij voor 
de waardering van een dergelijk rapport in het licht van 
de bezwaren die een partij daartegen heeft ingebracht, 
behoefte heeft aan voorlichting door daartoe door hemzelf 
benoemde deskundigen (art. 194 Rv). Het bewijsoordeel 
van de rechter is van feitelijke aard en kan in cassatie al
leen op begrijpelijkheid worden onderzocht.

Doorbrekingsjurisprudentie ook voor rechtsmiddelenverbod 
in deelgeschilprocedure 
Op een bouwlocatie in Amsterdam loopt een als sloper 
ingehuurde werknemer, in dienst van een uitzend bureau, 
schade op. Deze stelt de inlener aansprakelijk. Als diens 
verzekeraar weigert aansprakelijkheid te erkennen, 
stapt de werknemer naar de kantonrechter, begint een 
deelgeschilprocedure in de zin van artikel 1019w e.v. Rv 
en krijgt desverzocht een verklaring voor recht dat de 
inlener zijn zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 BW 
heeft geschonden en dat deze aansprakelijk is voor de 
door de werknemer als gevolg van het arbeidsongeval 
geleden letselschade. De inlener gaat tegen deze beschik
king in hoger beroep, maar wordt daarin nietontvankelijk 
verklaard vanwege het rechtsmiddelenverbod (art. 1019bb 
Rv). Volgens het hof is de rechtspraak op grond waarvan 
de ontvankelijkheidsbarrière kan worden doorbroken hier 
niet van toepassing. 

AG WesselingVan Gent is het met het hof eens, maar 
de Hoge Raad casseert (ECLI: NL: HR: 2014: 943). Het 
rechtsmiddelenverbod vloeit voort uit het met de invoe
ring in 2010 van de deelgeschilprocedure beoogde doel, 
namelijk om te bevorderen dat geschillen over letsel en 
overlijdensschade eenvoudig en voortvarend door middel 
van een minnelijke regeling kunnen worden afgewikkeld. 
Instelling van een rechtsmiddel draagt daar niet toe bij. 
De vraag of dit rechtsmiddelenverbod kan worden door
broken is, zoals uit de toelichting blijkt, aan de rechter 
overgelaten. De Hoge Raad ziet géén aanleiding om de 
doorbrekingsjurisprudentie voor het rechtsmiddelenverbod 
van artikel 1019bb Rv niet te laten gelden. Weliswaar stelt 
artikel 1019cc Rv een rechtsmiddel open, namelijk als een 
bodemprocedure aanhangig gemaakt is. En zoals het hof 
stelde, is verdedigbaar dat dit, gelet op de beslissing in 
Tros/Pretium Telecom (geen toepasselijkheid bij verbod 
tussentijds beroep art. 337 Rv) ook hier opgeld moet doen 
(ECLI: NL: HR: 2012: BX0598). Maar artikel 1019cc Rv 
stelt alleen beroep open tegen bindende eindbeslissingen 
in deelbeschikkingen die de materiële rechtsverhouding 
tussen partijen betreffen. Er kunnen ook andere beslis
singen, van meer procedurele aard, zijn. Het verschil is 
niet altijd even duidelijk. Voor alle duidelijkheid, gelet op 
de fundamentele rechtsbeschermende strekking van de 
doorbrekingsjurisprudentie, hakt de Hoge Raad de knoop 
door en verklaart deze van toepassing op alle deelbeschik
kingen. De doorbrekingsgronden zijn: de rechter is buiten 
het toepassingsgebied van de desbetreffende regeling ge
treden, heeft deze ten onrechte buiten toepassing gelaten 
dan wel heeft bij de behandeling van de zaak een zodanig 
fundamenteel rechtsbeginsel veronachtzaamd dat van 
een eerlijke en onpartijdige behandeling niet meer kan 
worden gesproken. De stelling dat beëindiging van een 
 deelgeschil niet kan bijdragen aan de totstandkoming van 
een vaststellingsovereenkomst, is volgens de Hoge Raad 
geen doorbrekingsgrond. 

Voorlopige voorziening voor duur van geding kan ook in 
verzoekschriftprocedures
Op een vordering tot cassatie in het belang der wet, inge
steld door de PG bij de Hoge Raad en gericht tegen een 
beschikking van het gerechtshof te Leeuwarden, besliste 
de HR bij beschikking van 5 december 2014 dat ook in 
andere verzoekschriftprocedures dan in scheidingsproce
dures een incidenteel verzoek kan worden gedaan tot het 
treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van 
het geding overeenkomstig hetgeen sinds 2002 in artikel 
223 Rv is bepaald voor dagvaardingsprocedures (ECLI: NL: 
HR: 2014: 3533). 

Het ging in deze procedure om een alimentatiewijzi
gingsverzoek. Toen de man nul op het rekest kreeg bij de 
rechtbank verzocht hij het hof om de alimentatiebeschik
king te schorsen voor de duur van de appelprocedure. Het 
hof weigerde met als argument dat bij verzoekschrift
procedures anders dan in scheidingszaken een uitdruk
kelijke bepaling die daarin voorziet, ontbreekt. Literatuur 
en feitenrechtspraak waren verdeeld. De Hoge Raad heeft 
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met deze beslissing duidelijkheid geschapen. Gevolg is dat 
partijen in een verzoekschriftprocedure voor een dergelijke 
voorlopige voorziening niet langer veiligheidshalve hoeven 
uit te wijken naar kort geding. 

Literatuur
Heel kort worden hier de volgende publicaties gesigna
leerd:

 – H.W.B. thoe Schwartzenberg en A.W. Jongbloed schre
ven kort en kernachtig over Beslag en executie voor de 
rechtspraktijk gebaseerd op cursussen gegeven voor in 
de in dit rechtsgebied werkzame juristen (Apeldoorn/
Antwerpen: Maklu 2014);

 – Onder redactie van E. Koops, H.B. Krans, E.D.C. 
 Neppelenbroek en A.J. Verheij verscheen onder de titel 
Digitaal privaatrecht een bundel opstellen waarin de rol 
van de ICT op de hanteerbaarheid van het privaatrecht 
centraal staat. De invloed van de digitalisering op het 
burgerlijk procesrecht is onderwerp van drie opstellen 
(Den Haag: Boom 2014);

 – Marc van Opijnen promoveerde aan de Universiteit van 
Amsterdam op een 656 bladzijden tellend proefschrift 
waarin de vraag werd onderzocht Hoe [Op en in het web] 
de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan wor-
den verbeterd (Den Haag: Boom 2014). De Nederlandse 
jurist profiteert dagelijks dankbaar van Van Opijnens 
denkwerk via www.rechtspraak.nl; 

 – Onder redactie van J. Rijsdijk, O.M. Jans en J. Feikema 
is een KBvGpreadvies verschenen waarin suggesties 
worden gedaan die de weg moeten wijzen Naar een 
nieuwe [regeling van de] beslagvrije voet. Voorgesteld 
wordt om de Vereenvoudiging in [de vorm van] een twee-
trapsraket te doen plaatsvinden (Den Haag: Sdu 2014).

HUURRECHT

AAK20157706
Mr. A.M. Kloosterman

Wetgeving
De huurtoeslag- en liberalisatiegrens voor sociale huur-
woningen gaat per 1 januari 2015 omhoog van € 699,48 
euro naar 710,68 euro per maand. De inkomensgrens voor 
toewijzing van sociale huurwoningen stijgt van 34.678 
euro naar 34.911 euro.

Huurders in de sociale huursector kunnen per 1 juli 2015 
weer een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. 
Voor huishoudens met een inkomen tussen 34.229 euro en 
43.786 euro geldt een maximaal toegestane extra huur
verhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 
0,5 procent. Voor huishoudens met een inkomen boven 
43.786 euro geldt het basishuurverhogingspercentage 
plus 2,5 procent. De nieuwe basispercentages voor de 
huurverhoging per 1 juli 2015, worden begin 2015 bekend
gemaakt.

Inwerkingtreding Huisvestingswet 2014 per 1 januari 
2015. Stb. 2014, nr. 323
De Huisvestingswet 2014 vervangt de wet uit 1992. Met 
de Huisvestingswet kunnen gemeenten sturen in de 
woonruimteverdeling en de samenstelling van de woning
voorraad. Uitgangspunt is keuzevrijheid van woningzoe
kenden. Gemeenten kunnen met deze wet sturen in de 
woonruimteverdeling. Daarvoor moet een gemeente toewij
zingsregels opnemen in een huisvestingsverordening. De 
bestaande verordeningen gelden tot 1 juli 2015. Gemeen
ten zijn verplicht de plaatselijke corporaties te betrekken 
bij het maken van een (nieuwe) huisvestingsverordening.

Aanpassing woning via WMO kan zonder toestemming 
verhuurder
Gemeenten en hulpbehoevende huurders kunnen per 1 
januari 2015 op basis van de Wet maatschappelijke on
dersteuning (Wmo) zonder toestemming van verhuurders 
woningen aanpassen. Ook hoeven huurders de voorziening 
niet te verwijderen bij vertrek. Het gaat bijvoorbeeld om 
het aanbrengen van een traplift of handgrepen, maar 
ook bouwkundige aanpassingen, zoals verbreding van de 
 douchetoegang en aanbrengen invalidentoilet. 

Aanpassing woningwaarderingsstelsel
Het nieuwe puntensysteem voor huurwoningen (WWS), 
waarin de WOZwaarde voor een kwart meetelt, gaat in 
op 1 oktober 2015. Dat bleek na het debat hierover in de 
Tweede Kamer op woensdag 17 en donderdag 18 december 
2014. 

Het WWS is het puntensysteem waarmee de huur van 
sociale huurwoningen wordt berekend. In de aanpassing 
wordt de WOZwaarde mede bepalend voor de maximaal 
toegestane huurprijs. Op deze wijze moeten de gewildheid 
en locatie van de woning meer bepalend worden voor de 
maximale huur. 

Jurisprudentie

Hoge Raad 11 april 2014, WR 2014/84, ECLI: NL: HR: 
2014: 899. Kwalificatie overeenkomst. Is een landingsbaan 
van een voormalig vliegveld een gebouwde onroerende 
zaak?
De zaak betreft gebruik van vliegveld Valkenburg als basis 
voor de beoefening van de zweefvliegsport. De Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart heeft een huur
overkomst gesloten met de Staat waarbij diverse militaire 
vliegvelden in gebruik worden gegeven. De vereniging 
huurt steeds de landingsbaan, bestemd om daarop zweef
vliegtuigen te slepen zodat die kunnen opstijgen. Vliegveld 
Valkenburg is sinds 2007 niet meer in gebruik als militair 
vliegveld. De Staat wil het terrein nu ontwikkelen tot 
woon, recreatie en natuurgebied en zegt daartoe de huur
overeenkomst op. Voor de vraag welke huurbescherming 
de huurder geniet, is het relevant vast te stellen wat er 
gehuurd wordt. Is dat enkel een stuk grond? Of is het een 
gebouwde onroerende zaak? 

http://www.rechtspraak.nl
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Het is belangrijk een huurobject goed te kwalificeren. Is 
het roerend of onroerend? Indien onroerend: is het ge
bouwd of ongebouwd? Indien gebouwd: is het woonruimte 
of niet? Indien geen woonruimte: is het 290bedrijfsruimte 
of 230aruimte? Dit alles is van doorslaggevend belang bij 
vaststelling van de toepasselijke regelgeving. 

Het huurobject in deze zaak is natuurlijk onroerend. 
Maar is het gebouwd of ongebouwd? De huurder is het 
beste af bij kwalificatie als ‘gebouwd’. Want dan geldt 
artikel 7:230a BW. Artikel 7:230a BW spreekt over een 
‘gebouwde onroerende zaak’. Het artikel biedt de huurder 
ontruimingsbescherming. Dat wil zeggen dat de huurover
eenkomst wel eindigt, maar dat de verplichting om ook 
daadwerkelijk te ontruimen wordt ‘uitgesteld’. (Het ‘zware’ 
beschermingsregime van art. 7:290 e.v. BW is hier sowieso 
niet van toepassing omdat het niet gaat om de huur van 
middenstandsbedrijfsruimte, vallend onder de definitie 
van art. 7:290 BW). Als het huurobject ongebouwd is, 
gelden alleen de algemene bepalingen. Die bieden geen en
kele bescherming als de verhuurder de huurovereenkomst 
wil beëindigen.

Het hof oordeelt dat sprake is van een ongebouwde zaak. 
Daarbij zoekt het hof aansluiting bij de wetsgeschiede
nis en de tekst van de Huurwet, de voorloper van artikel 
7:230a BW. 

‘Nu in deze definitie, waarbij onder het huidige recht aansluiting kan worden 
gevonden, het begrip ‘gebouw’ centraal staat, dient te worden aangenomen dat 
daaronder niet valt een onroerende zaak die niet gebouwd, maar – zoals de 
onderhavige landingsbaan – aangelegd is.’

De Hoge Raad oordeelt dat een enkele verharding of 
bewerking van de grond in de regel niet toereikend is om 
een zaak aan te merken als ‘gebouwd’ in de zin van artikel 
7:230a BW. Verder zoekt de Hoge Raad aansluiting bij de 
definitie van ‘gebouw’ uit de Woningwet.

‘Een zaak kan in elk geval worden aangemerkt als een ‘gebouwde onroerende 
zaak’ in de zin van art. 7:230a BW als zich op of onder de grond een gebouw 
bevindt, tenzij dat gebouw als onderdeel van het gehuurde van verwaarloosbare 
betekenis is. Onder ‘een gebouw’ dient te worden verstaan een bouwwerk dat 
een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt (vgl. art. 1, aanhef en onder c, Woningwet). Ook een 
zaak die niet (geheel) aan deze omschrijving voldoet kan onder omstandigheden 
worden aangemerkt als een gebouwde onroerende zaak. Een enkele verharding of 
bewerking van de grond is echter in de regel niet toereikend om een zaak aan te 
merken als ‘gebouwd’ in de zin van art. 7:230a BW.’

De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof. Het hof 
heeft onderzocht, aldus de Hoge Raad, of de landingsbaan 
(hoewel geen gebouw) niettemin kan worden aangemerkt 
als een gebouwde onroerende zaak in de zin van artikel 
7:230a BW. Daarbij heeft het de omstandigheid dat een 
landingsbaan naar normaal spraakgebruik is ‘aangelegd’ 
en niet ‘gebouwd’, niet doorslaggevend geacht, maar opge
vat als een aanwijzing dat geen sprake is van een gebouw
de onroerende zaak. Het hof heeft geen blijk gegeven van 
miskenning van de hiervoor vermelde maatstaven. Even
min is het oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd.

Literatuur
In WR, Tijdschrift voor Huurrecht, verscheen o.a.:
 – L. Vrakking, ‘Contractueel afwijken in het huur
recht: over verwachtingen, risico’s en exoneratie in de 
gebreken regeling’, WR 2015/1;

 – H.M. Hielkema, ‘Procederen voor de huurcommissie 
over allinhuren: eenvoudiger en moderner? en hoe de 
Warmte wet daar doorheen banjert’, WR 2014/132;

 – J.J. Dammingh, ‘Bemiddelingscourtage bij de verhuur 
van woonruimte’, WR 2014/97.

In Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte verscheen 
o.a.:
 – F.C. Borst, ‘Geen goodwill, geen indeplaatsstelling. 
Pleidooi voor een striktere toepassing van het recht op 
indeplaatsstelling’, TvHB 2014, afl. 6; 

 – J. Kist, ‘Partiële ontbinding van de huurovereenkomst 
door de huurder’, TvHB 2014, afl. 6;

 – M. van Heeren, ‘Artikel 7:209 BW en nieuwbouwsitua
ties. Wanneer had de verhuurder een gebrek behoren 
te kennen?’, TvHB 2014, afl. 5;

 – E.H.H. Schelhaas, ‘Samenloop tussen een huurover
eenkomst en een andere overeenkomst, waaronder een 
franchiseovereenkomst’, TvHB 2014, afl. 5;

 – R.A. Veldman & mr. I.C.K. Mol, ‘Zorg, gebruik en kwa
lificeren op maat; de kwalificatieproblematiek bij zorg
complexen’, TvHB 2014, afl. 5.

In Tijdschrift voor Vastgoedrecht verscheen o.a.
 – Mariska Nijensteen & Anneke Werner, ‘Renovatie 
bedrijfsruimte: hoe zit het met de bescherming van de 
huurder?’, VGR 2014, afl. 4;

 – Hafida Bounjouh, ‘Europeesrechtelijk onderzoek naar 
huurrecht en huisvestingsbeleid in Nederland, België en 
Frankrijk. Deelconclusies van TENLAWproject, groot
schalig rechtsvergelijkend onderzoek in 28 Europese 
landen’, VGR 2014, afl. 4.

BOUWRECHT

AAK20157707
Mw. mr. N. van Wijk-van Gilst

Wet- en regelgeving
 – Crisis en herstelwet: Kamerstukken II 2013/14, 32127, 
201 en 202, verslag schriftelijk overleg en brief aanbie
den besluit tot wijzigen van het Besluit omgevingsrecht 
en diverse andere algemene maatregelen van bestuur 
i.v.m. het permanent maken van de Crisis en herstelwet 
en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het ter
rein van het omgevingsrecht;

 – Woningwet: Stb. 2014, 341, besluit vaststelling tijdstip 
inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wo
ningwet in verband met het versterken van het handha
vingsinstrumentarium;
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 – Schaliegas: Kamerstukken II 2014/15, 33952, 12, brief 
van de minister met betrekking tot toezegging om de 
definitieve notitie reikwijdte en detailniveau voor een 
planMER Schaliegas aan de Kamer toe te sturen;

 – Omgevingsrecht: Kamerstukken II 2014/15, 33118, 17, 
brief waarin de minister ingaat op de planning van het 
wetsvoorstel Omgevingswet en de daaraan gekoppelde 
trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet en 
regelgeving, aanvullingswetgeving en implementatie. 
Ook gaat de brief over de inhoudelijke en procedurele 
samenhang tussen de trajecten;

 – Bouwbesluit 2012: Kamerstukken II 2014/15, 32757, 103, 
brief van de minister waarbij drie recent opgeleverde 
rapporten, die mede in het kader van de kwaliteits
borging in de bouw zijn opgesteld, aan de kamer worden 
aangeboden.

Jurisprudentie 

Raad van Arbitrage voor de Bouw, 7 mei 2014, No. 
71.860 (problematiek bij te klein geleverd perceel (water)), 
m.gastnt. E.M. Bruggeman
In 2005 hebben partijen een koop/aannemingsovereen
komst gesloten met betrekking tot een woning/apparte
mentsrecht met een aan het water grenzende achtertuin. 
Het gaat om woning die deel uitmaakt van een project 
van 54 woningen. Bij de woningen wordt een binnenhaven 
gerealiseerd die vanuit een aan de achtertuin grenzend 
perceel water direct toegang biedt tot een open water (ge
schikt voor recreatie). Het geschil heeft met name betrek
king op de vraag of verkrijgers een exclusief gebruiksrecht 
van 10 meter water hebben gekocht of slechts een exclusief 
gebruiksrecht van 7 meter water. In de uitspraak komen 
drie interessante onderwerpen aan de orde: de inhoud en 
uitleg van de overeenkomst, de schadeberekening en de 
5%regel. In haar noot bespreekt E.M. Bruggeman deze 
onderwerpen puntsgewijs.

Literatuur
 – M.A.B. ChaoDuivis, Privaatrechtelijke Bouwregelgeving 
I en II, Editie 2014/15, Den Haag: Instituut voor Bouw
recht 2014;

 – T.W. Franssen, R.D. Harteman, B.J.P.G. Roozendaal, 
D. van Tilborg & G.A. van der Veen, Op het grensvlak. 
Opstellen aangeboden aan prof. mr. drs. B.P.M. van 
 Ravels, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2014;

 – H.L. van Beek & M.A.B. ChaoDuivis, Tekst en Commen-
taar: Bouwrecht (4e druk), Deventer: Kluwer 2014;

 – Willem Konijnenbelt & Ron van Male, Hoofdstukken van 
Bestuursrecht (16e druk), Deventer: Kluwer 2014;

 – S. van Gulijk & A.R. Neerhof, Constructieve veiligheid: 
een onderzoek naar communicatie en borging in bouw-
processen. Voorkomen is beter dan genezen (VBR pre
advies), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2014;

 – M.A.B. ChaoDuivis, Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht 
deel 7 en 8 (7e druk), Zutphen: Uitgeverij Paris 2014;

 – M.B.M. Loos, Consumentenkoop (3e druk), Deventer: 
Kluwer 2014;

 – Themanummer over het wetsvoorstel Omgevingswet, 
TBR 2014, afl. 10;

 – Special issue – The New EU Procurement Directives: 
Part II, PPLR 2014, afl. 4;

 – M.J. Woodward & P.H.J. van Aardenne, ‘Ladder voor 
duurzame verstedelijking: storm in een glas water’, 
BR 2014/100;

 – E.C. Berkouwer & S.H. van den Ende, ‘De ladder voor 
duurzame verstedelijking en de bestuursrechter’, 
Gst. 2014/84;

 – M.A.B. ChaoDuivis, ‘De AVA 2013 (1992): wijzigingen en 
rechtspraak’ (Deel 1 en 2), TBR 2014/169 en 184;

 – E. Verweij & D.C. Orobio de Castro, ‘Kroniek van het 
Europese Aanbestedingsrecht’, TBR 2014/183;

 – J.H.K.C. Soer, ‘Van Externe veiligheid naar Omgevings
veiligheid en Omgevingswet’, M en R 2014/131;

 – H.E. Woldendorp, ‘Amvb’s in het omgevingsrecht: oceaan
stomers!’, M en R 2014/132;

 – H.P.C.W. Strang, ‘Kroniek rechtspraak aanneming van 
werk 2013’, TBR 2014/200;

 – J.W. Bitter, ‘Modernisering van het arbitragerecht (Deel 
1), de wet van 2 juni 2014; wijzigingen in Boek IV Rv. (de 
Arbitragewet). En in bepalingen de arbitrage betreffende 
in de boeken 3, 6 en 10 BW’, TBR 2014/201.

CONSUMENTENRECHT

AAK20157708
Ewoud Hondius

1 Behavioral law & economics: wat schieten we er 
mee op
Het is de nieuwste hype op het gebied van het consu
mentenrecht, die bij ons vooral de Erasmus Universiteit 
in haar greep heeft. In de relatie tussen consument en 
ondernemer speelt de klassieke neoliberale economie 
geen rol van betekenis. Behavioral law and economics 
(BLE) daarentegen voorspellen het consumentengedrag 
haarscherp. Die claim is nergens op gebaseerd en zeker 
niet op empirisch onderzoek, beweren drie economen die 
het consumentenkrediet en in het bijzonder het gebruik 
van creditcards hierop onderzochten: ‘while behavioral 
considerations are an important component of economic 
analysis, its BLE extension to policy in the consumer 
credit area has not yet proven to be useful’. Sterker: ‘the 
weakness of BLE’s predictive power is especially striking.’ 
Een zwarte dag voor Michael Faure en zijn team? (Tho
mas Durkin, Gregory Elliehausen & Todd Zywicki, ‘An 
assessment of behavioral law and economics contentions 
and what we know empirically about credit card use by 
consumers’, George Mason University Law and Econom-
ics research paper series 1446, augustus 2014, SSRN 
2499819.)
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2 Airmiles: verbod van doorgeven aan derde bij 
ontbreken wettelijk Leitbild 
Een frequent flyer in het airmilesprogramma van 
Lufthansa ‘Miles & More’ had in juni 2010 de hoogste 
status, ‘HON Circle Member’, bereikt. In januari 2011 
boekte hij daarmee vluchten van Frankurt naar Los 
Angeles en van New York naar Frankfurt, niet voor 
zichzelf maar op naam van een derde die niet in relatie 
tot hem stond. Lufthansa beëindigde daarop de frequent 
flyer relatie omdat airmiles krachtens het reglement 
alleen konden worden overgedragen aan derden die in 
een persoonlijke relatie tot de frequent flyer stonden: 
‘Prämiendokumente können ausschließlich an Personen 
verschenkt werden, mit denen der Teilnehmer durch 
eine gegenseitige Beziehung persönlich verbunden ist, 
z.B. Verwandte, Freunde und Bekannte, (…).’ Het Land
gericht Keulen wees de klacht van de frequent flyer tegen 
deze behandeling af, maar het Oberlandesgericht in de
zelfde stad wees de vordering grotendeels toe op de grond 
dat het beperkende beding in de algemene voorwaarden 
onredelijk bezwarend zou zijn. Deze uitspraak werd op 
29 oktober 2014 vernietigd door de tiende senaat van het 
Bundesgerichtshof: 

‘Bei dem von der Beklagten angebotenen ‘Miles & More’Programm – aldus 
het BGH – handelt es sich um ein Kundenbindungsprogramm, für das es kein 
gesetzlich geregeltes Leitbild gibt. Als Anbieterin eines solchen Programms kann 
die Beklagte daher Art und Umfang der Leistung, die sie ihren Kunden für ihre 
Treue versprechen will, in eigener Verantwortung bestimmen. Sie konnte damit 
als Hauptleistung festlegen, dass Flugprämien, die der Teilnehmer nicht selbst 
nutzen will oder kann, nur schenkweise und nur Personen überlassen werden 
dürfen, denen der Programmteilnehmer durch eine gegenseitige Beziehung 
persönlich verbunden ist. Das in den Teilnahmebedingungen normierte Verbot 
der Veräußerung von Prämiendokumenten an Dritte knüpft hieran an und 
umschreibt die von der Beklagten versprochene Leistung weiter. Es stellt damit 
keine der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB unterliegende Ein
schränkung oder Modifizierung dieser Leistung dar. Die Beklagte hat daher die 
Mitgliedschaft des Klägers in ihrem Vielfliegerprogramm wegen Verstoßes gegen 
das Verbot der Weitergabe von Prämiendokumenten an Dritte wirksam gekün
digt und konnte ihm auch den Vielfliegerstatus mit sofortiger Wirkung entziehen’ 
(BGH 28 oktober 2014, X ZR 79/13). 

3 Administratiekosten ten onrechte in rekening 
gebracht
De dag voor het airmilesarrest had de elfde senaat van het 
Bundesgerichtshof (BGH) een tweetal arresten gewezen, 
waar consumenten wél blij mee zullen zijn. Het was in 
Duitsland gebruikelijk dat banken hun cliënten voor 
elke opdracht Bearbeitungsentgelte (administratiekosten) 
van 1 à 3,5% in rekening brachten. Sinds mei 2014 acht 
het BGH deze kosten onverschuldigd. Dat mag nu niet 
meer van het hof en wel met terugwerkende kracht. Niet 
de wettelijke verjaringstermijn van drie, maar die van 
tien jaar is hierop volgens de beide arresten van oktober 
van toepassing. Consumenten kunnen terugbetaling van 
bedragen van in de duizenden euro’s tegemoet zien en 
banken uitbetalingen van vele miljarden. (BGH 28 oktober 
2014, XI ZR 348/13 en XI ZR 17/14, waarover Nikolaus 
Stackmann, NJW 2014, p. 24032407.)

4 Beginselen van goed markttoezicht
De afgelopen jaren is er in ons land net als elders een 
proliferatie aan onafhankelijke toezichthouders ontstaan 
die normovertredend gedrag corrigeren en consumenten 
waarschuwen. Dit toezicht dient effectief, gelegitimeerd en 
behoorlijk te zijn, aldus Margot Aelen in haar Utrechtse 
proefschrift over Beginselen van goed markttoezicht. Bij 
de uitwerking hiervan dient zich een aantal dilemma’s 
aan die zijn te herleiden tot het spanningsveld tussen 
de instrumentele functie en de waarborgfunctie van het 
economisch publiekrecht. Drie beginselen worden in deze 
studie nader uitgewerkt: het onafhankelijkheidsbeginsel, 
het transparantiebeginsel en het accountabilitybeginsel. 
(Margot Aelen, Beginselen van goed markttoezicht/Gede-
finieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op de 
financiële markten (diss. Utrecht), Den Haag: Boom 2014, 
515 p.)

5 Verzekeringsrecht moet Europees worden
Hoeveel verzekeringen heeft de lezer van dit blad lopen 
bij verzekeraars die in Italië of Finland zijn gevestigd? 
Het antwoord op deze vraag is volgens Jac Rinkes in zijn 
Amsterdamse inaugurele rede vrijwel zeker: geen. Daar 
moet een einde aan komen. Rinkes bepleit de nationale 
verschillen in het verzekeringsrecht van de EUlidstaten 
op te heffen. Dat is plezierig voor consumenten en verzeke
raars. In het bijzonder voor elektronische verzekeringen is 
het opheffen van nationale grenzen van belang. Daar komt 
bij dat het toezicht op verzekeraars vanaf 1 januari 2016 
met de Solvabiliteit IIrichtlijn toch al Europees geregeld 
is. Harmonisatie zal overigens geen eenvoudige klus zijn. 
(J.G.J. Rinkes, Grensverleggend verzekeren: verzekerings-
recht en de interne markt (oratie UvA), 2014.) 

6 Onrechtmatige reviews op booking sites
De meeste lezers zullen de ervaring delen: dan hebben 
ze op internet een ogenschijnlijk ideaal vakantieadres 
gevonden en dan zien ze bij een bezoek aan Tripadvisor, 
Zoover of een andere vergelijkingssite de opmerking: ‘jam
mer dat de kinderen vanwege de nabijgelegen A6 twee we
ken geen oog dicht hebben kunnen doen.’ Wat nu als deze 
review niet van een bezoeker afkomstig is, maar van een 
collegahotelier en mogelijk zelfs uit de collegiale duim is 
gezogen? Kan de getroffene naast zijn collegahotelier ook 
de exploitant van de hotelbeoordelingssite of bookingsite 
aanspreken? Of komt deze als hostprovider in aanmerking 
voor een aansprakelijkheidsvrijstelling? De Kortrijkse 
promovenda Sophie De Pourcq analyseert de bestaande 
rechtspraak, ook die uit Nederland (LJN: BH7529, zie ook 
LJN: AW6288), in het licht van de richtlijn elektronische 
handel in haar prijswinnende opstel in TPR. De auteur 
acht nieuwe wetgeving niet noodzakelijk. De tien begin
selen vastgesteld door HOTREC, de Europese organisatie 
van hotels, restaurants en cafés, zijn toereikend. Wel be
pleit zij in navolging van Australische guidelines invoering 
van een meldknop waarmee bezoekers van een website 
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kunnen aangeven dat ze twijfelen over de rechtmatigheid 
van een bepaalde review. (Sophie De Pourcq, ‘De aanspra
kelijkheid van bookingsites voor onrechtmatige reviews’, 
TPR 20143.)

7 Uitleg in favor consumentis
De contra proferentemregel is ons Nederlanders allemaal 
bekend, zeker sinds het arrest Ram/Matser (NJ 1978, 
125) en de strijd over de implementatie van wat uitein
delijk artikel 6:238 lid 2 BW zou worden. In haar analyse 
van de verwante regel in favorem consumentis onderzoekt 
de Leuvense Johanna Waelkens welke uitlegmethoden 
hier zoal toe gerekend kunnen worden. De auteur betrekt 
hierbij een aantal interessante vragen: is het de consu
ment in abstracto of in concreto aan wie gedacht is? Wat is 
de ‘gemiddelde consument’? Wat is ‘duidelijk’? En wat ‘be
grijpelijk’? Wat is de ‘gunstigste’ interpretatie? Uiteraard 
komt ook de vraag van de ambtshalve toetsing aan bod. 
Opmerkelijk is dat de strijd over de implementatie van de 
uitlegbepaling in de richtlijn oneerlijke contractsbedingen 
in België bijna op gelijke wijze als in ons land is gevoerd. 
(Johanna Waelkens, ‘De interpretatieregel in het voordeel 
van de consument’, TPR 20143.)

8 Verzuim en ingebrekestelling bij 
consumentenkoop
Verzuim en ingebrekestelling: zijn dat niet twee termen 
voor hetzelfde begrip? Mooi niet, volgens Alex Geert 
 Castermans. In een kritisch redactioneel in NTBR merkt 
hij op: ‘Hier wreekt zich dat naar Nederlands recht de in
gebrekestelling in beginsel alleen een rol speelt in de con
text van verzuim, terwijl het in de richtlijn een zelfstandig 
vereiste is voor het aannemen van de ontbindingsbevoegd
heid’. (Alex Geert Castermans, ‘Verzuim en ingebrekestel
ling bij consumentenkoop: de beperkte reikwijdte van 
artikel 7:19a BW’, NTBR 2014, p. 319320.)

9 Voorwaardenoverleg
Duitsland en Nederland hebben op het punt van oneerlijke 
contractsbedingen nagenoeg dezelfde wetgeving. Logisch, 
nu Nederland in het NBW van 1992 het Duitse voorbeeld 
van het toenmalige AGB-Gesetz grotendeels heeft gevolgd 
en de Europese richtlijn nog tot verdere harmonisatie 
heeft geleid. Maar in de praktijk is het omgaan met deze 
bedingen zeer verschillend. Een Duitser loopt ermee naar 
de rechter; een Nederlander wendt zich tot een consu
mentenorganisatie. Deze gaat vervolgens onderhandelen 
met de betrokken ondernemersorganisatie, veelal onder 
auspiciën van de Coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg 
van de SER. Deze zal binnenkort haar jaarverslag 2014 
uitbrengen; uit de tussentijdse rapportage licht ik al enige 
gegevens.

De invoering van de Wet kwaliteit klachtrecht geschil
lencommissies zorg en de overdracht van zorg vanuit de 
AWBZ naar gemeenten zullen vooral negatieve gevolgen 

hebben voor het voorwaardenoverleg en met name de 
geschillenbeslechting. Aanpassingen zijn er van algemene 
voorwaarden voor fitness, kinderopvang, het notariaat, 
particulier onderwijs en openbaar vervoer. Voorts wordt 
gewerkt aan de voorwaarden voor BOVAG, installatie
werk, makelaardij, meubelen, ovfiets, reizen, verhuis
bedrijven, verzendhandel en warmte. Geëvalueerd worden 
momenteel de voorwaarden in bankzaken, bouwmateria
len en klussenbedrijven. 

Aan de betrokkenheid van de CZ bij elektronische com
municatiediensten is een einde gekomen. Nieuw zijn even
wel geplande voorwaarden voor cadeaubonnen, parkeren, 
postpakketten, woninghuur en zonneenergie. 

10 Productenaansprakelijkheid: defecte 
pacemakers
Het is een bekende controverse bij de aansprakelijkheid 
voor defecte producten: levert angst voor uitval een defect 
op? Een patiënt heeft een pacemaker van een serie met 
exemplaren, die volgens de specialist van tijd tot tijd 
uitvallen. Het is raadzaam een nieuwe te implanteren, 
maar wie draagt hiervoor de kosten? Het Duitse Bundes
gerichtshof meent in de zaak Boston Scientific Medizin-
technik GmbH dat het de producent is, maar legt de zaak 
voor de zekerheid voor aan het Europese Hof. De Franse 
advocaatgeneraal Bot geeft het BGH op 21 oktober 2014 
gelijk. Nu is het wachten op het Hof. In de literatuur is 
de zaak omstreden. Gert Brüggemeier acht de richtlijn 
productenaansprakelijkheid niet van toepassing; Norbert 
Reich daarentegen sluit zich in EuZW 2014, p. 898900 
aan bij de Australische pacemakerzaak Meditel v Court-
ney, (2003) 130 FCR 182, waar de patiënt ook in het gelijk 
werd gesteld. (Boston Scientific Medizintechnik, conclusie 
AG Bot, C503/13, C504/13, waarover Gert Brügge
meier, MedR 2014, p. 537, Norbert Reich, EuZW 2014, 
p.  898900.) 

11 Een storm in een Europees glas water
Een consument ontvangt goederen die niet beantwoorden 
aan de overeenkomst. De ontdekking geschiedt pas na de 
installatie. Omdat herstel onmogelijk is, is vervanging 
de enige reële remedie. Over de kosten hiervan heeft het 
Europese Hof in 2011 in de arresten Weber (C65/09) en 
Putz (C87/09) uitspraak gedaan. Uitspraken die flink 
bekritiseerd zijn vanwege de onzekerheid die zij brengen. 
Die onzekerheid manifesteert zich in uiteenlopende toe
passingen door de Rb. Overijssel en het Bundesgerichtshof. 
In TvC spreekt Joasia Luzak niettemin van een mogelijke 
‘storm in een glas water’, namelijk indien consumenten in 
het vervolg voor ontbinding – met vergoeding van vervan
gingskosten – opteren. (J.A. Luzak, ‘Een storm in een glas 
water? Over de rechtsmiddelen van een consument bij 
nonconforme goederen na de beslissing van het Hof van 
Justitie in Weber en Putz’, TvC 2014, p. 231238.)
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12 eKantonrechter doet eerste uitspraak
Ingevolge artikel 6.12 van het Bouwbesluit mag het 
water van een drinkwaterinstallatie in een woning op de 
water tappunten geen hogere temperatuur dan 25 graden 
Celsius hebben, omdat anders het risico van legionella
besmetting ontstaat. Brengt dit mee dat een woning met 
twee van dergelijke watertappunten niet beantwoordt aan 
de overeenkomst ex artikel 7:17 BW? Ja, is het niet verras
sende oordeel van de Bossche kantonrechter. Wel verras
send is het feit dat dit de eerste uitspraak is die gedaan 
is via eKanton. Dat is een procedure die is opgezet door 
de rechtspraak samen met rechtsbijstandsverzekeraars, 
het Verbond van verzekeraars en de Consumentenbond. 
eKanton is het eerste project dat is opgeleverd in het 
moderniseringsprogramma Kwaliteit en innovatie (KEI). 
In TBR en TvC geven de Nijmeegse docent Pauline Ernste, 
respectievelijk de Bossche raadsheer Roland de Moor 
nadere toelichting op de procedure. (Rb. OostBrabant 13 
maart 2014, ECLI: NL: RBOBR: 2014: 1145, waarover P.E. 
Ernste, TBR 2014, p. 637641 en R.R.M. de Moor, TvC 
2014, p. 257261.) 

13 Wereldcongres consumentenrecht in Amsterdam
Van maandag 29 juni tot woensdag 1 juli 2015 vindt te 
Amsterdam onder het motto Virtues and consumer law het 
vijftiende congres van de International Association of Con-
sumer Law plaats. Aan de orde komen de negen kardinale 
deugden fairness, frugality, hope, curiosity, compassion, 
self-realization & self-development, forgiveness, trust & 
respect en faith. Informatie over het congres is te vinden 
op de website http://csecl.uva.nl/iacl2015/. 

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

AAK20157711
K. Boele-Woelki

Internationale regelgeving

Intrekking ratificatie van het Haags Erfrechtsverdrag door 
Nederland
Op 6 november 2014 is de Wet van 19 november 2014 tot 
goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het 
op 1 augustus 1989 te ’sGravenhage tot stand gekomen 
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvol
ging in werking getreden (Stb. 2014, 468). Inmiddels is de 
denunciation, die op 17 december 2014 plaatsvond, op de 
website van de Haagse Conferentie voor Internationaal 
Privaatrecht vermeld. De opzegging treedt op 1 april 2015 
in werking. Aanleiding tot de opzegging was de toepasse
lijkheid van de Europese Erfrechtverordening vanaf 17 
augustus 2015, 4½ maand later. De vraag rijst echter of 
deze opzegging wel nodig en wenselijk was. De regering 
antwoordde op vragen in het verslag dat de kans dat er 
nog nieuwe verdragslanden bij komen, nihil is. Anderzijds 
hield de regering vol dat opzegging nodig is voor het geval 

het verdrag, na twee verdere ratificaties, in werking mocht 
treden. Alsdan – aldus de regering – ontstaat er frictie met 
het EUrecht. Vervolgens wees zij erop dat strikt genomen 
de verordening op dit moment niet dwingt tot opzegging 
van het verdrag (feitelijk: intrekking van ratificatie). 
Intrekking zou wel voorkomen dat Nederland op een later 
tijdstip in strijd met het EU recht handelt (Kamerstukken 
II, 33854, 5). Dit klinkt weinig overtuigend. Als er, zoals 
de regering stelt, inderdaad geen andere verdragsstaten 
bijkomen, zal zich deze situatie immers niet voordoen. Het 
is het een of het ander. Bij overlijden vóór de toepasselijk
heid van de Erfrechtverordening dient ingevolge Titel 12 
Boek 10 BW (welke titel is gewijzigd door de Uitvoerings
wet van de verordening (Stb. 2014, 430)), de erfopvolging 
in ieder geval nog te worden bepaald door het Haags 
Erfrechtverdrag. Ook daarna zullen zich conflictenrechte
lijke vraagstukken voordoen die door dit verdrag worden 
bestreken indien de erflater vóór of na 17 augustus 2015 
overlijdt. Kortom: met de opzegging wordt een verkeerd 
signaal gegeven, zowel aan de Nederlandse praktijk als in 
de richting van andere landen die met de Erfrechtverorde
ning te maken krijgen. 

Een blik op het buitenland

Duitse rechter erkent juridische status wensouders 
verkregen in het buitenland
Het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) heeft op 10 december 
2014 (XII ZB 463/13) een opmerkelijke uitspraak  gewezen 
waarvan wij ook in Nederland kennis zouden moeten ne
men. Het gaat om geregistreerde partners van het manne
lijke geslacht, die in Californië met een draagmoeder zijn 
overeengekomen dat zij een kind voor hen zal baren. De ei
cel is afkomstig van een anonieme donor, terwijl een van de 
mannen de zaadcellen levert. Nog vóór de geboorte van het 
kind beslist de rechter in Californië dat beide mannen de 
juridische ouders zijn van het kind. Uitgaande van de be
langen van het kind zoals vastgelegd in het EVRM, de mo
gelijkheid dat paren van gelijk geslacht naar Duits recht 
een kind van de partner kunnen adopteren en het feit 
dat tussen het kind en een van de wensouders genetische 
verwantschap bestaat wordt de beslissing van de rechter 
uit Californië in Duitsland erkend. Meer in het bijzonder 
overweegt het BGH dat in tegenstelling tot de enkele 
registratie van verwantschap een buitenlandse rechterlijke 
beslissing die juridisch verwantschap vaststelt, vatbaar is 
voor erkenning. Verschil wordt aldus gemaakt tussen een 
rechterlijke beslissing en de registratie van een rechts
feit (erkenning, vermelding in geboorteakte etc.). Voor de 
Nederlandse situa tie rijst de vraag of wij ook dit verschil 
kunnen maken. Dat bij de vraag of de buitenlandse beslis
sing in strijd is met de openbare orde ook de in het EVRM 
vervatte mensenrechten in acht te nemen zijn – aldus het 
BGH – is voor Nederland vanzelfsprekend. Voor de Duitse 
rechter is deze uitdrukkelijke verwijzing opmerkelijk 
omdat de mensenrechten in de grondrechten zijn verdis
conteerd en meestal alleen naar de Duitse Grondwet wordt 

http://csecl.uva.nl/iacl2015/
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verwezen. Maar zonder deze verwijzing naar het EVRM 
zou de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens niet kunnen worden aangehaald, in het bij
zonder de recente uitspraken in Mennesson/Labassee tegen 
Frankrijk (EHRM 26 juni 2014). Vervolgens wordt door de 
hoogste Duitse rechter in civiele zaken erop gewezen dat 
de enkele omstandigheid, dat een buitenlandse beslissing 
bij een draagmoederschap aan de wensouders het juridisch 
ouderschap over het kind toekent, geen strijd met de open
bare orde oplevert, indien een wensouder – in tegenstelling 
tot de draagmoeder – met het kind genetisch verwant is. 
Dit argument doet de vraag rijzen hoe te beslissen als de 
draagmoeder wel met het kind genetisch verwant is. Zou 
in dat geval de beslissing van de draagmoeder om het kind 
af te staan voor adoptie voldoen de zijn? Ten slotte stelt het 
BGH dat de toewijzing van het ouderschap niet alleen in 
relatie tot de genetische vader moet worden erkend maar 
ook moet gelden voor zijn geregistreerde partner. Met deze 
beslissing heeft het BGH het Duitse afstammingsrecht aan 
het wankelen gebracht. De discussie – ook in de media – 
is hevig. Voor de situatie van vóór 10 december 2014 zie 
o.a. Dethloff, Leihmütter, Wunscheltern und ihre Kinder, 
Juristenzeitung 2014, p. 922932 en over de BGHbeslissing 
Sucker, www.abstammungsrecht.de/stefanie-sucker-das-
jahrhundert-des-kindes-leihmutterschaften-verstossen-
nicht-gegen-den-ordre-public.
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Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen
Het Hof van Justitie heeft opnieuw prejudiciële vragen 
beantwoord met betrekking tot Richtlijn 93/13 betreffende 
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Zo 
heeft het Hof bevestigd dat Richtlijn 93/13 ook betrekking 
heeft op diensten. In de zaak Birutė Šiba v. A. Devėnas 
ging het om rechtsbijstand van een advocaat aan een 
cliënt waarbij de advocaat algemene voorwaarden had 
gebruikt (C537/13, HvJ 15 januari 2015, ECLI: EU: C: 
2015: 14).

Daarnaast heeft het Hof zich uitgelaten over de verhou
ding tussen hypothecaire executieprocedures en oneer
lijke bedingen in leenovereenkomsten (C34/13 Monika 
Kušionová/SMART Capital a.s., HvJ 10 september 
2014, ECLI: EU: C: 2014: 2189; Gevoegde zaken C482/13, 
C484/13, C485/13 en C487/13, Unicaja Banco, S.A./J. 
Hidalgo Rueda e.a.; Caixabank, S.A./M.M. Rueda Ledes-
ma e.a., HvJ EU 21 januari 2015, ECLI: EU: C: 2015: 21).

Rapport Ambtshalve toetsing II van de LOVCK-werkgroep
In november 2014 is een herzien rapport Ambtshalve 
toetsing II verschenen van de hand van de werkgroep lan
delijk overleg vakinhoud civiel en kanton (Raad voor de 
Rechtspraak, ‘Ambtshalve toetsing II, Herzien rapport van 
de LOVCK werkgroep’, www.rechtspraak.nl/Procedures/
Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Pages/rapport-
Ambtshalve-toetsing-van-Europees-consumentenrecht.
aspx). Dit rapport is opgesteld door H.A. van den Berg, 
R.H.C. Jongeneel en W.J.J. Wetzels en bevat aanbevelin

http://www.abstammungsrecht.de/stefanie-sucker-das-jahrhundert-des-kindes-leihmutterschaften-verstossen-nicht-gegen-den-ordre-public
http://www.abstammungsrecht.de/stefanie-sucker-das-jahrhundert-des-kindes-leihmutterschaften-verstossen-nicht-gegen-den-ordre-public
http://www.abstammungsrecht.de/stefanie-sucker-das-jahrhundert-des-kindes-leihmutterschaften-verstossen-nicht-gegen-den-ordre-public
http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Pages/rapport-Ambtshalve-toetsing-van-Europees-consumentenrecht.aspx
http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Pages/rapport-Ambtshalve-toetsing-van-Europees-consumentenrecht.aspx
http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Pages/rapport-Ambtshalve-toetsing-van-Europees-consumentenrecht.aspx
http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Pages/rapport-Ambtshalve-toetsing-van-Europees-consumentenrecht.aspx
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gen voor de rechter in eerste instantie met betrekking 
tot de toepassing van Europees consumentenrecht naar 
aanleiding van de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
en de Hoge Raad. In de begeleidende tekst op de site van 
de Raad voor de rechtspraak staat dat dit rapport aanbe
velingen bevat, zodat in gelijke gevallen zoveel mogelijk 
eenzelfde uitspraak wordt gedaan. Deze aanbevelingen 
zijn niet bindend voor de rechter.

Een van de aanbevelingen is dat het gehele Europese 
consumentenrecht ambtshalve moet worden getoetst 
(p. 10). Dit betekent dat als de consument wordt be
schermd door een regel van Europees consumentenrecht, 
de rechter deze regels ambtshalve moet toepassen. De 
bepalingen in het BW met betrekking tot de algemene 
voorwaarden die zijn neergelegd in een b2covereenkomst 
moeten richtlijnconform worden toegepast. In Richtlijn 
93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumenten
overeenkomsten is neergelegd dat een oneerlijk beding 
niet bindend is voor de consument. In artikel 3 van Richt
lijn 93/13 wordt bepaald dat een beding oneerlijk is als 
het ‘in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de 
uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplich
tingen van de partijen ten nadele van de consument 
aanzienlijk verstoort’. Verder bepaalt artikel 5 Richtlijn 
93/13 dat een beding duidelijk en begrijpelijk moet zijn 
opgesteld (transparantiebeginsel). Het Hof van Justitie 
heeft in zijn jurisprudentie twee verschillende toetsen 
geformuleerd om te bepalen of (a) een beding in strijd is 
met de goede trouw en (b) wanneer het evenwicht ten na
dele van de consument aanzienlijk is verstoord (C415/11, 
M. Aziz/(Catalunyacaixa), HvJ 14 maart 2013, ECLI: EU: 
C: 2013: 164, r.o. 68, 69). Het Hof heeft deze toetsen beves
tigd in latere uitspraken. Ook heeft het Hof uitgelegd wat 
het transparantiebeginsel van artikel 5 Richtlijn 93/13 
inhoudt. Opvallend is dat deze toetsen slechts impliciet 
terugkomen in de aanbevelingen van het rapport met 
betrekking tot de wijze waarop de onredelijk bezwarend
heid van een beding in b2covereenkomst wordt getoetst 
(p. 21). 

Vertraagde vluchten en buitengewone 
omstandigheden
De vraag of een vliegtuigmaatschappij compensatie moet 
betalen aan de passagiers bij een vertraagde vlucht, blijft 
een bron van prejudiciële vragen voor het Hof van Justitie. 
De dames Siewert hadden een vlucht geboekt op 3 oktober 
2011 van Antalya (Turkije) naar Frankfurt am Main. Zij 
bereikten Frankfurt met een vertraging van zes uur en 
dertig minuten. Op grond van artikel 5 lid 3 Verordening 
261/2004 en de jurisprudentie van het Hof vroegen de da
mes om betaling van compensatie vanwege de vertraging. 
De luchtvaartmaatschappij weigerde, omdat sprake was 
van een buitengewone omstandigheid. (Er bestaat geen 
verplichting tot het betalen van compensatie als dit het ge
val is (art. 5 lid 3 Vo 261/2004).) De buitengewone omstan
digheid was het aanrijden van het vliegtuig dat de vlucht 
had moeten uitvoeren op 2 oktober 2011 op het vliegveld 

van Stuttgart door een mobiele vliegtuigtrap. Hierdoor 
ontstond structurele schade aan de vleugel, waardoor het 
vliegtuig moest worden vervangen. Het Hof oordeelde dat 
dit geen buitengewone omstandigheid was, omdat dit voor
val inherent is aan de normale bedrijfsuitvoering van het 
vliegbedrijf (C394/14, S. Siewert, E. Siewert, N. Siewert/ 
Condor Flugdienst GmbH, HvJ 14 november 2014; ECLI: 
EU: C: 2014: 2377).

Overige jurisprudentie
Over Richtlijn 2008/48/EG betreffende consumenten
krediet en bewijslast betreffende de precontractuele 
informatieverplichting van de kredietverstrekker zie zaak 
C449/13, CA Consumer Finance SA v. I. Bakkaus e.a., HvJ 
18 december 2014, ECLI: EU: C: 2014: 2464. Over Richtlijn 
85/374/EEG betreffende productaansprakelijkheid en een 
specifieke nationale regeling met betrekking tot de infor
matie over de bijwerking van medicijnen, zie: C310/13 
Novo Nordisk Pharma GmbH v. S, HvJ 20 november 2014, 
ECLI: EU: C: 2014: 2385. Over vermelding van de definitieve 
prijs bij elektronische boekingssystemen voor luchtdien
sten en Verordening 1008/2008 betreffende de exploitatie 
van luchtdiensten in de Gemeenschap, zie: C573/13 Air 
Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG v. Bundesverband der 
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Ver-
braucherzentrale Bundesverbad e.V., HvJ 15 januari 2015, 
ECLI: EU: C: 2015: 11).

GEZONDHEIDSRECHT

AAK20157713
Prof.mr. J.C.J. Dute, mr.dr. W.R. Kastelein

Wetgeving
Het zal niemand zijn ontgaan dat de Eerste Kamer de 
wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet heeft weg
gestemd (Kamerstukken I 33362). Het kabinet wankelde 
even, maar bleef in het zadel. Een ander groot wetgevings
traject, de Wet langdurige zorg en het daarbij behorende 
Besluit langdurige zorg, is inmiddels wel succesvol 
afgerond (Stb. 2014, 494 resp. 520) en op 1 januari 2015 
(grotendeels) in werking getreden (Stb. 2014, 521).

Per 1 januari 2015 is – via aanpassing van het Besluit 
publieke gezondheid – het basispakket jeugdgezondheids
zorg (JGZ) gewijzigd (Stb. 2014, 449). Het gaat hier om de 
werkzaamheden die elke gemeente aan een jeugdige moet 
aanbieden. In het nieuwe basispakket JGZ is het onder
scheid tussen het uniforme deel (dat werd aangeboden aan 
alle jeugdigen) en het maatwerkdeel (dat werd afgestemd 
op de specifieke zorgbehoeften van de jeugdigen alsmede 
op lokale gegevenheden) komen te vervallen. Bij iedere 
activiteit moet nu worden gekeken naar de specifieke om
standigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. De 
gemeenten moeten er nu voor zorgen dat de activiteiten 
uit het basispakket JGZ voor iedere jeugdige beschikbaar 
zijn.
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De Raad voor de volksgezondheid en zorg (RVZ), die ad
viseert over vraagstukken inzake gezondheid en gezond
heidszorg, en de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling 
(RMO), die adviezen uitbrengt op maatschappelijk terrein, 
zijn per 1 januari samengevoegd tot één raad: de Raad 
voor volksgezondheid en samenleving (RVS). De gedachte 
achter de samenvoeging van beide raden is dat het klassie
ke onderscheid tussen preventie, zorg en welzijn vervaagt 
(Stb. 2014, 469).

Een nieuw Besluit verplichte verzekering bij medisch
wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015 vervangt 
(per 1 juli 2015) het eerdere verzekeringsbesluit uit 2003 
(Stb. 2014, 477). In het besluit wordt de zogenoemde proef
personenverzekering uitgewerkt. In de tweede evaluatie 
van de Wet medischwetenschappelijk onderzoek met 
mensen zijn een aantal knelpunten geconstateerd. Om die 
te adresseren en om de geboden dekking te actualiseren, is 
het besluit aangepast.

Tot slot is (bij AMvB) verduidelijkt welke instanties 
aangifteplichtig zijn bij zorgfraude, te weten het Centrum 
indicatiestelling zorg (CIZ), de zorgverzekeraars en de 
zorgkantoren (Stb. 2014, 465).

Kamerstukken
Op 26 november 2014 heeft de Europese  Commissie 
Nederland in gebreke gesteld voor het niet volledig 
implementeren van Richtlijn 2011/24/EU betreffende de 
toepassing van de rechten van patiënten bij grensover
schrijdende gezondheidszorg (Patiëntenrichtlijn). Deze 
richtlijn diende op 25 oktober 2013 te zijn omgezet in 
nationale wetgeving. De richtlijn legt de voorwaarden vast 
waaronder personen ten laste van hun wettelijke ziekte
kostenstelsel gebruik kunnen maken van zorgaanbieders 
in een andere EUlidstaat. Zij bevat bepalingen over de 
omvang van de aanspraken, over de hoogte van de ver
goedingen en over informatieverplichtingen van lidstaten 
met betrekking tot grensoverschrijdende zorg. Volgens de 
Nederlandse regering is van onvolledige implementatie 
overigens geen sprake (Kamerstukken II, 31476, 10).

Veel mediaaandacht kreeg het problematische func
tioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), naar 
aanleiding van de onthullingen van haar medewerker 
Arthur Gotlieb. In een buitengewoon uitvoerig bezwaar
schrift tegen zijn negatieve beoordeling laat hij zich 
kritisch uit over de gang van zaken binnen de organi
satie tussen 2000 en 2013. Korte tijd later maakte hij 
een einde aan zijn leven. Over deze affaire heeft een 
– door de minister van VWS ingestelde – onderzoeks
commissie rapport uitgebracht: H. Borstlap et al., Het 
rapport van de Onderzoekscommissie intern functio-
neren NZa (zie www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2014/09/02/het-rapport-van-de-
onderzoekscommissie-intern-functieoneren-nza.html).

Vermeldenswaard is nog dat met ingang van 1 januari 
2015 de integrale tarieven voor medisch specialistische 
zorg zijn ingevoerd, dat wil zeggen dat het voorheen be
staande onderscheid tussen de kosten die het ziekenhuis 

maakt enerzijds en de honoraria van de medisch specia
listen anderzijds is opgeheven (geïntegreerd medisch 
specialistisch bedrijf). Met de integrale tarieven kunnen 
zorgverzekeraars de zorginkoop beter sturen.

Over het beroepsgeheim verschenen tot slot twee brie
ven van de minister van VWS (Kamerstukken II, 34000 
XVI, 93 en 94).

Rechtspraak

Europese Hof voor de Rechten van de Mens
Een opmerkelijke kwestie deed zich voor bij het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens. Zwitserland is een van 
de landen die hulp bij zelfdoding toestaan. Een daartoe 
strekkend verzoek van de 80jarige mevrouw Gross werd 
echter niet gehonoreerd. Zij was niet ziek, maar achtte 
haar leven voltooid. Op 14 mei 2013 oordeelde het Hof dat 
Zwitserland artikel 8 EVRM had geschonden door onvol
doende duidelijkheid te verschaffen over de reikwijdte 
van het recht op hulp bij zelfdoding. Daarbij liet het Hof 
overigens nadrukkelijk in het midden of die hulp haar 
ook verschaft had moeten worden. De zaak werd vervol
gens verwezen naar de Grote Kamer. Pas toen bleek dat 
mevrouw Gross al op 10 november 2011 – met hulp – een 
einde aan haar leven had gemaakt. Ze had ervoor gezorgd 
dat haar eigen advocaat hiervan niet op de hoogte was, 
uit vrees dat het Hof de procedure, die zij in het belang 
van anderen voortgezet wilde hebben, zou beëindigen. Het 
Hof vond echter dat het misleid was ter zake van ‘the very 
core of her complaint’ en verklaarde haar verzoek niet
ontvankelijk (EHRM, Grand Chamber 30 september 2014, 
no. 67810/10, Gross tegen Zwitserland).

Tuchtrecht
Opvallend is het aantal uitspraken in de verslagperiode 
over BIGgeregistreerde beroepsbeoefenaren die zich 
schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag. Op 4 en 
11 december 2014 heeft het Centraal Tuchtcollege twee 
uitspraken gewezen, beide tegen een verpleegkundige 
die beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. In 
beide zaken werd dit bewezen geacht. De ene verpleegkun
dige kreeg een voorwaardelijke schorsing voor de duur van 
een jaar met een proeftijd van twee jaar opgelegd, de an
dere een voorwaardelijke schorsing van 12 maanden (CTG 
4 december 2014, ECLI: NL: TGZCTG: 2014: 376 en CTG 11 
december 2014, ECLI: NL: TGZCTG: 2014: 387).

Op 13 januari 2015 wees het Centraal Tuchtcollege een 
uitspraak tegen een tandarts die niet aannemelijk kon 
maken dat hij in het kader van de tandheelkundige be
handeling de heup c.q. het bovenbeen van patiënte moest 
aanraken. Het CTG legde hem een berisping op (CTG 13 
januari 2015, ECLI: NL: TGZCTG: 2015: 11). 

Op 19 november 2014 legde het Regionaal Tuchtcollege 
voor de Gezondheidszorg te Eindhoven een GZpsycholoog 
een voorwaardelijke schorsing van zijn inschrijving in 
het BIGregister op voor de duur van een half jaar met 
een proeftijd van twee jaar, met onder meer de bijzondere 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/09/02/het-rapport-van-de-onderzoekscommissie-intern-functieoneren-nza.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/09/02/het-rapport-van-de-onderzoekscommissie-intern-functieoneren-nza.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/09/02/het-rapport-van-de-onderzoekscommissie-intern-functieoneren-nza.html
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voorwaarde dat hij een bijscholingscursus zou volgen op 
het gebied van afstand en nabijheid binnen de hulpver
leningsrelatie en na voltooiing van deze cursus daarvan 
mededeling zou doen aan IGZ. De GZpsycholoog werd 
verweten de grenzen van de professionele relatie te heb
ben geschonden door aansluitend aan de behandelrelatie 
een persoonlijke en seksuele relatie met zijn cliënte aan 
te gaan (RTG Eindhoven 19 november 2014, ECLI: NL: 
TGZREIN: 2014: 96).

Interessant is voorts een uitspraak van het Centraal 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg waarin een huisarts 
een waarschuwing wordt opgelegd omdat hij de moeder 
van een minderjarige zoon, die in het kader van onder
toezichtstelling en uithuisplaatsing in een pleeggezin 
verbleef, weigert inzage te geven in het medisch dossier 
van haar zoon. Het CTG acht dit in strijd met artikel 7:465 
lid 1 BW, op grond waarvan aan de met het gezag over de 
minderjarige belaste ouder recht op inzage toekomt (CTG 
20 november 2014, ECLI: NL: TGZCTG: 2014: 349).

Interessant is verder een uitspraak van het Regionaal 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle waarin 
een zelfstandig gevestigd bedrijfsarts werd verweten 
dat hij geen eigen klachtenregeling had. De stelling dat 
een bedrijfsarts niet onder de WKCZ zou vallen, strookt 
volgens het College in elk geval niet met artikel 7:464 BW 
lid 1 BW, waarin de WGBO zoveel mogelijk van overeen
komstige toepassing wordt verklaard op geneeskundig 
handelen anders dan krachtens een behandelingsovereen
komst, dus ook wanneer de opdracht van een ander dan 
de patiënt afkomstig is (RTG Zwolle 28 november 2014, 
ECLI: NL: TGZRZWO: 2014: 147).

Strafrecht
Opvallend in de strafrechtelijke jurisprudentie zijn twee 
uitspraken van het Gerechtshof te Amsterdam, beiden 
van 15 december 2014 (ECLI: NL: GHAMS: 2014: 5229 en 
ECLI: NL: GHAMS: 2014: 5228). De ene uitspraak gaat 
over een artsnatuurgeneeskundige, de andere over een 
alternatieve genezeres. In de eerste uitspraak was de arts 
BIGgeregistreerd en door de rechtbank veroordeeld tot 12 
maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat hij een 
kankerpatiënte zou hebben afgehouden van reguliere zorg. 
Het Hof veroordeelde hem tot een voorwaardelijke gevan
genisstraf van acht maanden, mede gezien het feit dat de 
verdachte zich uit eigen beweging heeft laten doorhalen 
in het BIGregister (zie voor de tuchtzaak RTG Amster
dam 1 juli 2014, ECLI: NL: TGZRAMS: 2014: 63). In de 
andere zaak had de rechtbank de alternatieve genezeres 
veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 
vier maanden, waar de rechtbank haar tot zes maanden 
had veroordeeld. Zij was bij de zaak van dezelfde patiënte 
betrokken. 

Een natuurgenezeres is door de Rechtbank Midden
Nederland (12 november 2014, ECLI: NL: RBMNE: 2014: 
5701) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 141 dagen, 
wegens het in hulpeloze toestand achterlaten van een man 
in een hotel na het verstrekken van het middel Ibogaine 
dat niet als geneesmiddel is erkend. 

Veel aandacht, ook in de media, trok de beslissing van 
een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie waarin 
de hulp bij zelfdoding werd beoordeeld van een patiënte 
met psychische klachten in het verleden, die ruim 10 
jaar leed aan tinnitus (oorsuizen) en tevens aan ernstige 
hyper acusis (overgevoeligheid voor geluid) en neuralgie 
(zenuwpijn). Door de ernst van haar klachten kon zij 
vrijwel geen normale activiteiten ondernemen en sociale 
contacten onderhouden. Patiënte vond haar lijden on
draaglijk en wenste euthanasie. Arts en consulent achtten 
een extra consultatie door een onafhankelijke psychiater 
niet nodig. Zij verzochten de aan de Stichting Levenseinde 
Kliniek verbonden psychiater om haar rapportage, die was 
opgesteld in het kader van de triage, aan te vullen. De arts 
heeft volgens de toetsingscommissie onvoldoende onder
zoek gedaan naar het bestaan van reële alternatieven om 
het lijden van patiënte te verlichten en daarmee naar de 
uitzichtloosheid van het lijden. Met name achtte de com
missie een psychiatrisch onderzoek volgens de regelen der 
kunst aangewezen. De arts heeft derhalve niet voldaan 
aan de zorgvuldigheidscriteria als bedoeld in artikel 2 
lid 1 van de Euthanasiewet (www.euthanasie.nl; oordeel 
20145).

Civiel recht
Veel aandacht heeft getrokken het arrest van het Ge
rechtshof ArnhemLeeuwarden van 22 juli 2014 (ECLI: 
NL: GHARL: 2014: 5833) waarin een beslissing van het 
Scheidsgerecht Gezondheidszorg werd aangevochten die 
de opzegging door het ziekenhuis van de toelatingsover
eenkomst met een cardiothoracaal chirurg rechtmatig 
had geacht. Het Hof bekrachtigt het bindend advies van 
het Scheidsgerecht, maar acht de Vereniging Medische 
Staf aansprakelijk omdat deze onrechtmatig zou hebben 
gehandeld jegens de chirurg, door zowel in de onderzoeks
fase als in de herkansingsfase tekort te schieten in de 
zorgvuldigheid die van het stafbestuur jegens de chirurg 
kon worden gevergd. Het Hof bespreekt vervolgens het 
causaal verband tussen dit onrechtmatige handelen en de 
opzegging van de toelatingsovereenkomst. Het Hof is van 
oordeel dat, in een situatie waarin onzekerheid bestaat 
over de vraag of een op zichzelf vaststaande onrechtmatige 
daad schade heeft veroorzaakt, en waarin die onzekerheid 
haar grond vindt in de omstandigheid dat niet kan worden 
vastgesteld of en in hoeverre, in de hypothetische situatie 
dat die onrechtmatige daad achterwege zou zijn gebleven, 
de kans op succes (aanblijven als medisch specialist) zich 
in werkelijkheid zou hebben gerealiseerd, de leer van de 
kansschade dient te worden toegepast. Partijen worden in 
de gelegenheid gesteld zich over de grootte van bedoelde 
kans uit te laten. 

Een enigszins vergelijkbare zaak speelde op 10 decem
ber 2014 bij de Rechtbank ZeelandWestBrabant (ECLI: 
NL: RBZWB: 2014: 8534), waarin het ziekenhuis eveneens 
een toelatingsovereenkomst met een thoracaal chirurg had 
opgezegd. Volgens de rechtbank waren daarvoor niet vol
doende zwaarwegende redenen, omdat de opzegging niet, 
zoals aanvankelijk gesteld, het medisch technisch disfunc

http://www.euthanasie
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tioneren van de specialist betrof, maar de omstandigheid 
dat andere specialisten hadden geweigerd patiënten naar 
hem te verwijzen. De enkele stelling dat het vertrouwen in 
de specialist ontbrak, was naar het oordeel van de recht
bank niet voldoende. De opzegging werd onrecht matig 
geacht en het ziekenhuis diende aan de specialist, als 
voorschot op de inkomensschade, € 400.000 te betalen. 

Interessant is voorts het arrest van het Hof van 
Cassa tie te België van 14 november 2014 (zaaknummer 
C.13.0441.N) inzake een wrongful lifevordering van een 
gehandicapt kind tegen de arts die ten onrechte had nage
laten de ouders tijdens de zwangerschap in te lichten over 
de toestand van hun kind en die aldus de ouders de kans 
heeft ontnomen te besluiten tot een zwangerschapsonder
breking. Deze zaak is vergelijkbaar met de Nederlandse 
Baby Kellyzaak. Zowel rechtbank als hof hadden de 
ouders ontvankelijk verklaard en schadevergoeding toe
gewezen. Anders dan de Hoge Raad in de Baby Kellyzaak 
oordeelde het Hof van Cassatie dat het vaststellen van de 
schade niet mogelijk is wanneer, zoals hier, de toestand 
van een kind dat leeft moet worden vergeleken met die 
van een kind dat nooit zou zijn geboren.

Bestuursrecht
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft 
op 3 juni 2014 geoordeeld dat de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) de LHV ten onrechte heeft beboet vanwege 
een zegelverbreking ten tijde van een onderzoek van de 
ACM. De zegelverbreking kon niet op grond van functio
neel daderschap aan de LHV worden toegerekend. Voorts 
had de LHV voldoende gedaan om de zegelverbreking te 
voorkomen. (ECLI: NL: CBB: 2014: 200).

Literatuur
In de afgelopen periode zijn verschillende wetsevalua
ties verschenen. In september 2014 verscheen de tweede 
evalua tie van de Zorgverzekeringswet (de eerste evalua
tie stamt uit 2009). De belangrijkste bevindingen zijn: 
het ex ante risicovereveningsmodel werkt nog steeds niet 
optimaal; de invloed van het eigen risico op het zorg
gebruik blijft onduidelijk; de groei van de zorgkosten is 
weliswaar afgezwakt, al komt selectieve zorginkoop door 
de zorgverzekeraars maar in beperkte mate van de grond; 
de kwaliteit van de zorg moet transparanter worden; en de 
verzekerde moet beter worden geïnformeerd. In september 
2014 verscheen ook de evaluatie van de Wet opsporing en 
verzekering onverzekerden zorgverzekering (Wet Ovoz). 
Deze wet uit 2011 beoogt mensen die zich niet verzekerd 
hebben op te sporen en het aantal onverzekerden terug te 
brengen. Volgens de evaluatoren is de wet zeer effectief en 
efficiënt geweest.

In het najaar verscheen ook de Thematische wetsevalua
tie gedwongen zorg, uitgevoerd door J. Legemaate et al., 
in opdracht van ZonMw (zie www.zonmw.nl/nl/program-
mas/programma-detail/evaluatie-regelgeving). De evalu
atie behelst een vergelijkende analyse van de drie sectoren 
waarin gedwongen zorg plaatsvindt: (1) de psychia trie, 

psychogeriatrie en zorg voor verstandelijk beperkten; (2) de 
forensische zorg voor volwassenen; en (3) de gesloten jeugd
hulp en het jeugdstrafrecht. De wetgeving voor de drie 
sectoren verschilt, soms onnodig, maar waar het gaat om de 
uitgangspunten van de wetgeving en de vormgeving van de 
rechtsbescherming vaak als bewuste keuze van de wetge
ver. Voor harmonisatie vormt dit vanzelfsprekend een be
lemmering. De recent aangepaste forensische wetgeving en 
de Jeugdwet zijn bovendien geënt op de Wet BOPZ, maar 
die wet wordt, zoals bekend, binnenkort  vervangen door 
de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ) 
en de Wet Zorg en Dwang (WZD). De WVGGZ en de WZD 
vertonen onderling overigens ook (te) grote verschillen. De 
evaluatie mondt uit in 62 aanbevelingen.

Het eerste jaar van het bestaan van de Levenseinde
kliniek is geëvalueerd in M. Snijdewind et al., Het functio-
neren van de Levenseindekliniek, AMC/VUmc, 2014. Van de 
709 verzoeken om euthanasie werd bijna de helft afgewe
zen, 14% werd ingewilligd door de Levenseindekliniek en 
11% door de eigen arts. Ruim een kwart van de patiënten 
trok het verzoek in of is op andere wijze overleden.

Bij ZonMw verschenen in het afgelopen najaar drie 
rapporten over euthanasie. Twee daarvan gaan over de 
schriftelijke wilsverklaring: G. ten Haaft & M. Slijper, De 
betekenis van schriftelijke wilsverklaringen bij euthana-
sie, Een verkenning en identificatie van knelpunten in de 
praktijk, en A. van der Heide et al., Schriftelijk vastgelegde 
euthanasiewensen van wilsonbekwame patiënten, Een 
litera tuuroverzicht van opvattingen, praktische ervaringen 
en knelpunten. Het derde rapport gaat over ouderen die 
hun leven willen beëindigen zonder dat zij ziek zijn: A. van 
der Heide et al., Ouderen en het zelfgekozen levenseinde.

Selectie van verdere literatuur:
 – W. Dijkers, ‘Ebola in Nederland’, NJB 2014, p.  27832784;
 – V. Dörenberg, ‘Transitie jeugdzorg: een thematische 
beschouwing van de gevolgen voor de jeugdGGZ en de 
jeugdLVB’, FJR 2014, afl. 10, p. 267272;

 – A.C. Hendriks, ‘Medisch aansprakelijkheidsrecht: 
 recente uitspraken Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens’, Letsel & Schade 2014, afl. 4, p. 612;

 – R. ten Hoopen, ‘Van systemen naar mensen?’, NJB 2014, 
afl. 40, p. 28642865;

 – J. Legemaate, ‘Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie’, 
TvGR 2014, afl. 8, p. 671675;

 – S. Nouwt, ‘Gemeentezorg en privacyzorgen’, NJB 2014, 
afl. 42, p. 29932997;

 – C. Ploem, ‘Handling Unsolicited Findings in Clinical 
Care, A Legal Perspective’, European Journal of Health 
Law 2014, afl. 5, p. 489504;

 – M.C. Ploem & J.C.J. Dute, ‘Het juridische kader voor 
“health checks”: balanceren tussen vrijheid en bescher
ming’, TvGR 2014, afl. 8, p. 656670;

 – L.M. Veny & P. Goes, ‘Een wereldprimeur: de uitbreiding 
van de Euthanasiewet naar nietontvoogde minderjari
gen’, Rechtskundig Weekblad 2014, afl. 5, p. 163172.

http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/evaluatie-regelgeving
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/evaluatie-regelgeving
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Regelgeving
Over nieuwe wet en regelgeving is in de signaalperiode 
geen nieuws te melden. Wel doet de geplande beursgang 
van ABN Amro NV de nodige stof opwaaien. Er bestaat 
onenigheid over de precieze invulling ervan en de bescher
ming van de bank na de beursgang. De Raad van Bestuur 
van ABN Amro wil dat de bank beschermd wordt tegen vij
andige overnames door middel van een beschermingsstich
ting. Deze Stichting Continuïteit krijgt een calloptierecht. 
Dit recht kan zij uitoefenen in geval van een (dreigende) 
vijandige overname. Zodra de Stichting haar calloptie 
uitoefent neemt zij zoveel aandelen (naar alle waarschijn
lijkheid cumulatief preferente aandelen) als nodig is, om 
een derde van het geplaatste aandelenkapitaal te verkrij
gen. Zo wordt de machtspositie van de Staat, nu nog enig 
maar na de beursgang grootaandeelhouder, behouden en 
een ‘overval’ door een buitenstaander voorkomen. Dat een 
dergelijke stichting er moet komen, staat voor de betrok
kenen, de Staat en de bank, wel vast. De Staat, nu nog 
enig aandeelhouder, wil echter dat zo’n stichting pas kan 
ingrijpen als zijn belang onder de dertig procent komt (Het 
Financieele Dagblad, ‘Onenigheid over beursgang ABN 
Amro’, 15 december 2014, p. 3). Ofwel, de stichting kan pas 
haar calloptie uitoefenen zodra de bank minder dan dertig 
procent van de aandelen heeft. De Staat wil niet ‘zomaar’ 
haar macht kwijtraken aan een beschermingsstichting, 
indien hij nog een groot belang heeft in ABN Amro. Daar
naast drukt een al te flexibel inzetbare beschermingsstich
ting de prijs van de aandelen. Dit betekent dat de Staat 
minder krijgt per aandeel in ABN Amro. De Staat wil dus 
zo lang mogelijk controle houden in ABN Amro en tegelij
kertijd een zo hoog mogelijk bedrag per aandeel ontvangen 
op de beurs. De Raad van Bestuur van ABN Amro is het 
niet eens met de grens van dertig procent, omdat hij zo 
spoedig mogelijk zijn zelfstandigheid terug wil krijgen. 
Daarnaast wil hij niet pas bescherming van de stichting 
genieten zodra het aandeel van de Staat in ABN Amro on
der de dertig procent is gedaald, maar reeds op een eerder 
moment. Men is bang dat de Staat voor financieel gewin 
zal gaan, en de aandelen wél aan een ‘vijandelijke buiten
staander’ zal willen verkopen. 

Minister Dijsselbloem van Financiën verwacht dat de 
Tweede Kamer de beursgang in het begin van dit jaar 
goedkeurt. Hierna moet de Staat (als aandeelhouder van 
ABN Amro) circa tien zakenbanken formeel aanstellen die 
de bank en de Staat gaan begeleiden in de voorbereiding 

naar de beursgang. Vanaf juli 2015 is ABN Amro dan klaar 
voor de beursgang (I. Bökkerink & P. Lalkens, ‘Staat weert 
besmette zakenbank bij beursgang ABN Amro’, Het Finan-
cieele Dagblad, 17 december 2014, p. 1). Wordt vervolgd!

Rechtspraak

Economisch belanghebbende in de enquêteprocedure
Wederom zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden 
op het terrein van de economisch belanghebbende in 
de enquête procedure. Na de spraakmakende Chinese 
Workers- uitspraak (HR 29 maart 2013, JOR 2013/166 
m.nt. Doorman) zorgt nu de recente beschikking inzake
Slotervaartziekenhuis voor de nodige pagina’s literatuur 
(HR 11 april 2014, JOR 2014/259 m.nt. Olden; C.D.J. 
Bulten, ‘Chinezen in het ziekenhuis?’, Ondernemingsrecht 
2014/124; JIN 2014/109 m.nt. Haas, B.F. Assink, ‘Enquête
bevoegdheid ex artikel 2:346 BW bij een kapitaalvennoot
schap en ‘de strekking’ van het enquêterecht’, AA 2014, afl. 
10, p. 732 e.v.(AA20140732)). 

In Slotervaartziekenhuis was de ‘kerstboom van rechts
personen’ zoals Bulten beeldend beschreef, bron voor 
verwarring, waar de Hoge Raad een einde aan maakte. 
Het ziekenhuis hing onderin deze boom. Sinds 2006 gaven 
drie bestuurders, waaronder mw. Erbudak, leiding aan het 
Slotervaartziekenhuis. Jan Schram stelde haar na een 
miljoeneninvestering zijnerzijds aan. Schram overleed en 
een conflict rees tussen zijn erven en mw. Erbudak. De 
kinderen van Erbudak zijn aandeelhouders in Jeemer BV 
en Meromi BV, beiden onderdeel van de kerstboom van 
rechtspersonen. De drie kinderen van Erbudak verzoeken 
de Ondernemingskamer (hierna: OK) een enquête te gelas
ten bij Jeemer BV, Parkrand BV en Slotervaartziekenhuis 
BV. Het enquêteverzoek is gebaseerd op de stellingen dat 
de zij economisch gerechtigde zijn in deze vennootschap
pen en dat de vennootschappen een zodanige eenheid 
vormen dat sprake is van een concernenquête. In de onder
havig beschikking gaat de Hoge Raad in op wat wel wordt 
aangeduid als ‘de economische gerechtigdheid’. 

In artikel 2:346 BW geeft de wetgever een limitatieve 
opsomming van de ontvankelijke verzoekers van een en
quête. Niettemin hanteren de OK en de Hoge Raad bij de 
vraag wie aandeelhouder of certificaathouder is, een ruime 
uitleg. Zie Landis (HR 4 februari 2005, JOR 2005/58 m.nt. 
Van den Ingh) en Scheipar (HR 6 juni 2003, JOR 2003/161 
m.nt. Josephus Jitta). Zie bovendien HR 10 september
2010, JOR 2010/337 m.nt. Brink (Butôt) en HR 8 april 
2011, JOR 2011/178 m.nt. Doorman (TESN). De strekking 
van het enquêterecht brengt met zich dat de  verschaffer 
van risicodragend kapitaal, die een eigen economisch be
lang heeft in de vennootschap waarop het enquête verzoek 
betrekking heeft, welk belang in zoverre op één lijn gesteld 
kan worden met het belang van een aandeelhouder of 
certificaathouder, voor de toepassing van artikel 2:346 

http://www.arsaequi.nl/aacode/AA20140732
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BW gelijk dient te worden gesteld met aandeelhouders 
of certificaathouders. In de al genoemde zaak inzake 
Chinese Workers accordeerde de Hoge Raad vervolgens 
de door de OK aangenomen enquêtebevoegdheid van een 
partij die slechts indirect via een in Hong Kong gevestigde 
vennoot schap aandelen hield in een Nederlandse vennoot
schap. Omdat de Hoge Raad dit zonder nadere toelichting 
deed, veroorzaakte deze beschikking de nodige commotie 
in de literatuur. Zie o.a. H.J. de Kluiver, NJB 2013/789, 
p. 989 e.v. 

In Slotervaartziekenhuis verduidelijkt de Hoge Raad 
zijn opvatting wél. Een eventuele gelijkstelling is slechts 
mogelijk indien en voor zover op grond van feiten en om
standigheden van het geval kan worden geoordeeld dat het 
eigen economisch belang van de verschaffer van risico
dragend kapitaal in de vennootschap waarop het verzoek 
betrekking heeft, van dien aard is dat het op één lijn kan 
worden gesteld met het belang van een aandeelhouder of 
een certificaathouder van die vennootschap. De OK dient, 
aldus de Hoge Raad, alle relevante feiten en omstandig
heden te betrekken in haar oordeelsvorming ten aanzien 
van die mogelijke gelijkstelling (r.o. 5.2.2.). In de overwe
ging ten overvloede gaat hij nog in op het al dan niet halen 
van de numerieke ontvankelijkheidsdrempel. De kinderen 
van Erbudak hebben het verzoek namelijk na de uitgifte 
van de preferente aandelen in Slotervaartziekenhuis BV 
aan Delta Onroerend Goed BV ingediend. Meromi BV had 
toen nog een belang van 0,36%, terwijl zij voorheen enig 
aandeelhouder van Slotervaartziekenhuis BV was. Sloter
vaartziekenhuis BV stelt daarop dat de kinderen zo niet 
langer aan de kapitaaleis van artikel 2:346 BW voldoen. 
De Hoge Raad gaat hier niet in mee. De strekking van 
het enquêterecht brengt met zich dat een aandeelhouder 
bevoegd is een verzoek in te dienen, ook al voldoet hij niet 
langer aan de kapitaaleis van artikel 2:346 lid 1, aanhef 
en onder b BW. Hierbij is wel van belang dat het enquête
verzoek betrekking heeft op die uitgifte en dat door die 
uitgifte verzoeker gegronde reden heeft te twijfelen aan 
een juist beleid of juiste gang van zaken. Dit is in lijn met 
het doel van het enquêterecht dat mede ertoe strekt een 
minderheid van de aandeelhouders te beschermen tegen 
(mogelijk) machtsmisbruik van de meerderheid (r.o. 5.3.2.). 

Bestuurdersaansprakelijkheid, administratieplicht
Een bestuurder is op grond van artikel 2:10 BW gehouden 
een deugdelijke administratie bij te houden. Over de eisen 
waaraan deze administratie moet voldoen, is sinds het 
arrest Brens q.q/Sarper (HR 11 juni 1993, NJ 1993/713 
m.nt. J.M.M. Maeijer) onduidelijkheid. Het hof oordeelt 
in die zaak dat de administratie voldoet aan de eisen 
van artikel 2:14 (oud) BW (thans art. 2:10 BW), wanneer 
snel inzicht kan worden verkregen in de debiteuren en 
crediteurenpositie, op enig moment, en dat deze posities 
en de stand van de liquiditeiten, gezien de aard en omvang 
van de rechtspersoon, een redelijk inzicht geven in de 
vermogenspositie van de rechtspersoon. De Hoge Raad 
oordeelt dat indien men snel inzicht kan verkrijgen in de 
debiteuren en crediteurenpositie op enig moment en deze 

posities en de stand van de liquiditeiten, gezien de aard 
en omvang van de onderneming een redelijk inzicht geven 
in de vermogenspositie, aan de eisen van artikel 2:10 
BW is voldaan. De praktijk trekt uit dit arrest vaak de 
conclusie dat hieruit volgt dat reeds aan de administratie
plicht is voldaan indien aan dit ‘snel inzichtvereiste’ is 
voldaan. Dat zou betekenen dat de andere elementen van 
artikel 2:10 BW niet meer relevant zijn. Dit leidt tot een 
‘uitholling van de administratieplicht’ (zie o.a. C.M. Harm
sen, ‘Vonnis inzake Landis: een stap vooruit op het gebied 
van de administratieplicht’, TvI 2014/27 en de noot van 
Harmsen in JOR 2014/327). 

In zijn recente FSM Europearrest van 10 oktober 2014 
maakt de Hoge Raad een einde aan de onduidelijkheid 
omtrent de administratieverplichting (JOR 2014/327 m.nt. 
Harmsen). De volgende feiten zijn van belang. FSM Eu
rope BV (hierna FSM) is in 2005 in staat van faillissement 
verklaard. De curator stelt de (indirecte) bestuurders van 
FSM aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. Hij 
stelt onder meer dat de bestuurders niet aan de boekhoud
verplichting van artikel 2:10 BW voldeden. Het hof wijst 
de vordering af met verwijzing naar Brens q.q./Sarper. 
De curator klaagt in cassatie onder meer dat het hof met 
zijn verwijzing een te beperkte uitleg heeft gegeven aan de 
wettelijke administratieplicht. De Hoge Raad stelt dat de 
verwijzing naar dit arrest niet betekent dat het hof de stel
lingen van de curator heeft beoordeeld aan de hand van 
een andere maatstaf dan die van artikel 2:10 lid 1 BW. Er 
is dan ook niet miskend dat voor het antwoord op de vraag 
of de boekhouding voldoet aan de daaraan te stellen eisen, 
ook andere elementen van belang kunnen zijn dan de debi
teuren en crediteurenpositie en de stand van de liquiditei
ten. De Hoge Raad benadrukt dat hij in Brens q.q./Sarper 
niet een van artikel 2:10 BW afwijkende maatstaf formu
leerde, maar slechts oordeelde dat hetgeen de feitenrechter 
in die zaak omtrent de betekenis van artikel 2:14 (oud) 
BW had overwogen, geen blijk gaf van een onjuiste rechts
opvatting (r.o. 3.5.3.). De conclusie die de praktijk trekt uit 
Brens q.q./Sarper blijkt onjuist te zijn. De vraag of aan 
de administratieplicht is voldaan, moet worden getoetst 
aan de hand van alle elementen uit artikel 2:10 BW. Niet 
alleen de debiteuren en crediteurenposities en de stand 
van de liquiditeiten zijn bepalend. De volledige tekst van 
artikel 2:10 lid 1 BW speelt een rol bij de beoordeling: 

‘Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van 
alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die 
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te 
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van 
de rechtspersoon kunnen worden gekend’.

Bestuurdersaansprakelijkheid, ernstig verwijt
De externe aansprakelijkheid van een bestuurder blijft 
lastig. Het uitgangspunt luidt dat niet de bestuurder, maar 
de vennootschap die hij bestuurt, jegens de schuldeiser 
van de vennootschap aansprakelijk is. De praktijk wil 
‘bange’ bestuurders voorkomen. Voor aansprakelijkheid 
van de bestuurder naast de rechtspersoon, is dan ook niet 
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zomaar plaats. Het is een zogenaamde bijzondere aanspra
kelijkheid. In het standaardarrest Ontvanger/Roelofsen 
(HR 8 december 2006, JOR 2007/38) legt de Hoge Raad de 
maatstaf voor deze bijzondere aansprakelijkheid vast. Die 
maatstaf bestaat al in de oudere jurisprudentie (zie o.a. 
HR 18 februari 2000, NJ 2000/295 m.nt. J.M.M. Maeijer) 
maar de rechtsoverweging (ro. 3.5) uit Ontvanger/Roe-
lofsen keert telkens terug in diverse (lagere) uitspraken. 
De bestuurder moet persoonlijk een voldoende ernstig 
verwijt te maken zijn, wil hij aansprakelijk zijn jegens een 
derde. Dit ernstig verwijtcriterium is dus zwaarder dan 
de normschending voor een ‘gewone’ onrechtmatige daad. 
Ik verwijs ook naar de bespreking van HR 5 september 
2014, RvdW 2014/1014 in het vorige KwartaalSignaal 
(AAK20147642) en de toepassing van het ernstig
verwijtcriterium in die zaak. 

In een aantal recente arresten keert de externe aan
sprakelijkheid, de regel uit Ontvanger/Roelofsen en het 
criterium ernstig verwijt wederom terug. 

Ten eerste het arrest van 5 september 2014 (JOR 
2014/325 m.nt. Kortmann (RCI/Kastrop)). Dit arrest 
veroorzaakt nogal wat roering binnen de juridische wereld 
omdat het arrest onzekerheid voor de financiële dienst
verleners met zich brengt. Vereenvoudigd weergegeven 
gaat het hier om de volgende feiten. Kastrop en zijn vrouw 
zijn bestuurder van enkele vennootschappen die Renaults 
en Nissans verkopen. RCI maakt deel uit van de Renault 
S.A.S. Groep en verzorgt onder andere de financiering ten 
behoeve van de wederverkoop van Renaults en Nissans. 
De autobranche heeft het zwaar en de garages van Kas
trop hebben extra financiering nodig. Zijn vennootschap
pen sluiten daarom met RCI kredietovereenkomsten. Als 
zekerheid bedingt RCI een eerste pandrecht op onder meer 
de occasions die in de garage staan. Dat pandrecht zegt 
Kastop te kunnen verlenen, maar dit blijkt onjuist. ABN 
Amro heeft reeds een ouder eersterangs pandrecht op de 
voorraden. De Kastropvennootschappen gaan failliet. De 
leningen van RCI worden niet terugbetaald. De vraag is 
of Kastrop persoonlijk aansprakelijk is voor de schade die 
RCI lijdt doordat haar geen eerste pandrecht is verstrekt 
maar, in tegenstelling tot de overeenkomst, een tweede
rangs pandrecht is verstrekt. 

In deze zaak is sprake van een complicerende factor: er 
zijn twee onderscheidende verbintenissen. Allereerst de 
verbintenis waarbij de vennootschappen zich jegens RCI 
verbinden tot het verlenen van een eersterangs pandrecht. 
Ten tweede de hiermee te securiseren verbintenis op grond 
waarvan de vennootschappen gehouden zijn het door RCI 
verstrekte krediet terug te betalen (r.o. 10). RCI plaatst 
de nietnaleving van de verbintenis tot vestiging van een 
eerste pandrecht in het licht van de Beklamelnorm (HR 6 
oktober 1989, NJ 1990/286 (Beklamel), r.o. 3.2.), ofwel de 
eerste categorie van Ontvanger/Roelofsen. Hierbij gaat het 
erom of de bestuurder namens de vennootschap een ver
bintenis is aangegaan, waarvan hij bij het aangaan wist 
of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de vennoot
schap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en 
geen verhaal zou bieden. Het nadeel bestaat in deze zaak 

erin dat door het niet nakomen van de eerste verbintenis 
(vestiging van het juiste pandrecht), de tweede verbintenis 
tot terugbetaling van het krediet niet werd nageleefd. Het 
handelen van bestuurder dient daarom getoetst te wor
den aan de tweede norm (van Ontvanger/Roelofsen): was 
het handelen of nalaten van bestuurder ten opzichte van 
RCI in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig 
dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt treft? 
Dit is het geval indien vast komt te staan dat de bestuur
der wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat 
de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelswijze 
van de vennootschappen tot gevolg zou hebben dat deze 
haar verplichtingen niet zouden nakomen en ook geen 
verhaal zouden bieden voor de optredende schade. Dit 
criterium stelt voor aansprakelijkheid van de bestuurder 
bovendien als vereiste dat de vennootschap zelf niet aan 
haar verplichtingen voldoet en dat zij geen verhaal biedt 
voor de daardoor ontstane schade. RCI stelt echter geen 
feiten en omstandigheden waaruit volgt dat voor Kastrop, 
op het moment dat hij namens zijn vennootschappen de 
verplichting aangaat tot het verlenen van een eersterangs 
pandrecht, voorzienbaar is, dan wel hoort te zijn, dat die 
vennootschappen geen verhaal zouden bieden voor de 
schade van RCI (r.o. 15). RCI heeft hiermee niet aan haar 
stelplicht voldaan, aldus de rechter. Het verkrijgen van 
een slechtere zekerheidspositie, brengt als zodanig dus 
niet mee dat RCI daardoor schade lijdt. De geobjectiveerde 
wetenschap van Kastrop ten tijde van het vestigen van 
het pandrecht, dat RCI slechts een tweederangs pandrecht 
verkreeg, is onvoldoende voor het aannemen van weten
schap bij Kastrop. 

Tot slot verdient opmerking dat sprake is van een ver
schil van mening tussen AG Spier en de Hoge Raad. Spier 
is van mening dat het hof een te strenge maatstaf heeft 
aangelegd door te oordelen dat het voor aansprakelijkheid 
van Kastrop onvoldoende is dat Kastrop RCI in de waan 
liet dat RCI een solide zekerheidspositie had. De Hoge 
Raad is het, zoals ik hiervoor schreef, niet eens met de 
AG. Ik kan mij voor een deel wél vinden in de opvatting 
van de AG. De vereisten die de Hoge Raad stelt aan de 
stelplicht van RCI zijn dermate hoog dat ik mij afvraag of 
in een dergelijke situatie de schuldeiser er ooit in slaagt de 
bestuurder aansprakelijk te stellen. Immers, in wat voor 
situatie was het dan voorzienbaar voor Kastrop? Hoeft een 
bestuurder niet te weten welke soort zekerheid zijn ven
nootschap verstrekt? Was vereist dat de financiële situatie 
waarin de vennootschappen verkeerden al slecht was? De 
uitspraak brengt voor de financieringspraktijk de nodige 
onzekerheid. Tegelijkertijd hoeft de bestuurder na deze 
uitspraak niet meer zo snel ‘bang’ te zijn voor aansprake
lijkheid. Dit is wat mij betreft een ‘toelichting’ van de Hoge 
Raad waard. Ik ben dan ook erg benieuwd wat de jurispru
dentiële toekomst gaat brengen. 

Het tweede arrest dat van belang is, is de Kameleon
uitspraak (HR 10 oktober 2014, JOR 2014/297). Hierin 
benadrukt de Hoge Raad dat externe aansprakelijkheid 
van de bestuurder expliciet beoordeeld moet worden aan 
de hand van het criterium ‘ernstig verwijt’. Het hof had 

http://www.arsaequi.nl/aacode/AAK20147642
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voor aansprakelijkheid van een bestuurder niet dit crite
rium gehanteerd. De Hoge Raad verbetert het hof door de 
gedragingen te toetsen aan de maatstaf ernstig verwijt, 
maar het leidt niet tot cassatie. De vennootschap spande 
samen met een derde om zo zaken aan het zicht van de 
schuldeisers van die (inmiddels failliete) derde te onttrek
ken. Deze samenspanning levert voor de bestuurder van 
de vennootschap een ernstig verwijt op. De bestuurder is 
dus aansprakelijk. 

Literatuur
 – J. Bellingwout & J. Gooijer, Substance en de Nederlandse 
houdstervennootschap (ZIFOreeks, deel 12), Deventer: 
Kluwer 2014;

 – C.J.D. Bulten, A.F.J.A. Leijten & M.L. Lennarts, Tekst 
en Commentaar Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 
2014; 

 – J.B. Huizink & F. Pötgens, Rechtszekerheid in het On-
dernemings- en Vermogensrecht (ZIFOreeks, deel 13) 
Deventer: Kluwer 2014; 

 – G. Kastelein, De Bankenunie en het vertrouwen in een 
goede afwikkeling (Preadvies voor de Vereniging voor 
Financieel recht, Serie vanwege het Van der Heijden 
Instituut, deel 126), Deventer: Kluwer 2014;

 – C. Kimenai, Handboek Externe Verslaggeving Checklist, 
Deventer: Kluwer 2014; 

 – X. Kramer & H.L.E. Verhagen, Asser Serie 10-III, Inter-
nationaal Vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2014; 

 – M. Kroeze, Asser 2-I*, Vertegenwoordiging en Rechts-
persoon, Deventer: Kluwer 2014;

 – R. Mellenbergh, Krediet financiering van bedrijfsover-
names, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2014.
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PERIODE 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014

I ALGEMEEN

Nederlandse regelgeving

Wijzigingswet financiële markten 2015
Op 20 november 2014 heeft de Eerste Kamer het wets
voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2015 
aangenomen. Zie over het consultatiedocument voor dit 
wetsvoorstel uitgebreid KwartaalSignaal 129, en over het 
wetsvoorstel de KwartaalSignalen 132 en 133. De Wijzi
gingswet financiële markten 2015 is op 5 december 2014 

in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2014, 472). De wet is 
grotendeels in werking getreden per 1 januari 2015. De 
bepalingen over de eed/belofte voor de financiële sector 
en over de uitbreiding van de geschiktheids en betrouw
baarheidstoets zullen per 1 april 2015 in werking treden. 
Ook een aantal andere bepalingen zal pas later in werking 
treden. De bepalingen met betrekking tot de concentratie 
van burgerlijke zaken in eerste aanleg betreffende het 
verlenen van beleggingsdiensten, het verrichten van beleg
gingsactiviteiten of het aanbieden van effecten aan het 
publiek in de zin van artikel 5:1 Wft bij de rechtbank Am
sterdam wordt voorlopig uitgesteld in afwachting van een 
nadere analyse van de precieze reikwijdte van de bij de 
rechtbank Amsterdam te concentreren civiele zaken op het 
gebied van het bank en effectenrecht. De aanpassingen 
met betrekking tot een actieve informatieverplichting voor 
deelnemers aan een vangnetregeling zal, anders dan aan
vankelijk voorzien, gelijktijdig met de implementatie van 
de gewijzigde richtlijn depositiegarantiestelsels worden 
ingevoerd. De implementatie van deze richtlijn zal medio 
2015 zijn beslag krijgen. Onderdeel HHH van de wet, dat 
voorziet in een beperking van het automatisch recht voor 
bemiddelaars op premieincasso, zal pas op 1 januari 2017 
in werking treden. 

Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
Op 19 december 2014 is het Wijzigingsbesluit financiële 
markten 2015 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2014, 
524, zie KwartaalSignaal 131). Evenals de Wijzigingswet 
financiële markten 2015 zal het wijzigingsbesluit groten
deels per 1 januari 2015 in werking treden. De onder delen 
van het wijzigingsbesluit die verband houden met de 
aanpassingen in de Wijzigingswet financiële markten 2015 
over een actieve informatieverplichting voor deelnemers 
aan een vangnetregeling zullen later in werking treden. 
De in artikel IV, onderdeel C, van het Wijzigingsbesluit 
financiële markten 2015 voorziene aanpassing van het Be
sluit financiële markten BES, die een versoepeling inhoudt 
van de door kredietaanbieders in Caribisch Nederland toe 
te passen kredietwaardigheidstoets, treedt om praktische 
redenen niet in werking met ingang van 1 januari 2015, 
maar met ingang van 1 april 2015. 

Wet bekostiging financieel toezicht
Op 10 december 2014 is de wet tot wijziging van de Wet 
bekostiging financieel toezicht in het Staatsblad gepu
bliceerd (Stb. 2014, 532). De wet is per 1 januari 2015 in 
werking getreden. De belangrijkste wijziging betreft het 
in het regeerakkoord van 29 oktober 2012 geformuleerde 
voornemen om de overheidsbijdrage voor het door AFM en 
DNB uit te oefenen toezicht op de financiële markten af te 
schaffen (zie tevens KwartaalSignaal 130).

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
Op 16 oktober 2014 is het wetsvoorstel voor de Wet be
loningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) door de 
Tweede Kamer aangenomen. Nadat op 24 november 2014 
de Minister van Financiën bij memorie van antwoord heeft 
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gereageerd op het voorlopig verslag van de vaste com
missie voor financiën in de Eerste Kamer, heeft deze op 
22 december 2014 een nader voorlopig verslag vastgesteld, 
waarin de leden van de VVD en CDAfracties nog enkele 
vragen stellen, onder meer naar de motivering voor en de 
hoogte van de bonuscap, de verhouding van de Wbfo tot an
dere regelgeving en de Europese en internationale context. 

Rechtspraak
 – CBB 31 maart 2014, RF 2014/84 (betrouwbaarheids
toetsing DNB; heenzending bestuurder);

 – CBB 12 juni 2014, RF 2014/73 (Wobverzoek; geheim
houdingsplicht).

Literatuur
 – R.G.J. van Beek, ‘Standaardproducten of een nieuw 
design van processen?’, VFP 2014/114;

 – C. Beurze, M. Jurgens & R. Stijnen (red.), Compliance in 
het financieel toezichtrecht (2e druk), Deventer: Kluwer 
2014;

 – T.M. Bissessar, Schaduwbankieren in Nederland, regule-
ring en toezicht op de securitisatiemarkt, Tilburg: Celsus 
juridische uitgeverij 2014;

 – D. Busch, ‘Spanningsvelden in het toezicht op de finan
ciële sector’, NJB 2014/1837;

 – D. Busch & A.J.A.D. van den Hurk, ‘Bestuursverboden 
en toetsing van beleidsbepalers in de financiële sector’, 
in: D. Busch e.a., Wet continuïteit ondernemingen (delen 
I en II) en het bestuursverbod (Preadvies van de Vereeni
ging ‘Handelsrecht’), Zutphen: Paris 2014, p. 157231;

 – R.E. van Esch, ‘Ontwikkeling van financiële producten 
en doelgroepen’, FR 2014, 10, p. 391;

 – B. van Hattum, Handreiking voor de afwikkeling van 
massaclaims op de financiële markten, mogelijkheden 
voor het reduceren van effecten van aanhoudend wan-
trouwen en instabiliteit op de financiële markten veroor-
zaakt door massaclaims: analyse en aanbevelingen, Den 
Haag: BJu 2014;

 – S. Hijink, ‘“Freaky Thursday” voor accountants – veran
deringen in de wet en regelgeving voor de accountants
sector aangekondigd’, Ondernemingsrecht 2014/139;

 – I. Hoornweg, ‘Moet (na de financiële crisis) de aan
pak van financiële planning aangepast worden?’, VPF 
2014/122;

 – W.J. Horsten, ‘Plaatsing van eigen instrumenten bij 
eigen cliënten’, FR 2014/12;

 – J.A. Jans, ‘Nieuwe ontwikkelingen in regelgeving 
betaaldiensten en de barrières voor markttoegang’, 
FR 2014/10;

 – L.G.A. Janssen & M. Haentjens, ‘Kroniek Financieel 
recht 20132014’, Bb 2014/76;

 – A. Kersten, Compliance at banks, company law and 
financial markets law, observations on whether the law 
sheds adequate light on ownership (diss EUR), 2014;

 – S.M. KrönerRosmalen, ‘Beloningsbeleid in de financiële 
sector anno 2014’, TOP 2014/501;

 – A.B. Schoonbeek, ‘Een klokkenluidersregeling in het 
financiële toezicht; point of no return?’, TvCo 2014/5;

 – D.V. Smit & E.J. Jansen, ‘Privacyaspecten bij het klant
belang centraal stellen’, TvCo 2014/5;

 – Special: De Nederlandse trustsector, Sanctierecht & 
Compliance 2014, nr. 5/6.

2 AANSPRAKELIJKHEID AFM EN DNB

Rechtspraak

DNB moet € 4,8 miljoen betalen in goudzaak
DNB moet € 4,8 miljoen schadevergoeding betalen aan het 
pensioenfonds voor de Vereenigde Glasfabrieken vanwege 
een onterechte aanwijzing. Dat heeft de Rb. Rotterdam op 
11 december 2014 bepaald. De rechter oordeelde eerder al 
dat DNB het pensioenfonds niet had mogen verplichten 
om zijn beleggingen in goud af te bouwen. Het pensioen
fonds vergrootte in 2009 zijn belang in goud tot 13%. 
Volgens DNB mocht dat niet meer dan 3% zijn, omdat 
er anders geen sprake meer zou zijn van een verstandig 
beleggingsbeleid. Het fonds moest daarom een groot deel 
van zijn goud verkopen. Daardoor liep het veel geld mis, 
want goud steeg daarna flink in waarde. Rb. Rotterdam 
11 december 2014, ECLI: NL: RBROT: 2014: 10036. Zie ook 
‘DNB moet € 4,8 mln betalen in goudzaak’, FD 11 decem
ber 2014. 

Overige rechtspraak
 – HR 21 november 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3349 (X/
AFM) (geen aansprakelijkheid AFM voor schade klanten 
DSB inzake achtergestelde deposito’s).

Literatuur
 – J. Trebus & G. van Dijk, ‘Effecten van aansprakelijkheid 
op het handelen van de AFM empirisch onderzocht’, 
AV&S 2014/15.

3 BELEGGINGSINSTELLINGEN

Europese regelgeving
De European Securities and Markets Authority (ESMA) 
publiceerde op 11 november 2014 een bijgewerkte Q&A 
over de Alternative Investment Fund Managers Directive 
(AIFMD). Zie ESMA/2014/1357 (www.esma.europa.eu/
page/Investment-management-0).

ESMA publiceerde op 28 november 2014 haar advies aan 
de Europese Commissie over gedelegeerde regelgeving 
ten aanzien van beleggersbescherming in het geval dat de 
bewaarder van een Undertaking for Collective Investment 
in Transferable Securities (UCITS) failleert en ten aan
zien van het vereiste dat de beheerder en de bewaarder 

http://www.esma.europa.eu/page/Investment-management-0
http://www.esma.europa.eu/page/Investment-management-0
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onafhankelijk van elkaar zijn. Zie ESMA/2014/1417 (www.
esma.europa.eu/page/Investment-management-0). 

Literatuur
 – N.B. Spoor & L.C.G. Meerburg, ‘Rondom het nieuws – 
AIFMD – het overgangsjaar voorbij’, FR 2014/10;

 – TFO 2014/135 (Themanummer rond fiscale beleggings
instelling en vrijgestelde beleggingsinstelling).

4 BELEGGINGSONDERNEMINGEN

Europese regelgeving
Op 19 december 2014 publiceerde ESMA diverse omvang
rijke stukken die verband houden met MiFID II: (1) Final 
Report – ESMA’s Technical Advice to the Commission on 
MiFID II and MiFIR (ESMA/2014/1569); (2) Consultation 
Paper MiFID II/MIFIR (ESMA/2014/1570); (3) Consulta
tion Paper – Annex B; Regulatory technical standards 
on MiFID II/MiFIR (ESMA/2014/1570). Zie www.esma.
europa.eu. 

Rechtspraak
 – HR 8 februari 2013, ECLI: NL: HR: 2013: BX7846, 
NJ 2014/495, ECLI: NL: HR: 2013: BX7195, NJ 2014/496 
en ECLI: NL: HR: 2013: BY4600, NJ 2014/497 m.nt. 
Jac. Hijma (bijzondere zorgplicht bank bij beleggings
adviesrelatie en klachtplicht);

 – Rb. Den Haag 14 mei 2014, ECLI: NL: RBDHA: 2014: 
14871 (renteswaps; Euriborrente);

 – CBB 17 juli 2014, RF 2014/86 (execution only; terechte 
oplegging boetes AFM wegens schending art. 4:20, 4:24 
en 4:90 Wft);

 – Rb. MiddenNederland 4 september 2014, RF 2014/78 
(renteswap);

 – Rb. Amsterdam 1 oktober 2014, ECLI: NL: RBAMS: 2014: 
6594 (renteswap);

 – Rb. OostBrabant 1 oktober 2014, ECLI: NL: RBOBR: 
2014: 5616 (renteswap);

 – Rb. Amsterdam 26 november 2014, ECLI: NL: RBAMS: 
2014: 7910 (renteswaps; kredietovereenkomst);

 – CBB 2 december 2012, ECLI: NL: CBB: 2014: 456 
( reclamespot over financieel instrument).

Literatuur
 – J. de Bie Leuveling Tjeenk, ‘Het csqnverband in het 
financiële aansprakelijkheidsrecht’, MvV 2014/12;

 – D. Busch, Vermogensbeheer (Monografieën BW, B8), 
Deventer: Kluwer 2014;

 – A.A. van Gelder & J. Dinant, ‘Het handhavingsregime 
onder MiFID II’, FR 2014/12;

 – R.E. Labeur, ‘Provisieverbod beleggingsondernemingen: 
Een blik terug en een blik vooruit’, FR 2014/12;

 – N. Moloney, EC Securities and Financial Markets Regu-
lation (3rd Ed.), Oxford: Oxford University Press 2014;

 – A. Schouten, ‘De bescherming van derivatenbeleggers 
tegen het faillissement van hun tussenpersoon: de oplos
sing is nabij’, FR 2014/10;

 – E.R. Schreuder, ‘MiFID II, een complex product’, 
NTER 2014/9;

 – W.P. Wijers, ‘Zorgplicht bij rentederivaten in het mkb’, 
TOP 2014/503.

5 KREDIETINSTELLINGEN

Nederlandse regelgeving

Consultatie implementatie BRRD en SRM
Om in de toekomst tijdig in te kunnen grijpen bij een 
falende financiële instelling of deze zo nodig op goede wijze 
af te kunnen wikkelen, heeft het ministerie van Finan
ciën de implementatiewet ‘Europees kader voor herstel 
en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen’ 
opgesteld. Het wetsvoorstel biedt DNB de benodigde 
instrumenten en bevoegdheden om in te kunnen grijpen 
wanneer een significante bank in de problemen is. Het 
wetsvoorstel is op 21 november 2014 ter consultatie aan 
de sector voorgelegd. Reacties op het conceptwetsvoorstel 
konden tot en met 19 december 2014 worden ingediend. In 
het wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn voor herstel 
en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen 
(Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) in de 
Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Tegelijkertijd 
geeft het uitvoering aan de Verordening voor een gemeen
schappelijk afwikkelingsmechanisme (Single Resolution 
Mechanism, SRM, tezamen met het Single Supervisory 
Mechanism, SSM, een belangrijke pijler van de Europese 
bankenunie, zie ook hierna onder het kopje ‘Varia’). Samen 
vormen zij daarmee het Europees kader voor herstel en 
afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. In 
het wetsvoorstel zijn onder meer regels opgenomen over: 
(1) het opstellen van herstelplannen bij verslechtering van 
de financiële positie van een onderneming en vroegtijdige 
interventiemaatregelen tijdens het doorlopend toezicht; 
(2) het opstellen van afwikkelingsplannen; (3) de besluit
vorming ter afwikkeling van beleggingsondernemingen 
en bepaalde groepen; (4) de bevoegdheden en instrumen
ten ter uitvoering van de afwikkeling, zoals afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten, overdracht 
van activa, passiva en aandelen, en het instrument van 
bailin; (5) het nationale afwikkelingsfonds; en (6) de 
regels omtrent de besluitvorming en uitvoering van de 
afwikkelingstaak binnen DNB. Zie www.rijksoverheid.nl/
nieuws/2014/11/21/start-consultatie-van-wetsvoorstel-
voor-herstel-en-afwikkeling-van-banken.html. 

http://www.esma.europa.eu/page/Investment-management-0
http://www.esma.europa.eu/page/Investment-management-0
http://www.esma.europa.eu/
http://www.esma.europa.eu/
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/11/21/start-consultatie-van-wetsvoorstel-voor-herstel-en-afwikkeling-van-banken.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/11/21/start-consultatie-van-wetsvoorstel-voor-herstel-en-afwikkeling-van-banken.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/11/21/start-consultatie-van-wetsvoorstel-voor-herstel-en-afwikkeling-van-banken.html
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Rechtspraak
 – ESA Board of Appeal 14 juli 2014, RF 2014/83 (banken
toezicht);

 – CBB 16 juli 2014, JOR 2014/329 m.nt. Van Kranenburg 
(faillissement DSB; DGS; uitleg begrip ‘rechthebbende’) 
(X/DNB);

 – CBB 7 augustus 2014, JOR 2014/330 m.nt. Van Kranen
burg (faillissement DSB; DGS; uitleg begrip ‘recht
hebbende’) (X c.s./DNB);

 – HR 10 oktober 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 2929 (beëindi
ging kredietovereenkomst door bank rechtsgeldig);

 – HR 28 oktober 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3044 en ECLI: 
NL: HR: 2014: 3046 (witwassen en hawalabankieren);

 – HR 25 november 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3380 (wit
wassen en hawalabankieren).

Literatuur
 – B. Bierman & L.J. Silverentand, ‘De juridische en prakti
sche gevolgen van het SSM: van het Frederiksplein naar 
de Kaiserstrasse’, FR 2014/11;

 – D. Busch, ‘Blijft de Minister van Financiën bevoegd tot 
nationalisatie van systeembanken?’, FR 2014/12;

 – D. Busch, ‘Europa moet over nationalisatie van 
 banken gaan, niet de Minister’ (Opinie), Volkskrant 
12 december 2014 (www.volkskrant.nl/opinie/europa-
moet-over-het-nationaliseren-van-banken-gaan-niet-de-
minister~a3809728/);

 – B.J. Drijber & A. van Toor, ‘Van ESA’s, SSM en SRM: 
rechtsbescherming in een labyrint van Europese regels 
voor het financiële toezicht’, Ondernemingsrecht 2014/3;

 – A.J. Duinker, ‘De Hoge Raad over redelijkheid en 
billijk heid bij de opzegging van kredietrelaties’, 
JutD 2014/132;

 – E.L.A. van Emden & E.A.L. van Emden, Bankgarantie 
(7e druk, Serie R&P Financieel Recht, nr. 4), Deventer: 
Kluwer 2014;

 – A.A. van Gelder & P. Teule, ‘Gedragstoezicht en het 
SSM: op weg naar een nieuwe balans’, FR 2014/11;

 – A.D.S. Hoeblal & M. Meijer Timmerman Thijssen, ‘De 
vormgeving van het Single Resolution Mechanism: de in
troductie van een Single Resolution Board en nationale 
afwikkelingsautoriteiten’, FR 2014/12;

 – K. Holtring, G.J.S. ter Kuile & L. Wissink, ‘De taken van 
DNB in het SSMtijdperk’, FR 2014/11;

 – A.L. Jonkers, ‘Romania en bankgarantie’, MvV 2014/10;
 – G. Kastelein, De Bankenunie en het vertrouwen in een 
goede afwikkeling (Preadvies voor de Vereniging voor 
Financieel Recht 2014; VHIreeks, nr. 126), Deventer: 
Kluwer 2014;

 – N. de Koning, ‘Concernfinancieringsmaatschappijen 
en de Wijzigingswet financiële markten 2015’, JutD 
2014/112;

 – K. Lieverse, ‘De Wijzigingswet financiële markten 2015: 
een nieuwe regeling voor de concernfinancierings
maatschappij’, Ondernemingsrecht 2014/140;

 – S.M.C. Nuijten, ‘Rechtsbescherming bij toezicht onder 
het SSM’, FR 2014/11;

 – R.M.C. Philipsen, ‘Toegang tot een basisbetaalrekening 
in Nederland na implementatie van de Payment Account 
Directive’, FR 2014/10;

 – R.K. Pijpers, ‘Wil de echte toezichthouder opstaan?’, 
FR 2014/11;

 – A.H. van der Staak, ‘Events of default en remedy periods 
onder Nederlandsrechtelijke leningsovereenkomsten in 
het licht van de fatale termijn’, FIP 2014/309;

 – D.A. Viëtor & D.A. Scheenjes, ‘Bancaire aansprakelijk
heid en doeloverschrijding in het kader van een acqui
sitiefinanciering: ING Commercial Finance/Aukema 
q.q.’, V&O 2014/10.

Varia

Publicatie bankbalansen- en stresstest 
Sinds 4 november 2014 staan de grootste en meest inter
nationale banken binnen de Eurozone onder rechtstreeks 
prudentieel toezicht van de ECB (SSM, een belangrijke 
pijler van de Europese bankenunie, zie hierboven onder 
het kopje ‘Consultatie implementatie BRRD en SRM’). 
Voordat dit toezicht een aanvang kon nemen, werden deze 
banken door de ECB aan een indringende bankbalansen 
en stresstest onderworpen. Op 26 oktober 2014 publi
ceerde de ECB de resultaten. Zie ECB, Aggregate report 
on the comprehensive assessment (oktober 2014) (www.
bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/
html/index.en.html).

ESM direct capitalisation instrument
Op 8 december 2014 stelde de Board of Governors van 
het European Stability Mechanism (ESM) het ESM direct 
recapitalisation instrument (DRI) vast voor financiële 
instellingen in de Eurozone. Dit instrument maakt het 
mogelijk dat het ESM systeemrelevante en levensvatbare 
financiële instellingen binnen de Eurozone onder bijzonde
re omstandigheden en als laatste redmiddel rechtstreeks 
kan herkapitaliseren. Het ESM kan financiële instellingen 
alleen dan herkapitaliseren als de schuldeisers zijn onder
worpen aan bailin conform de BRRD (zie over de BRRD 
h ierboven onder het kopje ‘Consultatie implementatie 
BRRD en SRM’). Bovendien moeten de nationale resolu
tiefondsen en, vanaf 2016 het Single Resolution Fund, een 
financiële bijdrage leveren. Vooralsnog is het maximale 
bedrag dat beschikbaar is voor het ESM DRI vastgesteld 
op € 60 miljard. Zie www.esm.europa.eu/press/releases/
esm-direct-bank-recapitalisation-instrument-adopted.htm.

6 PENSIOENFONDSEN

Wet- en regelgeving

Aanpassing FTK
Op 24 december 2014 is het Financieel Toetsingskader 
(FTK) aangepast (treedt in werking per 1 januari 2015). 

http://www.volkskrant.nl/opinie/europa-moet-over-het-nationaliseren-van-banken-gaan-niet-de-minister~a3809728/
http://www.volkskrant.nl/opinie/europa-moet-over-het-nationaliseren-van-banken-gaan-niet-de-minister~a3809728/
http://www.volkskrant.nl/opinie/europa-moet-over-het-nationaliseren-van-banken-gaan-niet-de-minister~a3809728/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html
https://mail.ru.nl/owa/redir.aspx?C=QlXdFOSu6kKI8U_Ctdyb1yhY6fOr6NEI2oLyWM5uDncUZXJCmWHSC7KRY7foNJ5nkzWLKlUteKI.&URL=http%3a%2f%2fwww.esm.europa.eu%2fpress%2freleases%2fesm-direct-bank-recapitalisation-instrument-adopted.htm
https://mail.ru.nl/owa/redir.aspx?C=QlXdFOSu6kKI8U_Ctdyb1yhY6fOr6NEI2oLyWM5uDncUZXJCmWHSC7KRY7foNJ5nkzWLKlUteKI.&URL=http%3a%2f%2fwww.esm.europa.eu%2fpress%2freleases%2fesm-direct-bank-recapitalisation-instrument-adopted.htm
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Het FTK omvat de regels waaraan pensioenfondsen moe
ten voldoen ten aanzien van hun financiële soliditeit. Het 
gaat om onderwerpen als dekkingsgraad (de verhouding 
tussen bezittingen en (toekomstige) pensioenverplich
tingen), de vaststelling van pensioenpremies en beleg
gingsbeleid. De belangrijkste wijzigingen in het FTK zien 
op: (1) herstelmaatregelen indien een pensioenfonds in 
onderdekking geraakt; (2) indexatie van pensioenen; (3) 
stabiele(re) pensioenpremies; (4) de afhankelijkheid van de 
dekkingsgraad van de actuele dagkoersen op de financiële 
markten; en (5) hogere eisen aan de financiële buffers van 
pensioenfondsen. Zie Stb. 2014, 567570.

Literatuur
 – R.J. van Asselt & T.H.C. Bastian, ‘Uitbesteding bij pen
sioenfondsen bepaald geen sinecure’, PensioenMagazine 
2014/132;

 – M.C.B. Bril, ‘Pensioenoplossingen voor de consument’, 
VFP 2014/9;

 – D.W.G.A. Broeders & P.A. Minderhoud, ‘Evenwichtige 
risicodeling in een toekomstbestendig pensioenstelsel’, 
TPV 2014/44;

 – P.G. van der Graaff, ‘Mogelijkheden voor vergroting van 
de effectiviteit binnen pensioenfondsbesturen’, TPV 
2014/49;

 – J.H. de Haan, ‘Aanstaande wijzigingen in het bestuur 
van en toezicht op pensioenfondsen’, TPV 2014/50;

 – G.N.H. Kemperink, ‘Reactie bij M.H. Muller, Publicatie
verplichtingen bij een eenzijdige voorbereiding van een 
mogelijk openbaar bod’, Ondernemingsrecht 2014/132;

 – P.J. Kiveron & H. van Meerten, ‘“DBization”, a continu
ing story’, PensioenMagazine 2014/150;

 – E. Lutjens, ‘Verplichte deelneming pensioenregeling 
versus keuzevrijheid en alternatieve oplossing’, TPV 
2014/54;

 – R.H. Maatman, ‘Het FTK en de Nationale Pensioen
dialoog. Of: hoe alles met elkaar samenhangt’, Onder-
nemingsrecht 2014/138;

 – M.S.O. van Willigen & S. Swaak, ‘IORP II: over sleutel
functies en bewaarders’, PensioenMagazine 2014/168. 

7 VERZEKERAARS

Internationale ontwikkelingen

IAIS Basic Capital Requirements (BCR) 
Op 23 oktober 2014 heeft de International Association 
of Insurance Supervisors (IAIS) bekend gemaakt dat zij 
de ontwikkeling van de eerste wereldwijde standaard 
voor kapitaalvereisten voor wereldwijd systeemrelevante 
verzekeraars (GSIIs) heeft afgerond. De BCR zijn in de 
periode juli/augustus 2014 geconsulteerd (zie Kwartaal-
Signaal 133). De BCR maken onderdeel uit van een groter 
pakket aan maatregelen om te komen tot risicogebaseerde, 
wereldwijde kapitaalstandaarden voor verzekeringsgroe

pen. Dit pakket aan maatregelen bestaat, naast de BCR, 
uit een vereiste voor Higher Loss Absorbency Capacity 
(HLA) voor GSIIs. Het is de bedoeling dat GSIIs met 
ingang van 2019 kapitaal aanhouden dat ten minste gelijk 
is aan de BCR plus de HLA. Vanaf 2015 wordt de BCR van 
GSIIs door groepstoezichthouders op vertrouwelijke basis 
gedeeld met de IAIS door de groepstoezichthouders zodat 
de BCR verder verfijnd kan worden. Op basis van deze 
gegevens zal tevens worden bezien in hoeverre de factoren 
die de BCR bepalen geschikt zijn en blijven. Het sluitstuk 
van het pakket is de ontwikkeling tot risicogebaseerde, 
wereldwijde kapitaalstandaarden (ICS) voor verzekerings
groepen (internationally active insurance groups (IAIGs)). 
De bedoeling is om de ontwikkeling van de ICS eind 2016 
af te ronden en te gaan toepassen op IAIGs vanaf 2019.

Eerste consultatie IAIS voor een wereldwijde standaard 
voor een kapitaalvereiste voor verzekeringsgroepen
Op 17 december 2014 is de IAIS een eerste publieke 
consultatie gestart voor de ontwikkeling van de hiervoor 
genoemde wereldwijde standaard voor een kapitaal
vereiste voor verzekeringsgroepen (International  Capital 
Standards ICS)). Dit is een eerste van in totaal drie 
voorgenomen consultaties ten aanzien van de ICS om 
uiteindelijk de ontwikkeling van de ICS eind 2016 te kun
nen afronden. Deze consultatie moet worden gelezen in de 
context van de ICS principes, die IAIS in september 2014 
heeft gepubliceerd (zie KwartaalSignaal 133). 

Europese regelgeving

Solvency II richtsnoeren en technische standaarden
Op 3 december 2014 heeft EIOPA de eerste set van richt
snoeren voor toepassing onder Solvency II gepubliceerd. 
Deze set richtsnoeren is in de periode juni – augustus 2014 
geconsulteerd (zie KwartaalSignaal 132). Tevens is EIOPA 
op 2 december 2014 gestart met de consultatie van een 
tweede set richtsnoeren en technische standaarden. Deze 
consultatie zal op 2 maart 2015 sluiten. Onder meer omvat 
deze consultatie het rapportagekader voor verzekeraars 
onder Solvency II.

ECB-verordening 1374/50
Op 28 november 2014 heeft de ECB Verordening 
1374/2014 gepubliceerd (ECB 2014/50). Deze verordening 
bevat rapportageverplichtingen voor verzekeraars (voor 
statistische doeleinden) aan de ECB. De verordening is op 
9 januari 2015 in werking getreden. De eerste rapportages 
zullen betrekking hebben op het eerste kwartaal 2016. 

EIOPA opinion crisis prevention, management and 
resolution
Op 1 december 2014 heeft EIOPA een opinie gepubliceerd 
met betrekking tot Sound Principles for Crisis Prevention, 
Management and Resolution Preparedness of National 
Competent Authorities. De opinie is een vervolg op een 
onderzoek dat EIOPA in 2013 heeft verricht om een beter 
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begrip te krijgen van de huidige benaderingen en praktijk 
in de Europese Unie met betrekking tot crisispreventie, 
management en de gereedheid van nationale verzekerings
toezichthouders op afwikkeling van verzekeraars. EIOPA 
heeft 14 principes geformuleerd die toezichthouders in 
acht dienen te nemen. 

Nederlandse regelgeving

Vervanging TSC door Solvency II
Op 25 november 2014 heeft de Minister van Financiën de 
Tweede Kamer laten weten dat vanaf 1 januari 2015 het 
theoretisch solvabiliteitscriterium (TSC), dat in het kader 
van Solvency 1.5 (zie KwartaalSignalen 128, 129 en 130) 
is geïntroduceerd, vervangen zal worden door Solvency II. 
DNB zal begin 2015 een rentetermijnstructuur publiceren, 
gebaseerd op een eerder consultatiedocument van EIOPA 
(CP/14042). Maandelijks zullen twee curves worden gepu
bliceerd, één met volatiliteitsaanpassing en één zonder. De 
definitieve EIOPAcurve wordt naar verwachting in febru
ari gepubliceerd (zie hiervoor onder ‘Europese ontwikke
lingen’). De curve die DNB voorlopig zal hanteren zal daar 
naar verwachting wel enigszins van afwijken. Zodra de 
EIOPAcurve beschikbaar is, zal DNB daarop overstappen.

Consultatie implementatiebesluit Solvency II
Op 9 december 2014 is de consultatie gestart voor het im
plementatiebesluit voor Solvency II. Door middel van dit 
besluit zullen onder andere het besluit prudentiële regels 
Wft en het besluit prudentieel toezicht financiële groepen 
Wft worden aangepast aan de richtlijn Solvency II. Ook 
bevat het consultatiedocument bepalingen voor kleinere 
verzekeraars, inclusief verzekeraars die niet onder de 
reikwijdte van de Solvency IIrichtlijn vallen (het zoge
naamde Solvency II Basic regime). De consultatie sluit op 
20 januari 2015.

Wetsvoorstel implementatie Omnibus II-richtlijn
Op 10 december 2014 is het wetsvoorstel voor de imple
mentatie van de Omnibus IIrichtlijn gepubliceerd (zie 
KwartaalSignaal 132). 

Literatuur
 – M.L. Louisse & F. van de Hoef, ‘Het financieel toezicht op 
zorgverzekeraars’, FR 2014/10;

 – C.J. de Jong, ‘Enkele observaties bij de verplichting om 
een polis af te geven’, NTHR 2014/6;

 – M. de Vries, ‘De servicing en de placing broker: twee 
kapiteins op één schip?’, AV&S 2014/14.

8 FINANCIËLE MARKTEN

Nederlandse regelgeving

Wet toezicht financiële markten 2015 
Op 5 december 2014 is de Wet toezicht financiële markten 
2015 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2014, 472). Onder
deel van deze wet is een verbod op manipulatie van bench
marks. Recente affaires hebben aangetoond dat benchmarks 
gevoelig kunnen zijn voor manipulatie, hetgeen negatieve 
gevolgen heeft voor het vertrouwen in de financiële mark
ten. Het verbod is bij Nota van Wijziging van 5 juni 2014 
(Kamerstukken II 2013/14, 33918, 5) in het wetsvoorstel 
opgenomen en voorziet in een leemte in het bestuursrechte
lijke toezichtkader. Sinds 1 januari 2015 maakt het verbod 
onderdeel uit van de regels ter voorkoming van markt
misbruik zoals opgenomen in hoofdstuk 5.4 van de Wft.

Rechtspraak

Wanneer is informatie ‘concreet’?
Op 2 december 2013 heeft het Franse Cour de cassation 
bij het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie 
(Hof) om een prejudiciële beslissing verzocht over de uitleg 
van het bestanddeel ‘concrete informatie’, zoals opgenomen 
in artikel 1 onderdeel 1 van de Richtlijn Marktmisbruik 
(Richtlijn 2003/6/EG) en zoals nader omschreven in artikel 
1 lid 1 van de Uitvoeringsrichtlijn definities en openbaar
making (Richtlijn 2003/124/EG). Meer in het bijzonder 
wenste de verwijzende rechter te vernemen of het bestand
deel aldus moet worden uitgelegd, dat enkel informatie 
als ‘concrete informatie’ kwalificeert indien daaruit met 
een voldoende mate van waarschijnlijkheid kan worden 
afgeleid in welke zin de koers van de (betrokken) financiële 
instrumenten mogelijkerwijs zal worden beïnvloed zodra 
de informatie openbaar zal worden gemaakt. 

Op 18 december 2014 is de conclusie van AG Wathelet ge
publiceerd (C628/13, Lafonta tegen Autorité des marchés 
financiers). Na een uitvoerige analyse van de relevante 
Europese regelgeving beantwoordt de AG de prejudiciële 
vraag ontkennend. Het bestanddeel ‘concrete informatie’ 
mag in de visie van de AG dan ook niet aldus worden 
uitgelegd dat enkel informatie waaruit met een voldoende 
mate van waarschijnlijkheid kan worden afgeleid in welke 
zin de koers van de betrokken financiële instrumenten 
mogelijkerwijs zal worden beïnvloed zodra zij openbaar zal 
worden gemaakt als zodanig kwalificeert. Het wachten is 
nu op het oordeel van het Hof.

Overige rechtspraak
 – CBB 14 februari 2014 (Fortis I) en 4 maart 2014 (Fortis 
II), Ondernemingsrecht 2014/151 m.nt. Corten (boete
besluiten);

 – CBB 15 mei 2014, JOR 2014/267 m.nt. Hoff; RF 2014/85 
(Wavin; openbaarmakingsverplichting);
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 – HR 8 juli 2014, JOR 2014, 268 m.nt. Italianer (Qurius, 
voorwetenschap);

 – Hof Amsterdam 29 juli 2014, JOR 2014/300 m.nt. 
 Doorenbos (reddingsactie Fortis door Staat);

 – CBB 28 augustus 2014, JOR 2014/301 m.nt. Krol 
( effectenuitgevende instelling; heffing wegens door
lopend toezicht);

 – CBB 11 september 2014, JOR 2014, 302 m.nt. Lieverse 
& Van Breukelen (marktmanipulatie);

 – HvJ EU 17 september 2014, JOR 2014/303 m.nt. 
Schoonewille; Ondernemingsrecht 2014/149 m.nt. 
 Lieverse (aanbieden van effecten aan het publiek);

 – Hof Amsterdam 4 november 2014, ECLI: NL: GHAMS: 
2014: 4560 (WCAM; DSBcompensatieregeling; vergoe
ding na aanpassing overeenkomst redelijk);

 – Hof ArnhemLeeuwarden 16 april 2013 en 11 november 
2014, ECLI: NL: GHARL: 2013: 2660 en 2014:8609 (voor
wetenschap SdB);
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den effectenbezitter’, Ondernemingsrecht 2014/135;

 – M. Jurgens, ‘Enkele strafprocessuele aspecten bij 
de nieuwe Richtlijn Markmisbruik’, Tijdschrift voor 
 Sanctierecht & Compliance 2014/4;

 – D.M. van de Linde, ‘Strafbare manipulatie van deriva
tenmarkten’, Tijdschrift voor Compliance 2014/6;

 – M.F. Noome, ‘De inhoud van het biedingsbericht: enkele 
beschouwingen naar aanleiding van CBB 12 september 
2014 (Hestya Energie/H.E.S. Beheer)’, V&O 2014/11;

 – E.F. Renardel de Lavette, ‘Het verlichte openbaar
makingsregime voor prospectussen’, V&O 2014/9;

 – W.A.T. Thijssen, ‘Fortis aansprakelijk voor misleidend en 
onvolledig informeren van beleggers’, Bb 2014/80;

 – P.A.M. Witteveen, ‘Fusiegedragsregels, vakbonden en 
wezenlijke invloed’, Ondernemingsrecht 2014/127;
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2014/128.
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Handhaving

Kartelboetes en private equity investeerders
In 2010 heeft de Autoriteit Consument & Markt (hierna 
‘ACM’) een groot aantal meelproducenten beboet voor in to
taal meer dan 80 miljoen euro voor deelname aan een kar
tel dat tot doel had de meelprijzen tussen 2001 en 2007 te 
stabiliseren. Vier jaar later, bij besluit van november 2014 
legt de ACM alsnog boetes op aan drie private equity inves
teerders voor hun betrokkenheid als investeerders in één 
van de deelnemers aan het meelkartel. Hun betrokkenheid 
is volgens de ACM gelegen in het feit dat zij gedurende een 
periode van het kartel een economische eenheid vormden 
met de meelproducenten. Deze eenheid kan volgen uit de 
economische, organisatorische en juridische banden tussen 
investeerders en de betrokken meelproducenten, waar
uit zou volgen dat de investeerders beslissende invloed 
hadden kunnen uitoefenen op de meelproducenten. In de 
onderhavige besluiten zijn twee groepen aandeelhouders 
te onderscheiden: de CVCgroep die aandelen in de meel
producent hield in de periode van 12 september 2001 tot 
en met 25 november 2004, en de Benzisgroep die aandelen 
hield in de periode van 26 november 2004 tot en met 16 
maart 2007. Ten aanzien van de CVCgroep overwoog de 
ACM dat zij beslissende invloed uitoefende op de meelpro
ducent omdat de investeerder 41% van de aandelen in de 
meelproducent hield, over speciale vetorechten beschikte 
die betrekking hadden op belangrijke strategische beslis
singen en de CVCgroep ook vertegenwoordigd was in het 
bestuur van de meelproducent. De Benzisgroep heeft in 
haar periode van aandeelhouderschap nooit minder dan 
92% van de aandelen gehad. Mede op grond hiervan en 
het feit dat de Benzisgroep als prioriteitsaandeelhouder 
bevoegd was twee van de vier bestuursleden, waaronder de 
voorzitter, te benoemen, werd besloten dat ook de Benzis
groep beslissende invloed uitoefende op de meelproducent. 
Investeringsmaatschappij Benzis werd beboet voor 1,5 mil
joen euro. Hoewel dit de eerste keer is dat de ACM investe
ringsmaatschappijen beboet, is het in lijn met de trend in 
Europa dat investeringsmaatschappijen verantwoordelijk 
kunnen worden gehouden voor de mededingingsrechtelijke 
overtredingen van de ondernemingen waarin zij investeren, 
zelfs wanneer zij niet op de hoogte zijn van die overtredin
gen. (Besluit ACM, 20 november 2014, 6306_20/217_OV)

Nader onderzoek nodig naar overname Mecom door 
De Persgroep
Naar aanleiding van een eerste onderzoek heeft de ACM 
op 19 september 2014 besloten dat het Vlaamse bedrijf 
De Persgroep het Britse bedrijf Mecom nog niet mag 
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overnemen. De reden hiervoor is dat de overname moge
lijk te veel negatieve invloed heeft op de concurrentie in 
Nederland. De Persgroep is onder meer uitgever van het 
Algemeen Dagblad, De Volkskrant, Trouw en Het Parool. 
Wegener, een dochterbedrijf van het over te nemen Mecom, 
is uitgever van een aantal grote regionale dagbladen in 
Nederland. ACM leidt uit het eerder onderzoek af dat de 
overname van negatieve invloed kan zijn op de prijs en 
kwaliteit van zowel advertenties in, als de bedrukking en 
bezorging van de dagbladen. ACM wil in het bijzonder nog 
onderzoeken in hoeverre adverteren op radio, televisie en 
internet alternatieven zijn voor advertenties in dagbladen. 
Om na een concentratiemelding het nader onderzoek, de 
zogenaamde tweede fase, aan te laten vangen, dienen de 
bedrijven een vergunning voor de overname aan te vragen 
bij ACM. De autoriteit heeft vanaf de dag van de vergun
ningsaanvraag 13 weken om een beslissing te nemen. 
Indien er meer informatie nodig is kan ACM deze bij de 
bedrijven opvragen en wordt de behandeltermijn stilgezet. 
Ook kunnen er door De Persgroep en Mecom oplossingen 
aangedragen worden om de invloed van de overname op 
de concurrentie te verminderen. Bij het ter perse gaan van 
dit KwartaalSignaal zal er duidelijkheid zijn over of de 
ACM de overname al dan niet (onder voorwaarden) heeft 
goedgekeurd. (Besluit ACM, 14.1067.24 / De Persgroep 
Publishing N.V. en Mecom Group Plc.)

Literatuur
 – J. Mulder, ‘Op het snijvlak van onafhankelijkheid en 
openheid: Wat is de rol van de ACM in een duurzame 
maatschappij?’, SEW 2014, afl. 12, p. 565578. 
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 – M.R. Baneke, ‘Concentratietoezicht op investerings
fondsen’, V&O 2014, afl. 78, p. 115119.

EUROPEES MEDEDINGINGSRECHT 

Rechtspraak

Bepalingen cao met minimumtarieven voor 
‘schijnzelfstandigen’ vallen buiten kartelverbod
In de collectieve arbeidsovereenkomst van FNV en de 
werknemersvereniging Nederlandse toonkunstenaarsbond 
enerzijds en de werkgeversvereniging Vereniging van 
Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten ander
zijds (hierna de ‘cao’) was een bepaling opgenomen die de 
minimumtarieven voor zowel zelfstandige remplaçanten 
en werknemersremplaçanten vaststelde. In 2007 had de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit in een visiedocument 
geoordeeld dat deze bepaling een verboden tariefafspraak 

is tussen de zelfstandige remplaçanten. Waar werkne
mers door middel van de cao wél een collectieve afspraak 
over hun tarieven richting werkgever mogen maken die 
uitgezonderd is van het kartelverbod, geldt dat niet voor 
zelfstandigen, aldus de NMa. De cao is daarop in 2007 
opgezegd. In een naar aanleiding daarvan door FNV 
Kunsten Informatie en Media ingestelde procedure tegen 
de Staat, heeft de Nederlandse rechter het Europese Hof 
van Justitie verzocht uitleg te geven over de toepassing 
van het kartelverbod in artikel 101 VWEU met betrekking 
tot deze cao. In het bijzonder wilde de Nederlandse rechter 
weten of de zelfstandige remplaçanten ook van een van het 
kartelverbod uitgezonderde cao kunnen profiteren; net als 
de werknemersremplaçanten. Het Hof stelt allereerst dat, 
ondanks dat de zelfstandige remplaçanten aangemerkt 
kunnen worden als ondernemingen, dit niet wegneemt dat 
het ook ‘schijnzelfstandigen’ kunnen zijn. De kwalificatie 
als zelfstandige naar nationaal recht, sluit namelijk niet 
uit dat een persoon naar Europees recht moet worden aan
gemerkt als werknemer omdat zijn zelfstandigheid slechts 
fictief is en er feitelijk sprake is van een schijnzelfstandige. 
Het is aan de Nederlandse rechter om aan de hand van de 
feiten te beoordelen of de zelfstandige remplaçanten het
zelfde werk verrichten als werknemers en of hun situaties 
dusdanig overeenkomen dat zij als ‘schijnzelfstandigen’ 
kwalificeren. Is dit laatste het geval, dan valt de bepaling 
in de collectieve overeenkomst die de minimumtarieven 
vastlegt voor deze zelfstandigen namelijk buiten de wer
kingssfeer van artikel 101 lid 1 VWEU. In haar beoorde
ling dient de Nederlandse rechter na te gaan of de zelf
standigen zich in een ondergeschiktheidsrelatie met het 
betrokken orkest bevinden tijdens de duur van de contrac
tuele verhouding en dus vergeleken met werknemers die 
hetzelfde werk verrichten niet over meer zelfstandigheid 
en flexibiliteit beschikken voor wat betreft de bepaling van 
het tijdschema, de plaats en de wijze van uitvoering van 
de toevertrouwde taken, te weten de repetities en concer
ten. (Hof van Justitie EU 4 december 2014, zaak C413/13, 
FNV Kunsten Informatie en Media / Nederland). 

Wetgeving

Richtlijn inzake schadevorderingen bij inbreuken op het 
mededingingsrecht 
Per 27 december 2014 is de Richtlijn inzake schadevorde
ringen bij inbreuken op het mededingingsrecht in werking 
getreden (hierna ‘de Richtlijn’). Het recht op schadevergoe
ding in mededingingszaken an sich was al eerder erkend 
door het Europees Hof van Justitie. Als vervolg heeft de 
Europese wetgever een richtlijn opgesteld met het doel de 
privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht 
door middel van een aantal minimumvereisten verder te 
harmoniseren op zowel materieel als procedureel gebied. 
De regels moeten de schadevergoedingsprocedures effectie
ver maken en het als slachtoffer eenvoudiger maken de 
geleden schade vergoed te krijgen. De belangrijkste uit 
de Richtlijn voortvloeiende vereisten die gesteld worden 
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aan nationale wetgeving zien ten eerste op de bewijsvoe
ring. Om de vergoeding van schade te faciliteren, bevat de 
Richtlijn een weerlegbaar vermoeden dat kartels schade 
veroorzaken. Ook moeten partijen de rechter kunnen 
verzoeken om bewijs te verkrijgen van deelnemers aan 
(vermeende) kartels. Daarbij dient de rechter erop toe te 
zien dat het vrijgeven van bewijs evenredig gebeurt en er 
zorgvuldig wordt omgegaan met vertrouwelijke stukken. 
Voorts kan er voor de Nederlandse rechter makkelijker 
een beroep worden gedaan op een beslissing van een an
dere mededingingsautoriteit. Een beslissing van een me
dedingingsautoriteit van een andere lidstaat, vormt prima 
facie bewijs dat er in strijd met de mededingingsregels ge
handeld is. De Richtlijn stelt vervolgens een aantal regels 
aan verjaringstermijnen. De termijn om een schadevorde
ring voor de nationale rechter te brengen is ten minste vijf 
jaar, startend vanaf het moment dat de inbreuk is stop
gezet en het slachtoffer weet heeft, of had behoren weet 
te hebben, van de inbreuk, de schade en de identiteit van 
de inbreukmaker. De verjaringstermijn wordt geschorst 
indien een mededingingsautoriteit besluit de inbreuk te 
vervolgen en de schorsing eindigt ten vroegste één jaar 
nadat de beschikking definitief is geworden. Voorts stelt 
de Richtlijn ook dat in principe alle inbreukmakers zowel 
gezamenlijk als individueel hoofdelijk aansprakelijk zijn 
en het slachtoffer het recht heeft om van elk van hen een 
volledige schadevergoeding te eisen. Er zijn in dit verband 
voor het midden en kleinbedrijf en ontvangers van boete
immuniteit door deelname aan een clementieregeling wel 
uitzonderingen opgenomen in de Richtlijn. Met betrekking 
tot het begrip schade, is geregeld dat zowel geleden verlies 
als gederfde winst kan worden gevorderd door slachtoffers. 
De Richtlijn beoogt ook te voorkomen dat er meer schade 
wordt vergoed dan het slachtoffer daadwerkelijk heeft 
geleden. Daarom bevat de Richtlijn ook aanknopings
punten voor het voeren van het doorberekeningsverweer, 
of passing-on defence. Dit houdt in dat een verweerder 
kan aanvoeren dat het slachtoffer de meerkosten van het 
kartel volledig of ten dele heeft doorberekend en daardoor 
minder schade heeft geleden dan gesteld wordt. Ten slotte 
voorziet de Richtlijn ook in een mogelijkheid voor indirecte 
afnemers van een karteldeelnemers om een schadevorde
ring in te stellen. Een inbreuk hogerop in de distributie
keten kan immers ook hebben geleid tot ongerechtvaar
digde prijsstijgingen in de producten van afnemers van 
de afnemers van karteldeelnemers. Dit is het geval als 
de directe afnemer een deel van de prijsverhoging heeft 
doorgegeven. De lidstaten hebben tot uiterlijk 27 decem
ber 2016 om de Richtlijn in hun nationale wetgeving te 
implementeren. Het Nederlandse (proces)recht is echter 
al op een groot aantal punten in overeenstemming met de 
Richtlijn. Ook heeft het gerechtshof ArnhemLeeuwarden 
in één van haar arresten al verwezen naar de Richtlijn 
vóór de inwerkingtreding ervan (zie KwartaalSignaal 
133, AAK20147649). (Richtlijn 2014/104/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 
betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens 
nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het 

mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese 
Unie (Voor de EER relevante tekst), PB L 349 van 5 decem-
ber 2014, p. 1-19). 
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ECONOMISCH RECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM 
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PERIODE 1 JULI 2014 – 1 JANUARI 2015

Jurisprudentie (selectie)

Merkenrecht

Inrichting Apple store als driedimensionaal merk
In 2010 heeft Apple de inrichting van de verkoopruimte 
van haar Apple stores in de Verenigde Staten ingeschre
ven als merk voor diensten die betrekking hebben op de 
waren die in deze winkels wordt aangeboden (of, zoals 
later door het HvJ EU hergeformuleerd, voor diensten die 
bestaan uit verschillende verrichtingen die de consument 
tot aankoop van haar waren moet overhalen). Dit driedi
mensionale merk bestaat uit een voorstelling waarop de 
inrichting van de Apple store is te zien. Deze voorstelling 
wordt door Apple omschreven als een ‘unieke vormgeving 
en presentatie van een detailhandelszaak’. De voorstelling 
is door middel van een tekening weergegeven, zonder dat 
hierbij maten en verhoudingen zijn vermeld. 

Apple heeft de merkinschrijving naar andere landen wil
len uitbreiden en heeft daartoe de internationale inschrij
ving van het merk aangevraagd, welke inschrijving in een 
aantal landen is aanvaard. Uitbreiding van de bescher
ming naar Duitsland is door het Deutsches Patent und 
Markenamt (DPMA) evenwel geweigerd en heeft geleid 
tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU. De eerste (herge
formuleerde) vraag die het HvJ EU in het arrest d.d. 10 
juli 2014 (Apple v DPMA; C421/13) beantwoordt is of een 
gewone tekening van de voorstelling van de inrichting van 
een verkoopruimte, waarbij geen maten of verhoudingen 
zijn weergegeven, als merk kan worden ingeschreven voor 
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diensten die bestaan uit verschillende verrichtingen die 
bedoeld zijn om de consument tot aankoop van de wa
ren van de merkaanvrager over te halen. Uitgangspunt 
hierbij zijn de drie voorwaarden die in artikel 2 van de 
Merkenrichtlijn zijn neergelegd en waaraan moet wor
den voldaan wil inschrijving als merk mogelijk zijn. Met 
andere woorden, (1) er moet sprake zijn van een teken, (2) 
dat teken moet vatbaar zijn voor grafische vormgeving en 
(3) het teken moet geschikt zijn om de waren en  diensten 
van een onderneming te onderscheiden. Het HvJ EU 
oordeelt allereerst dat tekeningen op grond van artikel 
2 van de Merkenrichtlijn ondubbelzinnig behoren tot de 
categorie tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstel
ling. Hierbij is niet van belang dat maten of verhoudingen 
op de tekening ontbreken. Om daadwerkelijk als merk te 
kunnen worden ingeschreven dient het teken ingevolge de 
derde voorwaarde wel nog over onderscheidend vermogen 
te beschikken. Of hiervan in het onderhavige geval sprake 
is zal door de nationale bevoegde instantie moeten worden 
onderzocht. Het HvJ EU merkt in dit kader wel op dat het 
feit dat een teken geschikt is om een merk te kunnen zijn, 
nog niet betekent dat dit teken ook noodzakelijkerwijs 
onderscheidend vermogen heeft voor de waren of diensten 
waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. Dit zal concreet 
moeten worden onderzocht. Ook zal concreet onderzoek 
moeten plaatsvinden door de nationale instantie of geen 
van de in artikel 3 van de Merkenrichtlijn neergelegde 
weigeringsgronden zich voordoen. 

Resteert tot slot de vraag of datgene waarvoor Apple 
het teken als merk wil inschrijven wel als een dienst in de 
zin van artikel 2 Merkenrichtlijn kan worden beschouwd. 
Het HvJ EU geeft in dit kader aan dat inschrijving als 
merk voor zowel waren als diensten mogelijk is, wanneer 
de diensten die bestaan in verrichtingen betreffende de 
waren geen integrerend deel uitmaken van de verkoop van 
de waren (denk hierbij bijvoorbeeld aan de dienst waarbij 
tegen betaling demonstraties van de waren in de winkel 
worden gegeven). 

De verstelbare Tripp Trapp-stoel als vormmerk
Al sinds 1995 wordt de Tripp Trappstoel door Stokke op 
de Nederlandse markt gebracht. In 1998 heeft Stokke in 
de Benelux een merk verkregen van een teken met de 
vorm van het uiterlijk van de bewuste kinderstoel. Ook 
door Hauck worden kinderstoelen verkocht. Partijen zijn 
al enige jaren aan het procederen over de vraag of door 
Hauck inbreuk wordt gemaakt op enig auteursrecht en/
of het merkenrecht van Stokke. In een van de procedures 
heeft Hauck een reconventionele vordering ingesteld tot 
nietigverklaring van het hiervoor omschreven vormmerk, 
welke vordering door de (lagere) rechter is toegewezen. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot incidenteel cassatieberoep bij 
de Hoge Raad, die prejudiciële vragen heeft gesteld aan 
het HvJ EU. De prejudiciële vragen zien op twee (van de 
drie) uitsluitingsgronden zoals verwoord in artikel 3, lid 1, 
sub e van de Merkenrichtlijn. Ten aanzien van de (eerste) 
uitsluitingsgrond die betrekking heeft op een vorm die 
door de aard van de waar wordt bepaald, stelt het HvJ EU 

dat deze weigeringsgrond zijn doel niet volledig zou kun
nen bereiken, indien het hier bepaalde enkel van toepas
sing zou zijn op tekens die uitsluitend bestaan uit vormen 
die voor de functie van de betrokken waar onontbeerlijk 
zijn en waarbij de betrokken producent geen enkel marge 
wordt gelaten voor een wezenlijke eigen bijdrage. Het 
HvJ EU benadrukt dat deze uitsluitingsgrond ook geldt 
indien het een vorm betreft waarvan de wezenlijke ken
merken inherent zijn aan de generieke functie of functies 
van de waar. Het HvJ EU bespreekt vervolgens de (derde) 
uitsluitingsgrond, die ziet op een vorm die een wezenlijke 
waarde aan de waar geeft. Dit begrip mag, zo stelt het 
HvJ EU niet enkel worden beperkt tot de vorm van de 
waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde heb
ben. Het omvat ook de situatie dat de vorm van de waren 
naast een belangrijk esthetisch element ook wezenlijke 
functionele kenmerken hebben. De vermoedelijke percep
tie van het teken door de gemiddelde consument kan een 
nuttig beoordelingselement zijn om vast te stellen wat de 
wezenlijke kenmerken van het teken zijn. Hierbij kunnen 
ook andere beoordelingselementen een rol spelen, zoals de 
aard van de betrokken warencategorie, de artistieke waar
de van de betrokken vorm, het verschil tussen deze vorm 
en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt 
worden gebruikt, het significante verschil in prijs in verge
lijking met soortgelijke waren, of de ontwikkeling van een 
reclame strategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op 
de esthetische kenmerken van de betrokken waar. 

Auteursrecht

Parodie op tekening album Suske en Wiske 
Deze uit België afkomstige zaak draait om de vraag of 
een door Deckmyn gebruikte politieke spotprent als een 
geoorloofde parodie kan worden beschouwd. De tekening 
waarop de parodie is gebaseerd betreft de door Vander
steen gemaakte tekening op de voorzijde van het Suske 
en Wiskealbum De Wilde Weldoener. Op deze tekening is 
Lambik te zien die gekleed is in een wit gewaad terwijl hij 
geld uitstrooit, met daaromheen personen die proberen 
dit geld op te rapen. Deckmyn, lid van het Vlaams Be
lang en het Vrijheidsfonds, heeft in 2011 in de stad Gent 
kalenders verspreid, waarop een tekening was afgebeeld 
die lijkt op de hiervoor omschreven tekening door Vander
steen. Hierbij is de figuur van Lambik vervangen door de 
burgemeester van de stad Gent en zijn de personen die het 
geld oprapen vervangen door figuren met een gesluierd 
en gekleurd uiterlijk. Anders dan Deckmyn zijn de erfge
namen van Vandersteen van oordeel dat er geen sprake is 
van een parodie. Daarbij geven de erfgenamen tevens aan 
moeite te hebben met het discriminerende karakter van de 
tekening van Deckmyn. Het HvJ EU wordt gevraagd uit
leg te geven aan het begrip parodie zoals dat in artikel 5, 
lid 3, sub k van de Infosocrichtlijn is neergelegd. In het ar
rest Deckmyn v erfgenamen Vandersteen (d.d. 3 september 
2014; zaak C201/13) verklaart het HvJ EU desgevraagd 
allereerst dat het hier een autonoom Unierechtelijk begrip 
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betreft. Vervolgens komt het HvJ EU toe aan de uitleg 
van het begrip zelf. Nu in de Infosocrichtlijn geen definitie 
van parodie is neergelegd, zal onder meer gekeken moeten 
worden naar de in de omgangstaal gebruikelijke beteke
nis ervan. Hieruit volgt dat de wezenlijke kenmerken van 
een parodie erin bestaan dat een bestaand werk wordt 
nagebootst doch met duidelijke verschillen met dit werk, 
terwijl aan humor wordt gedaan of de spot wordt gedreven. 
De door de verwijzende rechter geformuleerde mogelijk 
toepasbare voorwaarden om te beoordelen of er sprake is 
van een parodie, mogen volgens het HvJ EU niet worden 
gesteld. Zo hoeft de parodie niet te voldoen aan zodanige 
voorwaarden dat ‘de parodie een ander eigen oorspron
kelijk karakter vertoont dan louter duidelijke verschillen 
met het geparodieerde werk, redelijkerwijze aan een an
dere persoon dan de auteur van het oorspronkelijke werk 
zelf kan worden toegeschreven, betrekking heeft op het 
oorspronkelijke werk zelf of de bron van het geparodieerde 
werk vermeldt’. Wel moet bij het toepassen van de parodie
exceptie een rechtvaardig evenwicht in acht worden geno
men tussen de rechten en de belangen van de auteur aan 
de ene kant en de vrije meningsuiting van de gebruiker 
van het beschermde werk aan de andere kant. Het HvJ EU 
merkt hierbij in algemene zin op dat bij de beoordeling van 
een concrete situatie rekening dient te worden gehouden 
met alle omstandigheden van het geval. Het HvJ EU geeft 
aan dat het aan de verwijzende rechter is om het voor
gaande te beoordelen. Wel wordt door het HvJ EU nog op 
het belang van het in onder meer het Europese Handvest 
van de grondrechten neergelegde verbod van discrimina
tie op grond van ras, huidskleur en etnische afstamming 
gewezen. Wijzend op de door Deckmyn gebruikte tekening 
in de onderhavige zaak, merkt het HvJ EU op dat houders 
van rechten er in beginsel rechtmatig belang bij kunnen 
hebben dat het beschermde werk niet met een discrimine
rende boodschap wordt geassocieerd. 

BELASTINGRECHT

AAK20157730
Mr. L.J.A. Pieterse

Wet- en regelgeving

Loonbelasting
In de sfeer van de loonbelasting is het nodige veranderd. 
Zo is de regeling die inhoudt dat een directeurgroot
aandeelhouder een bepaald, zogeheten gebruikelijk loon 
moet genieten, met ingang van 2015 op enkele onderde
len gewijzigd. Tot 2015 was het zo dat het loon dat werd 
verdiend met een soortgelijke dienstbetrekking waarbij de 
werknemer geen aanmerkelijkbelanghouder was als maat
staf werd gebruikt om het gebruikelijk loon vast te stellen. 
In de praktijk bleek het een hele opgave om zo’n soort
gelijke dienstbetrekking te vinden. Sinds dit jaar wordt 
in beginsel aangesloten bij een ruimer begrip: de meest 
vergelijkbare dienstbetrekking (art. 12a Wet LB 1964). 

De wetgever meent dat de meest vergelijkbare dienstbe
trekking altijd wel is aan te wijzen (zie KwartaalSignaal 
133). Verder moet met ingang van 2015 de werkkosten
regeling verplicht worden toegepast. De afgelopen jaren 
is de toepassing van deze regeling facultatief geweest. De 
werkkostenregeling komt er in de kern op neer dat een 
werkgever 1,2% van de loonsom vrij kan gebruiken voor 
vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers 
(zie voor een overzicht van de jongste wijzigingen van 
deze regeling: J. de Haan, ‘Wijzigingen in de loonheffingen 
met ingang van 2015’, MBB 2015, afl. 1, p. 1518 en A.L. 
Mertens, ‘Loonheffingen in 2015’, FBN 2015, afl. 2, p. 810). 
Degene die gebruikmaakt van de (inmiddels afgeschafte) 
levensloopregeling, hetgeen op grond van overgangsrecht 
mogelijk is (art. 39d Wet LB 1964), kan het door hem op
gebouwde tegoed dit jaar in één keer opnemen (afkopen). 
Voor zover het tegoed op 31 december 2013 reeds aanwe
zig was, wordt niet het opgenomen bedrag, maar slechts 
80% daarvan in de heffing betrokken. Na afkoop kan niet 
meer van de levensloopregeling gebruik worden gemaakt 
(art. 39d lid 4 Wet LB 1964).

Harmonisatie vennootschapsbelasting, innovatiebox en 
tax rulings
De strijd tegen de vermeende belastingontwijking door 
multinationals gaat onverminderd voort. Voor multi
nationals wordt het vanaf 1 januari 2016 moeilijker om 
aan ‘agressieve belastingplanning’ te doen. De zoge
noemde Moederdochterrichtlijn wordt namelijk met een 
(algemene) antimisbruikbepaling uitgerust. Daarmee 
wordt voorkomen dat multinationals voordelen reali
seren door gebruik te maken van structuren die alleen 
om fiscale redenen in het leven zijn geroepen en niet 
zijn opgezet op grond van zakelijke redenen die verband 
houden met de economische realiteit (zie: ‘EUlanden 
gaan belastingontwijking strenger aanpakken’, NRC 
Handelsblad 10 december 2014 en – in extenso – de brief 
van de Staatssecretaris van Financiën van 1 december 
2014, nr. AFP/2014/1070, V-N 2014/64.12). Daarnaast is 
aangekondigd dat in Brussel werk wordt gemaakt van de 
harmonisatie van de grondslagen van de vennootschaps
belasting van de lidstaten (‘Brussel: trek belasting voor 
bedrijven in Europa gelijk’, NRC Handelsblad 19 januari 
2015). Daardoor zal ook de belastingconcurrentie binnen 
de Europese Unie eerlijker en transparanter worden, 
zo is de gedachte. De ‘speelruimte’ en daarmee de auto
nomie van de lidstaten zal dan – als het tot harmonisatie 
van de vennootschapsbelasting komt – worden beperkt 
tot het vaststellen van de belastingtarieven. Maar of het 
zover zal komen, is de vraag: ‘vrijwel geen land is bereid 
zijn belastingstelsel aan dat van anderen aan te passen. 
Zelfs Parijs en Berlijn niet, die altijd het hardst klagen. 
Belastingen horen immers bij de soevereiniteit. Gevolg: 
iedereen blijft eigen tarieven heffen en regelingen treffen. 
Verder dan een vrijblijvende ‘gedragscode’ zijn regeringen 
in Brussel nooit gekomen’, aldus een journalist (zie: ‘Zalm, 
Juncker en de “Lux Leaks”’, NRC Handelsblad 15 novem
ber 2014). 
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De vraag hoe de winst van multinationals moet worden 
belast, is het onderwerp van het proefschrift van De Wilde. 
Hij is uitgekomen op een heffingssysteem waarin een 
multi national in de belastingheffing wordt betrokken voor 
de wereldwijd behaalde overwinst. De heffingsgrondslag 
dient (vervolgens) met toepassing van een breuk geografisch 
toebedeeld te worden aan verschillende marktjurisdicties, 
zoals de auteur dat noemt (M.F. de Wilde, ‘Sharing the Pie’. 
Taxing multinationals in a global market, Rotter dam 2015).

De Nederlandse innovatiebox staat onder toenemende 
internationale druk (‘Zó veel fiscaal voordeel, dat is niet de 
bedoeling’, NRC Handelsblad 18 november 2014). Europa 
heeft de zogenoemde patentboxen in het vizier – veel 
landen hebben een vorm van een patentbox – en enkele 
grote landen maken zich zorgen over het vooral op papier 
verplaatsen van patenten met de bedoeling om zo goed 
mogelijk gebruik te maken van het beschikbare arsenaal 
aan dergelijke boxen die de Europese Unie rijk is. Patent
boxen voorzien erin dat slimme ideeën die geld opleveren 
tegen betrekkelijk lage tarieven worden belast (bijvoor
beeld tegen 5%, zoals in Nederland – art. 12b Wet Vpb 
1969). Verder – een ander punt van zorg – bestaan twijfels 
over de effectiviteit van de Nederlandse innovatiebox. Uit 
onlangs gepresenteerde cijfers blijkt echter dat het aantal 
belastingplichtigen dat de innovatiebox gebruikt is toe
genomen van 910 in 2010 tot 1841 (raming) in 2012. Het 
wekt dan ook geen verwondering dat deze fiscale faciliteit 
een stevig beslag legt op de schatkist. Het budgettaire 
beslag zal in 2012 naar verwachting € 852 miljoen bedra
gen (tegen € 345 miljoen in 2010, het eerste jaar dat de 
huidige innovatiebox kon worden gebruikt, zie de brief van 
de Staatssecretaris van Financiën van 13 januari 2015, 
nr. AFP/1117/U, NTFR 2015/444). Ondanks (ook) deze fis
cale faciliteit, wijkt het ‘fiscale klimaat’ in Nederland niet 
af van dat van ‘andere vergelijkbare Europese landen, zo
als het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg’, zo concludeert 
de Algemene Rekenkamer in een rapport over belasting
ontwijking (zie: ‘Rekenkamer is mild over “gunstig fiscaal 
regime”’, NRC Handelsblad 6 november 2014).

Ondertussen gaat het onderzoek van de Europese Unie 
naar fiscale vluchtroutes in Nederland, Ierland en Luxem
burg door. Daarbij gaat vooral aandacht uit naar het gebruik 
van speciale afspraken die multinationals met de belas
tingautoriteiten hebben gemaakt. Deze tax rulings zouden 
verboden staatssteun kunnen inhouden. Een flink aantal af
spraken is onlangs door een internationaal samenwerkings
verband van journalisten in de publiciteit gebracht. Het 
betreft bijna 28.000 bladzijden documentatie over afspraken 
tussen multinationals en de Luxemburgse autoriteiten 
(Luxleaks). ‘Uit de stukken blijkt hoe internationale bedrij
ven (…) constructies bouwden om zo min mogelijk belasting 
af te dragen. Zij kregen hiervoor telkens toestemming van 
de belastingdienst van Luxemburg’ (NRC Handelsblad 6 
november 2014, p. 2). Zoals opgemerkt, staat ook de Neder
landse rulingpraktijk in de belangstelling. Nederland staat 
onder druk om openheid van zaken te geven over tax rulings 
(die onder meer met Starbucks zijn gesloten).

Mediation in belastingzaken
In het parlement is al enige tijd een initiatiefwetsvoorstel 
aanhangig dat mediation, ook in belastingzaken, moet 
bevorderen (Kamerstukken II 2012/13, 33727, 1 e.v.). Het 
voorstel houdt onder meer in dat de rechter met partijen 
dient te onderzoeken of ‘een rechtmatige minnelijke 
oplossing’ van het geschil mogelijk is (art. 8:41a Awb). 
Die oplossing behoeft er niet uit te bestaan dat mediation 
wordt beproefd, maar dat kan wel, zeker als de aard van 
het geschil zich daarvoor leent. Ook kan mediation aan
gewezen zijn als het geschil is uitgegroeid tot een conflict 
dat dreigt te escaleren en partijen behoefte hebben aan 
een snelle en efficiënte oplossing ervan die ertoe leidt dat 
de goede relatie weer wordt hersteld. Uit een discussie die 
eind vorig jaar tijdens een bijeenkomst met mensen uit de 
belastingrechtspraak plaatsvond, kwam naar voren dat 
de belastingrechter ook thans (min of meer onbewust) op 
zoek gaat naar alternatieve mogelijkheden om het geschil 
uit de wereld te helpen (schikking). In zoverre zal de werk
wijze van de rechter niet veranderen als de voorstellen uit 
het initiatiefwetsvoorstel wet zullen worden (zie daarover: 
‘De belastingrechter op een tweesprong’, WFR 2015/24).

Over het onderwerp mediation is in 2013 een proef
schrift verschenen: Mens, maatschappij en mediation in 
het belastingrecht. Een theoretisch, rechtsvergelijkend en 
empirisch onderzoek (Den Haag: Sdu Uitgevers 2013), 
geschreven door mevrouw M.B.A. van Hout. Deze studie, 
besproken in WFR 2014/96, is bekroond met de disserta
tieprijs 2012/2013 van de illustere Vereniging voor Belas
tingwetenschap. De jury is van oordeel dat ‘Van Hout een 
mooi proefschrift heeft geschreven waarin een nieuw ver
schijnsel als mediation in het fiscale recht op wetenschap
pelijk verantwoorde wijze vanuit diverse invalshoeken is 
bestudeerd’. De prijs zal binnenkort worden uitgereikt.

Jurisprudentie

Woning in aanbouw
In een tweetal arresten heeft de Hoge Raad geoordeeld dat 
de Wet IB 2001 geen hypotheekrenteaftrek toestaat voor 
een woning tot het moment van heien of het leggen van de 
fundering (HR 3 oktober 2014, nr. 13/00471 en 13/02761, 
V-N 2014/52.67). ‘Van een “woning in aanbouw” is naar 
het spraakgebruik pas sprake vanaf het moment van 
aanvang van de (feitelijke) bouwkundige werkzaamheden 
die tot de stichting van die woning leiden’, aldus de Hoge 
Raad. Het kabinet is evenwel van mening dat de uitleg 
van de Hoge Raad van het begrip woning in aanbouw een 
andere is dan die de wetgever bij de totstandkoming van 
de Wet IB 2001 voor ogen heeft gestaan. De staatssecreta
ris van Financiën keurt daarom goed dat in afwijking van 
de genoemde arresten ook sprake kan zijn van een woning 
in aanbouw als er voldoende concrete stappen zijn gezet 
op grond waarvan naar redelijke verwachting valt aan 
te nemen dat de bouwkundige werkzaamheden binnen 
afzienbare tijd gaan beginnen (Besluit van 26 november 
2014, nr. BLKB2014/1947M, NTFR 2014/2881).
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Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Sinds jaar en dag beweegt de vennootschapsbelasting 
onder invloed van Europeesrechtelijke schermutselin
gen. De wetgever zal het regime van de fiscale eenheid 
moeten uitbreiden en ook een dergelijke eenheid moeten 
toestaan tussen (uitsluitend) twee Nederlandse zusters 
van een in het buitenland gevestigde moedermaatschap
pij of tussen een Nederlandse moedermaatschappij en een 
kleindochter, als de tussenhoudster niet in Nederland is 
gevestigd, zo heeft het Hof van Justitie van de Europese 
Unie geoordeeld (HvJ EU 12 juni 2014, zaken C39/13, 
C40/13 en C41/13, V-N 2014/30.9). De staatssecretaris 
van Financiën heeft vooruitlopend op wetgeving goedge
keurd dat verzoeken om toepassing van voornoemd type 
fiscale eenheden voortaan zullen worden gehonoreerd 
(Besluit van 16 december 2014, nr. BLKB2014/2137M, 
NTFR 2015/363).

Scriptiesuggesties
 – De wisselwerking tussen het civiele en het fiscale recht 
is boeiend; op dit terrein is het nodige onderzoek te 
verrichten (herkwalificatie van vermogen, het negeren 
van de civiele rechtspersoonlijkheid of zelfstandigheid 
van bijvoorbeeld stichtingen voor fiscale doeleinden). 
Zie WFR 2015/38, p. 3839.

 – Het strafrecht heeft invloed op het fiscale boeterecht. 
Op welke manier laat deze invloed zich gelden? Zie 
WFR 2015/140, p. 140144.

 – De conclusies die advocatengeneraal in belastingzaken 
schrijven zijn intrigerende, vormvrije verhandelingen; 
wat is het nut van deze conclusies en bestaat er zoiets 
als een ideale conclusie? Zie BNB 1980/85 en WPNR 
1999/6358.

 – Breinbrekers in de loonbelasting: ‘Kernbegrippen als 
aanspraak, inhoudingsplichtige, negatief loon en wie is 
genieter – daar is nog steeds veel discussie over mo
gelijk. Maar ook de pensioenproblematiek, spaar en 
vakantiefondsen, allerlei formele regels. Bijvoorbeeld 
de vraag: mag een premiebeschikking worden herzien?’ 
(zie WFR 2012/1508).

 – Soms kiest de Hoge Raad na verloop van tijd voor een 
andere koers (gaat hij ‘om’, zoals dat in jargon wordt ge
noemd); de Hoge Raad zet dan niet altijd uiteen waarom 
hij omgaat en ook voorziet hij bijna nooit in overgangs
recht. Dat roept vragen op (zie HR 18 april 2014, ECLI: 
NL: HR: 2014: 930, BNB 2014/182 en HR 24 oktober 2014, 
ECLI: NL: HR: 2014: 3015, V-N 2014/55.29).

 – Een aantal keer per jaar stelt de belastingkamer van de 
Hoge Raad prejudiciële vragen. In zijn in 2014 uitge
sproken oratie betoogt M.A. Loth dat met dergelijke 
vragen taalhandelingen kunnen worden verricht, zoals 
informeren, verifiëren, opiniëren en waarschuwen. Dat 
heeft consequenties voor de inkleding en de formulering 
van de vragen, aldus Loth (De Hoge Raad in dialoog; 
over rechtsvorming in een gelaagde rechtsorde). Is het 
zaak dat de belastingkamer van de Hoge Raad zich 
bezint op de strekking van zijn prejudiciële verwijzin

gen en de daarbij passende inrichting en formulering 
van de vragen? Of doet hij dat (onbewust) al op een of 
andere manier?

 – Foutenleer. Op het terrein van het leerstuk van de 
foutenleer zijn het afgelopen jaar arresten gewezen die 
aanleiding kunnen geven voor een beschouwing (zie 
HR 24 oktober 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3012, BNB 
2014/256 en HR 24 oktober 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 
3011, BNB 2014/257. Zie over deze arresten W. Bruins 
Slot, ‘Foutenherstel: begin dan bij... de foutenleer’, 
NTFR-B 2014/43, p. 14).

 – Fiscale transparantie voor de bv. In de literatuur is 
wel eens voor fiscale transparantie van de bv gepleit. 
De vraag is op welke manier dat zou kunnen worden 
vormgegeven en wat de consequenties daarvan zijn (zie 
Het Register 2014, afl. 4, p. 3640).

 – Omzetbelasting. De curator verricht soms werkzaam
heden tegen vergoeding ten behoeve van separatisten 
(pand of hypotheekhouders) of (andere) leveranciers. 
Een van de vragen die in dit verband rijzen, is of de 
curator dan economische prestaties verricht die on
derworpen zijn aan de heffing van omzetbelasting (zie 
WPNR 2014/7033, p. 891).

 – Het begrip ‘belang’ in de Nederlandse belasting
wetgeving. Onder deze titel is onlangs een proefschrift 
verschenen. De aanbevelingen die de auteur doet, lenen 
zich voor een kritische beschouwing.

 – Ook in het belastingrecht kan gedrag, soms onbedoeld, 
tot rechtsgevolgen leiden, bijvoorbeeld in geval van 
gewekt vertrouwen dat moet worden gehonoreerd, bij 
fiscale boetes die worden belopen door een bepaalde 
vorm van nalatigheid of bij het beantwoorden van de 
vraag of – in de winstsfeer – niet voor verwezenlijking 
vatbare rechten zijn prijsgegeven. Het betreft een on
ontgonnen onderzoeksterrein.

 – Fiscale voorraadwaardering. Het begrip voorraad 
laat zich niet gemakkelijk omlijnen en de afbakening 
tussen bedrijfsmiddel en voorraad leidt in de praktijk 
geregeld tot discussies. Ook de (zogenoemde samen
hangende) waardering van voorraden (met andere 
vermogens bestanddelen) is niet vrij van complicaties 
(zie de onlangs verschenen nieuwe druk van de uit
gave Fiscale voorraadwaardering, Deventer: Kluwer 
2014). 

 – Fiscale firmaproblematiek. De fiscale behandeling van 
samenwerkingsverbanden behoort tot de klassiekers in 
het belastingrecht. In de zomer van 2014 heeft de Hoge 
Raad op dit terrein een arrest gewezen dat de aandacht 
heeft getrokken (zie WFR 2014/1090; WFR 2014/1237 
en WPNR 2014/7033, p. 892).
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MEDIARECHT

AAK20157733
J.M. Breemen, V.E. Breemen

Regelgeving en beleid
Al vóór het zomerreces zou staatssecretaris Dekker zijn 
visie op de toekomst van de publieke omroep presenteren. 
Afgelopen oktober verscheen dan de beleidsbrief (Kamer-
stukken II 2014/15, 32827, 67) die niet alleen gaat over 
de publieke omroep, maar de plannen voor het gehele 
publieke mediabestel behandelt. Ontwikkelingen in de 
mediasector – zoals de opkomst van het internet en de 
convergentie van platforms – beïnvloeden ook de publieke 
omroep. In zijn brief reflecteert de staatssecretaris dan ook 
op de publieke taak van de omroepen. Is er nog een taak? 
Ja: het kabinet ziet een ‘blijvend belang’ in een publiek 
mediabestel. Maar er zijn wel veranderingen nodig. Hoe 
kan de publieke taak het best worden uitgevoerd en hoe 
kan de publieke omroep zich onderscheiden van andere 
mediaaanbieders? Enkele voorstellen op beleidsgebied die 
de staatssecretaris uitwerkt: de wettelijke taakopdracht 
van de publieke omroep moet worden aangescherpt om de 
publieke waarden van het aanbod te kunnen toetsen. Ook 
moet de wet de vergroting van pluriformiteit en creatieve 
concurrentie mogelijk maken, en externe partijen moeten 
toegang krijgen tot de publieke omroep. Verder is meer 
eenheid en herkenbaarheid van de publieke omroep nodig 
om het publiek beter te kunnen bereiken. Ten slotte moet 
de samenwerking worden verbeterd, zowel binnen de 
regio nale omroepen als met de landelijke publieke omroep. 

Dan nog een korte followup wat betreft twee wet
gevingsinitiatieven uit het vorige KwartaalSignaal. Ten 
eerste de Bibliotheekwet, die is inmiddels aangenomen 
door de Eerste Kamer (Kamerstukken I 2014/15, 33846, 8). 
De Bibliotheekwet is per 1 januari jl. in werking getreden, 
bevat o.a. de functies en onderliggende waarden van pu
blieke bibliotheken en moet de instelling van een lande
lijke digitale bibliotheek gaan regelen.

Ten tweede de wetsvoorstellen betreffende het journa
listieke brongeheim. Deze zijn een stap verder in het 
wetgevingsproces en inmiddels zijn de verslagen uitge
bracht: van de Wijziging van de Wet op de inlichtingen en 
veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) ter vastlegging van 
een onafhankelijke bindende toets voordat bijzondere 
bevoegdheden mogen worden ingezet tegen journalis
ten om hun bronnen te achterhalen (Kamerstukken II, 
2014/15, 34027) op 3 november 2014, en van de wijziging 
van het Wetboek van Strafvordering (Sv) ter vastlegging 
van de bronbescherming in strafzaken (Kamerstukken II, 
2014/15, 34032) op 12 december 2014. Wat de Wiv 2002 
betreft, richten opmerkingen van de fracties zich onder 
andere op de volgende vragen: of de eisen van het EHRM 
met het voorstel worden nageleefd; wat het criterium van 
‘goede trouw’ voor beroep op de bronbescherming door 
een journalist in de praktijk betekent; wat de strekking 
en het bereik is van de begrippen ‘journalist’ en ‘bron’, in 
het bijzonder of laatstgenoemde niet onterecht beperkt is 
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gedefinieerd; en of de werking van de bronbescherming 
niet voor alle opsporingsdiensten van de overheid zou 
moeten gelden in plaats van alleen ten opzichte van de 
diensten als bedoeld in de Wiv. Voor het wetsvoorstel ter 
wijziging van Sv richten opmerkingen zich onder andere 
op de volgende vragen: wat de bewaarplicht van telecom
municatiegegevens van telefoon of internetdiensten en de 
inzet van spionagesoftware respectievelijk betekenen voor 
het recht van journalisten op bronbescherming; of de bron
bescherming voor alle dwangmiddelen geldt; vragen over 
de personen voor wie de voorgestelde bronbescherming zou 
moeten gaan gelden, in het bijzonder over het begrip ‘pu
blicist’, dat immers niet in het Wiv 2002 voorstel voorkomt; 
en vragen over het begrip ‘bron’ en de voorwaarde van een 
expliciete afspraak over bronbescherming.

Dan valt op Europees niveau nog te wijzen op een pu
blicatie van de zogenoemde Article 29 Working Party, een 
onafhankelijke werkgroep van de Europese Commissie die 
bestaat uit de nationale privacy autoriteiten van de EU. 
Het was al duidelijk dat over de Google Spainuitspraak 
van het Europese Hof van Justitie het laatste nog niet 
gezegd was, en de Working Party heeft richtlijnen aangeno
men over de implementatie van de uitspraak over ‘the right 
to be forgotten’ in de zoekmachinecontext. De richt lijnen 
bevatten zowel een interpretatie van de uitspraak, als een 
(nietuitputtende) lijst van 13 criteria om verwijderverzoe
ken aan te toetsen. Het betreft dan de verwijdering van 
bepaalde zoekresultaten na het intikken van de naam van 
een individu; dus niet de verwijdering van de link uit de 
gehele zoekmachineindex, of verwijdering van de originele 
broninformatie. Centraal in de richtlijnen staat de balans 
tussen de privacy van individuen aan de ene kant, en toe
gang tot informatie voor het publiek aan de andere kant. 

Rechtspraak
Deze keer aandacht voor drie uitspraken van verschil
lende Nederlandse instanties over de rectificatie van een 
spotprent (voorzieningenrechter), de toelaatbaarheid van 
bepaalde uitlatingen in een televisieuitzending (hof), en 
de reikwijdte van het journalistieke brongeheim (AG bij 
de Hoge Raad).

In de eerste zaak werd een cartoon, waarin een advocaat 
als ‘louche’ werd afgebeeld, onrechtmatig geacht jegens de 
advocaat (Rb. Limburg (vzr.) 31 oktober 2014, ECLI: NL: 
RBLIM: 2014: 9244). De rechter erkende dat een cartoon als 
artistieke expressie onder de vrijheid van meningsuiting 
valt en gekenmerkt wordt door satire, spot en ironie. Er 
gelden dus ruimere grenzen. Maar in dit geval was het ge
bruik van de term ‘louche’ volgens de rechter een ernstige 
beschuldiging betreffende de integriteit van de advocaat, 
die niet voldoende feitelijk was onderbouwd. Na de uit
spraak gaf de afgebeelde advocaat aan geen belang meer 
te hebben bij de rectificatie omdat zijn punt door de lande
lijke mediaaandacht was gemaakt. Toch zet de cartoonist 
(gesteund door de Nederlandse Vereniging van Journalis
ten) zijn hoger beroep door omdat hij het niet eens is met 
de uitspraak dat de tekening onrechtmatig zou zijn. 

In de tweede zaak oordeelde het Hof Amsterdam dat 
PowNed een Buma/Stemrabestuurder in verband mocht 
brengen met ‘corruptie’, omdat deze kwalificatie door de 
onderhavige feiten werd ondersteund (23 december 2014, 
ECLI: NL: GHAMS: 2014: 5499. Daarmee bevestigde het Hof 
het vonnis van de rechtbank. PowNed had in diverse uit
zendingen en op de website gesuggereerd dat de bestuur
der zijn bestuurslidmaatschap van Buma/Stemra wilde 
gebruiken voor eigen gewin. Het hof oordeelde dat het 
waardeoordeel ‘corrupt’ hier op zijn plaats was, wees op 
de maatschappelijke taak van publiekeomroepvereniging 
PowNed om misstanden aan de kaak stellen en conclu
deerde dat PowNed niet onzorgvuldig had gehandeld.

Ten derde de conclusie van de AG in de zaak tegen 
twee voormalig medewerkers van de AIVD (Parket bij de 
Hoge Raad (AG Spronken 16 september 2014, ECLI: NL: 
PHR: 2014: 1777)). Zij zouden staatsgeheime documenten 
aan de Telegraaf hebben gelekt. Volgens de rechtbank 
was het bewijsmateriaal tegen de twee  onrechtmatig 
verkregen; hierop volgde vrijspraak. Maar het Hof 
vernietigde die uitspraak: volgens het Hof zouden AIVD
medewerkers vanwege hun geheimhoudingsplicht geen 
rechten kunnen ontlenen aan artikel 10 EVRM (vrijheid 
van meningsuiting). En nu is daar in cassatie de opinie 
van de AG (september 2014). Onder verwijzing naar de 
jurisprudentie van het EHRM heeft de AG (die eveneens 
ingaat op de positie van klokkenluiders) geconcludeerd 
dat ‘het bronbeschermingsrecht het bredere belang van 
vrijheid van nieuwsgaring dient, waarbij ook bronnen een 
beschermde positie behoren te hebben’ als zij handelen in 
het publiek belang, bijvoorbeeld om een misstand aan te 
kaarten. Maar tot welke uitkomsten die conclusie in de 
onderhavige zaak zal leiden is een andere vraag; ook het 
bronbeschermingsrecht is niet absoluut, terwijl het motief 
van de betreffende AIVDambtenaren niet duidelijk is 
geworden.

Op Europees niveau lichten we een uitspraak van beide 
hoven uit: Deckmyn/Vandersteen van het Hof van Justitie 
EU (HvJ EU) en Braun t. Polen van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (EHRM).

Deckmyn/Vandersteen (HvJ EU 3 september 2014, 
C201/13, Deckmyn t. Vandersteen) betrof eveneens een 
(politieke) spotprent, zij het in een auteursrechtzaak. Des
ondanks krijgt het belang van vrijheid van menings uiting 
een grote rol toebedeeld. Het is de eerste zaak waarin het 
HvJ EU zich heeft uitgesproken over de uitleg van het 
begrip ‘parodie’ uit de gelijknamige exceptie op het au
teursrecht van artikel 5(3)(k) Auteursrechtrichtlijn. In de 
zaak stond een parodie op de Suske en Wiskecover van De 
Wilde Weldoener centraal en klaagden de erf genamen van 
tekenaar Vandersteen dat er sprake was van een auteurs
rechtinbreuk. De parodie werd gebruikt voor een kalender 
die werd verspreid door Deckmyn, lid van de politieke par
tij Vlaams Belang. De centrale figuren waren hiervoor ver
vangen door afbeeldingen van de burgemeester van Gent 
en gesluierde en gekleurde personen. Van belang is hier 
met name de bespreking van het doel van de parodiebeper
king op het auteursrecht door het HvJ EU. Want waar har
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monisatie ten gunste van de werking van de interne markt 
centraal wordt gesteld, wordt tevens de inachtneming 
van een aantal fundamentele rechtsbeginselen hierbij 
onderstreept. Daar valt ook de vrije meningsuiting onder, 
en het HvJ EU noemt de parodie een geschikt instrument 
om een mening te uiten. Het belang van een rechtvaardig 
evenwicht tussen de belangen van recht hebbenden en 
gebruikers van beschermd materiaal uit punt 31 van de 
considerans van de Auteursrechtrichtlijn zou in het geval 
van een parodie een afweging zijn tussen de belangen van 
auteursrechthebbenden enerzijds, en het recht op vrijheid 
van meningsuiting van parodisten die beschermde werken 
gebruiken anderzijds. De specifieke omstandigheden per 
geval moeten hierbij worden mee gewogen. 

In Braun t. Polen (EHRM 4 november 2014, nr. 
30162/10) had Braun – regisseur, historicus en publicist 
– in een radiodebat een bekende Poolse professor een
informant van de communistische geheime dienst ge
noemd. Die uitspraak vond volgens de Poolse rechter geen 
steun in het feitenmateriaal en Braun werd veroordeeld 
tot een boete én het publiceren van een ‘apology’. Het 
Poolse Hooggerechtshof stelde dat Braun geen ‘journalist’ 
was, zodat hij geen beroep kon doen op de journalistieke 
standaard van ‘due diligence’ en dus zijn uitspraken 
moest kunnen bewijzen. Zoals gezegd was daar volgens 
de rechter niet aan voldaan. Het EHRM toetste de zaak 
vervolgens aan artikel 10 EVRM (vrijheid van menings
uiting). Daarvoor was volgens het EHRM niet de kwali
ficatie als journalist van belang, maar het feit dat Braun 
als expert had deelgenomen aan het publiek debat over 
een zaak van publiek belang. In de afweging van reputa
tie tegen uitingsvrijheid volgde het EHRM de redenering 
van de Poolse rechters dan ook niet en concludeerde tot 
schending van artikel 10 EVRM.
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2014;

 – S. Poppelaars, ‘Reactie wetsvoorstellen bronbescher
ming’, Mediaforum 2014, afl. 11/12, p. 275278;
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Reacties op de aanslag op Charlie Hebdo

Reactie minister-president 
Toespraak ministerpresident Rutte bij de manifestatie 
voor steunbetuiging aan de slachtoffers en de nabe
staanden van de terreuraanslag in Parijs op 8 januari 
2015 op de Dam in Amsterdam, beschikbaar via www.
rijksoverheid.nl.

Reacties Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
 – T. Bruning (algemeen secretaris NVJ), ‘Journalisten als 
doelwit, vandaag op de allerergste manier werkelijk
heid’, 7 januari 2015, beschikbaar via www.nvj.nl;

 – T. Bruning, ‘Laat hen voortleven’, toespraak tijdens de 
manifestatie op 8 januari 2015 in Hilversum om soli
dariteit te uiten naar slachtoffers en nabestaanden van 
de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs, 
beschikbaar via www.nvj.nl;

 – M. Enzlin (voorzitter NVJ), ‘Terroristische aanval op 
redactie Charlie Hebdo: Aanslag op het vrije woord’, 
7 januari 2015, beschikbaar via www.nvj.nl;

 – W. Haan (bestuurslid NVJ), ‘Charlie, Charlie, Charlie..’, 
11 januari 2015, beschikbaar via www.nvj.nl.

TELECOMMUNICATIERECHT

AAK20157735
N.A.N.M. van Eijk

Wet- en regelgeving
Het heeft een lange tijd geduurd, maar de minister van 
Veiligheid en Justitie heeft eindelijk een reactie aan de 
Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van de uitspraak 
van het Europese Hof van Justitie over de zogenaamde 
dataretentierichtlijn. Het Hof maakte eerder korte metten 
met deze richtlijn door deze ongeldig te verklaren, met 
name omdat niet aan het proportionaliteitsvereiste is vol
daan (KwartaalSignaal 131). De richtlijn schrijft voor dat 
verkeers en locatiegegevens tot een maximale termijn van 
24 maanden bewaard kunnen worden in het kader van de 
bestrijding van terrorisme en ernstige misdrijven. Neder
land heeft de richtlijn geïmplementeerd in de Telecommu
nicatiewet (art. 13.2a Tw). In een advies concludeert de 
Raad van State dat op belangrijke onderdelen de huidige 
regelgeving niet in stand kan blijven (Stcrt. 2015, nr. 328). 
Zo is geen afweging gemaakt ten aanzien van de duur 
van de bewaartermijnen in relatie tot het nut voor het 
nagestreefde doel en naar gelang de betrokken personen. 
De Raad stelt verder vragen bij de toegang tot de verza
melde gegevens en wijst erop dat waarborgen ontbreken 
ten aanzien van de opslag en vernietiging van de gege

http://www.ivir.nl/publicaties/download/1441
http://www.ivir.nl/publicaties/download/1441
http://www.ivir.nl/publicaties/download/1441
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.nvj.nl
http://www.nvj.nl
http://www.nvj.nl
http://www.nvj.nl
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vens. Ten slotte noemt de Raad nog dat de uitspraak ook 
consequenties kan hebben voor het verleden. Uit de reactie 
van de minister blijkt dat hij zich weliswaar realiseert 
dat de Nederlandse wetgeving moet worden aangepast, 
maar daarbij gaat hij niet zover als het advies van de 
Raad van State (Kamerstukken II, 33542, 16). Aanpassing 
van het Wetboek van Strafvordering wordt nodig geacht 
om te voorzien in een objectief criterium (de ernst van het 
misdrijf) voor de duur van het bewaren van de gegevens. 
Er zullen extra waarborgen komen om de toegang tot de 
gegevens te matigen door de introductie van een systeem 
van differentiatie in de toegang en door de introductie van 
voorafgaande rechterlijke toetsing. Gegevens die onder de 
bewaarplicht vallen worden mogelijk versleuteld opge
slagen, waarbij er de verplichting is om deze gegevens op 
Nederlands grondgebied te bewaren. Door het Agentschap 
Telecom zal toezicht worden uitgeoefend. Een ontwerp
wetsvoorstel maakt deel uit van de brief. Overigens moet 
worden opgemerkt dat het hier slechts gaat om de straf
rechtelijke/strafvorderlijke aspecten van de bewaarplicht. 
Hoe de uitspraak van het Hof zich verhoudt tot activitei
ten in het kader van de Nationale Veiligheid komt niet aan 
de orde. Doordat de minister zelf aangeeft dat de bestaan
de wettelijke kaders niet passend zijn, is de vraag aan de 
orde of de huidige regels nog wel gehandhaafd kunnen 
worden. Dit is een van de zaken die aan de orde komen in 
een kort geding dat een aantal belanghebbende partijen – 
waaronder het Nederlands Juristen Comité voor de Rech
ten van de Mens (NJCM) en de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten (NVJ) – hebben aangespannen.

In het vorige KwartaalSignaal is aandacht besteed 
aan het wetsvoorstel tot aanpassing van de cookieregels 
(Kamerstukken II 2014/15, 33902). Het leek erop dat het 
wetsvoorstel geen problemen zou opleveren in de Eer
ste Kamer, maar die heeft een nader voorlopig verslag 
toegestuurd (Kamerstukken I, 33902, D). In een brief aan 
de Eerste Kamer is gewezen op het feit dat de bestaande 
toezichtregels erop neerkomen dat de verleende toestem
mingen voor het plaatsen van cookies voor een periode 
van vijf jaar bewaard zouden moeten worden. Dit volgt 
uit het feit dat de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) 
tot vijf jaar na dato de mogelijkheid biedt om sancties op 
te leggen (art. 5.45 AwB). Bovendien heeft de toezicht
houder, de ACM, dit ook met zoveel woorden neergelegd 
in een document met de titel ‘Veelgestelde vragen over 
de cookiebepaling’ (versie maart 2014, zie: www.acm.nl). 
Een en ander zou met zich meebrengen dat zeer grote 
hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens moeten worden 
bewaard. De Eerste Kamer wil hierover opheldering van 
de minister. Op zich heeft men hier een punt, maar tege
lijkertijd gaat het om een veel breder vraagstuk dat ook al 
eens aan de orde is geweest in het kader van advisering 
door Actal (het Adviescollege toetsing regeldruk). Heel veel 
wetten – bijvoorbeeld belastingwetgeving – kennen lange 
bewaar en toezichtstermijnen en daarbij gaat het ook veel 
om persoonsgegevens. 

Jurisprudentie
Jarenlang is er gestreden over de vraag of telecommuni
catienetwerken roerende dan wel onroerende zaken zijn, 
over de eigendom van deze netwerken (horizontale of ver
ticale natrekking) en over de bevoegdheid om de aanleg in 
openbare grond te belasten (zogenaamde precarioproble
matiek). Via jurisprudentie van de Hoge Raad en aanvul
lende wettelijke maatregelen keerde de rust grotendeels 
weder. De gemeente Amersfoort trekt nu opnieuw ten 
strijde en dit heeft opnieuw geleid tot een zaak bij de Hoge 
Raad, waarin de AG inmiddels conclusie heeft getrokken 
(ECLI: NL: PHR: 2014: 2238). Het gaat om vergoedingen 
die de gemeente vraagt voor instemmingsbesluiten met 
betrekking tot de aanleg van netwerken. Op zich kunnen 
vergoedingen worden gevraagd, de gemeente heeft een 
coördinatietaak uit hoofde van hoofdstuk 5 Tw. Echter de 
gevraagde legesvergoedingen zijn niet puur kostengeoriën
teerd voor wat betreft iedere specifieke tussenkomst maar 
worden gemiddeld. De AG gaat in op de vraag of dit in 
overeenstemming is met geldende Europese regels (meer 
in het bijzonder de zogenaamde Machtigingsrichtlijn en 
Dienstenrichtlijn). Hij adviseert de Hoge Raad om pre
judiciële vragen voor te leggen aan het Hof in Luxemburg: 
wordt vervolgd! 

Een andere langlopende zaak waarin ook prejudiciële 
vragen zijn gesteld, is inmiddels wel beslecht. Het Hof in 
Luxemburg oordeelde in 2013 dat gemeenten niet voor 
tele comtoezichthouder mogen spelen en de tarieven voor 
de toegang tot de kabel mogen reguleren. De gemeente 
Hilversum meende wel invloed te mogen uitoefenen op 
basis van een contract dat was afgesloten bij de verkoop 
van het kabelnet aan UPC. Het Hof Amsterdam heeft 
nu op basis van de antwoorden op de prejudiciële vragen 
geoordeeld dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld 
(ECLI: NL: GHAMS: 2014: 4543). De gemeente zal de gele
den schade moeten vergoeden. 
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Beleid- en regelgeving

Wetsvoorstel uitsluiting streaming-overeenkomsten
In november 2014 is het Wetsvoorstel 34071 gepubliceerd 
waarin wordt voorgesteld om zogeheten streamingovereen
komsten uit te sluiten van titel 7.1 BW. Streamingovereen
komsten zijn overeenkomsten met bijvoorbeeld diensten 
als Spotify, Deezer en Netflix, waarbij de digitale inhoud 
niet wordt opgeslagen bij de consument en deze er dus fei
telijk geen beschikkingsmacht over heeft. Dit is anders dan 
bij downloadovereenkomsten, zoals het downloaden van 
digitale inhoud bij bijvoorbeeld iTunes, waarvan de Hoge 
Raad in het Beeldbrigadearrest (HR 27 april 2012, ECLI: 
NL: HR: 2012: BV1301) bepaalde dat deze inhoud te indivi
dualiseren is en de koper hierover wél feitelijke beschik
kingsmacht kan uitoefenen. Titel 7.1 BW is alleen toepas
selijk op overeenkomsten die voldoen aan vereisten van 
individualiseerbaarheid en feitelijke beschikkingsmacht. 
De streamingovereenkomsten vallen daarmee onder het 
algemene overeenkomstenrecht. Een uitzondering geldt 
overigens weer voor de bescherming geboden in artikel 7:7 
lid 2 BW, waarin wordt bepaald dat de consument geen ver
plichting tot betaling voor ongevraagde leveringen heeft. 
Zie verder Kamerstukken II 2014/15, 34071, 2 en 3.

Google Spain volgens de artikel 29-werkgroep
In mei 2014 erkent het Hof van Justitie van de Europese 
Unie het recht om vergeten te worden in de zaak Google 
Spain t. Mario Costeja González. Het recht houdt kort 
gezegd in dat internetzoekmachines links naar persoonlijke 
informatie die niet (langer) relevant is niet meer mogen 
tonen in de zoekresultaten (het zogeheten de-listing). De 
informatie blijft beschikbaar bij de originele bron maar is 
niet meer (eenvoudig) beschikbaar voor internetgebrui
kers. Om internetzoekmachines een handreiking te bieden 
voor de implementatie van het recht in de praktijk heeft 
de artikel 29werkgroep in november 2014 richtsnoeren 
gepubliceerd waarin nadere uitleg wordt gegeven aan de 
uitspraak. Op die manier wil zij onder andere zekerstel
ling dat er een adequate afweging van het recht op privacy, 
recht op informatie en het recht op vrijheid van menings
uiting wordt geborgd. De richtsnoeren vormen een leidraad 
en zijn vanuit juridisch oogpunt bezien nietbindend. 
Zie voor de uitspraak: http://curia.europa.eu/juris/
document/document_print.jsf?doclang=EN&docid=152065. 
Zie voor de richtlijnen: http://ec.europa.eu/justice/
data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp225_en.pdf.

Rapport ‘Human rights violations online’
In december 2014 publiceerde de Raad van Europa het 
rapport ‘Human rights violations online’ dat is opgesteld 
door de Europese burgerrechtenbeweging European 

Digital Rights (EDRi). In het rapport wordt een zestal on
derwerpen geïllustreerd aan de hand van cases, te weten 
toegang en nondiscriminatie; vergadering, vereniging en 
participatie; privacy en gegevensbescherming; onderwijs 
en geletterdheid; en kinderen en jongeren. Het rapport 
beoogt een indruk te geven van de werking van fundamen
tele rechten in de praktijk en de rechtsmiddelen die er zijn 
om een inbreuk op deze rechten aan te pakken. Een pro
bleem rijst evenwel bij het uitoefenen van fundamentele 
rechten, wanneer private partijen, zoals internetservice
providers, ‘vrijwillige’ maatregelen instellen die niet zijn 
terug te voeren tot een wettelijke regeling. Het rapport is 
beschikbaar op: https://edri.org/files/EDRI_CoE.pdf. Zie 
ook de ‘Recommendation CM/Rec(2014)6 of the Commit
tee of Ministers to Member States on a Guide to Human 
Rights for Internet Users’ van april 2014: https://wcd.coe.
int/ViewDoc.jsp?id=2184807.

Rechtspraak
 – College van Beroep voor het bedrijfsleven 8 december 
2014, ECLI: NL: CBB: 2014: 450: Uber overtreedt de Wet 
personenvervoer 2000 door nauw samen te werken 
met en mee te delen in de opbrengsten van particuliere 
chauffeurs die zonder taxivergunning via UberPOP hun 
vervoersdiensten aanbieden.

 – HvJ EU 11 december 2014, zaak C212/13 (Ryneš): 
plaatsen van een camera aan de privéwoning die ook 
deel van publieke weg in de gaten houdt valt niet onder 
de huishoudexceptie van artikel 3(2) van Richtlijn 95/46/
EC betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 
Wel kan sprake zijn van een gerechtvaardigd belang bij 
bescherming van eigendom, gezondheid en leven van de 
verwerker of diens familie.

 – Rechtbank Amsterdam 1 december 2014, ECLI: NL: 
RBAMS: 2014: 8364: de vrijheid van meningsuiting op 
sociale media als Facebook en Twitter kan slechts in uit
zonderlijke gevallen worden beperkt, namelijk wanneer 
bijvoorbeeld sprake zou zijn van onrechtmatige uitingen. 
De rechtbank overweegt dat op Facebook ‘een zeer grote 
mate van vrijheid [moet] worden aangenomen’, omdat 
het ‘bij uitstek een medium is waarop mensen, niet 
steeds even genuanceerd, hun meningen en opinies met 
elkaar delen’.

 – Rechtbank Amsterdam 28 januari 2015, zaak 
C/13/578482/KG ZA 141615 CB/JWR (Belirex t. UPC): 
internetprovider UPC hoeft geen naam en adres
gegevens van klanten af te geven aan Duitse verkoper 
van pornografische films, Belirex, omdat ‘er niet zonder 
meer van[uit kan worden gegaan dat] alle op de lijst 
van Belirex voorkomende IPadressen daadwerkelijk 
met een inbreukmakende activiteit in verband gebracht 
kunnen worden’. Bovendien is onduidelijk of Belirex 
auteursrechthebbende is op de films waar het in casu om 
draaide en of zij derhalve belang heeft bij afgifte van de 
NAWgegevens.

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&docid=152065
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&docid=152065
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf
https://edri.org/files/EDRI_CoE.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2184807
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2184807
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STAATS- EN BESTUURSRECHT

CONSTITUTIONEEL RECHT 

AAK20157738
Prof.dr. R. de Lange

1 Grondwet
Minister Plasterk (BZK) stuurde op 28 november 2014 een 
brief naar de Tweede Kamer met als bijlage een notitie 
waarin een schets van grondwetsherzieningsbeleid wordt 
gegeven. Daar is aanleiding toe omdat er op dit moment 
tamelijk veel voorstellen bij de StatenGeneraal liggen of 
in aantocht zijn, en de vraag is of daar niet op een enigs
zins samenhangende manier mee moet worden omgegaan. 

Sommige voorstellen liggen al heel lang te verstoffen. 
Moet er in de procedure van grondwetsherziening iets 
veranderd worden om te zorgen dat er wat snelheid in de 
behandeling blijft? Dat kan op een heleboel verschillende 
manieren, en de notitie blijft er verre van om daar een 
concreet voorstel voor te doen (volgens deze kroniekschrij
ver een verstandige opstelling). Staatsrechtelijk interes
sant in dit verband is de brief van minister Plasterk d.d. 
6 november 2014, Kamerstuk 33934, 10. Hierin meldt de 
minister dat de regering na de afronding van de eerste 
lezing van de grondwetsherziening inzake het correc
tief referendum (Wet van 30 september 2014, Stb. 355) 
afspraken heeft gemaakt met de initiatiefnemers van deze 
grondwets herziening, de Kamerleden Fokke, Voortman en 
Schouw. Die afspraken betreffen het aanhangig maken van 
een voorstel in tweede lezing, nadat er Tweede Kamer
verkiezingen zijn geweest. De Kamerleden en de minister 
hebben afgesproken te bevorderen dat de nieuwgekozen 
Kamer de behandeling ‘onverwijld’ ter hand zal kunnen 
nemen. Op zichzelf klinkt dit redelijk, maar het is moeilijk 
om het los te zien van het wetsvoorstel inzake constitutio
nele toetsing van wetten (oorspronkelijk het voorstelHal
sema), waarvan de tweede lezing maar niet erg wil vlotten, 
en andere voorstellen die al lang in behandeling zijn. Men 
kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de regering 
probeert te bevorderen dat het relevante grondwetsartikel 
(137, vierde lid) zo wordt geïnterpreteerd dat de tweede 
lezing steeds zo snel mogelijk een aanvang neemt.

Eind juli 2014 diende de regering – eindelijk – een 
voorstel in tot wijziging van artikel 13 Grondwet betref
fende het communicatiegeheim. Na diverse adviezen – van 
de commissieFranken in 2000 en van de Staatscommissie 
Grondwet in 2010 – komt de regering nu met een bepa
ling waarin het recht van eenieder op ‘eerbiediging van 
zijn brief en telecommunicatiegeheim’ is neergelegd. De 
beperkingsclausule houdt in dat ‘in de gevallen bij de wet 
bepaald met machtiging van de rechter of, in het belang 
van de nationale veiligheid, door of met machtiging van hen 
die daartoe bij de wet zijn aangewezen’ beperking van het 
recht van het eerste lid kan plaatsvinden (Kamerstukken II 
2013/14, 33989, 13). Over dit voorstel zal ongetwijfeld nog 
genoeg discussie komen, al was het maar omdat het oude 

twistpunt van de verhouding tussen ‘inhoud’ van de com
municatie en ‘verkeersgegevens’ nog steeds niet bevredigend 
is opgelost. Zo stelt bijvoorbeeld de Commissie van Toezicht 
op de Inlichtingen en veiligheidsdiensten in zijn Evaluatie 
over het verslagjaar 2014 dat ook de identiteit van gespreks
deelnemers tot de ‘verkeersgegevens’ behoort. Dat zou ook 
‘meeluisteren’ (zij het niet voor lange tijd) rechtvaardigen.

2 Regering en parlement
‘Lot Eerste Kamer in handen staatscommissie’ (Trouw 16 
oktober 2014). In maart 2015 zijn er verkiezingen voor 
Provinciale Staten, waarna er een nieuwe Eerste Kamer 
zal worden gekozen. Onzeker is uiteraard hoe die zal zijn 
samengesteld, maar de partijen die het kabinetRutte II 
steunen hebben kennelijk behoefte aan een wat diepergra
vender studie van ons tweekamerstelsel. Aanbevelingen 
van een staatscommissie met betrekking tot de verhouding 
tussen de Kamers zullen zeker niet eerder dan in 2016 te 
verwachten zijn. 

Op 24 september 2014 stuurde de regering een ‘artikel 
100brief ’ over de strijd in Syrië en Irak en de Nederlandse 
bijdrage aan de strijd tegen ISIS, de organisatie die claimt 
een ‘Islamitische Staat’ in Syrië en Irak te vestigen. Op 15 
december werden enkele strategische aspecten nog eens 
nader belicht in een brief (DBV/CV231/2014). De Iraakse 
veiligheidstroepen en de Peshmerga (Koerdische strijders) 
worden gesteund met ‘training en advies’, en er worden 
in de regio Nederlandse F16 vliegtuigen ingezet. Daar
naast streeft de regering naar het tegengaan van ‘foreign 
terrorist fighters’, waarvan er uit Nederland relatief veel 
schijnen deel te nemen (in vergelijking met de ons omrin
gende landen). In dat kader is ook een internationale werk
groep gestart, waarvan Nederland samen met Marokko 
voorzitter is. De regering wijst in de brief van 15 december 
ook op VNVeiligheidsraadsresolutie 2178, waardoor de 
VNlidstaten worden ‘aangemoedigd’ om het uitreizen van 
‘foreign terrorist fighters’ tegen te gaan. 

Op 14 november stuurde de regering nog een artikel 
100brief, in verband met antipiraterijoperaties. (29521, 
267). Het gaat hier om een verlenging tot eind 2015 van 
de operatie Atalanta (een EUoperatie, naast de NAVO
operatie Ocean Shield waaraan de Nederlandse bijdrage 
niet wordt verlengd). 

Op 13 november werden twee leden uit de Tweede 
 Kamerfractie van de PvdA gezet. De leden Kuzu en Öz
türk konden zich niet langer verenigen met de fractielijn 
betreffende integratie en minderhedenbeleid, en weiger
den om steun uit te spreken – zoals de rest van de fractie 
wilde – aan het beleid van minister Asscher (eveneens 
PvdA) op dit punt. Het ziet ernaar uit dat de twee leden 
als een zelfstandige fractie zullen verdergaan.

In december verwierp de Eerste Kamer een belangrijk 
wetsvoorstel van de regering over de zorg, inhoudende een 
wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet waarin thans 
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de vrije artsenkeuze is neergelegd. De verwerping van het 
voorstel met 38 tegenstemmen kwam mede tot stand door
dat 3 senatoren van regeringspartij Partij van de Arbeid 
tegenstemden, waardoor binnen de coalitie van PvdA en 
VVD groot tumult ontstond. Hoogst merkwaardig was de 
reactie van de regering: zij wilde het wetsvoorstel opnieuw 
indienen bij de Tweede Kamer, of zelfs overgaan tot het 
vaststellen van een algemene maatregel van bestuur met 
dezelfde inhoud als het wetsvoorstel. Met dit laatste mid
del zou de betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging 
bij wetgeving worden omzeild. Het argument voor deze 
ondemocratische werkwijze was zo mogelijk nog curieuzer: 
er waren al afspraken gemaakt met zorgverleners, verze
keraars en anderen, die er allemaal van uitgingen dat de 
wet per 1 januari 2015 in werking zou treden. Dit is een 
soort noodrechtredenering die in feite het hele proces van 
wetgeving op de helling zet. Want de regering kan altijd 
alvast ‘afspraken’ maken met allerlei personen en instan
ties. De kern van de rechtsstaat is natuurlijk – en dat leek 
men even vergeten te zijn – dat zonder wettelijke basis de 
regering helemaal niet bevoegd is om bindende ‘afspraken’ 
te maken, en dat ook de partners bij die ‘afspraken’ er niet 
op mogen vertrouwen dat zij de regering aan die arrange
menten kunnen houden zonder dat er een wet is totstand
gekomen. Eerste Kamervoorzitter BroekersKnol (VVD) 
nam krachtig stelling tegen dit voornemen van de rege
ring en noemde het ‘ongrondwettig’ (Financieele Dagblad 
31  december 2014). 

Het eind van het liedje was dat er binnen de coalitie 
opnieuw onderhandeld werd over de inhoud van het wets
voorstel. Daarmee liep deze affaire in zekere zin met een 
sisser af, maar het zou kortzichtig zijn om dit niet als een 
alarmerend signaal te zien. Alle retoriek over de democra
tische rechtsstaat ten spijt moet worden vastgesteld dat de 
democratische rechtsstaat pas echt functioneert als (ook) 
de regering zich aan de spelregels houdt.

3 Rechtspraak
Wetsvoorstel 34059 tot vereenvoudiging en digitalisering 
van de rechtspraak werd door de regering ingediend op 
20 oktober 2014. Het voorstel is van een kritisch advies 
voorzien door de Raad van State. Het behelst een wijziging 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van 
de Algemene wet bestuursrecht.

De wrakingskamer van het Gerechtshof Arnhem 
Leeuwarden nam op 23 oktober een beslissing op een wra
kingsverzoek betreffende een militair lid van de beklagka
mer van het hof. Er was een beklag tegen nietvervolging 
(art. 12 Sv) ingediend in verband met militair optreden in 
Srebrenica, en op dat beklag zou mede worden beslist door 
een militair lid. De advocaten die het beklag aanhangig 
hadden gemaakt stelden zich op het standpunt dat een 
militair lid niet onpartijdig over zo’n zaak zou kunnen 
oordelen, omdat de klacht mede betrekking heeft op optre
den van de Nederlandse krijgsmacht. De wrakingskamer 
is van oordeel dat de hoedanigheid van militair niet in de 
weg hoeft te staan aan het deelnemen aan de oordeels

vorming in een zaak als deze, omdat wel voldaan is aan 
de eisen van onpartijdigheid die het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens heeft gesteld, zoals blijkt uit de 
arresten Engel t. Nederland (1976) en Morris t. Verenigd 
Koninkrijk (2002).

Een opmerkelijk voorbeeld van rechterlijke correctie van 
een fout van de wetgever zien we in een uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep van 18 juni 2014, ECLI: NL: 
CRVB: 2014: 2084. Het betreft het beroep tegen een ont
slagbesluit van een gerechtsauditeur bij de CRvB zelf. Ge
rechtsauditeurs zijn geen ‘rechterlijk ambtenaar’ in de zin 
van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, maar de 
bevoegdheid van de CRvB om hierover te oordelen vloeide 
altijd voort uit artikel Xx van de Beroepswet, dat artikel 
47 Wrra van overeenkomstige toepassing verklaarde ten 
aanzien van de gerechtsauditeurs. Bij de Wet aanpassing 
bestuursprocesrecht (Stb. 2012, 682) die per 1 januari 
2013 in werking is getreden, is de inhoud van het vroegere 
artikel 47 Wrra terechtgekomen in artikel 3 van hoofdstuk 
2 van Bijlage 2 bij de Awb. Op grond van dat artikel staat 
beroep bij de Centrale Raad van Beroep open tegen ‘een 
besluit waarbij een rechterlijk ambtenaar als zodanig of 
een rechterlijk ambtenaar in opleiding als zodanig, een 
gewezen rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in 
opleiding als zodanig, hun nagelaten betrekkingen of hun 
rechtverkrijgenden belanghebbende zijn’. Men is echter 
vergeten om deze bepaling van overeenkomstige toepas
sing te verklaren op de gerechtsauditeurs. Gevolg: er is 
nu een lacune in de rechtsbescherming. De Centrale Raad 
spreekt nu uit dat hij zelf – zonder veel omhaal – deze 
lacune dicht. Omdat er anders geen rechtsbescherming 
voor de gerechtsauditeurs zou bestaan acht de Raad zich 
bevoegd. In de voorliggende zaak bleef dit overigens verder 
zonder consequenties voor de betreffende gerechtsauditeur. 

4 Grondrechten
Een merkwaardig geval dat trekken heeft van een botsing 
van grondrechten werd beslist door Rb. Gelderland in de 
zaak van het OM en de advocaten van verdachte Fred R. 
tegen een tweetal journalisten. De journalisten waren voor
nemens een boek te publiceren met daarin de verklaringen 
van Fred R. die verband houden met het grote Passage
proces tegen een aantal verdachten. Het gaat daarbij onder 
andere om liquidaties. R. heeft in ruil voor verkorting van 
zijn gevangenisstraf verklaard tegen een aantal van de 
verdachten. Publicatie van het boek zou nu – zo stelden 
zowel OM als de advocaten – de waarheidsvinding in het 
proces belemmeren (en daarmee, en daar zit het grond
rechtelijke element, ook het recht op een eerlijk proces in 
de zin van art. 6 EVRM). De rechtbank wees de vordering 
tot verbod van de publicatie toe, met dien verstande dat 
over zes maanden opnieuw moet worden bezien of er op 
dat moment nog steeds aanleiding is tot een verbod (Rb. 
Gelderland 21 oktober 2014, ECLI: NL: RBGEL: 2014: 6796).

Gerechtshof Den Haag deed op 22 september 2014 
uitspraak in een zaak over het alcoholslotprogramma. 
Ogenschijnlijk niets bijzonders, maar het arrest geeft een 
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zeldzaam voorbeeld van toepassing van artikel 94 Grond
wet, zonder dit evenwel te zeggen. Waar gaat het om? Bij 
wet van 4 juni 2010, Stb. 259 is in de Wegenverkeerswet 
het alcoholslotprogramma opgenomen. Aan de automobi
list kan – na dronken rijden – deelname aan dat pro
gramma worden opgelegd. Dat brengt met zich mee dat hij 
gedurende een bepaalde periode niet kan autorijden. Naar 
het oordeel van de wetgever betreft dit een bestuurlijke 
maatregel die niet het karakter van een criminal charge 
bezit in de zin van artikel 6 EVRM. Het Gerechtshof Den 
Haag blijkt het met dit oordeel van de wetgever niet eens 
te zijn: het alcoholslot is wel een criminal charge en als 
een dergelijke maatregel al is opgelegd – en dat was in 
casu het geval – dan kan de officier van justitie niet de au
tomobilist ook nog vervolgen wegens dronken rijden. Dat 
zou op tweemaal vervolgen voor hetzelfde feit neerkomen. 
De OvJ wordt dus nietontvankelijk verklaard.

De Hoge Raad wees op 16 december arrest in een zaak 
over de vrijheid van meningsuiting van politici (ECLI: NL: 
HR: 2014: 3583). De HR volgde de conclusie van advocaat
generaal Knigge. Het ging om uitlatingen van een Am
sterdamse plaatselijke politicus, die kwetsende opmerkin
gen had gemaakt over homoseksuelen. Het Gerechtshof 
Amsterdam had daarover geoordeeld dat de verdachte 
zijn uitlatingen had gedaan in het kader van een publiek 
debat, en ‘dat de door de verdachte geuite bewoordingen de 
strekking hebben gehad om te bedreigen en/of te intimi
deren. De onderhavige waardeoordelen kunnen redelij
kerwijs ook niet geacht worden aan te zetten tot haat of 
geweld, waarbij wordt overwogen dat dit laatste door het 
Openbaar Ministerie ook niet is gesteld.’ De Hoge Raad is 
van oordeel dat daarmee een verkeerde maatstaf is aan
gelegd. De overwegingen van de Hoge Raad worden hier 
enigszins uitgebreid geciteerd, omdat ze ook voor toekom
stige zaken op het gebied van de vrijheid van meningsui
ting van belang kunnen zijn.

‘4.4.3. Bij de beoordeling van een uitlating in verband met de strafbaarheid daar
van wegens groepsbelediging en/of aanzetten tot discriminatie in de zin van voor
melde wettelijke bepalingen, dient acht te worden geslagen op de bewoordingen 
van die uitlating alsmede op de context waarin zij is gedaan. Daarbij dient onder 
ogen te worden gezien of de gewraakte uitlating een bijdrage kan leveren aan het 
publiek debat of een uiting is van artistieke expressie. Tevens dient onder ogen te 
worden gezien of de uitlating in dat verband niet onnodig grievend is.

4.4.4. Bij de beoordeling van de vraag of een uitlating onnodig grievend is, dient, 
indien het gaat om een uitlating door een politicus in het kader van het publiek 
debat – het politieke debat daaronder begrepen – onder ogen te worden gezien 
enerzijds het belang dat de betreffende politicus daadwerkelijk in staat moet 
zijn zaken van algemeen belang aan de orde te stellen ook als zijn uitlatingen 
kunnen kwetsen, choqueren of verontrusten, maar anderzijds ook de verantwoor
delijkheid die de politicus in het publieke debat draagt om te voorkomen dat hij 
uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van 
de democratische rechtsstaat. Daarbij gaat het niet uitsluitend om uitlatingen 
die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie maar ook om uitlatingen die 
aanzetten tot onverdraagzaamheid.

4.5. Voor zover het Hof met zijn hiervoor onder 4.3 samengevatte oordeel tot 
uitdrukking heeft gebracht dat de tenlastegelegde uitlatingen van de verdachte, 
nu deze zijn gedaan door hem als politicus in het kader van het publiek debat, 
louter strafbaar zouden kunnen zijn indien die uitlatingen de strekking zouden 
hebben om te bedreigen en/of te intimideren dan wel redelijkerwijs geacht 
kunnen worden aan te zetten tot haat of geweld, heeft het hetgeen onder 4.4 is 
vooropgesteld miskend.’

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wees op 
20 november 2014 een arrest in de zaak Jaloud t. Neder-
land (nr. 47708/08). In die zaak ging het om de deelname 
van Nederland aan de Stabilisatiemacht in Irak (SFIR), 
die duurde van 2003 tot 2005. Bij een controlepost die 
bemand werd door Iraakse politiemensen en Nederlandse 
militairen onder bevel van een Nederlandse officier, had 
een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij was Azhar Jaloud 
om het leven gekomen. Onderzoek naar het incident had 
onder andere plaatsgevonden door de Koninklijke Mare
chaussee, en de zaak was strafrechtelijk behandeld door 
het Gerechtshof Arnhem (thans ArnhemLeeuwarden). 
Het EHRM is nu van oordeel dat dit onderzoek zodanige 
gebreken heeft vertoond dat sprake is van een schending 
van de procedurele verplichtingen onder artikel 2 EVRM 
(recht op leven). Van groot belang zijn echter ook de over
wegingen die het Hof wijdt aan de vraag of de handelingen 
van de Nederlandse krijgsmacht door het EHRM kunnen 
worden beoordeeld, omdat niet vaststond dat Nederland 
‘jurisdictie’ had in deze zaak (zie art. 1 EVRM). Het EHRM 
oordeelt dat het die handelingen wél kan beoordelen, om
dat Nederland weliswaar niet als ‘bezettingsmacht’ in Irak 
aanwezig was, maar wel controle had in de situatie die 
ter beoordeling werd voorgelegd. Met name het feit dat de 
controlepost onder commando stond van een Nederlandse 
officier is daarbij van belang. 

5 Decentralisatie
Veel opzien baarde de uitspraak van de Afdeling bestuurs
rechtspraak van 12 november 2014 over de evenementen
vergunning van de burgemeester van Amsterdam voor 
de intocht van Sinterklaas in 2013. De Afdeling heeft de 
zaak versneld behandeld om nog op tijd te zijn voor de 
beslissing over de intocht in 2014. Dat had natuurlijk 
te maken met de felle discussie die zich over het Zwarte 
Pietfenomeen afspeelt. Opmerkelijk is dat de Afdeling 
zich op een aantal punten in de uitspraak expliciet uitlaat 
over haar positie in het maatschappelijk debat. Zo valt 
op dat de hantering van het belanghebbendecriterium 
nogal afwijkt – en expliciet afwijkt – van de gebruikelijke 
Afdelingsjurisprudentie: normaal gesproken zouden de ‘te
genstanders van Zwarte Piet’, maar ook het ‘Pietengilde’, 
niet als belanghebbenden zijn beschouwd, omdat zij niet 
voldeden aan de eis dat zij een rechtspersoon zijn die door 
doel en werkzaamheid zich de behartiging van bepaalde 
belangen aantrekt. Het Pietengilde was zelfs nog maar net 
opgericht, dus – zegt ook de Afdeling – kan het moeilijk 
als belanghebbende bij de vergunningverlening in 2013 
worden beschouwd. De Afdeling begrijpt kennelijk ook wel 
dat het maatschappelijk moeilijk uit te leggen zou zijn 
om deze groepen nietontvankelijk te verklaren. Wat de 
kern van de zaak betreft zegt de Afdeling weinig meer dan 
wat voor de meeste juristen wel evident zal zijn geweest: 
de beoordeling door de burgemeester van een aanvraag 
voor een evenementenvergunning behoort uitsluitend de 
openbareordeaspecten te betreffen, en nimmer de inhoud 
van de uitingen die in het kader van het evenement wor
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den gedaan. De burgemeester van Amsterdam, Van der 
Laan, reageerde op de uitspraak met de mededeling dat hij 
hoopte dat iedereen het de komende weken weer gezellig 
zou houden. Daar was alle aanleiding toe, want de toon 
van sommige bijdragen (‘Wij weten jou en je gezin wel te 
vinden’, ‘Jij moet het land uit’, ‘Verrader’, etc.) rechtvaar
digt af en toe wel een strafrechtelijk onderzoek. 

Op 12 november 2014 nam staatsraad advocaat
generaal Widdershoven conclusie voor de Grote Kamer 
van de Afdeling bestuursrechtspraak. De conclusie betrof 
het meldingenstelsel, in het bijzonder het uitwegstelsel 
dat door gemeenten wordt gehanteerd. In zijn conclusie 
situeert Widdershoven het probleem van de melding van 
een uitweg (of een wijziging van een uitweg) breder, en 
besteedt hij aandacht aan de verschillende soorten meldin
genstelsels die in verschillende wetten voorkomen. Daarbij 
komt ook de melding van een betoging in de modelAPV, 
als uitwerking van artikel 4 van de Wet openbare manifes
taties, aan de orde (punt 4.24 van de conclusie). 

6 Europa 
Het Hof van Justitie bracht op 18 december 2014 een 
advies uit over de stand van zaken met betrekking tot de 
toetreding van de EU tot het EVRM. Zoals bekend bepaalt 
het EUVerdrag dat de Unie zal toetreden tot het EVRM, 
maar omdat dat niet eenzijdig door de Unie bepaald kan 
worden – er zijn immers in totaal 47 staten partij bij het 
EVRM, dus niet alleen de 28 lidstaten van de EU – zijn er 
onderhandelingen gestart. Die verlopen niet gladjes, onder 
andere omdat sommige lidstaten van de EU bang zijn dat 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uiteinde
lijk zal gaan oordelen over zaken waar zij dat Hof liever 
buiten houden. De regeringsleiders hechtten eraan dat het 
Hof van Justitie advies zou uitbrengen over het onderhan
delingsakkoord, en dat is nu – eindelijk – gebeurd. Het is 
een merkwaardig stuk geworden. Zo maakt het Hof onder 
andere bezwaar tegen de gedachte dat lidstaten extra 
grondrechtenbescherming zouden kunnen bieden boven 
het niveau van bescherming dat het Unierecht biedt. Daar 
zit meteen al een groot probleem. Neem als voorbeeld het 
homohuwelijk: Nederland heeft in 2001 het homohuwelijk 
ingevoerd omdat het van oordeel was dat het verbieden 
van discriminatie van homoseksuelen met zich  meebrengt 
dat zij in alle opzichten – ook waar het gaat om het 
burgerlijk huwelijk – gelijk worden behandeld. Dat is een 
vorm van grondrechtenbescherming waarin ons land aan
vankelijk alleen stond, maar al heel snel was er navolging 
in andere landen en tegenwoordig is het homohuwelijk 
in een groot aantal landen erkend. Betekent de opvatting 
van het Hof van Justitie nu dat een land als Nederland in 
het vervolg alleen maar de grondrechtenbescherming zou 
kunnen bieden die uit het Unierecht voortvloeit? Dat is 
niet een conclusie die men zou trekken bij lezing van het 
Handvest van de grondrechten van de EU. De Melloni
jurisprudentie wees al in de richting van deze opvatting 
van het Hof, maar de stelling in het advies van december 
lijkt nog een drastische stap verder te gaan. Nu kan men 

tegenwerpen dat het advies alleen betrekking heeft op de 
terreinen waarop het EUrecht al betrekking heeft, maar 
dan nog steeds blijft het opmerkelijk dat er in de bena
dering van het Hof weinig ruimte lijkt voor een margin 
of appreciationdoctrine die zou kunnen inhouden dat er 
diversiteit aan grondrechtenbescherming bestaat.
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BESTUURS(PROCES)RECHT

AAK20157741
Prof.mr.dr. A.T. Marseille

Wetgeving
In juni vorig jaar kondigde de regering aan dat het hoger be
roep in het bestuursrecht anders zou worden georganiseerd 
(zie Kamerstukken II 2013/14, 29279, 200; Kamerstukken I 
2013/14, 30585, L). De rechtsprekende taak van het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zou bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) wor
den ondergebracht, die van de Centrale Raad van Beroep 
(CRvB) bij de gerechtshoven. In het vervolg op die aankondi
ging is eind 2014 het voorstel voor de ‘Wet splitsing RvS en 
opheffing CRvB en CBb’ in consultatie gebracht (zie: www.
internetconsultatie.nl/wetsplitsingraadvanstate). In de me
morie van toelichting bij het wetsvoorstel licht de regering 
haar voornemen toe. De regering hinkt een beetje op twee 
gedachten. Enerzijds wordt benadrukt dat rechtseenheid 
een groot goed is en dat het dus onwenselijk is dat er (te) 

https://www.internetconsultatie.nl/wetsplitsingraadvanstate
https://www.internetconsultatie.nl/wetsplitsingraadvanstate
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veel hoogste bestuursrechtelijke instanties zijn, anderzijds 
wordt gesteld dat de rechtsontwikkeling juist gebaat is bij 
diversiteit aan de top, zodat het geen probleem is dat er 
meerdere hoogste bestuursrechters zijn.

Wat voor consequenties hebben die wat tegenstrijdige 
overwegingen voor de organisatie van het hoger beroep 
in het bestuursrecht? De regering maakt direct duidelijk 
het geen goed idee te vinden de Raad van State van zijn 
rechtsprekende taak te ontdoen: 

‘Het weghalen van de betrouwbare, kwalitatief uitstekende en efficiënte recht
spraak van de ABRvS zou aanzienlijk hogere kosten voor burgers, bestuursorga
nen, advocaten en andere betrokkenen met zich meebrengen en acht de regering 
niet verantwoord.’

Om toch meer rechtseenheid te bereiken, zijn de CRvB 
en het CBb dus in beeld voor opheffing. Hoe staat het 
met de betrouwbaarheid, kwaliteit en efficiëntie van de 
rechtspraak van die instanties, en wat betekent het voor 
burgers, bestuursorganen, advocaten en andere betrokke
nen als die beide instanties verdwijnen? De memorie van 
toelichting rept daar niet over. Alleen over de efficiëntie 
wordt iets gezegd. Zo zijn de doorlooptijden bij de CRvB en 
het CBb langer dan bij de ABRvS: volgens de memorie van 
toelichting gemiddeld 68 weken bij de eerste twee, 26 we
ken bij de ABRvS. Voor de regering rechtvaardigt dat ken
nelijk de opheffing van CBb en CRvB. Echter, als je gaat 
vergelijken, moet je het goed doen. Dat wil zeggen: geen 
appels met peren en letten op de verschillen in context. 
Was dat gebeurd, dan had de regering in ieder geval ook 
opgemerkt dat de snelle doorlooptijden bij de ABRvS deels 
te danken zijn aan de verplichting vreemdelingenzaken 
binnen 23 weken af te doen en dat de CRvB op het punt 
van de doorlooptijden al een enorme slag heeft gemaakt, 
en was tevens inzicht geboden in het aantal fte’s dat bij de 
verschillende instanties beschikbaar is voor de afhande
ling van zaken. Dat had al een aanzienlijk genuanceerder 
beeld opgeleverd.

Maar zelfs als de doorlooptijden reden zouden zijn voor 
opheffing van een rechterlijke instantie, waarom die dan 
vervolgens onderbrengen bij een viertal andere instanties 
die op het punt van doorlooptijden niet echt een solide 
reputatie hebben? En hoe zit het eigenlijk met de moge
lijkheid van cassatie? Onderbrenging van de socialezeker
heidsrechtspraak bij de hoven betekent dat in die zaken 
in beginsel cassatie mogelijk is. Is dat een verandering die 
de regering op de koop toe neemt, of vindt zij het juist een 
wenselijk effect van de reorganisatie? Mocht dat laatste 
het geval zijn, is het dan niet jammer dat in zaken die de 
ABRvS behandelt geen cassatie mogelijk is? Blijkbaar 
niet. De argumentatie van de regering in de memorie van 
toelichting wint niet aan overtuigingskracht door de lof
uitingen op de samenwerking tussen de twee overblijvende 
appelinstanties, de Hoge Raad en de ABRvS: 

‘De regering heeft met instemming kennisgenomen van de – in zijn installatie
rede uitgesproken – wens van de nieuw president van de Hoge Raad om in het 
licht van de nu voorliggende voorstellen de in zijn ogen reeds uitstekende samen
werking met de ABRvS in de komende jaren verder te intensiveren.’ 

Wie wil voorkomen dat de indruk ontstaat dat met ge
noegen wordt aangezien hoe de Hoge Raad en de ABRvS 
de buit gaan verdelen, moet niet dit soort zinnen in zijn 
verhaal opnemen.

Als doekje voor het bloeden bevat het wetsvoorstel een 
aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de beide 
Afdelingen van Raad van State (wetgeving en bestuurs
rechtspraak) duidelijker van elkaar worden gescheiden 
dan nu het geval is. We zullen zien hoe de zaken verder 
lopen. De eerste commentaren zijn, voorzichtig uitge
drukt, niet heel erg positief (R.J.N. Schlössels, ‘De kracht 
van gelegenheidsargumenten. Ons stelsel van bestuurs
rechtspraak als speelbal van de politiek’, NJB 2014/1578, 
p. 21252128, W. Konijnenbelt, ‘Red de bestuursrecht
spraak!... en vooral de Centrale Raad van Beroep’, 
NJB 2014/2209, p. 30643066). 

Jurisprudentie

Misbruik van recht
Op 19 november 2014 deed de ABRvS uitspraak in een 
zaak waarin de Rechtbank Rotterdam een beroep niet
ontvankelijk had verklaard vanwege misbruik van proces
recht (ECLI: NL: RVS: 2014: 4129, JB 2014/246 m.nt. Korze
lius & Schuurmans). Het besluit waartegen het beroep bij 
de rechtbank was gericht, betrof de reactie van de minister 
van Veiligheid en Justitie op een verzoek op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking 
van stukken over een verkeersboete. 

Van sommige Wobverzoeken kan worden vermoed dat 
ze enkel worden ingediend in de hoop dat het bestuurs
orgaan er niet tijdig op beslist, waarna de verzoeker het 
bestuur op grond van artikel 4:17 Awb in gebreke kan stel
len en – na twee weken – de door het bestuur verbeurde 
dwangsommen kan innen. De minister had geweigerd 
het verzoek te behandelen. Tegen het niet tijdig nemen 
van een beslissing op het bezwaar tegen dat besluit had 
appellante beroep en (nadat dat nietontvankelijk was 
verklaard vanwege misbruik van recht) hoger beroep 
ingesteld. De ABRvS oordeelt dat denkbaar is dat de 
bestuursrechter het instellen van beroep als ‘misbruik van 
recht’ kwalificeert. Vervolgens geeft ze in algemene termen 
aan op grond van welk criterium moet worden bepaald of 
sprake is van misbruik van recht, waarna wordt nagegaan 
of daar in dit geval sprake van is.

De ABRvS neemt artikel 3.13 lid 1 BW, waarin is be
paald dat een bevoegdheid niet kan worden ingeroepen 
voor zover deze wordt misbruikt, als startpunt. Ingevolge 
artikel 3.15 BW geldt deze bepaling in beginsel ook buiten 
het vermogensrecht. Met artikel 3.13 lid 1 BW vergelijk
bare normen zijn, aldus de ABRvS, onder meer te vinden 
in artikel 6:15 lid 3, artikel 8:18 lid 4 en artikel 8:75 lid 1 
Awb. De bevoegdheid om bij de bestuursrechter beroep in 
te stellen, kan derhalve niet worden ingeroepen voor zover 
die bevoegdheid wordt misbruikt. Wanneer is van mis
bruik sprake? Dat is het geval als ‘rechten of bevoegdhe
den zodanig evident zijn aangewend zonder redelijk doel of 
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voor een ander doel dan waartoe zij gegeven zijn, dat het 
aanwenden van die rechten of bevoegdheden blijk geeft 
van kwade trouw (...)’. Is in dit geval van misbruik sprake? 
De Afdeling beredeneert daartoe dat voor het proces gedrag 
van appellante geen andere plausibele verklaring is dan 
dat zij beoogde ten laste van de overheid dwangsommen 
en proceskosten te incasseren. Cruciaal daarbij is dat het 
voor de informatie die appellante stelde te willen verkrij
gen, helemaal niet nodig was een Wobverzoek in te die
nen. Het valt op dat de ABRvS heel uitvoerig en precies de 
handelwijze van (de gemachtigde van) appellante ontleedt, 
om elke twijfel uit te sluiten dat in dit geval anders dan 
tot ‘misbruik van recht’ zou kunnen worden geconcludeerd. 
De uitspraak laat dus zien dat de bestuursrechter onder 
omstandigheden bereid is uit te spreken dat het gebruik 
van een rechtsmiddel in het bestuursrecht als ‘misbruik 
van recht’ moet worden gekwalificeerd en dat in een der
gelijk geval een nietontvankelijkverklaring volgt, maar 
slechts dan als daar na zeer zorgvuldig onderzoek geen 
enkele twijfel over bestaat. 

Boeteoplegging op grond van de Fraudewet
Begin december bracht de Nationale ombudsman een 
vernietigend rapport uit over de uitvoering van de Wet 
aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZWwetgeving 
(meestal kortweg aangeduid als Fraudewet). De kritiek in 
enkele woorden: aan goedwillende maar niet altijd goed op
lettende uitkeringsgerechtigden worden draconische boetes 
opgelegd die in geen enkele verhouding staan met de fout 
die ze hebben gemaakt. Vlak daarvoor, op 24 november 
2014, kwam de CRvB met een – eveneens tamelijk vernie
tigende – uitspraak over de (toepassing van) Fraudewet 
(ECLI: NL: CRVB: 2014: 3754, USZ 2014/413 m.nt. Tollenaar, 
AB 2015/8 m.nt. Stijnen). De uitspraak betrof iemand met 
een WWuitkering die te laat een wijziging in zijn werksi
tuatie had doorgegeven. Illustratief voor het soort situaties 
dat aanleiding is voor het opleggen van boetes op grond 
van de Fraudewet, is overweging 1.4 uit de uitspraak: 

‘Op 27 maart 2013 heeft betrokkene gebeld met het klantencontactcentrum van 
het Uwv. Hij wilde in verband met zijn belastingaangifte weten of zijn jaaropgaaf 
klopte. In dat gesprek heeft hij gemeld dat hij vanaf 1 oktober 2012 wisselend, 
met losse vervangingscontracten, bij [Stichting B.] werkte. Hij heeft daarbij 
gesteld dat hij eerder had geprobeerd de wijziging door te geven via Mijn Uwv 
maar dat hij ‘er niet door kwam’. Hij heeft het er bij gelaten, omdat hij er vanuit 
ging dat het Uwv op die website hetzelfde kon zien als hij.’ 

Door de perikelen met het doorgeven van informatie 
betaalde het UWV € 14.658,01 te veel aan uitkering. Dat 
bedrag werd teruggevorderd. Daarnaast werd een boete 
van eveneens € 14.658,01 opgelegd. Nadat de rechtbank 
het beroep van appellant gegrond had verklaard, nam het 
UWV een nieuwe beslissing op zijn bezwaar waarin de 
boete werd gematigd. Het UWV stelde echter ook hoger 
beroep in tegen de uitspraak van de rechtbank. Dat vormt 
voor de CRvB aanleiding het boetestelsel van de Fraude
wet tegen het licht te houden.

Bij de beoordeling door de bestuursrechter van boete
besluiten speelt steeds de vraag hoe indringend de rechter 
het besluit van het bestuur mag en moet toetsen. Er zijn 

twee mogelijkheden. Als de wet de hoogte van de boete 
precies vastlegt, is de speelruimte van de rechter beperkt. 
Alleen bijzondere omstandigheden kunnen dan reden zijn 
de boete te matigen. Gaat de wet uit van een maximum
bedrag, dan heeft niet alleen het bestuur meer flexibili
teit, maar ook de rechter. Die kan de boete indringender 
beoordelen. De essentie van de verschillen en de conse
quentie daarvan voor de besluitvorming door het bestuur 
en de toetsing door de bestuursrechter zijn even bondig als 
precies verwoord in artikel 5:46 Awb lid 1 en 2.

Het probleem met de Fraudewet is dat de tekst van de 
wet wijst op een stelsel met maximumboetes, maar de 
memorie van toelichting meer in de richting van een stel
sel met gefixeerde bedragen wijst. De CRvB concludeert 
dat geen sprake is van een stelsel met gefixeerde bedragen 
en dat de rechter dus indringend kan toetsen. Vervolgens 
overweegt de CRvB dat, omdat het benadelingsbedrag 
uitgangspunt is voor de vaststelling van de hoogte van de 
boete en dus veelal sprake is van hoge tot zeer hoge boetes, 
een des te indringender toets aan het evenredigheids
vereiste is vereist. Van belang vindt de CRvB verder dat 
bij vergelijkbare strafrechtelijke sancties het al dan niet 
aanwezig zijn van opzet van invloed is op de hoogte van de 
sanctie. Al deze overwegingen leiden ertoe dat de CRvB in 
overweging 7.7 van de uitspraak een aantal uitgangspun
ten formuleert over hoe de mate van verwijtbaarheid moet 
worden verdisconteerd in de vaststelling van de hoogte 
van de boete: 

‘Alleen indien opzet kan worden aangetoond is er sprake van een zo zware ver
wijtbaarheid, dat deze in het kader van de evenredigheidstoets het opleggen van 
het maximumbedrag in beginsel zou kunnen rechtvaardigen. Is er geen sprake 
van opzet maar wel van grove schuld bij overtreders, dan is de verwijtbaarheid 
minder groot en is 75% van dat bedrag een passend uitgangspunt. Is er geen spra
ke van opzet en ook niet van grove schuld, dan is 50% van het benadelings bedrag 
een passend uitgangspunt bij de afstemming op het aspect verwijtbaarheid van 
overtreders. (…) Bij de afstemming op het aspect van verwijtbaarheid zal ten 
slotte moeten worden bezien of (…) sprake is van verminderde verwijtbaarheid. 
Dan is de mate van verwijtbaarheid beperkt en 25% van het benadelingsbedrag 
een passend uitgangspunt bij de afstemming op het aspect verwijtbaarheid.’ 

Uit de overwegingen van de CRvB volgt derhalve dat lang 
niet altijd een boete van 100% van het benadelingsbedrag 
kan worden opgelegd. 

In het geval dat in de uitspraak aan de orde was, was 
het UWV er bij de nadere besluitvorming van uitgegaan 
dat, omdat appellant uit eigen beweging alsnog de juiste 
informatie had verstrekt, sprake was van verminderde 
verwijtbaarheid. Reden derhalve om de boete terug te 
brengen tot 25% van het benadelingsbedrag. Omdat de 
CRvB ook nog oordeelt dat het UWV ten onrechte de tot de 
invoering per 1 januari 2013 onverschuldigd uitgekeerde 
bedragen bij de vaststelling van de boete heeft  betrokken, 
wordt de oorspronkelijke boete teruggebracht van 
€ 14.658,01 naar € 2.000. Voor de meeste mensen trouwens 
nog een enorm bedrag.

Sinterklaasintocht 2013
De meest besproken bestuursrechtelijke uitspraak van 
2014 is waarschijnlijk die van de ABRvS over de vergun
ning van de burgemeester van Amsterdam voor de Sinter
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klaasintocht (ECLI: NL: RVS: 2014: 4117, JB 2014/245 m.nt. 
Schutgens). Tegen de voor de intocht van 2013 verleende 
vergunning was bezwaar en beroep ingesteld. Appel
lanten boekten bij de Rechtbank Amsterdam succes. Die 
oordeelde bij uitspraak van 3 juli 2014 (ECLI: NL: RBAMS: 
2014: 3888, AB 2014/238 m.nt. Boogaard & Den Houdijker, 
JB 2014/182 m.n. Brouwer, zie ook KwartaalSignaal 132) 
dat de burgemeester bij de vraag of voor de sinterklaas
intocht een evenementenvergunning verleend kon worden 
ook het in artikel 8 EVRM neergelegde grondrecht op res
pect voor het privéleven had moeten betrekken. De ABRvS 
vernietigt de uitspraak van de rechtbank. 

De Afdeling vindt dat de burgemeester de aanvraag te
recht alleen heeft getoetst aan de eisen van openbare orde 
en veiligheid. De vraag of van Zwarte Piet een discrimine
rend effect uitgaat en daardoor een schending oplevert van 
het grondrecht op respect voor het privéleven en het discri
minatieverbod, mag de burgemeester daarbij niet betrek
ken, omdat bij de vraag of een evenementenvergunningen 
moet worden verleend of geweigerd alleen overwegingen 
over het handhaven van de openbare orde en veiligheid 
mogen worden betrokken. Dat begrip is niet zodanig ruim 
dat de burgemeester bij de vraag of het verlenen van de 
vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde ook 
rekening zou moeten houden met het voorkomen van stig
matisering, ongelijke behandeling of discriminatie.

De Afdeling overweegt vervolgens: 

‘Dat die bevoegdheid van de burgemeester aldus beperkt is hangt nauw samen 
met het constitutionele uitgangspunt dat decentrale bestuursorganen bij het 
toepassen van dergelijke bevoegdheden niet dienen te treden in een beoordeling 
van de inhoudelijke toelaatbaarheid van publieke uitingen. Dat uitgangspunt is 
onder meer neergelegd in de artikelen 6 tot en met 9 van de Grondwet, en wordt 
in vaste jurisprudentie al langer gehuldigd. (…) De door de rechtbank voorge
stane toetsing door de burgemeester in het licht van artikel 8 van het EVRM zou 
met zich brengen dat hij ook grondrechtelijk beschermde uitingen, en zelfs vooraf, 
op hun inhoudelijke toelaatbaarheid zou moeten beoordelen. De aantasting van 
het grondwettelijk stelsel die daarvan het gevolg zou zijn vormt een argument 
te meer voor de opvatting dat de burgemeester die toetsing achterwege dient te 
laten.’

De consequentie hiervan is niet alleen dat de burgemees
ter bij het verlenen van de evenementenvergunning niet 
mocht beoordelen of sprake is van een inbreuk op grond
rechten, maar dat de bestuursrechter dat bij de toetsing 
van het besluit van de burgemeester evenmin mag doen. 
Ten slotte overweegt de ABRvS dat dat niet betekent 
dat de vraag of de figuur van Zwarte Piet in strijd is met 
grondrechten, niet aan de rechter zou kunnen worden 
voorgelegd. Het feit dat een vergunning is verleend voor 
het houden van een evenement, betekent niet dat het 
gebruikmaken van die vergunning door de vergunning
houder niet onrechtmatig zou kunnen zijn en ook niet dat 
handelen overeenkomstig de vergunning geen strafbaar 
feit zou kunnen inhouden.

In zijn noot bij de uitspraak verbaast Schutgens zich 
over het oordeel van de Afdeling over de belanghebbend
heid van de verschillende partijen. Bij de ‘tegenstanders’ 
van Zwarte Piet gaat het om een aantal individuele 
personen waarvoor geldt dat hun belang, gemeten aan de 
vaste jurisprudentie, zich onvoldoende onderscheidt van 

willekeurig welke andere Amsterdammer of Nederlander 
die iets vindt van Zwarte Piet. De ‘voorstanders’ hebben 
zich verenigd in een stichting (Stichting Pietengilde), die 
op 30 juli 2014 is opgericht, derhalve pas na de uitspraak 
van de rechtbank. Dat zou normaliter voldoende zijn om 
haar hoger beroep nietontvankelijk te achten. Voorname
lijk op grond van het ‘zaaksoverstijgend maatschappelijk 
en juridisch belang’ van de zaak acht de ABRvS zowel 
de voor als tegenstanders ontvankelijk. Een op zichzelf 
navoelbare beslissing, zij het dat die wel de vraag oproept 
hoe de ABRvS in andere zaken met een zaaksoverstijgend 
maatschappelijk en juridisch belang zal oordelen over de 
belanghebbendheid van vergelijkbare personen als dege
nen die in deze zaak naar de rechter stapten. 

Voor wat betreft de inhoud van de overwegingen van de 
ABRvS laat Schutgens in zijn noot zien dat ABRvS de vra
gen die in de zaak spelen ook op een andere manier had 
kunnen benaderen. Had de ABRvS de zaak bij artikel 8 
EVRM aangevat, dan had zij, zo veronderstelt Schutgens, 
waarschijnlijk overwogen dat het kwetsende karakter van 
Zwarte Piet niet zodanig ernstig is, dat dat tot ingrijpen 
van de overheid had moeten leiden, mede in het licht van 
het tegenover het belang om negatieve stereotyperingen 
tegen te gaan staande belang van uitingsvrijheid van 
artikel 10 EVRM. Na te hebben overwogen dat er voor de 
overheid geen positieve verplichting bestond de aanwezig
heid van Zwarte Piet te verminderen, had de ABRvS kun
nen concluderen dat, aldus Schutgens, ‘de vervolgvraag 
of de burgemeester daartoe – in het kader van een evene
mentenvergunning – de aangewezen functionaris zou zijn, 
in het midden kon blijven’. 

Bed, bad en brood
Ten slotte nog een opmerking over de uitspraak van de 
voorzieningenrechter van de CRvB van 17 december 2014 
(ECLI: NL: CRVB: 2014: 4178, USZ 2015/30 m.nt. Driessen). 
De uitspraak betreft een aantal uitgeprocedeerde asiel
zoekers die het college van burgemeester en wethouders 
van Amsterdam hadden verzocht om opvang op grond 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hun 
bezwaar tegen de afwijzende beslissing van het college 
was ongegrond verklaard, de voorzieningenrechter van 
de rechtbank had (gebruikmakend van zijn kortsluitings
bevoegdheid ex art. 8:86 Awb) het beroep daartegen 
ongegrond verklaard. Hangende het hoger beroep tegen 
deze uitspraak deden de uitgeprocedeerde asielzoekers 
opnieuw een verzoek om voorlopige voorziening. Dat wordt 
toegewezen. Uit de motivering van de uitspraak blijkt dat 
voor die beslissing cruciaal is dat het Europees Comité 
voor de Sociale Rechten (ECSR) in een beslissing van 1 juli 
2014 heeft uitgesproken dat ‘necessary emergency social 
assistance be granted (…) to migrants staying in the ter
ritory of the State Parties in an irregular manner’. Anders 
gezegd: Nederland heeft ook ten opzichte van uitgeproce
deerde asielzoekers de verplichting enige mate van opvang 
te bieden. De voorzieningenrechter overweegt dat beslis
singen van het ECSR weliswaar juridisch niet bindend 
zijn, maar dat ze van invloed kunnen zijn op de tot nu toe 
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bestaande rechtspraak over opvang. Gelet op de beslissing 
van het ECSR weegt het belang van de asielzoekers op 
opvang zwaarder dan het belang van het gemeentebestuur 
om diens besluit om opvang te weigeren onmiddellijk te 
kunnen uitvoeren. De voorziening die de voorzieningen
rechter treft houdt in dat de gemeente verzoekers vanaf 
medio december 2014 voor de duur van drie maanden een 
nachtopvang (20.00 tot 8.00 uur), een douche, een maaltijd 
en een ontbijt biedt.

Literatuur

Evaluatie bestuurlijke lus 
Op 1 januari 2010 werd de bestuurlijke lus ingevoerd. De 
bestuurlijke lus is een instrument dat de bestuursrechter 
kan gebruiken om de definitieve beslechting van geschil
len naderbij te brengen. Als de rechter constateert dat 
een besluit gebreken vertoont, zal hij eerst kijken of hij 
die met toepassing van artikel 6:22 Awb door de vingers 
kan zien. Is dat niet het geval, dan komt artikel 8:72 lid 
3 Awb in beeld: dat biedt de rechter de bevoegdheid de 
rechtsgevolgen van het te vernietigen besluit in stand te 
laten of om (bij een negatief antwoord op die vraag) zelf in 
de zaak te voorzien, door zijn uitspraak in de plaats van 
het bestreden besluit te stellen. Als ook dat er niet in zit, 
is er nog de bestuurlijke lus (art. 8:51a tot en met 8:51d 
en artikel 8:80a en 8:80b Awb). Toepassing daarvan houdt 
in dat de bestuursrechter het bestuursorgaan in een tus
senuitspraak in de gelegenheid stelt een poging te doen 
het gebrek in het bestreden besluit te herstellen. Gaat het 
bestuur op het aanbod in, dan beoordeelt de rechter vervol
gens het resultaat van de herstelpoging. Dat kan ertoe 
leiden dat het geschil alsnog definitief wordt beslecht, het
zij omdat het bestuursorgaan het bestreden besluit alsnog 
van een overtuigende motivering voorziet (zie bv. CRvB 1 
augustus 2014, ECLI: NL: CRVB: 2014: 2652), hetzij omdat 
er een ander – niet met gebreken behept – besluit voor het 
bestreden besluit in de plaats komt.

Is de bestuurlijke lus een succes? Op die vraag wordt 
een antwoord gezocht in het evaluatieonderzoek naar de 
werking van de bestuurlijke lus (Ch.W. Backes, E.M.J. 
Hardy, A.M.L. Jansen, S. Pollenius & R. Timmers, Evalu-
atie Bestuurlijke Lus Awb en internationale rechtsver-
gelijking, zie: www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2331-
evaluatie-van-de-effecten-van-de-wet-bestuurlijke-lus-awb.
aspx?cp=44&cs=6796; zie voorts: Ch.W. Backes, E.M.J. 
Hardy, A.M.L. Jansen & S. Pollenius, ‘Vier jaar bestuur
lijke lus: success story of teleurstelling?’, JBplus 2014, 
p. 207225). Het onderzoek bevat een schat aan informatie 
over de frequentie waarmee bestuursrechters de bestuur
lijke lus toepassen en het effect dat dat sorteert.

Het eerste wat de onderzoekers hebben gedaan, is 
vaststellen hoe vaak van de bestuurlijke lus gebruik wordt 
gemaakt. Dat gebeurt in 7% van de uitspraken waarin 
de rechter constateert dat het bestreden besluit gebreken 
bevat. Is dat veel of weinig? Om daar meer over te kun
nen zeggen, moet worden gekeken naar de situatie dat de 

bestuursrechter een gebrek in het besluit heeft geconsta
teerd en tot de conclusie is gekomen dat het niet mogelijk 
is de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand 
te laten of zelf in de zaak te voorzien. De keuze waar de 
rechter dan voor staat, is: proberen met toepassing van de 
bestuurlijke lus de definitieve beslechting te bereiken, of 
beslissen het te laten bij een vernietiging, waarna het be
stuur weer aan zet is. Als de rechter voor die keuze staat, 
beslist hij in 12% van de zaken de bestuurlijke lus toe te 
passen. In de overige 88% laat hij dat achterwege (p. 47 
van het rapport).

Opvallend is dat de mate van toepassing van de bestuur
lijke lus sterk verschilt per bestuursrechtelijke instantie. 
Voor de vier rechtbanken waar de onderzoekers zich in het 
bijzonder op hebben gericht, wordt in respectievelijk 6%, 
9%, 10% en 19% van de gevallen de bestuurlijke lus toege
past. Derhalve bij de meest actieve rechtbank drie keer zo 
vaak als bij de meest passieve rechtbank. De appelinstan
ties zijn gemiddeld genomen actiever, maar ook hier zijn 
de verschillen groot. Staat men daar voor de keuze om de 
bestuurlijke lus wel of niet toe te passen, dan gebeurt het 
bij het CBb in 12% van de gevallen, bij de ABRvS in 15% 
van de gevallen en bij de CRvB in 35% van de gevallen. De 
CRvB is daarmee de overduidelijke koploper als het gaat 
om de toepassing van de bestuurlijke lus.

Toepassing van de bestuurlijke lus betekent dat het 
bestuursorgaan wordt uitgenodigd (betreft het een rechter 
die in enige of hoogste aanleg oordeelt, dan is sprake van 
een opdracht aan het bestuursorgaan) een poging tot 
herstel van het gebrekkige besluit te ondernemen. Het 
blijkt dat die uitnodiging in veruit de meeste gevallen 
wordt aangenomen. Heeft het bestuursorgaan de keuze, 
dan verklaart het zich in 89% van de gevallen bereid een 
poging tot herstel te wagen (p. 85). De vraag is vervolgens 
of de herstelpoging van het bestuur succes heeft. Dit blijkt 
het geval in 80% van de zaken waarin het bestuur in reac
tie op het aanbod van de rechter een poging waagt (p. 92). 
Worden die twee bevindingen met elkaar gecombineerd, 
dan blijkt dat in 71% van de gevallen waarin de rechtbank 
tot toepassing van de bestuurlijke lus besluit, het uitein
delijke resultaat daarvan is: de finale beslechting van het 
geschil.

Een van de redenen voor invoering van de bestuurlijke 
lus was de vertraging in de afhandeling van het geschil 
als gevolg van de verplichting van het bestuur om, in re
actie op de vernietiging van diens besluit door de rechter, 
de besluitvorming te hervatten. Om te kunnen achter
halen of toepassing van de bestuurlijke lus er ook toe 
leidt dat sneller de definitieve beslechting van het geschil 
 tussen bestuur en burger wordt bereikt, is het in de eerste 
plaats van belang te weten hoeveel tijd de bestuurlijke 
lus in beslag neemt. Het gaat dan om de periode vanaf 
het moment dat de rechter een tussenuitspraak doet tot 
aan het moment dat de zaak is afgedaan (veelal door een 
einduitspraak, soms door intrekking van het beroep). Bij 
de rechtbanken waar onderzoek is gedaan bedroeg die 
periode gemiddeld 28 weken, bij de ABRvS 29 weken, bij 
de CRvB 47 weken. Aangetekend moet worden dat het 
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aantal waarnemingen bij de CRvB klein was (12 zaken, 
tegenover 30 bij de ABRvS en 90 bij de rechtbanken) 
(p. 88). 

Hoe dan ook, toepassing van de bestuurlijke lus leidt 
weliswaar in een royale meerderheid van de gevallen tot 
de definitieve beslechting van het geschil, maar gemid
deld genomen ook tot een aanzienlijke vertraging voor de 
einduitspraak in de zaak. Het is dan ook van belang te we
ten wat het verloop van de zaken is waarin de bestuurlijke 
lus niet wordt toegepast maar de rechter de zaak teruglegt 
bij het bestuursorgaan. Hoe lang duurt het in die gevallen 
voordat er een nieuw besluit is? En als het nieuwe besluit 
er is, in hoeverre leidt dat dan tot een nieuwe beroeps
procedure? Om dat te weten te komen, moet informatie bij 
bestuursorganen worden ingewonnen. De onderzoekers 
hebben voor tien zaken waarin de bestuurlijke lus niet 
was toegepast, uitgezocht hoe snel het bestuursorgaan 
met een nieuw besluit kwam. Het beeld van die tien zaken 
is wisselend (p. 95). Soms kwam het bestuur heel snel 
tot een besluit, soms duurde het erg lang. Een steekproef 
van tien zaken is te klein om uitspraken te kunnen doen 
over hoe snel of langzaam het gemiddeld gaat, en of de 
rechter het op het punt van snelheid beter doet dan het 
bestuur zonder de regie van de rechter zelf opnieuw moet 
beslissen. Het verrast dan ook dat de onderzoekers stellen 
voorzichtig te kunnen concluderen dat toepassing van de 
bestuurlijke lus tot aanzienlijke tijdwinst leidt (p. 96). Op 
basis van de door de onderzoekers verzamelde gegevens 
lijkt die conclusie niet getrokken te kunnen worden. 

Zoals wel vaker weten we door onderzoek weliswaar meer 
dan we wisten, maar blijven toch belangrijke vragen onbe
antwoord. Zo weten we wel hoe frequent de bestuurlijke lus 
wordt toegepast, maar niet hoe vaak de bestuursrechter in 
plaats daarvan voor de informele lus kiest. Anders gezegd: 
laat de bestuursrechter de formele lus veelal links liggen 
uit passiviteit, of omdat hij meer ziet in het gebruik van 
alternatieve finaliseringsinstrumenten? Evenmin is dui
delijk geworden of partijen die snel duidelijkheid over hun 
rechtspositie willen hebben, eigenlijk wel geholpen zijn bij 
toepassing van de bestuurlijke lus door de rechter, nu blijkt 
dat die gemiddeld voor een verlenging van de procedure 
met ruim een half jaar zorgt. Neemt het bestuur sneller een 
vervangend besluit dan de rechter de lus afwikkelt? Ook op 
die vraag geeft het onderzoek geen antwoord.

EUROPEES RECHT

AAK20157746
Barbara Cooreman en Maarten Aalbers; Lennart van Laake, 
Gina Serbanescu, Zana Sami, Europa Instituut Leiden

Vrij verkeer van personen – Burgerschap van de Unie 
– Gelijke behandeling – Staatsburger van een lidstaat
zonder economische activiteit die op het grondgebied van 
een andere lidstaat verblijft – Voorwaarde van voldoende 
bestaansmiddelen – Prejudiciële procedure – Hof van 
Justitie (Grote kamer), 11 november 2014, zaak C-333-13 
(Elisabeta Dano en Florin Dano/Jobcenter Leipzig)

Deze zaak betreft de vraag of lidstaten sociale bijstand 
kunnen weigeren aan economisch inactieve unieburgers. 
De hoofdvraag in deze zaak is of de relevante rechts
bronnen van het Unierecht, zijnde de Verordening 
883/2004 (socialezekerheidsstelsels), de Richtlijn 2004/38 
(burgerschapsrichtlijn), artikel 18 en 20 WVEU en artikel 
20 van het Handvest van de grondrechten van de EU 
(Handvest), zich verzetten tegen een dusdanige weige
ring.

Mevrouw Dano verblijft sinds 2010 legaal in Duitsland 
en woont bij haar zus in Leipzig. Zij is een alleenstaande 
moeder zonder werkervaring met een laag opleidings
niveau en een basale kennis van de Duitse taal. In 2011 
probeerde zij een uitkering voor haar basisvoorziening aan 
te vragen. Dit werd haar geweigerd, waarna zij zich bij het 
Sozialgericht Leipzig beriep op het Unierecht.

In eerste instantie onderzoekt het Hof of ‘bijzondere, 
niet op premie of bijdragebetaling berustende prestaties’ 
( sociale uitkeringen), zoals de uitkering in het hoofd
geding, binnen de werkingssfeer van artikel 4 van Ver
ordening 883/2004 valt. In dit artikel wordt het principe 
van gelijke behandeling vastgelegd. Het Hof komt tot de 
conclusie dat zulke uitkeringen binnen de werkingssfeer 
van dit artikel vallen.

Om te onderzoeken of dit principe leidt tot een verplich
ting om deze uitkeringen ook aan economisch inactieve 
unieburgers toe te kennen, begint het Hof met het inter
preteren van Richtlijn 2004/38. Deze richtlijn kent in 
artikel 24(1) het recht op gelijke behandeling toe aan elke 
Unieburger die ‘op basis van deze richtlijn op het grond
gebied van een gastland verblijft’. Op basis van die provi
sie komt het Hof tot de conclusie dat wanneer een Unie
burger niet voldoet aan de voorwaarden voor langdurig 
verblijf, zoals gesteld in artikel 7(1) van Richtlijn 2004/38, 
hij geen beroep kan doen op het recht op gelijke behande
ling in artikel 24(1). 

Aangezien deze voorwaarden eisen dat de burger of 
economisch actief is of voldoende bestaansmiddelen bezit, 
verzet Richtlijn 2004/38 zich niet tegen het weigeren van 
een uitkering zoals in het hoofdgeding aan burgers die niet 
aan een van deze voorwaarden voldoen. Het Hof voegt hier 
aan toe dat een andere interpretatie zich tegen het doel 
van artikel 7(1) van de richtlijn zou verzetten. Dit arti
kel beoogt namelijk te verhinderen dat nieteconomisch 
actieve burgers gebruik maken van het voorzieningenstel
sel van het gastland om in de kosten van hun bestaan te 
voorzien.

In Verordening 883/2004 is niet een dusdanige construc
tie opgenomen. Artikel 70(4) ervan legt wel vast dat de 
toekenning van sociale uitkeringen uitsluitend gebeurt op 
basis van de wetgeving van het gastland. Hierdoor verzet 
deze verordening zich niet tegen wetgeving die voorwaar
den stelt aan deze uitkeringen. Doordat deze bepalingen 
zich niet verzetten tegen het weigeren van een uitkering 
aan economisch inactieve unieburgers, verzetten artikelen 
18 en 20 WVEU zich hier ook niet tegen. Deze artikelen 
vinden namelijk verdere uitdrukking in de bovengenoem
de secundaire wetgeving.
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Betreffende het Handvest kwam het Hof tot de conclu
sie dat, doordat Verordening 883/2004 materiële regels 
vastlegt wat betreft ‘bijzondere, niet op premie of bij
dragebetalingen berustende prestaties’, het Unierecht 
niet ge ïmplementeerd wordt bij besluiten tot toekenning 
daarvan. Doordat in Artikel 51(1) van het Handvest is 
vastgelegd dat het alleen van toepassing is wanneer het 
Unierecht wordt geïmplementeerd is het Handvest niet 
van toepassing in deze situatie.

De conclusie van het Hof is dat het Unierecht zich niet 
verzet tegen het weigeren van sociale uitkeringen aan 
Unieburgers die niet voldoen aan de eisen voor langdurig 
verblijf in artikel 7(1) van Richtlijn 2004/38.

Met deze uitspraak bevestigt het Hof dat het de lidsta
ten is toegestaan om actie te ondernemen tegen bezoekers 
die enkel komen om gebruik te maken van het sociale 
zekerheidsstelsel van het gastland. Gezien dat Richtlijn 
2004/34 inderdaad opgezet lijkt te zijn om dit te voorko
men, is deze uitkomst niet verrassend. Om de invloed van 
deze uitspraak te begrijpen moet deze wel gelezen worden 
in het licht van de eerdere jurisprudentie van het Hof. Het 
begrip van ‘economisch actieve unieburger’ wordt in het 
Unierecht breed uitgelegd, waardoor zowel parttime werk 
(Blum C66/85, Trojani C456/02) als het zoeken naar 
werk (Ioannidis C258/04, Vatsouras C22/08) een burger 
als werknemer kan kwalificeren. Hierdoor zal het effect 
van deze zaak beperkt blijven tot de relatief kleine groep 
personen, waaronder mevrouw Dano, die geen interactie 
hebben met de arbeidsmarkt van het gastland.

Literatuur
 – G. Essers, A.P. van der Mei en F. van Overmeieren, Vrij 
verkeer van personen in 60 arresten – De zegeningen van 
het Europees burgerschap, Deventer: Kluwer 2012.

Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU – Verdrag 
betreffende de burgerrechtelijke aspecten van 
internationale ontvoering van kinderen – Toetreding 
van derde landen – Verordening (EG) nr. 2201/2003 
– Exclusieve externe bevoegdheid van de Europese Unie – 
Gevaar van aantasting van de uniforme en coherente 
toepassing van de regels van het Unierecht en de goede 
werking van het daarbij ingestelde systeem, Advies van het 
Hof (Grote Kamer, 14 oktober 2014 (Advies 1/13)). 
Het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de 
burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering 
van kinderen (hierna: ‘Haags Verdrag’) is een internatio
naal verdrag dat de terugkeer van ontvoerde kinderen 
reguleert. Aanvankelijk waren alleen EUlidstaten partij 
tot het Verdrag, maar de afgelopen jaren heeft een aantal 
‘derde’ staten dat niet tot de Europese Unie behoort (onder 
meer Armenië en Albanië) een aanvraag ingediend tot 
toetreding. Dit heeft ertoe geleid dat lidstaten zelfstandig 
– en niet gezamenlijk via EUprocedures – deze aanvragen 
hebben geaccepteerd. De Europese Unie kan zelf geen par
tij zijn omdat het Verdrag alleen openstaat voor toetreding 
door staten. Wel heeft de Unie sinds het intreden van het 

Verdrag competentie vergaard in dit rechtsgebied, waar
van het meest recente voorbeeld Verordening 2201/2003 
‘Brussels IIa’ is.

De Commissie heeft voorgesteld om toetreding van 
derde staten te accepteren door besluiten voor te leggen 
aan de Raad vanuit de overtuiging dat deze aanvaarding 
binnen de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie 
behoort krachtens artikel 3(2) VWEU. De Raad volgde 
deze redenering niet, waarop de Commissie op 21 juni 
2013 besloot de procedure van artikel 218(11) VWEU te 
starten, welk de instituties en lidstaten van de Europese 
Unie in staat stelt om advies van het Hof in te winnen 
over of een ‘voorgenomen overeenkomst’ verenigbaar is 
met het EUrecht.

Om de vraag of de aanvaarding van de toetreding van 
een derde land tot het Haags Verdrag onder de exclusieve 
bevoegdheid van de Europese Unie valt te beantwoorden, 
moest het Hof zich verdiepen in zowel de ontvankelijkheid 
als de materiële aspecten van toetreding. De ontvankelijk
heid vormde een probleem omdat de lidstaten betwijfelden 
dat de vraag van de Commissie een ‘voorgenomen overeen
komst’ in de zin van de adviesprocedure betrof. Deze twij
fel bestond ten eerste omdat enkel lidstaten een beslissing 
over het toetreden kunnen nemen. Ten tweede wordt het 
besluit tot toetreding niet als een internationale overeen
komst gezien. Tot slot is niets ‘voorgenomen’: de lidstaten 
hebben in de gevallen tot nu toe zelfstandig de besluiten 
over toetreding genomen.

Het Hof interpreteert de werkingssfeer en de betekenis 
van artikel 218(11) VWEU breed, waardoor een laagdrem
pelige ontvankelijkheidstoets voor de Commissie ontstaat. 
Een verzoek dat is ingediend om de bevoegdheid van 
de Europese Unie in internationale overeenkomsten te 
verhelderen, volstaat in dat geval voor het aannemen van 
ontvankelijkheid. Er is sprake van een overeenkomst als 
er een wilsovereenstemming van twee of meer staten is 
om het Verdrag visávis toe te passen. Het Hof benadrukt 
het recht van elke instelling en lidstaat om ‘te weten wat 
de reikwijdte van de betreffende bevoegdheden van de 
Europese Unie en haar lidstaten is alvorens een aan de 
overeenkomst gerelateerde beslissing wordt genomen’. 
Het enkele feit dat lidstaten in het verleden zelfstandig 
besluiten inzake toetreding tot het Haags Verdrag namen 
is op zichzelf niet genoeg om het verzoek nietontvankelijk 
te verklaren.

Het Hof bevestigt met dit advies dat de AETRdoctrine 
nog steeds relevant is voor de uitlegging van de laatste zin 
van artikel 3(2) VWEU. Deze doctrine wordt als codificatie 
van deze rechtspraak gezien. De doctrine houdt in dat de 
vraag of de EU een externe bevoegdheid heeft afhankelijk 
is van de interne bevoegdheden en de uitoefening daar
van: deze interne bevoegdheid is in beweging en daarmee 
tevens de externe bevoegdheden, ook wel implied powers 
genoemd. De autonomie van de rechtsorde van de Euro
pese Unie moet zoveel mogelijk verzekerd worden. Daar
voor is niet nodig dat de internationale overeenkomst en 
de EUregels volledig overlappen, zo stelt het Hof. Regels 
kunnen namelijk aangetast worden zo gauw verplichtin
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gen al tot op zekere hoogte gedekt zijn. Het Hof stelt voor 
dat er een uitvoerige analyse plaats moet vinden op basis 
van de voorzienbare toekomstige ontwikkelingen, om vast 
te stellen of de overeenkomst in staat is de uniforme en 
consistente toepassing van EUregels en het behoorlijk 
functioneren van het systeem dat zij ten uitvoer brengen 
te ondermijnen. Vervolgens maakt het Hof zelf een uitvoe
rige vergelijking tussen de relevante EUregels (Brussel 
IIa) en het Haags Verdrag om tot de conclusie te komen 
dat er wel degelijk een risico bestaat dat de effectiviteit 
van de EUregels wordt aangetast. 

De aanvaarding van de toetreding van een derde land 
tot het Haags Verdrag valt onder de exclusieve bevoegd
heid van de Europese Unie. Het Hof laat hiermee een voor
keur zien voor het gezamenlijk handelen van de lidstaten 
wanneer het de betrekkingen met derde landen in interna
tionale overeenkomsten betreft. Deze overeenkomsten vor
men een mogelijk gevaar voor de uniforme en consistente 
toepassing van de regels van het Unierecht wegens het 
juridisch binden van de lidstaten van de Unie. Zelfs het 
kleinste risico om aan deze uniformiteit af te doen, doet de 
exclusieve competentie van de Europese Unie krachtens 
artikel 3(2) VWEU in werking treden.

In casu lijkt de ontvankelijkheid het grootste probleem 
te vormen. De redenering van het Hof is opmerkelijk te 
noemen wat de uitlegging van het begrip ‘overeenkomst’ 
betreft. Bovendien heeft de Commissie de procedure niet 
gestart om advies in te winnen over een voorstel; de vraag 
betreft een verzoek over potentiële, toekomsti ge over
eenkomst. Een meer passend alternatief zou de inbreuk
procedure krachtens artikel 258 VWEU zijn geweest. De 
advocaatgeneraal had een ander oordeel over de ontvan
kelijkheid en maakt wel een onderscheid  tussen besluiten 
over toetreding van voor en na het verzoek van de Com
missie: de unilaterale besluiten van lidstaten werden 
problematisch geacht voor de ontvankelijkheid van het 
verzoek. Desondanks was het verzoek wel ontvankelijk 
in zoverre het besluiten tot toetreding betrof die nog niet 
vastgesteld waren. Het inhoudelijk oordeel van het Hof 
biedt verder geen verrassingen en is in lijn met haar eer
dere AETRrechtspraak.

Desondanks lijkt het Hof de mogelijkheid aan te grijpen 
om de voorkeur voor en het belang van het gezamenlijk 
handelen van lidstaten te benadrukken. Een gezamenlijke 
benadering kan ontwikkeld worden zodra de Europese 
Unie de noodzakelijke competenties verkrijgt op het 
gebied van familierecht. In dit advies zinspeelt het Hof 
hierop door in haar analyse toekomstige bevoegdheden in 
aanmerking te nemen.

Literatuur
 – Advies 1/13 van het Hof, 14 oktober 2014 ECLI: EU: C: 
2014: 2303;

 – Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burger
rechtelijke aspecten van internationale ontvoering van 
kinderen.

Prejudiciële verwijzing – Mededinging – Artikel 101 
VWEU – Materiële werkingssfeer – Collectieve 
arbeidsovereenkomst – Bepaling die minimumtarieven 
voor zelfstandigen vastlegt – Begrip ‘onderneming’ – Begrip 
‘werknemer’, arrest van het Hof (Eerste Kamer), 4 december 
2014, zaak C-413/13 (FNV Kunsten Informatie en Media/
Staat der Nederlanden).
Deze zaak betreft de werkingssfeer van artikel 101 lid 1 
VWEU en de vraag of het verbod op mededingingsbeper
kende afspraken van toepassing is op een caobepaling 
voor zelfstandige musici. 

Aanleiding voor deze procedure was de in 2007 gesloten 
CAO tussen FNV en de werknemersvereniging ‘Neder
landse toonkunstenaarsbond’ enerzijds en de werkgevers
vereniging ‘Vereniging van Stichtingen Remplaçanten 
Nederlandse Orkesten’ anderzijds. In de CAO was een 
bepaling opgenomen om voor musici die als vervangers 
optreden in orkesten (hierna: remplaçanten) minimum
tarieven voor zelfstandigen op te nemen. Het doel van deze 
bepaling was om zelfstandigen een gelijkwaardige be
scherming te bieden als werknemers in loondienst en om 
oneerlijke concurrentie tussen verschillende orkestleden, 
zowel in dienstverband als zelfstandig, te voorkomen. De 
nationale mededingingstoezichthouder (thans de Autori
teit Consument en Markt) in Nederland heeft in 2007 het 
beleidsstandpunt ingenomen dat caobepalingen voorzien 
van minimumtarieven voor zelfstandigen, wellicht in strijd 
zijn met artikel 101 VWEU. De toezichthouder baseerde 
haar visie op vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 
(Albanyzaak, C67/96) waarin is geoordeeld dat collectieve 
arbeidsovereenkomsten een economische aard kunnen 
aannemen en als overeenkomsten tussen ondernemers
verenigingen gekwalificeerd kunnen worden, wanneer 
een vakvereniging niet opereert als een organisatie voor 
werknemersverenigingen, maar als een vereniging voor 
zelfstandigen. Naar aanleiding van deze standpuntbepa
ling besloten de werkgevers en werknemersvereniging 
de CAO op te zeggen en af te zien van een nieuwe over
eenkomst. FNV stelde beroep in tegen de Staat bij de 
rechtbank ‘sGravenhage en wenste een verklaring voor 
recht te verkrijgen dat het Europees en Nederlands mede
dingingsrecht zich niet verzetten tegen de voorgenoemde 
bepaling in een CAO. De rechtbank ‘sGravenhage wees 
de vordering van FNV af en overwoog dat een dergelijke 
bepaling niet rechtstreeks zou bijdragen tot de verbetering 
van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. In hoger 
beroep besloot het Gerechtshof ‘sGravenhage een volgen
de prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie. 
Het gerechtshof heeft het Hof van Justitie verzocht of een 
caobepaling, waarin is vastgesteld dat zelfstandigen – die 
hetzelfde werk verrichten als een werknemer in loondienst 
– een bepaalde minimumtarief ontvangen, buiten de wer
kingssfeer van artikel 101 VWEU valt. 

Omdat het Hof deze zaak beoordeelt als een zuiver 
interne situatie twijfelt het Hof om zich direct bevoegd 
te verklaren de prejudiciële vraag te beantwoorden. Het 
Hof komt tot de conclusie dat zij bevoegd is om de vragen 
te beantwoorden, daar het in de zaak gaat om een Unie
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bepaling, die rechtstreekse werking heeft en door het Hof 
op uniforme wijze dient te worden uitgelegd. Vervolgens 
gaat het Hof over tot de inhoudelijke behandeling van de 
zaak en merkt zij eerst op dat volgens vaste rechtspraak 
een zekere mededingingsbeperkende werking eigen is aan 
collectieve overeenkomsten tussen werkgevers en werk
nemersverenigingen maar dat zij, in beginsel, buiten de 
werkingssfeer van artikel 101 VWEU vallen. Het Hof stelt 
verder dat de zelfstandige remplaçanten als ondernemin
gen in de zin van artikel 101 VWEU gekwalificeerd kun
nen worden omdat zij hun werkzaamheden als onafhanke
lijke marktdeelnemers verrichten.

Daarnaast meent het Hof dat de werknemersorgani
satie die voor en namens de zelfstandigen onderhandelt, 
niet gezien kan worden als een vakvereniging, c.q. sociale 
partner maar in werkelijkheid valt te kwalificeren als een 
ondernemersvereniging. Het Hof sluit echter niet uit dat 
ook zelfstandigen een sociale dialoog kunnen aangaan 
met werkgevers ter verbetering van hun werkgelegen
heid en arbeidsvoorwaarden. Om die reden komt het Hof 
tot de tussenconclusie dat de caobepaling voor zelfstan
digen niet het resultaat is van collectieve onderhande
lingen tussen sociale partners. Daarmee acht het Hof 
dat de bepaling in beginsel niet buiten de werkingssfeer 
van artikel 101 VWEU valt, maar merkt zij wel op dat de 
zelfstandigen in casu wellicht als ‘schijnzelfstandigen’ ge
kwalificeerd kunnen worden. Schijnzelfstandigen hebben 
volgens het Hof een vergelijkbare rechtspositie als werk
nemers binnen het mededingingsrecht. Echter, het Hof 
acht de zelfstandigheid van een schijnzelfstandige slechts 
fictief en ziet in deze positie een verhullende arbeidsver
houding. Het Hof concludeert daarom dat minimumtarie
ven voor schijnzelfstandigen onderdeel mogen zijn van 
cao’s en dat zij buiten de werkingssfeer van artikel 101 
VWEU vallen. Daarmee oordeelt het Hof dat de nationale 
rechter aan de hand van bovenstaande overwegingen 
dient te oordelen of er sprake is van schijnzelfstandigen of 
van ondernemingen.

Het is opmerkelijk dat het Hof de zelfstandigen eerst 
lijkt te kwalificeren als ondernemingen in de zin van 
artikel 101 VWEU, met als gevolg dat de caobepaling in 
beginsel binnen de werkingssfeer van het mededingings
recht zou vallen, om vervolgens een onderscheid te maken 
tussen schijnzelfstandigen en ondernemingen. De schijn
zelfstandigen worden buiten de werkingssfeer van artikel 
101 VWEU gezet en volgens het Hof mag een vakbond 
afspraken maken over een minimumtarief voor zelfstandi
gen als deze in dezelfde positie verkeren als werknemers 
in loondienst. Het is vervolgens aan de nationale rechter 
om te toetsen of er sprake is van schijnzelfstandigen of 
ondernemingen. Volgens het Hof houdt dit onder meer in 
dat die zelfstandigen onder het gezag van de werkgever 
vallen, niet hun eigen tijd kunnen indelen en geen com
mercieel risico dragen. Dit zou kunnen resulteren in niet 
alleen theoretische afbakeningsproblemen maar ook kun
nen leiden tot problemen voor de praktijk. In Nederland 
alleen al kennen wij bijna 1 miljoen zelfstandigen en vol
gens de cijfers blijven deze aantallen explosief toenemen. 

Men zou zich kunnen afvragen of de nationale rechter wel 
de gewezen instantie is om te beoordelen wanneer een 
zelfstandige gekwalificeerd kan worden als onderneming 
of als schijnzelfstandige. Vanuit de discretionaire bevoegd
heid van lidstaten ten aanzien van de sociale politiek zou 
dit eerder het primaat van de nationale wetgever zijn en 
de sociale partners. Wellicht zou nationale regelgeving een 
meer rechtmatige en doelmatigere weg zijn om dit doel 
te bewerkstelligen? Daarnaast speelt er nog een ander 
probleem. Niet in iedere beroepssector kan het onder
scheid tussen een schijnzelfstandige en onderneming 
eenvoudig gemaakt worden met als gevolg dat er een grijs 
gebied zou kunnen ontstaan. Dit toont des te meer aan 
dat, hoewel het Hof pragmatisch te werk lijkt te gaan door 
een onderscheid te maken tussen schijnzelfstandigen en 
zelfstandigen die wel binnen de werkingssfeer van het 
mededingingsrecht vallen, een eventuele inperking van 
het toepassingsbereik van artikel 101 VWEU om sociaal
politieke redenen in de praktijk lastig te realiseren zal 
zijn door de rafelrandjes van dit pragmatische onder
scheid.

VOLKENRECHT

AAK20157749
Ige F. Dekker, Nico J. Schrijver

1 Syrië en het internationale recht
Voor de bevolking van Syrië zal het ongetwijfeld lijken of 
het falen van het internationale recht rondom hun land 
samenkomt. De vonk van de Arabische Lente die in 2011 
ook naar Syrië oversloeg gaf slechts korte tijd hoop op 
de overgang naar een democratische rechtsstaat, maar 
veranderde al spoedig in een nachtmerrie die nu reeds 
enkele jaren voortduurt. Het regime van president Assad 
bleek er niet voor terug te deinzen de eigen bevolking te 
terroriseren teneinde zelf aan de macht te kunnen blijven. 
Intussen ontstonden grote conflicten tussen de diverse 
opstandige bewegingen, tussen welke zich ook de Islami
tische Staat heeft gevoegd. Inmiddels zijn bijna 250.000 
burgers in deze burgeroorlog omgekomen en zijn meer dan 
3 miljoen mensen op de vlucht geslagen, naar buurlanden 
zoals Libanon, Jordanië en Turkije en ook verder weg naar 
Europese landen, waaronder Duitsland en Nederland. Wat 
zegt het internationale recht over de afgrijselijke  situatie 
in het land en de benarde positie van zijn bevolking? 
Welke rechtsbeginselen gelden: de nationale soevereiniteit 
van Syrië en zijn regering of het nieuwe internationale 
beginsel van Responsibility to Protect? Het beginsel van 
noninterventie of universele mensenrechten? Het recht 
op humanitaire interventie of de plicht tot naleving van 
het geweldverbod? Nationale wapenvrijheid of verplichte 
ontwapening voor massavernietigingswapens? 

De spanning en de botsing tussen deze beginselen komt 
in de kwestieSyrië dramatisch naar voren. Zowel uit 
onmacht om van buiten Syrië de situatie in het land we
zenlijk ten positieve te beïnvloeden als vanwege verdeeld
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heid tussen de permanente leden van de Veiligheidsraad, 
is tot op heden de internationale bemoeienis met Syrië 
gering geweest. Dat wil echter niet zeggen dat deze geheel 
afwezig is of niet enig effect heeft gehad. In de eerdere 
KwartaalSignalen 122 (p. 68886889, AAK20126888), 
124 (p. 70417042, AAK20127041) en 139 (p. 7380
7381, AAK20137380) rapporteerden wij reeds over 
de diplomatieke pogingen om een staakthetvuren met 
internationaal toezicht af te kondigen en een stappenplan 
naar vrede te bereiken via bemiddeling van VNgezanten 
(resp. Kofi Annan, Lakhdar Brahimi en nu Staffan de 
Mistura), alsmede over het verplichte programma voor de 
ontmanteling en verwijdering van de chemische wapens op 
basis van Veiligheidsraadresolutie 2218 van 27 september 
2013. Deze verplichte ontwapening is wonder boven won
der in 2014 vrijwel geheel voltooid in een nauwe samen
werking tussen de VN en de OPCW onder leiding van de 
uit Nederland afkomstige VNtopvrouw Sigrid Kaag (zie 
VN doc. S/2014/767). Daarnaast is ook op enkele andere 
fronten enige vooruitgang geboekt in 2014. 

Op 22 februari nam de Veiligheidsraad Resolutie 2139 
(2014) aan over de verplichting van alle partijen om de 
rechten van de mens en het internationale humanitaire 
recht te eerbiedigen, alsmede om internationale humani
taire hulp in de conflictgebieden ruim baan te geven. In 
deze Resolutie stelt de Veiligheidsraad ook dat de Syrische 
autoriteiten de primaire verantwoordelijkheid dragen om 
de bevolking te beschermen, zonder evenwel te stellen dat 
desnoods de secundaire verantwoordelijkheid bij de inter
nationale gemeenschap ligt overeenkomstig het beginsel 
van Responsibility to Protect. Gealarmeerd door de niet al
leen aanhoudende maar zelfs intensiever wordende bom
bardementen en beschietingen op door burgers bewoonde 
gebieden, kidnappings, onthoofdingen, gijzelnemingen en 
overige terroristische daden, bepaalde de Raad op 14 juli 
2014 in Resolutie 2165 dat de verslechterde humanitaire 
situatie in Syrië een ‘bedreiging van de vrede’ vormt, 
woordgebruik dat aan het openingsartikel 39 van dwang
hoofdstuk VII van het VNHandvest herinnert maar 
dat niet expliciet wordt ingeroepen. Kennelijk gaat een 
dergelijke juridische inbedding van maatregelen diverse 
permanente leden nog te ver en om die reden benadrukt 
de Raad dat lidstaten onder artikel 25 VNHandvest de 
verplichting hebben de besluiten van de Veiligheidsraad 
na te leven. De Veiligheidsraad beslist in deze Resolutie 
dat de VNhumanitaire organisaties en hun uitvoerende 
partners desnoods ook zonder toestemming maar wel met 
kennisgeving aan de Syrische autoriteiten langs bepaalde 
routes het land in mogen gaan teneinde humanitaire 
hulp te verlenen. Tevens stelde de Raad een toezichtsme
chanisme in op dergelijke humanitaire hulpverlening. 
Aldus wordt op beperkte wijze de aloude regel uitgehold 
die bepaalt dat humanitaire hulpverlening aan een land 
in nood steeds de instemming van de regering van dat 
land vereist. Daarover nader: Commissie van Advies 
inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV), Huma-
nitaire hulpverlening, nr. 25, september 2014 (http://
cms.webbeat.net/ContentSuite/upload/cav/doc/Advies_

nr._25_Humanitaire_hulpverlening.pdf), en de kabinets
reactie daarop d.d. 29 januari 2015 (www.rijksoverheid.nl/
documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/01/29/
kabinetsreactie-op-advies-nr-25-van-de-cavv-over-
humanitaire-hulpverlening.html). 

Daarnaast trokken in 2014 rondom Syrië en ook Irak 
nog twee andere fenomenen volop de aandacht: het 
oprukken van de Islamitische Staat (IS), die steeds meer 
gebieden en de daar woonachtige bevolking aan zijn heer
schappij onderwierp, en de jihadisten, geradicaliseerde 
moslimaanhangers uit andere landen die zich als strijders 
bij IS aansluiten en niet schromen aan hun gruweldaden 
mee te doen. De opkomst van de Islamitische Staat behelst 
uitdagingen waarop het internationale recht nog niet met
een een antwoord heeft: is IS een terroristische organisa
tie, een rebellenbeweging, of een alternatieve regering van 
(een deel van) Syrië en Irak? Welk recht is van toepassing? 
Is IS als gewapende oppositiegroep gehouden de regels van 
het internationaal humanitaire recht in dit zowel inter
nationale als nietinternationale gewapende conflict na te 
komen of staat deze terreurorganisatie geheel buiten het 
rechtssysteem? Wie bepaalt dit, wie ziet hierop toe? En 
zijn de Amerikaanse bombardementen op de ISstellingen 
(on)rechtmatig en op welke grond? Ten aanzien van de 
bombardementen op de ISstellingen in Irak door de inter
nationale coalitie onder leiding van de VS, waaraan ook 
Nederland met F16’s een bijdrage levert, kan men stellen 
dat deze berusten op een verzoek tot steun van de wettige 
regering van Irak alsmede de instemming hebben van de 
Koerdische autoriteiten die in het autonome NoordIrak 
de scepter zwaaien. In het geval van Syrië ontbreekt een 
dergelijk volkenrechtelijk mandaat, reden waarom de 
Nederlandse regering heeft afgezien van deelname aan 
de bombardementen op de ISstellingen in Syrië. Zie het 
artikel van W.J.M. van Genugten, ‘Sleutelen aan “het vol
kenrechtelijk mandaat”’, in NJB 37 van 31 oktober 2014, 
p. 26282632. 

In Resoluties 2133 van 27 januari 2014, 2178 van 24 
september 2014 en 2195 van 19 december 2014 bestem
pelt de Veiligheidsraad IS, ANF en aanverwante bewe
gingen als terroristische organisaties en stelt hij deze 
op één lijn met AlQaida. Enigerlei financiële of andere 
steun aan deze organisaties moet hoe dan ook onmogelijk 
gemaakt worden en daarom roept de Veiligheidsraad op 
tot een update van de sanctielijsten tegen AlQaida (het 
zgn. 1267 Committee; zie ook S/RES/1989 (2011)). Zo 
draagt Resolutie 2178 (2014) staten op om individuen te 
vervolgen en te berechten die zich schuldig maken aan 
een reeks van activiteiten die vallen onder, of bijdragen 
aan ‘terroristische handelingen’. In een briefadvies van 20 
oktober 2014 uit de CAVV kritiek op het ontbreken van 
een duidelijke werkdefinitie van ‘terrorisme’ in de Resolu
tie en daarmee de onbepaaldheid van de term alsmede op 
de nadruk op de strafrechtelijke aanpak, terwijl rehabili
tatie en reintegratiestrategieën onderbelicht blijven. De 
CAVV vreest dat dit tot misbruik in relatie tot oppositie
groeperingen en mogelijk ook schending van mensen
rechten kan leiden. 

http://arsaequi.nl/aacode/AAK20126888
http://arsaequi.nl/aacode/AAK20127041
http://arsaequi.nl/aacode/AAK20137380
http://cms.webbeat.net/ContentSuite/upload/cav/doc/Advies_nr._25_Humanitaire_hulpverlening.pdf
http://cms.webbeat.net/ContentSuite/upload/cav/doc/Advies_nr._25_Humanitaire_hulpverlening.pdf
http://cms.webbeat.net/ContentSuite/upload/cav/doc/Advies_nr._25_Humanitaire_hulpverlening.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/01/29/kabinetsreactie-op-advies-nr-25-van-de-cavv-over-humanitaire-hulpverlening.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/01/29/kabinetsreactie-op-advies-nr-25-van-de-cavv-over-humanitaire-hulpverlening.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/01/29/kabinetsreactie-op-advies-nr-25-van-de-cavv-over-humanitaire-hulpverlening.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/01/29/kabinetsreactie-op-advies-nr-25-van-de-cavv-over-humanitaire-hulpverlening.html
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De hierboven besproken ontwikkelingen tonen aan dat 
de internationale gemeenschap niet stil zit in de kwestie
Syrië, maar tastend op zoek is naar adequate antwoorden 
en strategieën om het conflict zo enigszins in te dammen 
en te beheersen. Geconstateerd moet worden dat dit tot op 
heden niet is gelukt. 

2 Srebrenica en aansprakelijkheid van Nederland
Op 16 juli 2014 deed de Haagse rechtbank uitspraak in de 
zaak van de Stichting Moeders van Srebrenica, die bijna 
alle 6.000 nabestaanden van de slachtoffers van de geno
cide in 1995 in de Bosnische enclave vertegenwoordigt, 
tegen de Nederlandse staat (ECLI: NL: RBDHA: 2014: 8562). 
In een zeer uitvoerig vonnis komt de rechtbank tot het 
oordeel dat de staat aansprakelijk is voor het meewerken 
van het Nederlandse bataljon Dutchbat aan de deportatie 
op 13 juli 1995 van ongeveer 320 mannen ‘van weerbare 
leeftijd’ die na de BosnischServische aanval op de stad 
Srebrenica, samen met vele anderen, hun toevlucht had
den gezocht op de omheinde compound van Dutchbat. De 
meeste van deze mannen zijn vervolgens door de Bosni
sche Serven op gruwelijke wijze vermoord. De rechtbank 
veroordeelt de staat tevens voor het niet melden van waar
genomen oorlogsmisdrijven aan de VN. Daarentegen is, 
naar het oordeel van de rechtbank, een aantal aan de staat 
toe te rekenen gedragingen niet onrechtmatig, zoals de 
beslissing om na de val van Srebrenica niet meer vluchte
lingen op de compound toe te laten en het begeleiden van 
het scheiden van de mannen van andere vluchtelingen tij
dens de deportatie. Daarnaast wijst de rechtbank de door 
de Stichting geëiste Nederlandse aansprakelijkheidsstel
ling af voor de val van de enclave Srebrenica en voor het 
onthouden van voldoende luchtsteun aan Dutchbat bij de 
verdediging van de enclave tegen de Servische aanvallen. 

Zoals bekend, maakte de Nederlandse militaire eenheid 
Dutchbat deel uit van de VNvredesoperatie in voorma
lig Joegoslavië (UNPROFOR) en was zij belast met het 
verzekeren van de veiligheid in de zogenoemde safe area 
Srebre nica. Volgens de gebruikelijke regelingen lag de 
juridische verantwoordelijkheid voor het optreden van 
Dutchbat bij de VN. Zij oefenden command and control 
uit over de operationele activiteiten van Dutchbat, al 
behield Nederland, naast de bevoegdheid om de eenheid 
terug te trekken, zeggenschap over een aantal zaken, zoals 
opleiding en discipline van de uitgezonden militairen. De 
Stichting heeft, tegelijk met de vordering tegen de staat, 
in 2007 ook een vordering ingesteld tegen de VN. In alle 
instanties – tot en met het Europese Hof voor de Rech
ten van de Mens – is deze vordering tegen de VN gestuit 
op de absolute immuniteit van de wereldorganisatie (zie 
Kwartaal Signaal 123, p. 6968 (AAK20126966); zie ook 
‘Immunity of International Organizations’, special issue, 
10 International Organizations Law Review, number 2, 
2014).

Volgens het onderhavige vonnis trad, na de val van 
de enclave Srebrenica op 11 juli 1995, een relatief korte 
overgangsperiode in, waarin de verdeling van de zeggen

schap tussen de VN en de Nederlandse staat zich drastisch 
wijzigde. In deze periode had de Nederlandse staat wel 
degelijk effective control over een aantal concrete gedra
gingen van Dutchbat, die alle te maken hadden met het 
verlenen van humanitaire hulp aan en (het voorbereiden 
van) de evacuatie van de vluchtelingen uit de compound 
en het buiten de compound door Dutchbat ingerichte 
opvangcentrum voor vluchtelingen (samen ook wel aan
geduid als de mini safe area). Dit optreden van Dutchbat 
kan daarom, naar het oordeel van de rechtbank, aan de 
Nederlandse staat worden toegerekend. De staat oefende 
daarentegen geen effective control uit over, bijvoorbeeld, de 
– uitgebleven – inzet van het luchtwapen tegen de Servi
sche militaire overmacht.

Op basis van een uitgebreide toetsing van elk van de 
aan de staat toe te rekenen gedragingen van Dutchbat 
aan het toepasselijke internationale en nationale (Neder
landse) recht komt de rechtbank in het laatste deel van 
het vonnis tot de eerder genoemde conclusies ten aanzien 
van de vraag of de staat onrechtmatig heeft gehandeld of 
niet. Tot het toepasselijke recht rekent de rechtbank in de 
eerste plaats fundamentele rechten van de mens, in het 
bijzonder het recht op leven en het verbod op foltering en 
onmenselijke behandeling (zie het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens art. 2 en 3, en Internationaal Ver
drag inzake de Burgerlijke en Politieke Rechten, art. 6 en 
7). Naar het oordeel van de rechtbank is de Nederlandse 
staat alleen in staat geweest toe te zien op de naleving van 
deze rechten ten aanzien van de personen die zich vanaf 
de val van Srebrenica op de compound van Dutchbat be
vonden. Niet jegens de duizenden Bosniërs die zich op dat 
moment in de overige delen van de (mini) safe area – en in 
groot gevaar – bevonden. 

Het vonnis volgt in grote lijnen de redenering die in 
de arresten van het Haagse hof uit 2011 is gevolgd – en 
die in 2013 door de Hoge Raad in stand zijn gehouden 
– in de zaken van drie Bosniërs: Mustafic en de vader 
en zoon Nuhhanovic (zie KwartaalSignaal 120, p. 6765 
(AAK20116764) en KwartaalSignaal 129, p. 7382 
(AAK20137380)). Zij behoorden tot de groep die in het 
rechtbankvonnis wordt omschreven als de 320 mannen 
‘van weerbare leeftijd’. Voor hun deportatie werd de Neder
landse staat al aansprakelijk gehouden. De verwachting 
was toen dat deze drie Bosniërs een zodanige bijzondere 
positie innamen – zij waren werkzaam (geweest) voor 
Dutchbat – dat de uitspraken nauwelijks een opening 
 zouden bieden voor de nabestaanden van andere slacht
offers van de Srebrenicagenocide om de Nederlandse 
staat ook voor hun dood (mede) aansprakelijk te stellen. 
Dat is nu dus wel gebeurd, zij het voor een veel minder 
omvangrijke groep dan de eisers op het oog hadden en 
hebben. Zij achten de Nederlandse staat ook aansprakelijk 
voor de deportatie van de moslimmannen die zich buiten 
de compound bevonden en later ook door de Bosnische 
Serven zijn vermoord. 

De uitspraken van het Haagse hof in 2011, van de Hoge 
Raad in 2013 en nu weer van de Haagse rechtbank in 2014 
hebben, blijkens de reacties in de media van nabestaan

http://arsaequi.nl/aacode/AAK20126966
http://arsaequi.nl/aacode/AAK20116764
http://arsaequi.nl/aacode/AAK20137380
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den, militairen en andere betrokkenen, heel wat wonden in 
deze uiterst gevoelige kwestie opnieuw opengereten, zoveel 
jaren na de val van Srebrenica. Kritiek op de uitspraken is 
er uiteraard van juridische zijde: de kwestie van toereken
baarheid aan Nederland en de onrechtmatigheid van 
het Nederlandse handelen ligt nu eenmaal niet zwart
wit. Maar ook uit politieke kringen is kritiek te horen: 

 gevreesd wordt, onder meer, dat door deze rechtsontwikke
ling landen, en in de eerste plaats Nederland, minder be
reid zullen zijn om deel te nemen aan VNvredesoperaties. 
Tegen het vonnis van de rechtbank is door de Nederlandse 
staat beroep aangetekend. Wordt dus vervolgd.
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STRAFRECHT

STRAF(PROCES)RECHT

AAK20157753
Prof.mr. J.H. Crijns, mr.dr. M.J. Dubelaar

Wetgeving

1 Inleiding
Inmiddels is de aangekondigde wetgevingsoperatie betref
fende de modernisering van het Wetboek van Strafvorde
ring (zie ook KwartaalSignaal 131 en 132) in volle gang. 
De eerste wetsvoorstellen die hiervan onderdeel uitmaken 
zijn in november 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. 
Het betreft het Wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging 
strafrechtelijke beslissingen (Kamerstukken II 2014/15, 
34086, 2) en het Wetsvoorstel digitale processtukken straf
vordering (Kamerstukken II 2014/15, 34090, 2) die beide 
reeds kort zijn besproken in KwartaalSignaal 130. In 
januari jl. is ook de conceptversie van de ‘Contourennota 
Modernisering Wetboek van Strafvordering’ ter consultatie 
aan verschillende adviesorganen gestuurd. De bedoeling 
is dat deze in de loop van het jaar aan de Tweede Kamer 
wordt gezonden. 

In de Contourennota (te raadplegen op www.
rijksoverheid.nl) wordt een overzicht gegeven van de be
langrijkste voorstellen tot wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering (zie voor een korte weergave ook NJB 2015, 
p. 409410). In de begeleidende brief bij de Contouren
nota worden de achtergronden en doelstellingen van de 
wetgevingsoperatie op een rij gezet die deels ook al in de 
eerdere Inleidende notitie behorende bij de verschillende 
discussiestukken aan de orde waren gekomen (zie ook 
KwartaalSignaal 132). Men streeft te voorzien in een wet
boek dat ‘systematisch van opzet is, het toepasselijke recht 
weerspiegelt, een logische indeling kent en inzichtelijk 
is voor de burger’. Meer concreet worden als doelstellin
gen genoemd: de facilitering van een digitaal strafproces; 
vereenvoudiging van het voorbereidend onderzoek en de 
regeling van de opsporingsbevoegdheden; stroomlijning 
van procedures in het vooronderzoek, de berechting en de 
tenuitvoerlegging (met aandacht voor reductie van admi
nistratieve lasten); verkorting van doorlooptijden en een 
effectieve(re) en persoonsgerichte tenuitvoerlegging van 
strafrechtelijke beslissingen. De hoofddoelstelling is echter 
dat wordt voorzien in een wetboek waarin ‘zo veel moge
lijk bevorderd wordt dat een adequate justitiële reactie 
kan worden gegeven op strafbaar gedrag, en dat onjuiste 
justitiële beslissingen zo veel mogelijk worden voorkomen’. 
Dit laatste met inachtneming van het recht op een eerlijk 
proces en de rechten van de overige bij het strafproces 
betrokken personen. 

Opnieuw benadrukt de minister dat aan de uitgangs
punten en beginselen van strafvordering niet zal worden 
getornd. Het betreft een modernisering en geen ‘funda
mentele herziening van (de grondslagen van) straf

vordering’. Wel gaat – zoals eveneens eerder aangekon
digd – de indeling van het Wetboek van Strafvordering 
op de schop: dat wordt ingedeeld in acht boeken (zie voor 
de nieuwe voorgestelde inhoudsopgave p. 9596 van de 
concept Contourennota) en genummerd naar het model 
van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet bestuurs
recht. Teneinde het omvangrijke project in goede banen 
te leiden, worden in totaal 25 wetsvoorstellen voorbereid. 
Deze voorstellen worden vervolgens in vier tranches bij 
de Tweede Kamer ingediend, waarbij wordt getracht dit 
zoveel mogelijk ‘per boek’ te laten geschieden. De eerste 
tranche betreft wetsvoorstellen die nog in het huidige 
wetboek worden ingepast en later door middel van een 
aanpassingswet worden overgeheveld naar de juiste plek 
in het nieuwe wetboek. Het gaat om de hierboven genoem
de wetsvoorstellen die reeds eerder bij de Tweede Kamer 
aanhangig zijn gemaakt en de wetsvoorstellen internatio
nale rechtshulp en strafvordering jeugdige personen. In de 
tweede tranche worden de wetsvoorstellen ingediend die 
betrekking hebben op Boek 1 (Algemene bepalingen en in
stitutioneel kader) en Boek 2 (Voorbereiden onderzoek). De 
derde tranche voorziet in de wetsvoorstellen voor Boek 3 
(Buitengerechtelijke afdoeningsvormen en vervolging), 
Boek 4 (Berechting), Boek 5 (Rechtsmiddelen) en Boek 6 
(Bijzondere procedures). De vierde tranche betreft de 
aanpassings en invoeringswetsvoorstellen, waarbij onder 
meer een deel van de reeds ingevoerde regelingen uit de 
eerste tranche zullen worden overgeheveld naar Boek 7 
(Internationale rechtshulp in strafzaken) en Boek 8 (Ten
uitvoerlegging). De planning is – op zijn zachtst gezegd – 
ambitieus en gaat ervan uit dat in 2018 de laatste wet in 
het Staatsblad zal worden gepubliceerd. 

2 Kamerstukken

34126 – Wetsvoorstel herziening regeling meerdaadse 
samenloop in strafzaken
Op 14 januari jl. is het Wetsvoorstel herziening regeling 
meerdaadse samenloop in strafzaken (Kamerstukken II 
2014/15, 34126, 2) bij de Tweede Kamer aanhangig ge
maakt. Naar het oordeel van het kabinet pakt de huidige 
regeling van de meerdaadse samenloop niet in alle geval
len redelijk uit, reden waarom thans wordt voorgesteld 
deze regeling te herzien. De directe aanleiding hiervoor 
is gelegen in het vonnis van de Rechtbank Amsterdam 
van 14 oktober 2011 (ECLI: NL: RBAMS: 2011: BT7651) 
waarin de rechtbank bewust de geldende samenloop
regeling van artikel 57 en 63 Sr terzijde had geschoven 
omdat deze haar in casu zou beletten een passende straf 
op te leggen (zie ook KwartaalSignaal 122). Weliswaar 
is dit vonnis nadien door de Hoge Raad in het belang 
der wet gecasseerd (ECLI: NL: HR: 2013: BX9407), maar 
het door de rechtbank afgegeven signaal is blijkens het 
thans ingediende en reeds eerder bij brief van de minister 
(Kamerstukken II 2011/12, 29279, 129) aangekondigde 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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wetsvoorstel niet misverstaan. Voorgesteld wordt om het 
huidige strafplafond voor gevallen waarin een verdachte 
voor meerdere feiten gelijktijdig wordt berecht, te weten 
één derde boven het hoogste strafmaximum (althans voor 
zover het gaat om vrijheidsstraffen; art. 57 lid 2 Sr), te 
verhogen tot de helft boven het hoogste strafmaximum. 
Dit betekent dat het zogenoemde gematigd cumulatie
stelsel als zodanig blijft bestaan, maar wordt verruimd, 
hetgeen volgens het kabinet wordt gerechtvaardigd door 
de veranderde maatschappelijke opvattingen over straf
waardigheid. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in een 
aanpassing van artikel 63 Sr dat de straftoemetingsruimte 
bepaalt in gevallen waarin een verdachte na één of meer 
veroordelingen wordt berecht voor een strafbaar feit dat 
is begaan vóór die veroordeling(en). Voortaan hoeft de 
rechter – anders dan nu het geval is – nog maar rekening 
te houden met één eerdere veroordeling, te weten de eerste 
veroordeling waarin het thans te berechten strafbare feit 
had kunnen worden meegenomen, ware het toen tenlaste
gelegd en bewezenverklaard. Op deze wijze zou kunnen 
worden voorkomen dat een ernstig strafbaar feit vrijwel 
straffeloos blijft indien de verdachte sinds het plegen van 
dat feit veelvuldig is veroordeeld (tot substantiële straf
fen). Men kan zich afvragen of er in de praktijk daadwer
kelijk geregeld behoefte bestaat aan een ruimere armslag 
bij de straftoemeting in geval van meerdaadse samenloop, 
al dan niet bij gelijktijdige berechting. Uit onderzoek blijkt 
dat dit niet zonder meer het geval is (vgl. J.M. ten Voorde, 
C.P.M. Cleiren en P.M. Schuyt, Meerdaadse samenloop in 
het strafrecht. Een onderzoek naar doel, grondslag, ka-
rakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van 
meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr), Den Haag: BJu 
2013). In dat licht bezien is het dan ook de vraag of de 
voorgestelde wijzigingen een in de rechtspraktijk bestaand 
probleem oplossen.

Jurisprudentie

HR 2 december 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3474 – 
Medeplegen versus medeplichtigheid 
De Hoge Raad heeft op 2 december jl. opnieuw een over
zichtsarrest gewezen op het terrein van het materiële 
recht. Dit keer betreft het de deelnemingsvorm mede
plegen en de afgrenzing tussen medeplegen en de overige 
deelnemingsvormen in het bijzonder de medeplichtigheid. 
Volgens de Hoge Raad laat ‘de belangrijke en moeilijke 
vraag wanneer de samenwerking zo nauw en bewust is 
geweest dat van medeplegen mag worden gesproken’, 
zich niet in algemene zin beantwoorden, maar is het wel 
mogelijk op dit punt enige aandachtspunten te formuleren. 
Daarbij stelt de Hoge Raad voorop dat de kwalificatie van 
medeplegen alleen gerechtvaardigd is ‘als de bewezen
verklaarde intellectuele en/of materiële bijdrage van de 
verdachte aan het delict van voldoende gewicht is’. Dat 
geldt ook, zo stelt de Hoge Raad, indien het medeplegen 
een bestanddeel vormt van de delictsomschrijving, bijvoor
beeld in de vorm van ‘in vereniging’ (vgl. bijv. art. 311 Sr). 

De Hoge Raad laat zich het uitvoerigst uit over de af
grenzing van medeplegen met medeplichtigheid. De 
deelnemingsvorm medeplegen heeft de afgelopen jaren 
aan terrein gewonnen ten koste van de figuur van de 
medeplichtigheid. De Hoge Raad lijkt met dit arrest het 
toepassingsbereik van het medeplegen in te perken door 
in het kader van de nauwe en bewuste samenwerking te 
benadrukken dat de verdachte ‘een wezenlijke bijdrage’ 
moet hebben geleverd aan het delict. Wat betreft het on
derscheid tussen medeplegen en medeplichtigheid stelt de 
Hoge Raad: ‘Waar het verwijt bij medeplegen zich concen
treert op het gewicht van de intellectuele en/of materiële 
bijdrage aan het delict van de verdachte, is het kernver
wijt bij medeplichtigheid “het bevorderen en/of vergemak
kelijken van een door een ander begaan misdrijf”.’ De 
Hoge Raad benadrukt de (nadere) motiveringsplicht van 
de rechter in die gevallen dat tenlastegelegde medeplegen 
in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, 
maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband 
plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van 
inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht). In 
dat geval moet de rechter, indien hij tot een bewezenver
klaring van medeplegen komt, dat in de bewijsmiddelen en 
zo nodig in een afzonderlijke bewijsmotivering nauwkeurig 
motiveren. De Hoge Raad overweegt in dit verband als 
volgt:

‘Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste 
nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met onder 
meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in 
de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van 
de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich 
niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip. Daarbij verdient overigens 
opmerking dat aan het zich niet distantiëren op zichzelf geen grote betekenis 
toekomt. Het gaat er immers om dat de verdachte een wezenlijke bijdrage moet 
hebben geleverd aan het delict. […]  
De bijdrage van de medepleger zal in de regel worden geleverd tijdens het begaan 
van het strafbare feit in de vorm van een gezamenlijke uitvoering van het feit. 
Maar de bijdrage kan ook zijn geleverd in de vorm van verscheidene gedragingen 
voor en/of tijdens en/of na het strafbare feit. Ook is niet uitgesloten dat de bij
drage in hoofdzaak vóór het strafbare feit is geleverd. [...] Zeker in dergelijke, in 
zekere zin afwijkende of bijzondere, situaties dient in de bewijsvoering aandacht 
te worden besteed aan de vraag of wel zo bewust en nauw is samengewerkt bij 
het strafbare feit dat van medeplegen kan worden gesproken, in het bijzonder 
dat en waarom de bijdrage van de verdachte van voldoende gewicht is geweest. 
Dat geldt in nog sterkere mate indien het hoofdzakelijk gaat om gedragingen 
die na het strafbare feit zijn verricht. [...] Een geringe rol of het ontbreken van 
enige rol in de uitvoering van het delict zal in dergelijke uitzonderlijke gevallen 
wel moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re) rol in de 
voorbereiding.’ 

De Hoge Raad wijdt tevens een overweging aan de afgren
zing tussen medeplegen en de overige deelnemingsvor
men. Hij ageert daarbij tegen het gebruik van aan andere 
deelnemingsvormen ontleende begrippen of constructies 
bij de vaststelling van medeplegen en benadrukt dat 
medeplegen moet worden beoordeeld aan de hand van de 
voor medeplegen geldende maatstaven. Tot slot plaatst de 
Hoge Raad enkele opmerkingen bij de wijze van ten laste 
leggen, waarbij hij het Openbaar Ministerie adviseert om 
in voorkomende gevallen de rechter een keuzemogelijkheid 
te bieden door de verschillende deelnemingsvormen in de 
tenlastelegging op te nemen. Doet het Openbaar Ministe
rie dat niet en legt het uitsluitend medeplegen ten laste, 
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dan ‘moet de rechter vrijspreken indien het medeplegen 
niet kan worden bewezen, ook al zou vaststaan dat de 
verdachte medeplichtig was aan het feit’. 

De zaak die aanleiding vormde voor het gewezen arrest, 
betrof een overval op een juwelier, waarbij de verdachte 
geen uitvoeringshandelingen had gepleegd maar het Hof 
wel medeplegen had aangenomen. Het had daarbij vooral 
betekenis toegekend aan het feit dat de verdachte de be
stuurder was van de vluchtauto en betrokken was geweest 
bij de voorverkenning op de plaats delict. De Hoge Raad 
oordeelde – anders dan de advocaatgeneraal – dat het 
Hof zijn oordeel dat niet sprake was van medeplichtigheid 
maar van medeplegen, onvoldoende had gemotiveerd. 

HR 11 november 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 3140, Rechtbank 
Oost-Brabant 9 december 2014, ECLI: NL: RBOBR: 2014: 
7494 en Hof Amsterdam 25 juni 2013, ECLI: NL: GHDHA: 
2013: 2302 – Grooming 
In de jurisprudentie van de afgelopen periode zijn de 
nodige uitspraken gedaan over grooming ofwel online 
kinder lokken zoals strafbaar gesteld in artikel 248e Sr. 
Het gaat bij grooming in de kern om het via het internet 
(of tele fonisch) benaderen van minderjarigen onder de zes
tien jaar teneinde seksueel contact met hen te hebben of 
hen aan te zetten tot webcamseks. De gewezen uitspraken 
hebben zowel betrekking op de voorwaarden voor straf
baarheid als op de opsporing van dit delict.

Wat betreft de voorwaarden voor strafbaarheid: de straf
bepaling ziet volgens de Memorie van Toelichting op ‘het 
grijze gebied waarin nog geen sprake is van het plegen van 
daadwerkelijk seksueel misbruik, maar waar wel misbruik 
wordt gemaakt van de open communicatiemogelijkheden 
op internet om kinderen te benaderen en tot misbruik te 
verleiden’ (Kamerstukken II 2008/09, 31810, 3, p. 6). Voor 
strafbaarheid is niet vereist dat het contact via internet 
ook daadwerkelijk leidt tot fysiek contact tussen de dader 
en de minderjarige of een feitelijk gepleegde seksuele 
handeling. Voorwaarde voor strafbaarheid is volgens de 
wettekst wel dat de verdachte ‘een ontmoeting voorstelt’, 
alsmede dat hij ‘enige handeling onderneemt gericht 
op het verwezenlijken van die ontmoeting’. De vraag is 
evenwel hoe specifiek die voorstellen moeten zijn en hoe 
concreet die handelingen gericht op het realiseren van die 
afspraak moeten zijn. Volgens de Memorie van Toelichting 
kan van strafbaarheid sprake zijn ‘wanneer de dader zich 
begeeft naar de voor de ontmoeting afgesproken plek, het 
slachtoffer van een routebeschrijving naar die plek voor
ziet of anderszins concrete voorbereidingen treft gericht op 
het verwezenlijken van de ontmoeting’ (MvT, p. 7). In het 
arrest van de Hoge Raad van 11 november 2014 had het 
hof zijn oordeel dat was voldaan aan voornoemde vereisten 
gebaseerd op onder meer de volgende vaststellingen: (i) 
de verdachte heeft bij herhaling bij het slachtoffer aange
drongen op een ontmoeting en daartoe voorgesteld elkaar 
te ontmoeten in het bos, in het winkelcentrum en bij haar 
thuis, waarbij hij een concrete middag, avond dan wel een 
tijdstip heeft genoemd; (ii) de verdachte heeft er bij het 
slachtoffer herhaaldelijk op aangedrongen dat de ontmoe

tingen snel zouden plaatsvinden en hij heeft haar onder 
druk gezet; en (iii) de verdachte heeft het slachtoffer in het 
kader van het concretiseren van een afspraak zijn tele
foonnummer gegeven. De Hoge Raad oordeelde dat deze 
feiten en omstandigheden (reeds) voldoende zijn voor het 
aannemen van grooming. 

Als een verdachte nog geen handeling heeft  ondernomen 
gericht op het verwezenlijken van een ontmoeting, is 
geen sprake van grooming maar kan hij evenmin worden 
veroordeeld ter zake van poging tot grooming, zo oordeelde 
de Rechtbank OostBrabant op 9 december 2014 in een 
zaak waarin een docent met behulp van seksueel getinte 
sms berichten had aangestuurd op een ontmoeting met zijn 
leerling om met haar seksuele handelingen te verrichten. 
Volgens de Rechtbank OostBrabant was de tenlastegelegde 
en bewezenverklaarde poging tot grooming niet strafbaar, 
omdat grooming reeds een specifieke voorbereidingshande
ling is. Hierbij wijst de rechtbank naar de wetsgeschiedenis 
inzake de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen 
(Kamerstukken II 1990/91, 22268, 3, p. 13) waaruit blijkt 
dat poging tot voorbereiding geen strafbaar feit oplevert. 
Volgens de rechtbank zou ‘een verdere verschuiving van de 
strafbaarheid naar de voorfase [...] betekenen dat het lou
ter versturen van smsberichten met seksuele toespelingen, 
hoe laakbaar ook, strafbaar zou zijn. De rechtbank vindt dit 
gelet op de bedoeling van de wetgever bij de strafbaarstel
ling van grooming te ver voeren.’ 

Bij de opsporing van grooming zijn vooral de ontwik
kelingen rondom de inzet van de zogenaamde lokpuber 
interessant. Dit is een opsporingsambtenaar die zich voor
doet als een minderjarige om op die manier groomers op te 
sporen. In een al wat oudere zaak uit juni 2013 oordeelde 
het Hof Den Haag dat de aanhouding van een verdachte 
ter zake van grooming onrechtmatig was geweest, niet 
omdat sprake zou zijn geweest van ongeoorloofde uitlok
king maar ‘omdat er aan de zijde van de politie weten
schap bestond omtrent het feit dat verdachte geen contact 
had gezocht in de zin van artikel 248e van het Wetboek 
van Strafrecht met een persoon die de leeftijd van 16 jaren 
nog niet had bereikt nu de lokagent meerderjarig was’. 
Het Hof redeneerde als volgt: in geval van een ‘slacht
offer’ van ouder dan zestien jaar is niet voldaan aan het 
leeftijdsvereiste uit artikel 248e Sr en is de gedraging ook 
niet strafbaar. Een verdachte kan daarvoor derhalve ook 
niet worden aangehouden. Sinds deze uitspraak worden 
er geen personen die seksueel contact willen hebben met 
minderjarigen via de inzet van lokagenten opgespoord. 
Op dit moment wordt echter wel gewerkt aan een wets
voorstel om het gebruik van deze opsporingsmethode 
toch mogelijk te maken (Kamerstukken II 2014/15, 28638, 
128, Brief van de Minister van Justitie van 16 december 
2014). Dat het (beoogde) ‘slachtoffer’ in werkelijkheid 
niet bestaat, vormt overigens niet altijd een belemmering 
voor strafbaarheid, zo blijkt uit het arrest van de Hoge 
Raad waar het een veroordeling voor voorbereiding van 
verkrachting van een tienjarig fictief meisje op grond van 
artikel 46 Sr betrof (HR 27 mei 2014, ECLI: NL: HR: 2014: 
1233, NJ 2014/338 m.nt. Rozemond). 
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Conclusie A-G bij de Hoge Raad 20 januari 2015, ECLI: 
NL: PHR: 2015: 8/9/10 – Combinatie alcoholslot en 
strafrechtelijke vervolging
Op 22 september 2014 oordeelde het Hof Den Haag in drie 
afzonderlijke zaken dat het langs bestuursrechtelijke weg 
opleggen van een alcoholslot wegens rijden onder invloed 
moet worden beschouwd als een criminal charge in de 
zin van artikel 6 EVRM, hetgeen betekent dat een later 
ingestelde strafrechtelijke vervolging wegens diezelfde ge
draging afstuit op het ne bis in idembeginsel, neergelegd 
in artikel 68 Sr. Tegen dit oordeel van het Haagse hof heeft 
het Openbaar Ministerie cassatie ingesteld, hangende 
welke procedure alle lopende vervolgingen in vergelijkbare 
zaken zijn opgeschort. Op 20 januari jl. heeft AG Harte
veld conclusie genomen in deze zaken en zich achter het 
oordeel van het hof geschaard: het alcoholslotprogramma 
is gezien de lange duur (twee jaar) en de kosten daarvan 
(circa € 4.500,) alsmede gezien de consequenties bij niet
deelname aan het alcoholslotprogramma (ongeldigverkla
ring van het rijbewijs gedurende vijf jaar) een dermate 
ingrijpende sanctie dat deze een criminal charge in de zin 
van artikel 6 EVRM oplevert, hetgeen gezien het ne bis 
in idembeginsel in de weg staat aan een afzonderlijke 
strafrechtelijke vervolging voor dezelfde gedraging. Dit 
is eveneens het geval in zaken waarin het rijbewijs voor 
de duur van vijf jaar ongeldig is verklaard, omdat betrok
kene niet aan het alcoholslotprogramma deelneemt. Een 
strafrechtelijke vervolging behoort naar het oordeel van de 
AG nog wel tot de mogelijkheden indien naast het rijden 
onder invloed nog een ander strafbaar feit aan de orde is 
(bijv. art. 6 WVW). Naar verwachting doet de Hoge Raad 
op 17 maart a.s. uitspraak in deze zaken. 

Overig

Rapport P-G bij de Hoge Raad over de praktijk met 
betrekking tot strafbeschikkingen
In januari jl. verscheen het onderzoeksrapport van de pro
cureurgeneraal bij de Hoge Raad waarin hij verslag deed 
van zijn bevindingen ten aanzien van de wijze waarop het 
Openbaar Ministerie gebruik maakt van zijn bevoegdheid 
tot het uitvaardigen van strafbeschikkingen (art. 257a 
e.v. Sv). Het betreft hier een onderzoek dat de procureur
generaal (PG) bij de Hoge Raad heeft laten uitvoeren in 
het kader van zijn toezichthoudende taak op het Openbaar 
Ministerie ex artikel 122 lid 1 Wet RO. Deze bevoegdheid 
leed tot voor kort een vrij slapend bestaan, maar in overleg 
met het Openbaar Ministerie heeft de PG bij de Hoge 
Raad besloten hieraan meer inhoud te geven. Dit rapport – 
dat feitelijk is uitgevoerd door G. Knigge en C.H. de Jonge 
van Ellemeet (resp. AG en gerechtsauditeur bij de Hoge 
Raad) – is daarvan het eerste resultaat.

In het onderzoek concludeert de PG dat de wijze 
waarop het Openbaar Ministerie strafbeschikkingen 
uitvaardigt, op een aantal punten tekortschiet. Meest in 
het oog springend is de bevinding dat in 8% van de straf
beschikkingen die worden uitgevaardigd via het ZSM

traject of door de CVOM (Centrale Verwerkings eenheid 
Openbaar Ministerie), het bewijs onvoldoende is. Dit 
resultaat vormt naar het oordeel van de PG een ernstig 
te nemen indicatie dat de grondigheid en zorgvuldigheid 
waarmee de schuldvaststelling bij strafbeschikkingen 
moet plaatsvinden, in de praktijk te wensen overlaat. 
Het onderzoek levert overigens geen aanwijzing op dat 
eenzelfde probleem zou bestaan bij zaken die door het 
Openbaar Ministerie op de normale wijze op het parket 
zelf worden beoordeeld. Daarnaast constateert de PG dat 
in een groot aantal zaken (meer dan 16.000) een straf
beschikking wordt uitgevaardigd zonder dat voorafgaand 
wordt beoordeeld of sprake is van voldoende bewijs. Het 
betreft hier zogenoemde feitgecodeerde zaken waarvoor 
een vast boetetarief is vastgesteld en waarin het CJIB 
‘automatisch’ een strafbeschikking aanmaakt. Een der
gelijke gang van zaken is naar het oordeel van de PG in 
strijd met de grondgedachte achter de strafbeschikking, 
die immers een schuldvaststelling behelst en daarmee 
een beoordeling van het daaraan ten grondslag liggende 
bewijs veronderstelt. Voorts wijst de PG op het feit dat 
beoordeling van zaken in de praktijk veelvuldig – en met 
name in het kader van het ZSMtraject – plaatsvindt op 
basis van nietondertekende processenverbaal of op basis 
van door de politie mondeling verstrekte informatie. De 
inhoud van de strafbeschikking laat ook te wensen over: 
vaak is deze niet gedagtekend en ontbreekt daarin de 
juiste wettelijke kwalificatie van het feit alsmede de naam 
en de handtekening van de functionaris die tot uitvaardi
ging van de strafbeschikking heeft besloten. Zie nader het 
onderzoeksrapport Beschikt en gewogen. Over de naleving 
van de wet door het openbaar ministerie bij het uitvaardi-
gen van strafbeschikkingen, Den Haag 2014 (te raadplegen 
via www.rechtspraak.nl).
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RECHTGESCHIEDENIS

AAK20157757A
F. Brandsma

Collega Jansen schreef de vorige keer in deze rubriek dat 
hij de feestbundel voor collega Winkel vanwege een poststa
king in ZuidAfrika nog niet had kunnen inzien. In Gro
ningen lag toen al een exemplaar klaar voor inspectie, een 
exemplaar dat door een van de contribuanten was opge
haald in Napels, alwaar in september een Romeinsrechte
lijk congres plaatsvond. Het betrof een van de jaarlijkse 
afleveringen van bijeenkomsten van de zogeheten Société 
Internationale ‘Fernand de Visscher’ pour l’Histoire des 
Droits de l’Antiquité, afgekort SIHDA, met toevoeging van 
een H sinds de oorspronkelijk afkorting in het Frans wordt 
gebruikt voor iets anders. Aldaar werd de bundel feestelijk 
aangeboden aan prof. Winkel. Ik zeg bundel, maar zeg maar 
gerust bundels, want het zijn twee dikke pillen geworden, 
die samen meer dan 1000 bladzijden beslaan. De titel luidt: 
Meditationes de iure et historia. Wie er niet in heeft ge
schreven telt niet mee in de Romeinsrechtelijke wereld. Het 
voert te ver om hier wat voor overzicht dan ook te geven 
van de bijdragen, maar dat prof. Winkel gewaardeerd wordt 
door zijn collega’s blijkt overduidelijk uit dit huldeblijk.

Verder verscheen het afgelopen kwartaal een proef
schrift in rechtshistorisch Nederland, was er een rechts
historische oratie en vond het BelgischNederlands 
Rechtshistorisch Colloquium plaats.

De oratie was die van prof. Louis Sicking, die daarmee 
op 14 november jl. aan de VU het ambt van bijzonder 
hoogleraar Geschiedenis van het Volkenrecht vanwege de 
Aemilius Papinianus Stichting aanvaardde. De titel van 
zijn oratie luidde: De piraat en de admiraal. De orator 
omschrijft de inhoud van zijn betoog zelf aldus.

‘Iedere staat mag een piratenschip op volle zee overmeesteren en de piraten be
rechten, zoals met Somalische piraten gebeurt. Op piraterij is dus de universele 
rechtsmacht van toepassing. Piraterij neemt daarmee een bijzondere plaats in 
in het internationale recht. Anders dan vandaag de dag was in de middeleeuwen 
piraterij de norm. Maritieme handel en piraterij gingen hand in hand. Tegelijker
tijd recruteerden koningen en keizers hun admiralen onder piraten. Dit roept de 
vraag op hoe vorsten, staten en steden onderscheid aanbrachten tussen legaal en 
illegaal geweld op zee. Hoe gingen zij om met maritieme conflicten tussen elkaar 
en tussen elkaars onderdanen en burgers? Louis Sicking laat zien dat de pre
moderne conflicthantering en oplossing in de vloeibare wereld van de maritieme 
veiligheid in de eenentwintigste eeuw verrassend actueel is.’

Het proefschrift heet The Acquisition of Africa (1870-1914): 
the Nature of Nineteenth-Century International Law en is 
geschreven door Mieke van der Linden, die daarop op 19 
november jl. promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. 
Zij betoogt – volgens haar eigen samenvatting

‘dat de verwerving en opdeling van Afrika door Europese Staten aan het einde 
van de 19e eeuw op onrechtmatige gronden gebeurde. Zij laat zien dat Europese 
staten op basis van het internationaal gewoonterecht dat reeds werd ontwikkeld 
vóór en zelfs tijdens de 19e eeuw gebonden waren om hun verplichtingen ten 
opzichte van (de rechten van) Afrikaanse naties na te komen. De Europese staten 
hadden een juridische plicht om de verdragsbepalingen die zij overeen waren 
gekomen met Afrikaanse leiders niet te schenden.’ 

Het telt een dikke 300 bladzijden en ziet er gedegen uit, 
maar schrijver dezes is volstrekt onbevoegd over de inhoud 
te oordelen.

Het genoemde Colloquium ten slotte vindt eens in de 
twee jaar plaats en na Tilburg was nu Brussel, dat wil 
zeggen de Vrije Universiteit aldaar, aan de beurt om de bij
eenkomst te organiseren. Een Vrije Universiteit in België 
is trouwens iets heel anders dan een Vrije Universiteit in 
Nederland, maar daar gaat het nu niet om. Jong en oud, 
als ik zo oneerbiedig mag zijn, trad daar op in december 
van het afgelopen jaar. De sessies waren opgedeeld in ‘His
torische Rechtsvergelijking’, ‘Publiekrecht’, ‘Internationaal 
recht’, Staats en bestuursrecht’, ‘Privaatrecht’ en ‘Rechts
geschiedenis van de hedendaagse periode’. Ik kan onmoge
lijk alle 17 namen en titels opnoemen en als ik er een paar 
noem, krijg ik het verwijt dat ik anderen heb overgeslagen, 
dus ik volsta met een verwijzing naar de website waar de 
geïnteresseerde lezer meer details kan vinden: www.vub.
ac.be/events/2014/belgisch-nederlands-rechtshistorisch-
colloquium.

De bijdragen zullen gebundeld verschijnen ergens dit 
voorjaar volgens mijn verspieder.

RECHTSSOCIOLOGIE

AAK20157757B
Heleen Weyers

3 x 2 = 1 rechtssociologische signalement
In de afgelopen maanden zijn er zes publicaties versche
nen die interessant zijn voor mensen met rechtssociologi
sche belangstelling. Twee rapporten van onder andere het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), twee dissertaties 
en twee evaluatierapporten. 

Om met het laatste te beginnen: de medewerkers van 
het WODC Eshuis, Moolenaar en Van Tulder onderzoch
ten de instroom van civiele handelszaken (Memorandum 
2014-4 Daling instroom civiele handelszaken onderzocht). 
Zij gingen na of de maatregelen van de overheid invloed 
hebben op die instroom. Zo vroeg Eshuis zich af of de 
verhoging van de competentiegrens geleid heeft tot meer 
toestroom. Zijn bevinding is dat dit niet gemakkelijk is 
vast te stellen omdat bijna tegelijkertijd ook andere maat
regelen werden getroffen zoals verandering in griffierech
ten, in gesubsidieerde rechtsbijstand en in wetten, zoals 
bijvoorbeeld de zorgverzekeringswet, die ervoor zorgen dat 
de conflicten anders worden opgelost dan met een beroep 
op de rechter. Al dit soort zaken moeten dus tegelijkertijd 
worden meegenomen. De problemen met het vaststellen 
van effectiviteit houden daar niet op, Eshuis meent dat 
ook andere factoren een rol spelen. Moolenaar geeft enig 
inzicht in welke factoren dat zijn. Gedacht kan worden 
aan ontwikkelingen in werkloosheid, verkoop van nieuwe 
auto’s en veranderingen op de woningmarkt. Leuk aan het 
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rapport is dat een andere auteur, Van Tulder, wel denkt de 
invloed van het overheidsbeleid te kunnen vaststellen. En 
extra spannend wordt het rapport doordat ook nog twee 
referenten reageren. 

Meer specifiek evaluatieonderzoek is te vinden in WNT-
jaarrapportage 2013. Jaaranalyse en overzicht Wet norme-
ring bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipu-
blieke sector. WNT staat voor Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Deze 
wet is in 2013 in werking getreden en het onderzoek is het 
eerste dat gedaan is. Daardoor is het onderzoek niet zozeer 
een wetsevaluatie (die volgt later in 2015) maar een over
zicht van de bezoldiging en ontslagvergoedingen (dat ieder 
jaar opnieuw gegeven zal worden) en inzicht in de wijze 
van uitvoering van de wet. De bevinding van de onderzoe
kers is positief: de WNT wordt in ruime mate nageleefd. 
Ruim 95% van de topfunctionarissen ontving in 2013 een 
bezoldiging onder de voor hen toepasselijke norm en van 
de overige 5% (het gaat daarbij om meer dan 900 functies) 
valt het merendeel onder het overgangsrecht. Dat het een 
moeilijke wet was om in te voeren, blijkt uit de nieuwe 
wettelijke maatregelen die zijn genomen zoals de Aanpas
singswet WNT en de Reparatiewet WNT. 

Van de twee rapporten waar het SCP bij betrokken was, 
heeft er een heel veel belangstelling in de media gekregen 
en een heel weinig. Waarschijnlijk komt dat doordat het 
ene een potentieel gevaar beschrijft en het andere vooral 
een geruststellende boodschap heeft. Beide rapporten gaan 
over het draagvlak voor de overheid en dan vooral facto
ren die het maatschappelijk vertrouwen beïnvloeden. In 
het ene rapport gaat het om de participatie in Nederland 
vanuit het uitgangspunt dat meer participatie samen 
gaat met meer vertrouwen. In het tweede rapport staat 
de eventuele verdeeldheid in de samenleving centraal. De 
achterliggende gedachte is hier dat scherpe tweedelingen 
kunnen leiden tot maatschappelijk onbehagen. 

Verenigd in verandering: grote maatschappelijke orga-
nisaties en ontwikkelingen in de Nederlandse civil society 
laat (opnieuw) zien dat het veelvuldig opgeroepen schrik
beeld van vergaande individualisering en het verloren 
gaan van gemeenschapszin in Nederland geen empirische 
grond heeft. Zo blijft het totale aantal lid en donateur
schappen van grote maatschappelijke organisaties groot 
(feitelijk is er een flinke toename sedert 1980 en slechts 
een kleine afname sedert 2009). Er is wel sprake van ver
andering in de lidmaatschappen. Er is krimp bij organisa
ties als vakbonden, politieke partijen en kerken en groei bij 
sportieve en recreatieve organisaties en bij consumenten
organisaties. Naast een verandering wat betreft het soort 
organisaties waar burgers zich aan verbinden, constate
ren sleutelfiguren ook een verandering in de duur van de 
verbinding: mensen dragen liever bij aan een kortlopend 
project dan dat ze in een bestuur gaan zitten. Dus, hoewel 
veranderd in karakter, blijft Nederland participatieland.
Het rapport dat veel aandacht heeft gekregen is Ge-
scheiden werelden. Een verkenning van sociaal-culturele 
scheidslijnen. In dit rapport worden de maatschappelijke 
tegenstellingen in Nederland beschreven. Duidelijk is dat 

de maatschappelijke tegenstellingen een ander karakter 
hebben dan pakweg dertig jaar geleden. Waar voorheen 
vooral de sociaaleconomische verschillen centraal ston
den (zoals die tussen arm en rijk, tussen werkgevers en 
werknemers) vragen nu sociaalculturele verschillen de 
aandacht. De meeste bekende nieuwe scheidslijn is die van 
opleidingsniveau. Over die scheidslijn gaat het rapport 
en dan vooral over de politieke consequenties ervan. Het 
blijkt dat hoger opgeleiden vaak universalistische opvat
tingen hebben, positief zijn over open grenzen, andere 
culturen en het toelaten van immigranten. Lager opgelei
den zijn eerder chauvinistisch. Zij vragen aandacht voor 
de nadelen van open grenzen en immigratie en zijn zeer 
kritisch over de Europese Unie. Dat deze scheidslijn, naar 
alle waarschijnlijkheid, niet zal leiden tot een groot conflict 
komt doordat er tussen deze twee uitersten een heel grote 
groep van mensen staat (de meerderheid van de bevolking) 
die een gematigde positie ten aanzien van de genoemde 
thema’s staat. Dit en nog veel meer over die twee groepen 
(zoals verschil in vertrouwen in de politiek, verschillen 
in waardering voor elkaar, het ontbreken van wederzijds 
contact) is te vinden in dit behartigingswaardig rapport.

De twee proefschriften betreffen twee heel verschillende 
onderwerpen. In Nijmegen promoveerde Sophie Scholten 
op een onderzoek naar de privatisering van immigratie
controle en in Maastricht Wendy VerdonkKleinjan op een 
onderzoek naar de Tabakswet.

Sedert de jaren 80 zijn private vervoerders zoals 
luchtvaartmaatschappijen en wegtransporteurs mede 
verantwoordelijk gemaakt voor het voorkomen van illegale 
immigratie. Aan hen is de verplichting opgelegd hun 
passagiers te controleren op geldige reisdocumenten. Als 
een passa gier niet over dergelijke documenten beschikt, 
moet de vervoerder hem weigeren. Treft de overheid een 
dergelijke immigrant toch aan dan wordt de vervoerder 
gesanctioneerd. Sophie Scholten heeft in haar proefschrift 
Privitisation of immigration control onderzocht wat deze 
vervoerdersaansprakelijkheid betekent. Ze heeft daarbij 
zowel gekeken naar de juridische ontwikkelingen, als naar 
de praktijk. Kenmerkend voor deze maatregelen is dat pri
vate partijen betrokken worden bij de grensbewaking en 
dat de plaats waar deze bewaking plaats vindt, verplaatst 
wordt naar plekken ruimschoots voor de grens. Scholten 
spreekt dan ook van ‘remote control’. Een gevolg van de 
 maatregel is dat vervoerders en passagiers elkaar zijn 
gaan zien als een risico; het vervoeren van bepaalde pas
sagiers kan immers boetes opleveren. Tegelijkertijd zijn 
vervoerders ook een risico voor passagiers geworden; zij 
kunnen als controleurs voor de staat ‘tegenstanders’ van 
de passagiers zijn. Kortom, de relatie tussen passagier en 
vervoerder is behoorlijk veranderd. Misschien belangrijker 
nog is dat met deze privatisering vluchtelingen in de knel 
kunnen komen. Door de ‘remote control’ kunnen zij im
mers hun verhaal niet meer doen bij de overheid. Vanzelf
sprekend waren de vervoerders niet heel enthousiast over 
de nieuwe toebedeelde taak en zeker niet met de manier 
waarop het voldoen eraan geregeld werd. Scholten laat 
zien hoe de Nederlandse en Engelse overheid de topdown 
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benadering hebben moeten inruilen voor een benadering 
waarin meer ruimte was voor overleg. Ze heeft daarbij 
oog voor verschillen tussen de verschillende vervoerders 
afhankelijk van de nationale situatie en van de relationele 
afstand tussen handhaver en gereguleerde partijen. Schol
ten vindt een bevestiging van de meest algemene stelling 
in de rechts sociologie: als de afstand groter is, is de reactie 
formeler. Een must voor iedereen die geïnteresseerd is in 
migratierecht. 

VerdonkKleinjan, medewerker van de Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit promoveerde in november 
op het boek Supervision, compliance and societal effects. 
Zij onderzocht de effectiviteit van twee elementen van 
de Tabakswet: de invoering van de rookvrije werkplek in 
2004 en de invoering van de leeftijdsgrens van 16 jaar bij 
de verkoop van tabak in 2003. Zij keek enerzijds naar de 
mate waarin mensen zich aan de regels houden en ander
zijds of daarmee het effect bereikt wordt dat de wetgever 
beoogt. Ze bespreekt verder in hoeverre haar onderzoek 
nieuwe inzichten geeft ter verbetering van het toezicht. 
Een zwakte in haar onderzoek naar de naleving van het 
rookverbod is dat werkgevers zelf rapporteren of ze het 
rookverbod naleven. Dat doen ze in overgrote getalen: 
de naleving in 2008 is vastgesteld op 96%. Daar staat 
tegenover dat onderzoek naar de blootstelling aan tabaks
rook laat zien dat werknemers dat nog steeds regelmatig 
overkomt: 52% van deze werknemers melden dat dit 
gebeurt. Onduidelijk is hoe vaak. Een duidelijke conclusie 
ten aanzien van de effectiviteit valt er naar mijn mening 
daarom nog niet te trekken. 
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