FINANCIEEL STRAFRECHT
ZUINIG MET AANSPRAKELIJKHEID
VAN BESTUURDERS

D

e ﬁnancieel-economische wetgeving bevat een grote hoeveelheid voorschriften die zich richten tot rechtspersonen. Indien een rechtspersoon deze wettelijke verplich-

tingen schendt, zal hij in de regel een economisch delict, een
beboetbare overtreding en een onrechtmatige daad plegen. De
rechtspersoon kan daarvoor dan strafrechtelijk worden vervolgd

FINANCIEEL RECHT
BELEGGINGSONDERNEMINGEN
BIEDEN CONSUMENTEN HANDREIKING.
YEAH RIGHT!

G

rote persberichten op 29 januari 2015. De branche- en beroepsorganisaties VV&A, VEOV, DUFAS, DSI, VBA en de
Nederlandse Vereniging van Banken publiceren een con-

sumentenbrief. Het onderwerp? ‘Welke vragen stelt u over het

of bestuurlijk worden aangepakt en kan civielrechtelijk aan-

beleggingsbeleid?’ Gedachte zou zijn – zo is in de persberichten

sprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade.

en op de sites van deze organisaties terug te lezen – dat consu-

In het strafrecht en het bestuurlijk boeterecht kunnen naast de

menten met de antwoorden op deze vragen kunnen beoordelen

rechtspersoon in voorkomend geval ook de bestuurders van die

of het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming past bij

rechtspersoon worden bestraft. Zij kunnen aansprakelijk wor-

hun behoeften en wensen. Op zich een nobel streven, toch?

den gesteld wegens feitelijk leiding geven aan de verboden ge-

Tegelijkertijd is het een opzichtige poging de onderzoeksplicht

dragingen van hun rechtspersoon. De wettelijke regeling

van consumenten te beïnvloeden. Teksten als “het betreft een

spreekt daarbij geen voorkeur uit: de strafvervolging of bestuur-

overzicht van vragen die een consument in ieder geval zou moeten

lijke beboeting kan zich derhalve richten op de rechtspersoon,

stellen” wekken op z’n minst de indruk dat de branche tracht

op de bestuurder(s) of op beide(n) tezamen.

het evenwicht tussen onderzoeksplicht (consument) en mede-

In het civiele recht geldt daarentegen wèl een duidelijke voor-

delingsplicht (beleggingsondernemingen) te verleggen ten gun-

keur in de aansprakelijkstelling. Zie bijvoorbeeld HR 6 februari

ste van de eigen branche.

2015, ECLI:NL:HR:2015:246. Indien de rechtspersoon een on-

Maar boven alles getuigt de consumen-

rechtmatige daad heeft gepleegd doordat hij zijn wettelijke ver-

tenbrief van een onvoorstelbare naïviteit

plichtingen niet is nagekomen, geldt als uitgangspunt dat al-

en overschatting van de consument.

leen de rechtspersoon zelf aansprakelijk is voor daaruit

Want wat weet een consument nu van

voortvloeiende schade. Slechts onder bijzondere omstandighe-

het verschil tussen een strategische en

den bestaat ruimte voor bestuurdersaansprakelijkheid. Aan de

tactische asset allocatie? Wat een asset

bestuurder moet een ernstig en persoonlijk verwijt kunnen

allocatie is snapt die consument al hele-

worden gemaakt. In het bijzonder is vereist dat hij wist of rede-

maal niet. Of het verschil tussen funda-

lijkerwijze had behoren te begrijpen dat

mentele, technische of kwantitatieve analyse? En als hij zegt

schade zou optreden waarvoor de rechts-

het te snappen (ook beleggers lijden aan zelfoverschatting), dan

persoon geen verhaal zou bieden. Daar-

doorgrondt hij het niet, zo blijkt uit onderzoek.

mee ligt de lat voor bestuurdersaanspra-

Zolang 63% van de Nederlanders nog denkt dat een vastgoed-

kelijkheid in het civiele recht hoger dan

fonds vastgoed opkoopt met achterstallig onderhoud, dat op-

in het strafrecht en het bestuurlijk boe-

knapt en vervolgens weer verkoopt met winst verkoopt (zoals

terecht.

bleek uit onderzoek van AXA Investment Management uit

De civiele kamer van de Hoge Raad acht

2008), kan de consument echt helemaal niets met het antwoord

een hoge drempel voor aansprakelijkheid

op een vraag als ‘Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleg-

van een bestuurder tegenover een derde gerechtvaardigd door de

gingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?’ of gelikt com-

omstandigheid dat primair sprake is van handelingen van de

mercieel antwoord op de vraag ‘Hoe komt u eigenlijk bij uw ver-

vennootschap en door het maatschappelijk belang dat wordt

wachtingen over rendementen en risico’s?’

voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate

Laat de branche zich nu eindelijk eens bewust zijn van de asym-

door defensieve overwegingen laten bepalen.

metrie die bestaat in kennis en ervaring op het gebied van be-

Mij dunkt dat die argumenten evenzeer gelden voor de straf-

leggingen en beleggingskeuzes tussen haar en de consument.

rechtelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid. Het uit-

Het is de branche die allereerst moet zorgen dat de klant zijn

gangspunt dat de rechtspersoon de primaire dader is en dat

behoeften en wensen deelt door de goede informatie bij de con-

slechts onder bijzondere omstandigheden aanleiding is voor

sument op te halen en door te vragen (en op dat vlak doet de

bestuurdersaansprakelijkheid ‒ omdat het bedrijfsleven niet

NVB goed werk door consumenten in de ﬂyer ‘Beleggen? Bereid

gebaat is bij bange bestuurders ‒ zou ook op het terrein van

u goed voor’ begrijpelijk uit te leggen waarom de bank de con-

strafrecht en het bestuurlijk handhavingsrecht als leidraad

sument het hemd van het lijf vraagt). Maar het is vervolgens

moeten dienen.

ook de branche die als professional moet zorgen dat de consument de producten en diensten krijgt die daarbij passen.

Daan Doorenbos is hoogleraar ondernemingsstrafrecht aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en partner bij Stibbe.

Advocaat William Schonewille is partner bij BarentsKrans.
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INGELSE IN
VOORZITTER

INTERVIEW

WONDERLAND
ONDERNEMINGSKAMER NEEMT AFSCHEID

Peter Ingelse neemt binnenkort afscheid als voorzitter van de
Ondernemingskamer. Na een vruchtbare carrière als universitair
docent, advocaat en rechter kijkt hij terug op zijn ontwikkeling
als jurist. “De jonge generatie is legistischer dan wij.”
DOOR MIEK SMILDE

FOTO’S CHANTAL ARIËNS
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Z

ijn kamer op het gerechtshof kijkt uit op het IJ en de

de Hoge Raad. Deze constructie is historisch zo gegroeid,

kade van Noord. Vroeger was daar het galgenveld,

weet Ingelse. Toen de Ondernemingskamer in 1971 werd

de plek waar geëxecuteerde misdadigers werden ten-

opgericht, moest het college een zekere status krijgen,

toongesteld ter afschrikking van nieuwkomers. Bijna vier-

vond men. Het gerechtshof was daarvoor de geëigende

honderd jaar later is Amsterdam-Noord het nieuwe Ber-

plaats. Bovendien zat de Belastingkamer ook al bij het

lijn. Hip and happening. Aan weerszijde van het water

hof. Haar cijfermatige expertise was voor de Onderne-

verrijzen in hoog tempo architectonische kunstwerken,

mingskamer van belang.

een muziekgebouw, een ﬁlmmuseum, een Paleis van Jus-

De eerste aanleg in belastingzaken is inmiddels naar de

titie. Aan de buitenkant is het inderdaad een paleis, deze

rechtbank verhuisd. De Ondernemingskamer niet. Ingel-

witte kolos van de hand van Claus & Kaan Architecten.

se geeft wat omﬂoerst antwoord op de vraag of het hoger

Binnen zijn de kamertjes klein.

beroep in zijn vakgebied niet node wordt gemist. “Men-

Maar niet die van Peter Ingelse. Zijn kamer ligt aan de

sen kunnen natuurlijk wel in cassatie. Bovendien is de

oostkant van het gebouw en heeft daardoor vrij uitzicht.

Ondernemingskamer vrij zwaar bezet, we zitten met z’n

Gezeten achter zijn bureau, bezaaid met dossiers en boe-

vijven. Om in hoger beroep met nog meer rechters te

ken, ziet de voorzitter van de Ondernemingskamer de

gaan zitten, lijkt me wat erg veel. Verder is de enquête

pontjes heen en weer varen vanaf het Centraal Station en

onze core business. We hebben zo’n tweehonderd zaken per

terug. Als de lucht openbreekt en de mist wegtrekt, ont-

jaar waarvan tweederde enquêtes. Daarvan is de eerste

vouwt de hele stad zich voor zijn ogen. Bij helder weer

fase, het belangrijkste deel van ons werk, eigenlijk een

zijn zelfs de kantoortorens van de Zuidas te zien. “Mijn

voorlopige beslissing. De vaststelling van de feiten is

uitzicht is als een haardvuur”, geeft Ingelse aan, terwijl hij

daarin wat minder deﬁnitief dan in andere procedures.

de luxaﬂex verder omhoog trekt. “Ik kan heel lang naar

Appèl wordt dan ook wat minder gemist.”

buiten kijken en ondertussen toch veel nadenken.”

Natuurlijk zou hoger beroep zinvol kunnen zijn, zegt Ingelse. Maar het zou ook betekenen dat zaken weer langer

VEELZIJDIG

gaan duren. Daarop lijkt niemand te wachten. “Zowel in

Ingelse heeft een lange en veelzijdige juridische carrière

het enquêterecht als in het medezeggenschapsrecht staat

achter de rug. Achtereenvolgens was hij wetenschappe-

dat de Ondernemingskamer de zaak behandelt met de

lijk medewerker, advocaat en rechter. Daarnaast schreef
hij vele artikelen in het Nederlands Juristenblad, maar ook
stukjes voor de Volkskrant. Anderhalf jaar woonde hij in

WIE IS PETER INGELSE?

Turkije waar hij in Ankara als resident twinning advisor mee-

Peter Ingelse werd in 1945 geboren in Zwitserland,

werkte aan de vormgeving van het hoger beroep in het

waar zijn vader werkte als werktuigbouwkundig in-

Turkse recht. De mogelijkheid om in appèl te kunnen,

genieur. Zijn moeder is Zwitsers. Hij groeide op in

was namelijk een van de wensen die de Europese Unie

de buurt van Haarlem waar hij op het Stedelijk

had in de onderhandelingen over een mogelijke toetre-

Gymnasium zat. Aansluitend studeerde hij rechten

ding van Turkije. Samen met zijn Turkse counterpart en een

in Groningen, en werd daar wetenschappelijk me-

groot team van vooral Nederlandse, maar ook Zweedse,

dewerker van professor Cahen. In 1973 volgde Ingel-

Franse en Duitse experts moest Ingelse 1000 Turkse rech-

se de hoogleraar privaatrecht naar Amsterdam en

ters en 1200 stafmedewerkers opleiden. Hij organiseerde

werd hij advocaat-stagiaire bij van Doorne & Waren-

congressen, trainingen en het schrijven van handboeken.

dorf. Na zijn stage richtte hij samen met Bert Vogel

Het project werd keurig op tijd voltooid, maar had geen

en Gerard van Asperen een eigen kantoor op dat zich

succes. Tot op de dag van vandaag is het hoger beroep in

specialiseerde in sociale rechtshulp en politiek ge-

Turkije niet ingevoerd. “De operatie is geslaagd, maar de

tinte zaken.

patiënt is nog niet in leven”, zoals Ingelse het formuleert.

Na ruim zeventien jaar advocatuur stapte Ingelse in
1991 over naar de rechterlijke macht. In 2009 volgde

MEESTE SPOED

hij Huub Willems op als voorzitter van de Onderne-

Opvallend genoeg werkt Ingelse nu zelf bij een afdeling in

mingskamer. Op 1 mei 2015 neemt hij afscheid, om-

de rechtspraak die geen hoger beroep kent. De Onderne-

dat hij dan de leeftijdsgrens voor rechters, zeventig,

mingskamer oordeelt in vrijwel alle zaken als eerste en

heeft bereikt. Hij blijft wel actief, “maar ik verklap

enige feitelijke aanleg. Bij de rechtbank kan men daar-

nog niet waarmee”.

voor niet terecht. De Ondernemingskamer is onderge-

Peter Ingelse is getrouwd, heeft vier kinderen uit

bracht bij het Amsterdamse gerechtshof. Wie het niet

twee verbintenissen en vijf kleinkinderen.

met haar uitspraken eens is, kan alleen nog in cassatie bij
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INTERVIEW

meeste spoed”, legt Ingelse uit. “Niet met
spoed, maar met de meeste spoed. Dat geeft
wel de indicatie dat de zaak snel afgelopen
moet zijn. In dat licht is het ontbreken van
een mogelijkheid tot appèl wel te verteren.”

TROMPET

vorderen. Ingelse vond van wel en dagvaard-

“WE MOETEN WAKEN
VOOR HET
SLUIPENDERWIJS
AFKALVEN VAN DE
ONAFHANKELIJKHEID
VAN DE RECHTER”

de de verhuurder. Rechtbankpresident Asscher, die de zaak behandelde, ging – “met
kennelijk plezier” – zelf kijken in de Lepelstraat. Hij zag geen bezwaar tegen een kortgedingbehandeling en kende uiteindelijk 75
procent van de vordering toe. “Ik had toen

Ingelse studeerde rechten in Groningen om-

wel even het gevoel een kleine bijdrage te

dat hij, zoals hij zegt, niet beter wist. Zijn

hebben geleverd aan een wat rechtvaardiger

vader was werktuigbouwkundig ingenieur

samenleving”, formuleert Ingelse een beetje

en zijn moeder gaf op latere leeftijd rondleidingen in di-

zuinig. “Het recht was voor ons destijds echt een middel

verse musea. Zijn twee broers − Ingelse is de middelste −

waardoor je maatschappelijke misstanden kon aanpak-

kozen voor een andere carrière. De een werd leraar Frans,

ken. ‘Structurele rechtshulp’ noemden we dat.”

de ander organist.
Als hij zelf getalenteerder was geweest, was Ingelse graag

BUREAUCRATISERING

musicus geworden. “Muziek maken is veel leuker dan ju-

De idealen van toen lijken in dertig jaar tijd vervlogen. De

rist zijn. Denk ik. De hele tijd iets moois maken is toch

sociale advocaten van destijds kozen vrijwel zonder uitzon-

wat anders dan vonnissen schrijven. Maar ik ben er niet

dering voor de commerciële praktijk of een andere carriè-

geschikt voor. Toen ik dertien was speelde ik trompet,

re. Niemand leeft meer van toevoegingen alleen. Kraken

maar ik oefende nooit.”

is inmiddels strafbaar en op de Middellandse Zee dobberen

In het tweede jaar van zijn studie rechten overwoog hij

bootjes met honderden vluchtelingen.

over te stappen naar bouwkunde, omdat hij architect wil-

Ingelse geeft toe dat die realiteit hem soms moedeloos

de worden. Zijn ouders raadden hem aan eerst zijn kandi-

stemt. “Waar halen wij het recht vandaan om te zeggen dat

daatsexamen te halen. Daarna kon hij nog alle kanten op.

mensen hier niet binnen moeten komen?” vraagt hij reto-

“En toen kreeg ik opeens plezier in het vak.” Zijn hoogle-

risch. “Tegelijkertijd vind ik niet dat iedereen binnen moet

raar privaatrecht, Cahen, vroeg hem wetenschappelijk

komen. Het zijn vragen waarop ik geen antwoord heb.”

medewerker te worden. Later volgde hij Cahen naar Am-

Wat hij wel weet, is dat het recht als ordenings- en be-

sterdam waar hij ook advocaat werd, eerst bij Van Door-

schermingsinstrument een kostbaar goed is dat niet mag

ne, later bij het door hem zelf en anderen opgerichte ad-

worden verkwanseld onder de druk van bezuinigingen.

vocatenkantoor Vogel Ingelse & Van Asperen. Een foto van

Hij is ronduit tegen de verhoging van griffierechten en het

dat kantoor aan de Sarphatistraat hangt nog steeds op

terugschroeven van de vergoedingen voor geﬁnancierde

zijn kamer.

rechtshulp. “De – naar ik vrees nog steeds niet verlaten –
gedachte dat rechtspraak kostendekkend moet zijn, vind

KRUISRAKETTEN

ik absurd. Rechtspraak vervult een functie die breder is

Ingelse maakte de overstap van het chique Van Doorne

dan iemand gelijk geven. Het gaat niet alleen om particu-

naar zijn eigen praktijk in een tijd dat de sociale advoca-

liere belangen. De rechtspraak maakt jurisprudentie die

tuur smoel kreeg. Gedreven door idealen als gelijke kan-

een veel breder effect kan hebben. Door die Lepelstraat-

sen voor iedereen, probeerden hij en zijn generatiegeno-

zaak werden er meer comités actief die achterstallig on-

ten het recht in te zetten voor democratische doeleinden.

derhoud aankaartten en de buurt hielpen opknappen. Na-

Het was de tijd van krakers, uitkeringsgerechtigden en

tuurlijk is het een wens van de maatschappij om de

kernwapens die de wereld uit moesten, te beginnen uit

rechtspraak efficiënt in te richten en daar moeten we alles

Nederland. Ingelse vorderde samen met Phon van der Bie-

aan doen. Maar bureaucratisering loert. En ook centralise-

sen, tegenwoordig bekend van onder meer Advocaten voor

ring. Rechterlijke besturen krijgen en nemen steeds meer

Advocaten, namens 20.000 cliënten een verbod op de

invloed. Centrale regievoering komt eraan. Er moet ge-

plaatsing van kruisraketten. Hij verloor de zaak in drie

waakt worden voor het sluipenderwijs afkalven van de on-

instanties.

afhankelijkheid. Dat gebeurt namelijk ook als men welis-

Begin jaren tachtig behandelde Ingelse ook de zogeheten

waar de onafhankelijke rechter koestert en een eigen

Lepelstraatzaak die veel plaatselijke pers trok. Het was een

terrein gunt, maar tegelijk vriendelijk en beslist bepaald

kortgedingprocedure tegen de eigenaar van een ﬂink aan-

werk van zijn schouders neemt en concentreert in centrale

tal panden in die straat met behoorlijk achterstallig on-

besluitvormingsmechanismen. In dit verband: al die na-

derhoud. Destijds twijfelden veel juristen of je wel nako-

druk op doorlooptijden is ook overdreven. Ja, we moeten

ming van de onderhoudsverplichting in kort geding kon

snel en efficiënt werken, maar rechtspraak kost ook tijd.
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Leg dat wat vaker uit en herhaal dat; en herhaal dat nog eens.”
“En wat betreft de rechtsbijstand van advocaten”, brandt Ingelse nog even na: “Ik vind
het fout dat iedereen straks mogelijk eerst
langs het Juridisch Loket moet alvorens hij
een advocaat mag raadplegen.”

mie (groei) aan haar zijde vond. Babyboo-

“RECHTERS KIJKEN
NAAR DE AARD VAN
DE REGEL, MAAR WE
MOGEN ONS DAARBIJ
WEL ENIGE RUIMTE
PERMITTEREN”

mers zijn gesteld op hun vrijheid en ontlenen er hun identiteit aan.
“Ik merk dat de jongere generatie rechters
weer wat dichter bij de wet blijft dan de
mijne”, geeft Ingelse toe. “De jongeren zijn
in mijn ogen legistischer. Ik las onlangs een
column van Maxim Februari over Alice in
Wonderland die ik in dit licht toepasselijk

DE GRENZEN VAN DE WET
Zelf maakte Ingelse op zijn 45-ste de overstap

vind. Het ging over de vraag of een schild-

naar de rechterlijke macht. Hij heeft er nooit spijt van ge-

pad een hond was. Wat was het geval? Iemand stapte met

had. Weliswaar is het vak van rechter minder dynamisch

een schildpad in de trein − het speelt zich af in Groot-Brit-

dan dat van advocaat, zegt hij lachend, maar een rechter

tannië − en vroeg aan de conducteur of hij voor de schild-

moet feitelijk en juridisch gezien meer ﬁjn slijpen. Niet

pad een apart kaartje moest kopen, zoals je dat voor een

alleen argumenten ten faveure van een cliënt aandragen,

hond moet doen. De conducteur redeneerde dat een konijn

maar door alle feiten en meningen heen die ene juiste lijn

een hond is en een kat ook. Voor beide dieren zou je een

snijden. En beslissingen nemen. “Dat vind ik leuk.”

apart kaartje moeten kopen. Maar een schildpad was een

De Ondernemingskamer biedt wat dat betreft ook voldoen-

insect, zei de conducteur. In dit geval had de reiziger dus

de uitdaging. Ingelse geeft een voorbeeld. “In 1994 werd de

geen extra kaartje nodig.

onmiddellijke voorziening in het enquêterecht ingevoerd.

“Februari stelde in zijn column dat door logica en taal de

Sindsdien hebben wij de bevoegdheid heel snel en ook

werkelijkheid er heel raar kan gaan uitzien, zoals in Alice

heel diep in een onderneming in te grijpen. Wij kunnen

in Wonderland het geval is. Om sommige uitspraken te

waar nodig bestuurders schorsen en er een ander neer zet-

begrijpen en regels toe te passen heb je meer context no-

ten. Dat hakt erin. Vaak gaat de procedure helemaal niet

dig. Een schildpad is geen insect. Maar in de context

om de enquête, maar alleen maar om de ingreep. Daarmee

krijgt die vreemde uitspraak wel betekenis.

hebben we invloed, niet alleen op een onderneming, maar

“Juristen zijn voortdurend bezig met taal en proberen zo

ook op het ondernemingsrecht in bredere zin. Ik kan niet

precies mogelijk te redeneren. Wij rechters doen niet an-

ontkennen dat ik er plezier in heb om in de concrete zaak

ders. Wij kijken natuurlijk naar de aard van de regel,

op zoek te gaan naar de oplossing die past, die partijen

maar we mogen ons daarbij wel enige ruimte permitte-

echt verder helpt, ook als die oplossing ingrijpend is.”

ren, meen ik. Ik denk dat je het verhaal van de schildpad,

Ingelse durft daarbij de grenzen van de wet te verkennen.

of het nu een insect is of een hond, overtuigend kunt uit-

Net als zijn voorganger Huub Willems proﬁleert hij zich

leggen. Overtuigend uitleggen, motiveren, dat is onze

als iemand die meningen heeft − “wel anders en wat min-

taak en dat leidt tot betere rechtspraak. Ik zeg uiteraard

der uitgesproken”. Misschien is het een kenmerk van zijn

niet dat rechters het recht in eigen hand moeten nemen

generatie die de geschiedenis (geen oorlog) en de econo-

en er maar een beetje op los kunnen interpreteren. Ik

(advertentie)

Beheer uw cliënten, uren en declaraties
voor slechts €20,- per maand per advocaat
Vraag de gratis demo aan op www.urios.nl of bel ons
voor een kosteloze demonstratie bij u op kantoor!

Westerweg 155 | 1815 JJ Alkmaar
tel 072 512 22 05 | info@urios.nl | www.urios.nl
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houd mij aan de wet. Maar ik kijk wel naar de strekking

baar. Op dat punt hebt u misschien wel gelijk. We probe-

van die wet en die gaat verder dan de Memorie van Toe-

ren zo precies mogelijk op te schrijven waar een zaak over

lichting.”

gaat en daarbij is jargon een makkelijk hulpmiddel. We
schrijven nog steeds thans in plaats van nu. Is dat erg? Ik

PLECHTIGE TAAL

denk niet dat het daarin zit. Een beetje plechtige taal, dat

U zegt dat juristen voortdurend bezig zijn met taal en proberen zo precies

mag toch? Heden in plaats van vandaag. Tja. Aan de ande-

mogelijk te formuleren. Waarom worden ze dan doorgaans toch zo slecht

re kant, Angelsaksische uitspraken worden meer vanuit

begrepen?

de tenen geschreven dan de onze, heb ik het idee. Daarin

“Worden we nou zo slecht begrepen?”

komen ook wel ingewikkelde juridische termen voor,
maar de Britten en Amerikanen gebruiken aansprekender

Ik ben bang van wel.

taal. Kantonrechters hebben dat ook. Ook die zijn in hun

“Misschien komt het doordat we de neiging hebben een

uitspraken vaak wat directer. Ik denk dat de verplichte

verhaal voor professionals op te schrijven. Op de zitting

procesvertegenwoordiging een rol speelt. Als rechter weet

doe ik altijd mijn best begrepen te worden, zeker ook door

ik dat er een advocaat zit en ik ga ervan uit dat hij wel de

de procespartijen om wie het gaat. Ik richt mij heel vaak

vertaalslag naar zijn cliënt maakt. Daardoor blijft het

tot partijen, soms tot verdriet van de advocaten die bang

recht abstracter dan het misschien hoeft.

zijn dat hun cliënten iets zeggen waarop zij niet zitten te

“Misschien dat de verplichte procesvertegenwoordiging

wachten. Ik vind het belangrijk dat partijen de rechter en

moet worden afgeschaft. Waar halen we eigenlijk het

de procedure waarin zij zitten begrijpen en ik vlij mij met

recht vandaan om tegen iemand te zeggen dat hij zijn ei-

de gedachte dat dat soms ook best lukt. Maar als we over

gen zaak niet mag bepleiten, dat hij zich zelf niet mag ver-

een ingewikkelde ontvankelijkheidskwestie praten, is dat

tegenwoordigen? Soms kan een betrokkene het beter zelf zeg-

voor een buitenstaander inderdaad moeilijk te volgen. En

gen. Wie weet komt dat ook de begrijpelijkheid van het

onze uitspraken zijn misschien ook niet altijd even lees-

recht ten goede.”
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DE TIEN GEBODEN VAN GERM

E

en kleine veertig jaar geleden had ik als stagiaire eens

veel mensen vinden dat zonde. Dan kun je beter in goed overleg

per twee maanden corvee. Je kreeg op vrijdag een stapel-

de alimentatie lager maken. Pas na die uitleg kon ik mijn be-

tje dossiers en diende de week daarop dan dagelijks naar

wondering uitspreken voor zijn antwoord ter zitting. Volstrekt

de rechtbank te gaan. Op donderdag moest bijvoorbeeld de fail-

inhoudsloos, toch met respect voor de steller van een indrin-

lissementszitting worden bijgewoond, ten behoeve van kan-

gende of misschien zelfs rare vraag, en er geen twijfel over la-

toorgenoten en correspondenten, om te persisteren bij door hen

ten bestaan dat verdere vragen zouden leiden tot niets.

gedane verzoeken tot faillietverklaring. ’s Middags volgde dan

Een paar maanden later had ik een pleidooi in Breda, in een

het ophalen van de uitspraken in kort geding, een gezellige be-

handelszaak. De eiser werd bijgestaan door een leeftijdgenoot

doening waarbij het gesprek met de andere corveeërs zo af en

van mij, die op zeker moment werd onderbroken door de peste-

toe werd onderbroken omdat je naar binnen moest om het dic-

rige vraag van een van de rechters hoe hij de door hem gestelde

tum aan te horen en de grosse in ontvangst te nemen.

overeenkomst zag in het licht van artikel 85 van het toenmalige

Op dinsdag waren er de echtscheidingscomparities en was het

EEG-verdrag, dat zich richtte tegen concurrentiebeperkende af-

de bedoeling in de gang van het Paleis van Justitie de cliënten,

spraken. Terug op kantoor deed ik vrolijk verslag van het daarop

over het algemeen pro-deanen, uit de rij wachtenden te selecte-

gevolgde gehakkel. Mijn patroon bedierf de pret. “Als het jou

ren zodat ze niet onbegeleid naar binnen hoefden. Terzijde: pas

was gevraagd, wat had je dan gezegd?”, vroeg hij.

een jaar later publiceerde Ars Aequi het zwartboek ‘De leemte in

In de afgelopen veertig jaar is het gaan dagen. Als er in een be-

de rechtshulp’ waarin de maat werd genomen van de kwaliteit

spreking of op een zitting wordt gevraagd naar de details van

van de bijstand in toevoegingszaken.

pak ’m beet een aanrijding of naar mijn visie op een arrest van

Maandagmorgen was het het eenvoudigst. Dan moesten er vol-

de Hoge Raad dat ik niet ken, moet ik meteen zeggen dat ik het

machten worden ingeleverd voor verlaging van de kinderali-

niet weet. Dat kost nog steeds moeite, beken ik.

mentatie. Daar was dan eerder overeenstemming over bereikt

Over het goede antwoord op de vraag van mijn patroon was ik

zodat er geen partijen in persoon hoefden te verschijnen maar,

nog aan het tobben toen ik een paar maanden na het incident

raadselachtig genoeg, wel twee procureurs moesten opdraven

pleitte voor een weekblad dat allerlei merkwaardige strapatsen

om die volmachten aan de rechter van dienst ter hand te stel-

van een notaris had beschreven. In het artikel was ook vermeld

len. Dat was een oudere vice-president die bij een van die zittin-

dat een cliënt van de notaris in kwestie een tuchtklacht had in-

gen eens plotseling met aandacht het papierwerk bekeek en

gediend. Op zeker moment vroeg de kamervoorzitter aan de ad-

vervolgens zei: ‘Het zijn zeker Surinamers?’. Het was meer een

vocaat van de notaris wiens reputatie onrechtmatig zou zijn af-

constatering dan een vraag, maar toch viel er een stilte. Die

gebroken of er inmiddels een uitspraak was. “Jazeker, vorige

werd uiteindelijk verbroken door mijn lotgenoot. “Daar blijkt

week!”, sprak de advocaat, in zijn gretigheid om van dienst te

niet van uit het dossier, mijnheer de president.”

zijn, niet bedacht op de logische vervolgvraag: “En….?” Hij be-

Terug op de gang legde mijn collega uit dat de opmerking van

studeerde kort het plafond en zei toen: “Hè, dat is me net even

de rechter waarschijnlijk iets te maken had met bijstandsuitke-

ontschoten.” Van de gezichten van de rechters viel af te lezen

ringen. Had de alimentatieontvanger daar aanspraak op gekre-

dat je onwetendheid misschien wel mag verpakken, maar nooit

gen, dan werd die verminderd met het alimentatiebedrag en

mag veinzen.

GERM KEMPER IS ADVOCAAT TE AMSTERDAM.
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Ingezonden Mededeling

'ĞŵŽƌŝŶĚĞĂĚǀŽĐĂƚƵƵƌ͘tĂŶƚĚĞƚĂƌŝĞǀĞŶƐƚĂĂŶŽŶĚĞƌĚƌƵŬĞŶĞƌǁŽƌĚƚďĞǌƵŝŶŝŐĚŽƉĚĞŐĞĮŶĂŶĐŝĞƌĚĞƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ͘
Ŷ ŬŽƐƚĞŶ ďĞƐƉĂƌĞŶ ĚŽŽƌ ŵĞĞƌ ĂĚǀŽĐĂĂƚͲƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ ŝŶ ƚĞ ǌĞƩĞŶ ŝƐ ǀŽŽƌ ǀĞĞů ŬĂŶƚŽƌĞŶ ŽŽŬ ŐĞĞŶ ŽƉƟĞ ŵĞĞƌ ƐŝŶĚƐ ĚĞ
ŽƉůĞŝĚŝŶŐƐŬŽƐƚĞŶǀĂŶĚŝĞƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐĨŽƌƐǌŝũŶŐĞƐƚĞŐĞŶ͘sŽůŐĞŶƐŵƌ͘ĚƌƐ͘/ůƐĞǀĂŶĚĞWĂƐ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌǀĂŶĚĞ:ƵƌŝĚŝƐĐŚĞ,ŽŐĞƐĐŚŽŽů͕
ďĞƐƚĂĂƚĞƌĞĐŚƚĞƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞƌĞŵĞĚŝĞ͘

Daarbij opereert de advocaat als strateeg die de grote lijnen van de
zaak uitzet en optreedt ter terechtziƫng, terwijl de hbo-jurist ;wat
meer op de achtergrond) het voorbereidende en uitvoerende werk
verricht. Hbo-juristen kunnen de regel immers perfect uitleggen
en als er een uitzondering volgt op die regel, kunnen zij perfect
doorverwijzen naar de specialist, de advocaat. Vergelijk deze
taakverdeling met die van de huisarts en de nurse pracƟƟoner.
Zichard ^usskind geeŌ in zijn boek ͚dhe end of lawǇers͛ aan dat
door de komst van internet, cliënten steeds meer zelf willen doen
en de diīerenƟaƟe in de advocatuur juist zal moeten plaatsvinden.
De hbo-jurist past perfect in dat beeld.
Veel advocatenkantoren zijn van oudsher gewend te werken met
academisch geschoolde juristen, al dan niet als advocaat-stagiair.
Enerzijds is dit ingegeven door het feit dat voor de togaberoepen
nu eenmaal een academische opleiding vereist is. Maar anderzijds is het ook ingegeven door het behoudende karakter van de
beroepsgroep: “zo doen we dat nu eenmaal al jaren”. De recente
veranderingen in de advocatuur vragen om een bezinning op
die tradiƟonele structuur van het advocatenkantoor. Daarbij
speelt dat sinds enkele jaren de kosten voor de opleiding van een
advocaat-stagiair Ňink zijn gestegen, waardoor bij veel kantoren de
bereidheid om te investeren in die opleiding is verdwenen. Zeker
gezien het risico dat veel stagiaires na hun opleiding stoppen met
de advocatuur, of vertrekken naar een ander kantoor, juist op het
moment dat de opleiding zich begint uit te betalen.
ůƚĞƌŶĂƟĞĨ
Maar inmiddels is er een alternaƟef: de hbo-jurist. De opleiding
,K-Zechten is ruim Ɵen jaar geleden ontwikkeld om het gat
tussen de op mbo-niveau geschoolde juridisch secretaresse en de
universitair geschoolde jurist en advocaat op te vullen. Daar waar
in het notariaat, maar ook de medische wereld funcƟediīerenƟaƟe
meer regel dan uitzondering is, beschouwt iedere advocaat zich
nog steeds eigenaar van zijn dossiers. Dit terwijl het veel meer
voor de hand ligt om de verschillende stadia die een dossier op
een advocatenkantoor doorloopt te laten behandelen door een
professional die toegerust is voor zijn rol in dat proces.
Een groot deel van de juridische werkzaamheden op een
advocatenkantoor heeŌ namelijk geen academisch geschoold
uitvoerder nodig en kan prima op een ander niveau worden
afgehandeld. Denk aan het verzamelen, rubriceren en
samenvaƩen van de juridisch relevante documenten, literatuur en
jurisprudenƟe ten behoeve van een casus. En het opstellen van
relaƟef standaard processtukken of overeenkomsten.

ŽŵƉĞƚĞŶƟĞƐ
Een jurist met een diploma HBO-Rechten is door zijn beroepsen resultaatgerichte opleiding bij uitstek geschikt voor dergelijk
juridisch-inhoudelijk, maar ook prakƟsch werk. Een groot voordeel
van de hbo-jurist ten opzichte van de academisch geschoold jurist
is, dat de eerste Ɵjdens zijn opleiding gericht heeŌ gewerkt aan
het ontwikkelen van vaardigheden. Die competenƟeontwikkeling
is inherent aan een beroepsopleiding en is voor een organisaƟe
die behoeŌe heeŌ aan prakƟsch ingestelde juristen een groot
voordeel. De hbo-jurist kan immers direct worden ingezet,
aangezien competenƟes als dossiervorming, juridisch analǇseren,
adviseren en vertegenwoordigen Ɵjdens de studie al in ruime
mate zijn ontwikkeld. Maar ook ontwikkelen ze Ɵjdens hun studie
organisaƟesensiƟviteit en een goed commercieel gevoel Ġn zijn ze
goed in cross-selling.
Volgens mr. drs. /lse van de Was is het dan ook een kwesƟe van
Ɵjd, voordat de advocatuur de resultaatgerichte jurist van het hbo
ontdekt en breed gaat inzeƩen.
ũƵƌŝĚŝƐĐŚĞŚŽŐĞƐĐŚŽŽů͘Ŷů

IK EN MIJN CLIËNT

JEAN-JACQUES BUDÉ
OVER JOHN WILLIAMS
Naam advocaat: Jean-Jacques Budé Leeftijd: 46
Kantoor: Solon Advocaten in Den Haag Over:
John Williams, tv-presentator & ondernemer
Werken al samen sinds: sinds 1985 bij RKAVV Bregionaal, ik als hardwerkende mid-mid en John
als scorende spits. Inhoud samenwerking: het
beschermen van het ‘merk John Williams’ (zoals
hij dat noemt). Ik zorg dat John in al zijn creativiteit en ondernemerschap uit de problemen blijft.

Ik zou onze relatie als volgt willen kenmerken: respectvol, puur

Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: ik moet heel hard

en eerlijk. We hebben veel lol, versterken elkaar. En vroeger voet-

werken en hij scoort dan.

balden we op het veldje bij de school en tegenwoordig in de tuin

Ik weet van het privéleven van mijn cliënt het volgende: te veel

van restaurant Central Park in Voorburg.

en dat ga ik ook niet delen. Ik zeg alleen ‘cybercriminaliteit’ en

Plezierig vind ik aan het werken met mijn klant dat: hij op-

dan weten drie mensen wat ik bedoel.

recht blij is met mijn hulp & adviezen en dat ook uit. Daarom is

Het spannendste moment dat ik met mijn cliënt heb meege-

het super om voor en met hem te werken. En hij is een hele en-

maakt is: het afblazen van een droom! Met name omdat dat pas

thousiaste ambassadeur voor ons kantoor!

kon nadat John werkelijk alles geprobeerd had.

Een heel goede eigenschap van mijn klant is: dat hij iedereen

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

volledig in zijn waarde laat en altijd helemaal echt en zichzelf is.

ent: ik zou hem een ander uiterlijk en daarmee rust en privacy

Ik zou doodmoe worden van al die aandacht en dat constante ge-

geven.

trek en hij blijft daar rustig, vriendelijk en geïnteresseerd onder.

FOTO’S: GEERT SNOEIJER
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De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en
parlement voor wetgeving en bestuur en de hoogste algemene
bestuursrechter van Nederland. Werken bij de Raad van State
betekent betrokken zijn bij maatschappelijk relevante thema's
en werken in een organisatie die volop in beweging is.
De Raad van State heeft ongeveer 650 medewerkers in dienst,
onder wie 280 juristen.
●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•●•

Wetgevingsjuristen en medewerkers administratie ondersteunen de leden
van de Afdeling advisering in hun werk als (wetgevings)adviseur. De directie Advisering bestaat uit vier sectoren.
Elke sector bereidt de adviezen voor van een aantal ministeries.
De directie Advisering heeft een vacature voor
de functie van

Sectorhoofd

maand bij een 36-urige werkweek (schaal 14, BBRA 1984).
Daarnaast ontvangt u 8% vakantietoeslag en een dertiende
maand. De Raad biedt goede secundaire arbeidsvoor-

(m/v)

waarden, zoals een openbaarvervoerkaart voor woonwerkverkeer en de mogelijkheid om een deel van uw

(minimaal 32 uur per week)

arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen.

in de sector waar de adviezen over de wetgeving van

INFOR MATIE EN S OLLICITATIE

het ministerie van Infrastructuur en Milieu en van het

Informatie over de Raad van State en in het bijzonder

ministerie van Economische Zaken worden voorbereid.

de Afdeling advisering is te vinden op de website
www.raadvanstate.nl.

F U N C T I E - I N H OU D

• U geeft inhoudelijk leiding aan vijf à zes wetgevingsjuristen.
• U werkt (mee) aan het opstellen van conceptadviezen

Nadere informatie over deze functie kunt u inwinnen
bij mr. A. Weggeman, directeur Advisering, telefoon
070 - 426 42 65.

en bent eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke

Nadere informatie over de sollicitatieprocedure kunt u

kwaliteit van alle nota's en conceptadviezen die vanuit

inwinnen bij mevrouw C. Bloemenveld, personeels-

uw sector naar de leden van sectie IV van de Afdeling

consulent, telefoon 070 - 426 41 54.

advisering gaan.
• U draagt zorg voor de werkverdeling en toewijzing
van adviesaanvragen en bewaakt het proces.
• U maakt deel uit van het directie-overleg, waar de

Uw schriftelijke sollicitatie met cv kunt u, onder
vermelding van vacaturenummer PZ-2015/04 en
de functie, sturen naar:

sectoroverstijgende zaken worden besproken en
afgestemd.
• U ondersteunt en informeert de voorzitter van sectie IV
van de Afdeling advisering.
• U onderhoudt een in- en extern netwerk.

Raad van State
Afdeling Personele Zaken
T.a.v. mevrouw C. Bloemenveld
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

F U N C T I E - E I S EN

• U heeft een academische opleiding Nederlands recht.

Indien u digitaal wilt solliciteren, kunt u uw sollicitatie

• U kunt uitstekend in teamverband werken.

met cv t.a.v. mevrouw C. Bloemenveld mailen naar:

• U heeft ervaring met en kennis van wetgevings-

vacatures@raadvanstate.nl.

processen.
• U heeft ervaring met het aansturen van inhoudelijke

De sollicitatietermijn sluit op dinsdag 7 april 2015.

professionals.
• U kunt hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

en u bent resultaatgericht.
SA L A R I S E N A RBEI D SVO O R WA A RD EN

Afhankelijk van opleiding en ervaring is aan deze functie

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt

een salaris verbonden van maximaal € 6.138,92 bruto per

niet op prijs gesteld.

IK EN MIJN ADVOCAAT

JOHN WILLIAMS OVER
JEAN-JACQUES BUDÉ
Naam cliënt: John Williams Leeftijd: 45 Functie: presentator & ondernemer Over: JeanJacques Budé, advocaat bij Solon Advocaten
Werkzaamheden: het presenteren van tv-programma’s zoals Een dubbeltje op zijn kant en Help,
Mijn Man Is Klusser!, het organiseren van het RTLsterrenteam en het Copa Village Beach Event en
het bedenken van tv-formats

Ik zou onze relatie als volgt willen kenmerken: heel relaxed.

Ik weet van het privéleven van mijn advocaat het volgende:

Ik hoef niets te zeggen of uit te leggen want we kennen elkaar

dat hij een lieve vrouw en twee mooie jongens heeft en CrossFit

al zo lang dat we precies weten wat we aan elkaar hebben.

Ninja is.

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

Het spannendste moment dat ik met mijn advocaat heb mee-

hem mij kan concentreren op wat ik leuk vind zonder dat ik mij

gemaakt is: de onderhandelingen over mijn contract met RTL.

zorgen hoef te maken.

Ik zat daar zelf emotioneel in, dus het was heel lastig dit aan hem

Een heel goede eigenschap van mijn advocaat is: hij is eerlijk

over te laten. Maar het eindresultaat was super.

tegen mij en zegt waar het op staat. En hij gaat in de onderhan-

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

delingen voor mij tot het uiterste zonder over de grens te gaan.

vocaat? Ik zou een pannaveldje in dat mooie kantoor van hem

Wij vullen elkaar aan op de volgende manier: creatief, com-

aanleggen. Het lijkt mij ongelofelijk zwaar om de hele dag met

petitief en we hebben ook allebei veel energie. Ik kan alleen wel

al die enorme belangen bezig te zijn en het altijd perfect te moe-

beter voetballen. En hij zal hetzelfde zeggen, maar dat is dan

ten doen. Zo kan hij lekker ontspannen of met zijn klanten voet-

niet zo.

ballen.
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Improving your performance

Talent ontdekken, benutten en ontwikkelen.
Dat is wat DPA doet.
DPA Legal en DPA Legal Services bemiddelen ervaren juristen en legal support
professionals. Voor zowel tijdelijke als vaste functies binnen het bedrijfsleven,
de advocatuur, het notariaat en de overheid.
Interesse in onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Advocaat

Paralegal

General Counsel

Junior Legal Counsel

Bedrijfsjurist

Junior Contract Manager

Contract Manager

Legal assistant

Legal Counsel

Contracts administrator

Bastiaan Poortenaar
Senior Werving & Selectie Consultant
bastiaan.poortenaar@dpa.nl
t +31 (0)621 53 04 46
Paul Schraven
Senior Accountmanager Interim Oplossingen
paul.schraven@dpa.nl
t +31 (0)652 30 22 40

Hendrik Blikman
Business Line Manager
t +31 (0)651 62 50 97
hendrik.blikman@dpa.nl

www.dpalegal.nl

www.dpalegalservices.nl
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PERSONALIA

CLASIEN VAN DE PAS-

ner van Delissen Martens in Den Haag, waaraan ze sinds 2006 ver-

RUTGERS VAN DER LOEFF,

bonden is. Zwaan-Stroband is gespecialiseerd in het arbeidsrecht,

JOKE UITTENHOUT (beiden

en geregistreerd mediator bij de Mediatorsfederatie Nederland.

afkomstig van Wieringa Ad-

MICHIEL VAN DEN BRINK is sinds 1 februari advocaat bij

vocaten) en BINE SPOORMANS (afkomstig van Unger Hielkema) heb-

Blenheim Advocaten in Amsterdam. Hij zal de alge-

ben per 1 januari Van der Loeff familierecht advocaten opgericht.

mene (internationale) rechtspraktijk van het kantoor

Het kantoor is gevestigd in Amsterdam.
Sinds 1 januari is SASHIL DURVE practice leader Em-

versterken. Zijn aandachtsgebieden zijn het algemeen
contractenrecht, insolventierecht en vastgoedrecht.

ployment & Pensions bij Deloitte Legal. Hij was hier-

JOS GIELEN is sinds 1 maart advocaat-medewerker bij

voor werkzaam bij De Clercq en Allen & Overy. Durve

mededingingsrechtkantoor Maverick Advocaten in

houdt zich bezig met het arbeidsrecht in brede zin;

Amsterdam. Hij was hiervoor werkzaam bij Boekel De

zijn speciﬁeke belangstelling gaat uit naar het collectieve arbeidsrecht en naar privacy op de werkvloer.

Nerée en de Nederlandse Mededingingsautoriteit.
JAAP MARIS is per 1 maart als partner toegetreden tot

MAURITS BOS is sinds 1 februari verbonden aan Benva-

BZSE Advocaten Curaçao. Zijn kennis en ervaring om-

lor in Utrecht. Hij houdt zich vooral bezig met busi-

vatten het bankrecht, ondernemingsrecht, herstruc-

ness structuring, M&A en commerciële contracten.
heeft. Bos komt van Kennedy Van der Laan.

tureringen en contractenrecht.
Clifford Chance heeft BAS BORIS VISSER, managing partner van de

RENZO TER HASEBORG is per 1 januari toegetreden als partner tot De

Amsterdamse vestiging, benoemd tot Global Head of Innovation &

Grave De Mönnink Spliet Advocaten in Amsterdam. Ter Haseborg is

Business Change. In die functie moet hij de wereldwijde innovatie

gespecialiseerd in het arbeidsrecht en pensioenrecht. Hiervoor was

en business change-strategie van het kantoor ontwikkelen en daar

hij partner bij Haseborg & Zillinger.

leiding aan te geven.

Na een jaar als legal counsel bij Specsavers Nederland

CEES KERSTEN, partner Corporate / M&A bij Van Cam-

is MICHIEL BIJLOO per 1 februari teruggekeerd als seni-

pen Liem, is 5 maart door de Rechtbank Amsterdam

or medewerker bij Baker & McKenzie in Amsterdam.

beëdigd als notaris. Hij heeft een transactiegerichte

Hij is gespecialiseerd in het contractenrecht.

notariële ondernemingsrechtpraktijk en richt zich op

BENNO VERBURGT is sinds 16 februari partner bij Warendorf advoca-

internationale herstructureringen, M&A, private equity en venture

ten en notarissen in Amsterdam. Hij houdt zich bezig met corpo-

capital transacties, met een sterke focus op de Verenigde Staten.

rate litigation, vennootschapsrecht, goederen- en zekerhedenrecht

Klos Morel Vos & Schaap heet per 1 maart Klos Morel Vos & Rees-

en insolventierecht. Verburgt komt van Lemstra Van der Korst.

kamp. Jacqueline Schaap, die in 2002 betrokken was bij de oprich-

VanEps Kunneman VanDoorne verankert zijn positie

ting van het kantoor, verlaat het kantoor. De naam van PAUL REES-

in de Caribische markt voor IP, Communication &

KAMP, hoofd van de snel groeiende patent litigation praktijk van

Technology met de komst van senior advocaat STEF-

het kantoor, is aan de kantoornaam toegevoegd.

FEN HAGEN. Hij leidt het intra-insulaire team.

Per 20 februari is KARLIJN KAPEL begonnen als advo-

De afdeling juridisch advies van de Nederlands-Duitse Handelska-

caat bij SørensenWeijers&Co Arbeidsrechtadvocaten

mer krijgt versterking van SÖNKE DENKER. De Duitse jurist houdt

in Rotterdam, waar ze al werkzaam was als juridisch

zich voornamelijk bezig met het adviseren van Nederlandse bedrij-

medewerker.

ven omtrent het Duitse ondernemingsrecht.
ANNE HAKVOORT is partner geworden bij FG Lawyers in
Amsterdam. Ze komt van Eversheds. Hakvoort is ge-

MR. OVERSTAPPERS

specialiseerd in het ﬁnancieel, toezicht- en effecten-

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

recht.

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

ALBERT WIGGERS is sinds 1 maart partner bij de sectie Onderne-

een andere baan. Hieronder enkele uitspraken van de overstap-

mingsrecht van Ploum Lodder Princen in Rotterdam. Hij komt van

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

Simmons & Simmons en is gespecialiseerd in het ondernemings-

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

recht en contractenrecht. ANNEMARIE DOUWES is 1 maart begonnen als jurist bij de sectie Bestuurs- en Strafrecht van Ploum Lod-

PAUL TJIAM is op 1 februari in dienst getreden als asso-

der Princen.

ciate bij Simmons & Simmons. Hij is gespecialiseerd
Per 1 maart is SJOERD OOSTERHUIS overgestapt naar
Fender Advocaten in Eindhoven. Hij heeft ruime erva-

in het intellectueel eigendoms- en mediarecht. Maar
zijn leven bestaat niet alleen uit de advocatuur, zo

ring in het ondernemingsrecht, met een focus op de

blijkt uit het antwoord op de vraag wat hij in zijn vrije tijd doet: “Al

transactiepraktijk. Oosterhuis komt van AKD.

een aantal jaar volg ik twee keer per week kickbokstraining. Daar-

INGE DE LAAT is sinds 1 maart partner bij advocatenkantoor Rutgers

naast ben ik het afgelopen jaar twee keer naar het Midden-Oosten

& Posch in Amsterdam. Ze was partner arbeidsrecht bij Kennedy

geweest om vluchtelingen te helpen. Ik ben van plan dat aan het

Van der Laan. Zij neemt medewerker SUZAN VAN DER MEER mee.

einde van dit jaar weer te doen.”

ANNEMARIE ROUKEMA (28) is begonnen als advocaat bij Rutgers &

OLAV HAAZEN is sinds 2 februari partner bij het Ameri-

Posch. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Roukema werkte

kaanse litigationkantoor Grant & Eisenhofer P.A. in

bij Boekel De Nerée.

New York, waar hij zich toelegt op internationale ﬁ-

MERIENKE ZWAAN-STROBAND is per 1 februari toegetreden als part-

nanciële fraude- en mededingingszaken. Tevens is
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SAMENWERKING

hij bijzonder hoogleraar Comparative Civil Procedure aan de

SAMENWERKING VENTURIS

Universiteit Leiden. Haazen was hiervoor werkzaam als coun-

Venturis Consulting Group en Warwick-

sel bij Boies, Schiller & Flexner. Welke zaak zou hij graag doen

Place Legal zijn per 1 maart een stra-

als hij de kans kreeg? “MH17. Ik zou graag Poetin en Rusland

tegische samenwerking aangegaan om

voor de rechter slepen en ze dwingen verantwoording af te leg-

hun klanten nog beter te bedienen.

gen en de nabestaanden smartegeld te betalen. Dat zal er vrees

Venturis - gevestigd in Amsterdam,

ik nooit van komen.”

Londen en Parijs - adviseert internati-

Per 1 maart is JAN DINGEMANS als partner toegetre-

onale advocatenkantoren en inhouse

den tot Holla Advocaten. Hij is werkzaam in de

afdelingen van multinationals over

vastgoed- en ondernemingsrechtpraktijk. “Na

strategie en positionering in de markt.

twintig jaar met plezier bij de Advocaten van Van

WarwickPlace Legal is een New Yorks

Riet in Utrecht het tijd om de bakens te verzetten: een nieuwe

consultancybureau dat zich richt op de

uitdaging bij Holla Advocaten, een gerenommeerd kantoor met

advocatuur.

een hoogstpersoonlijke aanpak. De zakelijk (en privé) aantrekke-

Venturispartner Robert van Breemen:

lijke omgeving van de provincie Noord-Brabant is voor mij ook

“Onze kennis en ons bereik zal ﬂink

een belangrijke drijfveer geweest om de overstap te maken.”

groter worden door de combinatie met
WarwickPlace Legal’s uitgebreide netwerk en ervaring. Wij adviseren een

VERNIEUWD BESTUUR LSA

groeiend aantal Anglo-American kan-

Onlangs is het bestuur van de Vereni-

toren in Europa, terwijl WarwickPlace

ging van Letselschade Advocaten

zich richt op de Amerikaanse en Aziati-

(LSA) vernieuwd. Geertruid van Wasse-

sche markt. Samen kunnen we een

Het Europese IP team van Bird & Bird is onlangs uitgeroepen tot

naer (Van Wassenaer Wytema Letsel-

brede service bieden.”

‘IP Law Firm of the Decade - Europe’ door Managing Intellectual

schade advocaten & Mediation) volgt

Property (MIP), een wereldwijd vakblad gericht op IE-specialis-

Joost Wildeboer op als voorzitter. Ook

ten. Het kantoor kan bogen op meer dan honderd jaar ervaring

Armin Vorsselman (PlasBossinade Ad-

op het gebied van IP. Die ruime ervaring, het vakmanschap en

vocaten en Notarissen) is nieuw toe-

de passie voor innovatie zijn de elementen waarmee het IP-team

getreden tot het bestuur. Verder be-

I-FOURC PARTNER VAN DE
LEXXYN GROEP

staat het bestuur uit Mariken Peters,

I-FourC is ofﬁcieel toegetreden als

Oswald Nunes en Peter Knijp.

partner van de Lexxyn Groep. Als

De doelstelling van het vernieuwde be-

specialist op het gebied van digita-

stuur richt zich op het uitdragen van

lisering, archivering en ICT-oplos-

de expertise van LSA-advocaten, het

singen die papierloos werken on-

vergroten van kennis bij de leden en

dersteunen, is I-FourC een goede

constructief en structureel overleg met

toevoeging aan de Lexxyn Groep.

de ketenpartners.

De samenwerking zorgt ervoor dat

Alleen leden van de beroepsorganisatie

het complete producten- en dien-

LSA mogen zich LSA Letselschade Ad-

stenpakket van I-FourC, dat zich

vocaat noemen. Voor LSA Advocaten

volledig richt op de juridische markt,

gelden de hoogst denkbare kwaliteit-

kantoren op een effectieve wijze

seisen, die op allerlei manieren ge-

kan ondersteunen.

BIRD & BIRD WINT IE-PRIJS

waarborgd worden.
Champagne en taart voor het Nederlandse IP-team van Bird & Bird
van Bird & Bird zich volgens MIP onderscheidt.
Armand Killan, IP partner en bestuurder van Bird & Bird Neder-

(advertentie)

Meer dan 25 jaar ervaring

land: “We hebben als Europese IP groep de afgelopen tien jaar,
nationaal en internationaal, hard gewerkt. En het mag best een
keer gezegd worden: het Nederlandse kantoor speelt daarbij een
zeer prominente rol. Dat we nu als Europees IP-team deze ‘IP
award of the decade’ in ontvangst mogen nemen, is een fraaie
erkenning waar we trots op zijn.” Partner Wouter Pors, hoofd
van het Nederlandse IP team, voegt toe: “Het bewijst dat we de
juiste strategie hanteren en daarmee voorzien in de behoefte van
onze high-tech cliënten. Wat daaraan zeker bijdraagt is dat onze
cliënten daadwerkelijk ervaren dat IP binnen Bird & Bird zo centraal staat. Dat vinden ze uniek.”

L
f

Van der

Loeff familierecht %
Advocaten

in een nieuw kantoor

www.vanderloeff.nl | De Boelelaan 7 | Amsterdam
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BESTUUR LSA

Ruim 100 inspiratiereizen vindt u op www.jambo.nl en in onze brochure of
bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat.
De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!
A
DÈ AFRIK
T!
IS
L
IA
C
E
P
S

Tanzania . Kenia . Madagaskar
Seychellen . Mauritius . Zuid-Afrika
Oeganda . Zimbabwe . Namibië
Mozambique . Zambia . Botswana

1

I

k was er even uit. Druk op kantoor, maar ook om

Mooi was die tijd waarin de enige rol van de loka-

2

FINANCIAL
REGULATORY

M&A

MARS EN VENUS

ONDERNEMINGSRECHT

HIELKE BRUIN

3

Meest gevraagde specialismen afgelopen maand

even op adem te komen. Ik moest een paar

le huisarts (bedrijfsjurist) was om alle enigszins

maanden bijkomen van een onbedaarlijke lach-

complexe vraagstukken zo goed mogelijk te ver-

bui, die later overging in een mistroostige kramp

delen over zijn bevriende adviseurs (de gevierde

FLEXIBELE SCHIL IN DE
ADVOCATUUR: EEN TREND?

omdat er na al die jaren economische malheur

advocaat-partner in kwestie), liefst onder een co-

Paul Schraven: “In de advocatuur

niets veranderd lijkt in het beperkte denken van

pieuze lunch of een stevig robbertje golf.

was het lange tijd ongebruikelijk

advocaten over bedrijfsjuristen. En waarschijnlijk

om gebruik te maken van interim

ook andersom, maar daar heb ik op een of andere

EEN STAP VERDER

juristen, maar het sentiment ver-

manier toch meer respect voor. Het is nog steeds

Het is nu veelal andersom: het relatief eenvoudi-

andert. De kleinere kantoren de-

Mars en Venus.

ge werk leent zich prima voor outsourcing, waar-

den het al, maar nu zie je ook de

Af en toe verschijnt er in dit blad een column

bij steeds meer wordt ingekocht tegen laag uur-

grote Zuidas-kantoren op kleine

waarin een gevierde advocaat (want partner dus

tarief of ﬁxed price. Ook de ‘loose your company-issues’

schaal experimenteren.

succesvol en belangrijk) mag vertellen wat hij zou

gaan extern, naar de échte specialisten en min-

De traditionele advocatuur is ge-

doen als hij een dagje bedrijfsjurist mocht zijn.

der naar de generalisten. Maar de interne sup-

noodzaakt na te denken over

Enkele maanden geleden verschenen er een paar

port waar serieuze business sense en productken-

nieuwe verdien- en

verhaaltjes die dezelfde strekking hadden: het be-

nis voor nodig is wordt inhouse gedaan. Beter en

organisatiemodel-

langrijkste dat de heren advocaten voor zich zagen

sneller.

len, omdat de oude

als bedrijfsjurist was zo snel mogelijk advocaat

En beter is dan niet noodzakelijk juridisch inhou-

worden! Vanwege het verschoningsrecht! Ja, u

delijk tot op de bodem. Inhouse is een zes vaak

houdbaar blijken. De oplossing om

leest het goed. Alsof de gemiddelde general coun-

goed genoeg, juridisch nog meer de diepte in is

piekbelasting op te vangen wordt

sel, die net als zijn collega’s in Sales, Finance of

niet relevant en dus niet efficiënt. We naderen de

gevonden in de ﬂexibele inzet van

de supply chain vrolijk stock options aan het stape-

fase waarin Legal opklimt van reactief oplossen

juristen/advocaten van buitenaf.

len en juridisch op tien borden tegelijk aan het

(cost center) naar het zijn van proactieve business

De Brauw Blackstone Westbroek

schaken is, zich een seconde druk maakt of hij/zij

partner (proﬁt center), waarbij inhouse Legal steeds

begon als een van de eerste kan-

zich in de dagelijkse ondernemingshectiek wel

meer een core competence wordt. Dat zal echter ook

toren met het inhuren van oud-

zou kunnen beroepen op het advocatuurlijke ver-

meer van de gemiddelde general counsel gaan vra-

kantoorgenoten die als zzp’er aan

schoningsrecht.

gen. Ik vrees dat het nog wel een tijdje duurt voor-

de slag zijn gegaan. Wij advise-

Ik vraag me dan oprecht af uit welk

dat het standaard is dat Legal een

ren advocatenkantoren over de

ei dit soort professionals komen.

business case aan de CFO voorlegt

vorming van een ﬂexibele schil

Dan heb je toch totaal geen idee

met de doelstelling om elk jaar

en hebben reeds verschillende

wat jouw cliënt en diens onderne-

tien procent te besparen op de to-

(Zuidas-)kantoren succesvol ge-

ming daadwerkelijk bezighoudt?

tale Legal spend: personeelskosten,

holpen met hun projecten. We zet-

Dat wordt grotendeels bepaald door

ﬂexibele schil én outside counsel.

ten zzp’ers van alle niveaus in die

hetgeen jouw cliënt, of zijn baas,

Dat gaat dus nog een stapje verder

niet eerder aan het kantoor ver-

als doelstellingen heeft meegekre-

dan het beheersen van balans,

bonden zijn geweest. Klaarblijke-

gen van RvC of aandeelhouder. De

W&V en de belangrijkste ratio’s

lijk is de tijd er nu rijp voor om ook

tijd dat Legal als onpartijdig advi-

waarop de onderneming gestuurd

te vertrouwen op expertise van

seur binnen de onderneming her

wordt. Maar de betere bedrijfsju-

buiten de eigen gelederen. Als er

en der wat adviesjes aan ‘de busi-

rist heeft dat inmiddels in de vin-

één schaap over de dam is...

ness’ meegaf, die daar zelf naar ei-

gers, in tegenstelling tot de mees-

gen goeddunken mee aan de slag

te advocaten. Die zijn nog bij het

ging, is al ruimschoots voorbij.

verschoningsrecht. Zucht…

modellen niet meer

PAUL SCHRAVEN IS CONSULTANT
INTERIM POSITIES BIJ DPA LEGAL
(WWW.DPA.NL).

HIELKE BRUIN IS PARTNER BIJ VOXIUS EN VERTELT IN DEZE COLUMN OVER
ONTWIKKELINGEN IN DE ARBEIDSMARKT VOOR JURISTEN.

Deze rubriek komt tot stand m.m.v.
Brunel, DPA Legal en Voxius.
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ARBEIDSTHERMOMETER

COLUMN

EINDELIJK
WEER EENS TIJD
VOOR UW
CLIËNTEN
(EN VOOR UZELF)

u een
Neem n roefp
GRATIS ent
m
abonne

NIEUW!
SmartNewz
Ondernemingsrecht
NU MET DAGELIJKSE
E-MAILNIEUWSBRIEF

wolterskluwer.nl/smartnewz

Met SmartNewz bespaart u kostbare tijd doordat u
snel op de hoogte bent van het laatste nieuws op
het gebied van Ondernemingsrecht. Dit nieuws
wordt geselecteerd en geschreven door een
deskundige redactie, die put uit 250 relevante
bronnen. Het is verrijkt met links naar artikelen,
wetgeving en jurisprudentie. En beschikbaar op
desktop, tablet en smartphone.
Bovendien kunt u eenvoudig specifieke onderwerpen
en uitspraken volgen zodat u tijd over houdt voor
uw cliënten. Of voor uzelf natuurlijk.

ZHJHQVVXFFHVYHUOHQJG
Wanneer u vóór 1 april 2015
voor Kleos kiest, krijgt u een

iPad mini
cadeau.
Bekijk de actievoorwaarden op
kluwer.nl/kleos/ontdek

Al uw
kantoorzaken,
altijd geregeld

Kleos is gebruiksvriendelijke online software voor de slimme
advocaat. Denk hierbij aan uw dossier- en relatiebeheer,
tijdschrijven, declareren en rapporteren. En met de handige
iPad App regelt u alle dagelijkse kantoorzaken waar en
wanneer u maar wilt!

Kleos

De belangrijkste voordelen:
• Overzichtelijk en
gebruiksvriendelijk
• Alles-in-één, geen extra kosten
• Gemakkelijk overstappen
• Professionele service
en trainingen

www.kluwer.nl/kleos/ontdek

GENERAL COUNSEL OVER LEIDERSCHAP

JURIST OF

Van links naar rechts: Anouk von Meyenfeldt (ASICS Europe), Barbara van Koppen (KLM), Max Hübner (PGGM), Rutger Prakke (Bookin.com), Gea Voorhorst
(RaboVastgoedgroep), Michiel van Straaten (General Counsel Netherlands) en Wilko Tijsse Claase (Port of Amsterdam)
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IN DE HUIDIGE TIJD

MANAGER?

De maatschappij verandert in hoog tempo, bedrijven worden constant geconfronteerd met
nieuwe uitdagingen en juridische teams moeten daarom zeer wendbaar en flexibel zijn om de
business optimaal te kunnen ondersteunen. Het klassieke ‘hoofd Juridische zaken’ is
verworden tot allround ‘general counsel’, een leider in verandering die kansen realiseert in
plaats van hobbels signaleert. Maar is de huidige generatie general counsel ook toegerust
voor die nieuwe rol of is een moderne manager zonder juridische achtergrond daar beter
geschikt voor? Mr. ging erover in gesprek met zes general counsel.
DOOR MICHIEL ROHLOF

FOTO’S GEERT SNOEIJER

Mr. 4 2015 / 41

OP NAAR EEN GOUDEN TOEKOMST MET HBO-RECHTEN VAN DE HAN

Toen Yvonne Nijenhuis (52) tijdens de crisis haar baan verloor, had ze de handdoek in de ring kunnen
gooien. In plaats daarvan besloot ze een nieuwe opleiding te starten: de deeltijdstudie HBO-Rechten op
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hoewel ze ‘nog maar’ derdejaars student is, is het nu
al een gouden keuze gebleken. “Ik voel me goed en happy; klaar om een nieuwe carrière te beginnen.”

Het jaar 2012 was voor Yvonne een vervelend jaar. Na 9 jaar trouwe dienst als secretaresse/
administratief medewerker werd ze ‘boventallig’ verklaard. In de volksmond wordt dit begrip
ook wel ‘aanstaand werkloos’ genoemd. Yvonne had het er moeilijk mee. Desondanks besloot ze
haar baanverlies als een kans te zien; háár kans om het roer volledig om te gooien. Ze besloot
zich om te scholen en koos voor de deeltijdstudie HBO-Rechten op de HAN.
“Terug naar school gaan was best lastig”, zegt ze. “Maar na verloop van tijd groeide ik vanzelf
weer in het ritme. Studeren en lessen volgen werd al snel een routine. Bovendien geeft het veel
voldoening wanneer hard studeren zich uitbetaalt in een mooi cijfer. Om eerlijk te zijn vloog het
propedeusejaar voorbij. Mede dankzij de fijne sfeer onder klasgenoten. Allemaal nét een stukje
ouder dan voltijdstudenten. En veel minder individualistisch. Iedereen was zeer gemotiveerd en
hulpvaardig, wat het groepsgevoel duidelijk ten goede is gekomen.”
Vergeleken met het eerste leerjaar, heeft Yvonne het tweede leerjaar als een stuk pittiger ervaren.
Deels vanwege de verdieping in de lesstof, maar ook omdat ze intussen een tijdelijke aanstelling
had bemachtigd als griffiemedewerker bij het Gerechtshof in Arnhem. “Die baan vinden was
een geweldige opsteker. Uit maar liefst 300 sollicitanten kwam ik als winnaar uit de bus. In één
woord geweldig! Sindsdien moet ik mijn studie dus wel combineren met een fulltime job. En dat
vergt een behoorlijke inzet en doorzettingsvermogen.”
“Gelukkig kan ik rekenen op volledige medewerking van mijn werkgever. Wellicht ook omdat
ik door mijn studie geen extra modules heb hoeven volgen, die collega’s zonder juridische
vooropleiding bij indiensttreding wel moeten volgen. Daarnaast kan ik door mijn opleiding
bepaalde zaken makkelijker uitleggen wanneer mensen bellen met vragen. Tot slot sluiten de
lessen perfect aan op de praktijkbeleving. Ik beschik over actuele kennis en kan het geleerde
meteen in de praktijk toepassen. Dit is van meerwaarde voor mijn werkgever.”
”Wat ook prettig is, is dat mijn baan tegelijkertijd fungeert als stageplek. Handig, want waar
‘voltijders’ een half jaar worden vrij geroosterd voor hun stage, combineer ik het werken en leren
continue. Twee avonden per week volg ik colleges op de HAN, overdag werk ik bij het Gerechtshof.
Nog even en dan zit Yvonne ’s studie erop, waarna een breed spectrum aan arbeidsperspectieven
voor haar open ligt: van bedrijfsjurist tot juridisch adviseur, van rechtshulpverlener tot support
lawyer. “Welke richting ik uiteindelijk ga kiezen, weet ik nog niet. Maar wat het ook wordt, ik ben
blij dat ik na mijn baanverlies niet bij de pakken neer ben gaan zitten. Als je thuis blijft, gebeurt
er niets. Soms moet je het geluk een beetje afdwingen.”

Wilt u snel en kosteloos uw kennis bij tanken? Op 21 mei organiseert de HAN het
seminar ‘Familiebedrijf – succesvol van generatie op generatie’. Tijdens dit seminar
bespreekt Jurgen Geerlings, directeur van het Instituut voor Familiebedrijfskunde,
welke uitgangspunten voor goed bestuur in het familiebedrijf een rol spelen en hoe
men daarmee het verschil maakt tussen falen en succes. U bent van harte welkom en
kunt zich vrijblijvend aanmelden via www.han.nl/pitstop.

www.han.nl/werkenenleren

Met een studie bij de HAN zet u
de eerste stap om uw ambities
of die van uw werknemers te
realiseren. Wilt u meer weten
over de opleiding HBO-Rechten?
Meldt u dan aan voor de open
avond op 20 mei via
www.meerdoorleren.nl en
bezoek de voorlichting.
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V

oor een rondetafelgesprek met als thema ‘leider-

counsel kunnen overzien; een juridische achtergrond is

schap in verandering’ is het kantoor van PGGM als

weliswaar behulpzaam maar ik denk zeker dat ook niet-ju-

decor toepasselijk: de pensioensector is sterk aan

risten met affiniteit dit zouden moeten kunnen.” Prakke:

verandering onderhevig en vraagt om meedenkende en

“Je bent in feite de ambassadeur van Legal binnen een be-

sturende juristen die de leiding nemen. Ook de andere

drijf; aan jou de taak om je afdeling erop uit te sturen om

aanwezige bedrijven – KLM, Rabo Vastgoedgroep, ASICS

interne netwerken te bouwen en informatie te vergaren.”

Europe, Booking. com en Port of Amsterdam – bewegen

Anouk von Meyenfeldt (ASICS): “De communicatie tussen

zich in een markt die constant voor nieuwe uitdagingen

Legal en de business kan daarbij altijd beter. Het is zeker

zorgt. Volgens gespreksleider Michiel van Straaten (Gene-

belangrijk om je juristen ervan te overtuigen zich te blij-

ral Counsel Netherlands) is er de afgelopen jaren zoveel

ven bewijzen. Het gebeurt nog regelmatig dat we een con-

op het bordje van de general counsel terechtgekomen dat

tract pas onder ogen krijgen als de deal al gesloten is.

het in sommige gevallen beter kan zijn om een generalist

Soms is dat vooral een gevoel vanuit de business: ‘Legal zal

op die functie te zetten, dan iemand met een sterk juridi-

de boel alleen maar kunnen vertragen’.” Van Straaten: “Je

sche inslag. “Veel general counsel hebben een voorge-

juristen moeten de boer op dus?” Max Hübner (PGGM): “Ik

schiedenis als advocaat of bedrijfsjurist en groeien vanuit

begon hier in 2011 met een team dat werd gezien als een

een juridische achtergrond in een managementfunctie.

clubje wetenschappers dat juridische kwaliteit het belang-

Maar is die juridische achtergrond wel nodig, nu jullie

rijkst vond. Vanaf toen heb ik de juridische kwaliteiten

verworden zijn tot strategisch adviseur van het bedrijf?

naar de achtergrond gebracht en vooral hun economisch

Ben je als jurist wel goed uitgerust voor de rol die je nu

belang voor het bedrijf benadrukt. Ik heb de piramide om-

vervult?” Rutger Prakke (Booking.com): “Het is belang-

gedraaid en alle juristen op pad gestuurd. Ze zitten ook

rijk om mee te kunnen veranderen met je bedrijf en bij

met het bestuur aan tafel, als ze van een bepaald aspect

Booking.com heb ik in feite elk jaar een nieuwe baan met

het beste op de hoogte zijn. Dat is misschien even wen-

meer taken erbij. Wij zitten wereldwijd zwaar op de radar

nen, maar voor de business uiteindelijk ook het prettigst.”

van toezichthouders rond zaken als mededinging en privacy. Ik houd het overzicht en verdeel het juridische werk

SMEEROLIE

binnen Booking.com, maar mijn werk is inhoudelijk niet

Voordat een bedrijfsjuridische afdeling een volledig zelfstu-

juridisch meer. Niet iedere general counsel zal dat kun-

rend team is met de general counsel aan het roer, dient veel

nen waarderen.” Bij Rabo VastgoedGroep kwamen er ook

werk verzet te worden; juristen zijn van nature niet altijd zo

steeds meer niet-juridische zaken op het bordje van Gea

pragmatisch. Ook voor de general counsel is het wennen.

Voorhorst te liggen. “Wij zijn een bedrijf in transitie,

Wilko Tijsse Claase (Port of Amsterdam): “Ik ken general

druk bezig met desinvesteringen, strategische heroriën-

counsel die bang zijn om overbodig te worden als hun team

taties, integratie van onderdelen en daarbij behorende

volledig zelfsturend wordt. Die angst is ongegrond; als je er

krimp in aantallen mensen. Daardoor kreeg ik de afgelo-

niet meer bent werkt het niet; er is wel een leider nodig. De

pen jaren ook de secretarisfunctie en communicatie erbij

general counsel hoeft echter niet meer de beste jurist van de

en ik sluit niet uit dat er nog meer aandachtsgebieden bij

afdeling te zijn; het bij elkaar zoeken van goede juristen en

komen. Zo’n nieuwe rol moet je passen; het is in vergelij-

managen daarvan is belangrijker.” Hübner: “Ik heb duide-

king met vroeger veel meer managen. De ivoren torens

lijk gesteld dat er hier op 1 januari 2018 geen juridische baas

zijn deﬁnitief verleden tijd voor general counsel.”

meer nodig is en met die opdracht leid ik de juristen op. Ze
stellen vragen, maar krijgen het antwoord niet zonder meer

MEER COUNSEL DAN LEGAL

van mij; moeten daarvoor zelf het bedrijf in. Door die aan-

Barbara van Koppen (KLM): “Misschien ben ik wel de

pak is er voor mij veel meer tijd om de manier waarop we

meest a-typische general counsel; ik ben nooit bedrijfsju-

werken te verbeteren. Toen ik bijvoorbeeld in een keten een

rist of advocaat geweest, maar ben vanuit marketing en

toename van incasso’s constateerde, alsmede oplopende ad-

sales posities en investor relations op deze positie terecht-

vocatenkosten, onderzochten we het proces en pakten het

gekomen. Het leuke van mijn rol vind ik dat je inderdaad

probleem bij de bron aan. We kennen nu een vorm van bij-

meer counsel dan legal bent; je slaat de brug tussen het be-

zonder beheer. Dat zijn strategische werkzaamheden die op

drijf, de wensen van de interne klant, en de juristen. Juri-

de achtergrond kunnen raken als je alleen maar met de za-

dische problemen moeten vertaald worden naar uitvoerba-

ken bezig bent die vanzelf op je afkomen.”

re oplossingen. In die zin zijn we gegaan van noodzakelijk

Een zelfsturende juridische afdeling met bedrijfsjuristen

kwaad naar noodzakelijk goed; wanneer je als jurist zicht-

die uit eigen initiatief allemaal het bedrijf in gaan en zelf

baar bent voor je interne klant, gaat die je ook vertrouwen

met problemen aan de slag gaan: het klinkt als de meest

en je vaker – en eerder – betrekken. Dat moet je als general

ideale manier om Legal echt helemaal met een bedrijf te
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verweven en proactief met risico’s bezig te zijn. Vraagt

ler te vervelen; wat ze nodig hebben is dus een inspireren-

dat ook om een ander type bedrijfsjurist? Tijsse Claase:

de manager die het beste in ze naar boven haalt.” Tijsse

“Competenties als pragmatisch werken zijn lastig te trai-

Claase: “Ik kreeg iemand op gesprek die na twee jaar bij

nen dus je zult daar in je aannamebeleid inderdaad reke-

een groot Angelsaksisch kantoor weggegaan was, omdat

ning mee moeten houden. Mijn juristen moeten zeer ge-

het niet helemaal ‘zijn ding’ was. Dat was vroeger echt on-

schikt zijn in verbinden en samenwerken en absoluut

denkbaar en typeert volgens mij een generatie die vooral

geen azijnpissers zijn. De bedrijfsjuristen die nu bij ons

op zoek is naar een leuke en inspirerende baan.” Van Kop-

werken, worden heel vaak gevraagd om ergens bij te zit-

pen: “Je moet je juristen ook de ruimte geven om zichzelf

ten. Het is een zelfsturend team. Wat ik doe is in grote

te ontwikkelen, door te luisteren naar hun wensen. Waar-

lijnen nog wel juridisch, maar ik ben eerder de smeerolie

om zouden juristen bijvoorbeeld geen stap kunnen maken

tussen bestuur en uitvoering.”

naar de business? Bij beoordelingen vraag ik dat dan ook:

Von Meyenfeldt: “Ik geloof heel erg in autonomie en be-

waar wil je heen? Ik vind het bijzonder als ik juristen kan

drijfsjuristen volgen ook graag hun eigen weg. Ik bege-

aﬂeveren aan de business; dat laat juist je toegevoegde

leid, maar ben veel meer de meewerkend voorman, de pri-

waarde voor het bedrijf zien. Ik hoef mijn juristen ook

mus inter pares. Er studeert nu een generatie af die ook

niet te binden, boeien is genoeg.”

helemaal niet zit te wachten op managers. Jongeren hebben niets met hiërarchie; je moet jezelf bewijzen en in be-

JURIDISCHE BAGAGE

paalde zaken, zoals social media, zijn ze ook veel sterker

De general counsel als inspirator; het brengt de discussie

dan ik. Daarnaast lijkt de jongere generatie zich veel snel-

terug naar de beginvraag of een juridische opleiding nog

BIJ HET RONDETAFELGESPREK WAREN AANWEZIG:
Max Hübner, directeur Corporate Juri-

counsel ook voorzitter van de compliance committee,

dische en Fiscale zaken bij PGGM, dat

een taak die steeds meer aandacht vereist.

verantwoordelijk is voor pensioenuit-

Anouk von Meyenfeldt, general counsel

voering van een aantal fondsen. Hüb-

bij ASICS Europe. Voordat ze bij het Ja-

ner, die naar eigen zeggen als general

panse sportmerk begon, werkte ze onder

counsel graag overbodig wil worden, stapte in 2011 van
USG Professionals over naar PGGM en werkt daar aan

meer voor Tommy Hilﬁger en L’Oréal.
Heeft een team van acht juristen onder

verandering in gedrag van juristen. “Die wil ik zelf het

zich en is bezig met een uitbreiding van de taken naar

liefst zo min mogelijk zien; ze moeten de boer op.”

corporate secretarial werk.

Barbara van Koppen, company secre-

Rutger Prakke, general counsel & ma-

tary & general counsel bij KLM. Op circa

naging director bij Booking.com sinds

30.000 werknemers zitten tien juristen.

2008, daarvoor bestuursvoorzitter van

Die werken allemaal in Amstelveen,

advocatenkantoor KienhuisHoving.

want “hoewel KLM een zeer internatio-

Stuurt vanuit het Amsterdamse hoofd-

naal bedrijf is , wordt het juridische werk grotendeels

kantoor een team van acht juristen aan op 8500 werkne-

vanuit Nederland gedaan.” Van Koppen is naast general

mers wereldwijd. Prakke is ook lid van de raad van be-
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wel noodzakelijk is voor een baan die eigenlijk vooral goed

opvallend dat er in het bedrijfsleven zo weinig praktise-

leiderschap lijkt te vereisen.

rende juristen in het bestuur van een onderneming zitten;

Rutger Prakke: “Je moet in ieder geval beschikken over ju-

het is naar mijn mening heel nuttig om ook de juridische

ridisch denkvermogen en genoeg juridische bagage heb-

discipline in alle besluitvormingsprocessen mee te ne-

ben om te sparren met je mensen. Op het moment ben ik

men.”

bezig met de vraag of we in landen als de Verenigde Sta-

Max Hübner: “Ik ben ook van mening dat een general

ten, waar we meer dan 1500 mensen hebben zitten, een

counsel wel jurist moet zijn. Ook voor de vertaalslag van

inhouse counsel nodig hebben. Die keuze kun je niet ma-

juridisch naar bedrijfseconomisch kun je niet zonder juri-

ken als je niet volledig begrijpt welke problemen er door

dische achtergrond. Mijn werk ligt dichter bij de organisa-

een jurist opgelost moeten worden.”

tiekunde, maar die bagage moet je hebben.” Wilko Tijsse

Gea Voorhorst: “Ik ben het daar helemaal mee eens. Wel is

Claase: “In een ziekenhuis heeft de manager van de artsen

het zo dat de organisaties de juristen uiteindelijk eerder

ook een medische achtergrond. Je moet de taal spreken.”

beoordelen op de wijze waarop juridische vraagstukken

Anouk von Meyenfeldt: “Bij grote multinationals zou een

worden gemanaged dan op de juridische kwaliteit, men

niet-jurist best general counsel kunnen zijn; een manager

gaat er vanuit dat die goed is. Zeker bij een bedrijf als het

die managers aanstuurt. Uiteindelijk is het toch vooral be-

onze, met veel veranderingen, gaat er veel tijd zitten in

langrijk dat je het bedrijf verder helpt. Ik citeer daarbij

het menselijke aspect en het ‘meenemen’ van je team in

graag de Canadese ijshockeyspeler Wayne Gretzky: ‘A good

die ontwikkelingen, zodat zij daar adequaat mee om kun-

hockey player plays where the puck is. A great hockey

nen gaan bij hun juridische advisering. Toch vind ik het

player plays where the puck is going to be’.”

stuur, maar: “bij een internetbedrijf is dat toch net wat

meente Amsterdam als enige aandeel-

anders – veel collega’s weten niet wie daarin zitten.”

houder. Tijsse Claasse stuurt zes juris-

Michiel van Straaten is – samen met

ten aan en werkte eerder voor Schiphol.

Petra van Hilst – oprichter van General

Bij Port of Amsterdam is een belangrij-

Counsel Netherlands, het enige kennis-

ke doelstelling het ten gelde maken van

netwerk in Nederland exclusief voor ge-

kennis en innovatie, waarbij ook over de grenzen wordt

neral counsel, chief legal officers en an-

gekeken.

dere eindverantwoordelijke bedrijfsjuristen. Het delen

Gea Voorhorst, chief Legal en company

van best practices, innovativiteit, hoog professioneel ni-

secretary bij Rabo Vastgoedgroep. Een

veau en een internationale mindset staan centraal. Eer-

bedrijf in transitie: bepaalde onderdelen

der werkte Van Straaten onder meer als general counsel

worden afgebouwd, verzelfstandigd of

bij De Goudse Verzekeringen en hij begon zijn carrière

geïntegreerd en door die ontwikkelingen

als advocaat bij Houthoff Buruma.

krijgt Voorhorst er steeds meer taken bij; naast legal ook

Wilko Tijsse Claase, hoofd Juridische Zaken bij Port of

corporate secretary en communicatie . “Het is een zeer

Amsterdam. De gemeentelijke dienst werd twee jaar

interessante tijd, maar afbouwen is natuurlijk niet al-

geleden omgevormd tot zelfstandig bedrijf, met de Ge-

tijd even leuk.”
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Eenpitter?
Je doet in je eentje het werk
van vijf man.
Daarin ben je geen uitzondering. Een deel van de
notariskantoren en zelfs
meer dan de helft van de
advocatenkantoren is een
eenmanszaak.
Door al die activiteiten staat
het checken van je persoonlijke situatie vaak onderaan
de To Do List.
Onverstandig, want juist
als eenpitter ben je extra
kwetsbaar. Door uitval bij
ziekte bijvoorbeeld. En hoe
zit het met je pensioen?
Werken is leuk, maar je wilt
toch ook ooit stoppen.
Het begint met het inventariseren van de ﬁnanciële
risico’s. Vraag advies, of nog
beter; laten we samen een
plan maken.
Dan hoef je dat in ieder
geval niet alleen te doen...

www.nwk.nl

INHOUSE

BEDRIJFSJURIST BIJ JUMBO
De serie Inhouse biedt een kijkje in de keuken van de bedrijfsjurist. Deze keer vertelt Claire Saes, hoofd Juridische
zaken bij Jumbo, over haar werk bij de supermarktketen die flink aan het groeien is: “Het is hier altijd work in progress.”
DOOR REMCO FEUTH

J

umbo is booming. Na de overnames van Super de Boer in

samenwerking tussen Juridische zaken en de business nog beter

2009 en C1000 in 2012 is de supermarktketen inmiddels de

vorm te geven, hebben wij een Juridisch Meerjarenplan ontwik-

tweede van Nederland. “Die groei is kenmerkend voor

keld waar we volop mee bezig zijn. Mijn team doet dat − naast

Jumbo. Het leuke aan Jumbo is dat het maar doorgaat”, vertelt

de reguliere werkzaamheden − heel goed, alle complimenten

hoofd Juridische zaken Claire Saes (ex-Stibbe en ex-Starbucks).

dan ook voor hen dat de interne klant ons steeds beter weet te

“Naast de nog niet helemaal afgeronde integratie en ombouw

vinden en betrekt bij belangrijke processen. In hun advisering

van nog tientallen C1000 winkels, gaat Jumbo ook door met

zijn zij ondernemend en niet belerend”, stelt Saes vast. “We lig-

het ontwikkelen van het in 2014 gelanceerde e-commerce plat-

gen goed op schema, waardoor Juridische zaken inmiddels een

form. Bovendien opende Jumbo vorig jaar Foodmarkt Amster-

integraal onderdeel van de bedrijfsvoering is en blijft.”

dam. Jumbo is altijd work in progress, waarbij het enthousiasme

Een logische stap is het ontwikkelen van allerlei templates; niet

van alle Jumbo collega’s gezamenlijk veel energie geeft.”

verrassend, maar wel praktisch en nuttig. “Er zijn nog niet

JURIDISCH MEERJARENPLAN

hard aan gewerkt, waardoor je echt kunt bouwen en daadwer-

Jumbo is druk bezig om de ombouw van alle C1000 winkels af te

kelijk iets toevoegen, zeker wanneer je gezamenlijk kunt op-

ronden. Marjan van der Burg (hoofd JZ Vastgoed en Onderne-

trekken met de business.”

merszaken, ex-Super De Boer) en bedrijfsjuristen Vastgoed en
Ondernemerszaken Angelique Hendriks (ex-Heineken) en Mari-

JUMBO-DNA

anne Bremer (ex-C1000) zijn daar met hun onderscheiden ken-

De verwachting is dat de hectiek niet snel minder zal worden.

nis nauw bij betrokken. “De juristen binnen mijn team hebben

Volgens Saes komt er nog veel werk uit de privacy-hoek, gerela-

allen een of meer afdelingen die zij ondersteunen. Zo adviseert

teerd aan alle e-commerce activiteiten. Maar ook contractma-

Tobias Oversteegen (jurist Civiel & Bestuur, ex-AKD en ex-Exxon)

nagement zal verder uitgerold en gestandaardiseerd worden.

op het gebied van ruimtelijke ordening, maar ook waar het onze

“Door iedere afdeling wordt er nu nog op haar eigen manier ge-

eigen ﬁlialen, IT en de supply chain betreft. Wou-

contracteerd. Dat zal snel anders zijn, daarvoor

ter Vermaas (jurist commercieel, ex-CMS) legt

hebben we net software gekocht met de bedoe-

zich toe op advies rondom commercie, marketing

ling deze zomer live te gaan.”

& formule en e-commerce.” Bij het laatste kun je

Het op peil houden van kennis is belangrijk bij

bijvoorbeeld denken aan de omnichannel-strate-

Jumbo: “Op de hoogte blijven van juridische ont-

gie van Jumbo. Jumbo integreert zo zijn online

wikkelingen is essentieel en dat proberen we dan

strategie met die van de winkels. Klanten kun-

ook zo goed mogelijk te faciliteren voor onze ju-

nen nu al hun boodschappen bij verschillende

risten. In combinatie met het Jumbo-DNA dat je

punten in Nederland afhalen, de zogenoemde

‘samen onderneemt om te winnen’ maakt het

Pick-Up Points. “In dit soort trajecten komen alle

dat Jumbo een fantastisch bedrijf is om te wer-

juridische rechtsgebieden samen en dat is goed

ken”, aldus Saes.

voor het teamwerk.”
De juristen rapporteren aan Claire Saes. Zij zelf

VOOR EEN UITGEBREIDE VERSIE:

rapporteert aan de CFO, Ton van Veen. “Om de

ZIE WWW.MR-ONLINE.NL/INHOUSE
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BEDRIJFSJURISTEN

overal duidelijk gebaande paden. Daar wordt echter elke dag

NIEUWS

ALS IK BEDRIJFSJURIST WAS DAN…

A

ls ik bedrijfsjurist was dan zou ik niet van de

Ik zou mijn advocaat ook niet uitknijpen. Dat

‘one case stands’ met advocaten zijn. Je hebt als

betekent dat ik hem niet ten koste van alles zou

advocaat dan ook weinig kans dat je na een

houden aan een afgegeven fee quote wanneer

vluchtige kennismaking op een borrel meteen

zich in een zaak allerlei onvoorziene omstandig-

een zaak van mij krijgt. Daar is meer voor nodig.

heden voordoen. Natuurlijk verwacht ik dan

Ik zou hard to get zijn.

wel dat mijn advocaat mij goed op de hoogte

Om mij voor je te winnen, zou je als advocaat

houdt en mij niet achteraf met onplezierige ver-

moeten laten zien dat jij bereid bent een inves-

rassingen confronteert. Misschien – ik doe eens

tering te doen om mij, mijn bedrijf en de bran-

gek – zou ik het wel op prijs stellen als mijn ad-

che waarin het bedrijf opereert te leren kennen.

vocaat tot een bepaalde mate van risicodeling

Uiteraard zonder vervolgens voor die investering

bereid is.

een rekening naar mij te sturen. De investering

Als ik bedrijfsjurist zou zijn dan zou ik zoeken

van mijn advocaat zou wel een zinvolle zijn. Ik

naar een betrokken advocaat met ondernemers-

zou in zijn voor een langetermijnrelatie. Daarin

zin, misschien vat dat het wel aardig samen.

moet de liefde van twee kanten komen, dat
weet ik ook wel. Ik zou dus loyaal en vergevingsgezind zijn.

Sander Marges is advocaat en partner bij Van Benthem &

Wat dat laatste betreft natuurlijk tot op zekere hoogte.

Keulen in Utrecht.

Gaastra zoekt advocaten
Gaastra advocaten is gespecialiseerd in Environment, Health & Safety en Regulatory en
gevestigd in het World Trade Center op de luchthaven Schiphol.
Wij zoeken in verband met uitbreiding van de praktijk twee ambitieuze en ondernemende
senior medewerkers met minimaal 4-6 jaar ervaring in zowel het algemeen bestuursrecht als
de civiele praktijk. Ervaring met het economisch strafrecht is een pré. Een goede
beheersing van het Engels is essentieel. Doorgroei is bij gebleken geschiktheid mogelijk.
Wij werken voor het bedrijfsleven en een enkele overheid en doen veel in een internationale setting.
Hoewel kennis erg belangrijk is, zijn wij primair gericht op het leveren van de beste service.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan mr. A.H. Gaastra;
info@ga-law.eu of 06 29 31 31 20

Gaastra advocaten
World Trade Center
Schiphol Boulevard 345
1118 BJ Schiphol
www.ga-law.eu

COLUMN

NIEUWS

MATTHIJS HEYDENDAEL

OVERSTAP
Martijn de Vlaming (30) is
1 februari als jurist in dienst
getreden bij de Stichting Sanquin
Bloedvoorziening in Amsterdam,
belast met de bloedvoorziening in
Nederland. Naast deze publieke

NEVER A DULL MOMENT

taak heeft de onderneming enkele marktconforme
activiteiten, zoals
het ontwikkelen
van plasmagenees-

N

ever a dull moment, zo is mijn gemiddelde

wel het een klein rechtsgebied is, bedient het uit-

voornamelijk richten op advisering

werkdag het beste te typeren. Toen ik vier

eenlopende en grote belangen van de stakeholders

van de marktconforme divisies

jaar geleden de overstap maakte naar de retail-

die actief zijn in deze tak van het onroerend goed.

en intellectueel eigendom. Voor

wereld wist ik niet echt, zo blijkt nu, wat mij te

Zorgvuldigheid is bij de toepassing ervan gebo-

zijn overstap heeft hij gewerkt op

wachten stond. Wat ik wel wist was dat ik voor

den, ook om te waarborgen dat ons business mo-

de juridische afdelingen van D.E

een Spaans bedrijf ging werken met een uniek

del in elke (nieuwe) winkel optimaal uit de verf

Master Blenders en Provimi.

en zeer succesvol businessmodel. Het vlaggen-

kan komen.

schip van de groep is al jaren toonaangevend in

Naast het expansiewerk werk ik nauw samen

NIEUWS VAN HET

de fast fashion-markt. Kenmerkend is daarom dat

met de collega’s van de andere disciplines; het

Het NGB organiseert in april:

alles heel snel moet, het liefst sneller dan moge-

commerciële team als er nieuwe promotionele

• NGB Extra: Actualiteiten Privacy

lijk. Dat geeft en vergt energie. Gelukkig is de

acties zijn of nieuwe online producten zijn be-

Hester de Vries en Maarten Goud-

organisatiestructuur plat en heerst er geen (Ne-

dacht en met de communicatieafdeling als er

smit (beiden Kennedy Van der

derlandse) vergadercultuur. Beslissingen wor-

consumentenkwesties zijn. Daarnaast begint

Laan) bespreken op 9 april de

den snel genomen, maar zelden zonder legal

privacy steeds belangrijker te worden, denk ik

recente ontwikkelingen op dit

check. Ik ben daardoor bij een breed scala aan

mee met nieuwe initiatieven zoals het tegen-

rechtsgebied.

kwesties betrokken, te meer omdat ik de enige

gaan van winkeldiefstal, houd ik mij bezig met

• NGB Workshop Timemanage-

jurist ben die werkzaam is binnen de Nederland-

het oplossen van kwesties met internationale

ment Coen Schippers (Dialogue)

se tak van de organisatie. Het opnieuw prioritei-

suppliers, ben ik verantwoordelijk voor de corporate

leert op 16 april deelnemers time-

ten stellen is het enige dat zich elke dag her-

housekeeping van de Nederlandse entiteiten en ben

managementvaardigheden die zijn

haalt. Verder is geen dag hetzelfde.

ik actief betrokken geweest bij het opzetten van

toegespitst op hun eigen prak-

De samenwerking met de expansieafdeling is het

de cash pool voor de groep.

tijk en werkzaamheden. De basis

meest intensief. Samen voeren we

Kortom, ik kom in aanraking met

hiervoor is de theorie van Step-

de expansiestrategie van de groep

een palet aan rechtsgebieden.

hen Covey.

uit; van de eerste kennismaking

Het heeft van mij een generalist

• NGB Workshop: Number crun-

met een projectontwikkelaar, het

gemaakt en stelt me in staat ook

chen voor bedrijfsjuristen

uitonderhandelen van de juridi-

niet-juridische vaardigheden te

Steven ten Hagen (HLB Den Har-

sche documentatie, bijspringen

ontwikkelen. Aan welke groep

tog) wijst bedrijfsjuristen op 23

als tijdens de bouw iets mis dreigt

heb ik dit te danken? De Inditex-

april de weg op het gebied van

te gaan tot de opening van de win-

groep waarvan ZARA het vlaggen-

cijfers. Ook Legal Risk Manage-

kel en de communicatie daarom-

schip is. De groep is met acht kle-

ment komt aan de orde.

heen. Het relevante rechtsgebied

dingmerken wereldwijd actief. In

is huurrecht bedrijfsruimte, een

Nederland hebben al vijf merken

Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen

rechtsgebied waarvan ik, gezien

voet aan de grond gekregen, maar

Voor de Beroepsopleiding die in

mijn IE- & corporate achtergrond,

het zou zomaar kunnen dat daar

september van start gaat, kunt u

nooit had verwacht er dagelijks

morgen ineens één bijkomt...

zich nu inschrijven. Meer informa-

mee te zullen gaan werken. Hoe-

Never a dull moment!

tie: www.sbb.cpo.nl. Leden van het
NGB krijgen voorrang bij toelating.

MATTHIJS HEYDENDAEL IS LEGAL COUNSEL BIJ INDITEX.

Meer informatie over het NGB:
VOLGENDE KEER: SINUHE MARZANO, REGIONAL COMPLIANCE ANALYST BIJ IGT EUROPE

www.ngb.nl
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middelen. De Vlaming zal zich

“ Verzeker de faillissementsboedel met een curatorenpolis”

M-VERZEKERINGEN

De CuratorenPolis
Door onder andere brand, waterschade of diefstal, gedurende de
afwikkeling van een faillissement, kan de waarde van de boedel
verloren gaan. Niet betaalde verzekeringspremies vormen dan
een groot risico voor de boedel en de curator.
De CuratorenPolis betreŌ een uitgebreide brandverzekering
welke kan worden afgesloten op naam van de failliete boedel.
De betreīende opstal of inventaris van de gefailleerde kan op
deze manier adequaat worden verzekerd. Kijk voor meer
informaƟe op www.m-verzekeringen.nl/curatorenpolis.

M-VERZEKERINGEN.NL
Ringbaan West 240 ͻ Tilburg ͻ T 013 594 28 28 ͻ m@mutsaerts.nl

Exclusieve verzekeringsproducten voor advocaten, notarissen, accountants en andere business professionals
DͳsZ<Z/E'E is een product van Mutsaerts

DOOR MICHIEL ROHLOF

Tomas Steenmetser

REDDINGSPLAN V&D

Jesse Zijlma

tuurlijk wel volop in beweging. Er worden dagelijks huurtransacties gedaan en er ontstaan ook dagelijks conflicten. Dat is ook logisch, want

De eigenaar, banken en vastgoedeigenaren hebben overeenstemming

een huurrelatie loopt continu door. Of er de komende tijd conflicten ont-

bereikt over de redding van warenhuis V&D. De eigenaars van win-

staan met dezelfde omvang als bij V&D is echter lastig te voorspellen.”

kelpanden dragen met een voorwaardelijke huurkorting van 24 mil-

Steenmetser: “Expertise van het retailklimaat is bij een dergelijke zaak

joen euro bij aan de redding. Bovendien is een reddingsplan aan de

essentieel. Het is bij een conflict als het onderhavige belangrijk dat je op

banken en V&D gepresenteerd om het financiële tekort aan te vullen.

de hoogte bent van alle ins en outs. Wat speelt er op dit moment bij welk

Op basis van dat plan hebben de banken weer krediet verleend aan

warenhuis en de omgeving? Dat is direct ook het aantrekkelijke aan het

V&D en heeft aandeelhouder Sun Capital 30 miljoen euro geïnves-

huurrecht. Heel concreet. Als adviseur moet je ook weten wat belangrijk is

teerd en 30 miljoen euro als lening aan V&D verstrekt.

voor je cliënt. Daar moet je in onderhandelingen en de uitkomst daarvan
zoveel mogelijk rekening mee houden. Daarnaast is het heel belangrijk

Adviseurs V&D: Houthoff Buruma (Frauke van der Beek, Jan Willem de

dat je bekend bent in de markt. Zeker in dit geval. Er waren veel partij-

Groot, Nathalie Amiel), Wijn & Stael (Willem Jan van Andel)

en bij betrokken en het lukt alleen om die partijen op sleeptouw te nemen

Adviseurs verhuurders V&D (waaronder IEF Capital, Syntrus Achmea,

als er vertrouwen is.

Kroonenberg Groep, BouwInvest en Elizen Vastgoed Royalton Hill):

“Het moment dat de bestuurders van V&D de overeenkomsten tekenden

BarentsKrans (Jesse Zijlma, Robert-Jan Zwaan), Lexence (Tomas Steen-

is natuurlijk altijd bijzonder, maar het moment dat op zaterdagavond 7 fe-

metser, Marieke van Schie, Jurjen Mos, Joost Kolkman)

bruari alle verhuurders op het kantoor van Cushman&Wakefield vrijwel
unaniem aangaven dat zij mee wilden werken aan een reddingsplan van

Tomas Steenmetser, dealmaker voor Lexence: “Het komt niet vaak voor

V&D was het absolute hoogtepunt.” Zijlma vult aan: “Dat was een uniek

dat een zaak zich bevindt op het snijvlak van het huurrecht voor winkel-

moment voor Nederland.”

ruimte, het faillissementsrecht en het bankrecht. Daarbij draaide de deal
om het voortbestaan van een icoon van de Nederlandse winkelmarkt, met
maar liefst rond de 11.000 werknemers.” Jesse Zijlma, dealmaker voor

SNS REAAL VERKOOPT VIVAT AAN ANBANG

BarentsKrans: “Bruikbare voorbeelden waren niet voorhanden. Wij traden op voor een grote groep verhuurders en hadden elkaar overigens tot

SNS Reaal verkoopt haar verzekeringsdochter Vivat, voorheen Re-

dat moment nog nooit ontmoet. Het was bijzonder om 48 uur later vast te

aal, aan Anbang Insurance Group, een Chinese verzekeraar. Anbang

stellen dat wij met z’n tweeën als een geoefend team de juridische klus

betaalt 150 miljoen euro voor de aandelen en steekt daarnaast nog

geklaard hadden. Op deze schaal en onder deze tijdsdruk komt dit soort

een zo’n 1,3 miljard euro in versterking van de balans en aflossing

zaken niet vaak voor, dat maakt het ook zo uniek. De winkelmarkt is na-

van interne leningen binnen de groep SNS Reaal.

DEAL

De ruim honderd Nederlandse tankstations van

PARTIJEN

ADVISEURS

NRG Value (Ramon Mendes de Leon)

Stibbe (Duco de Boer, Kirsten Berger, Frederieke

Esso zijn verkocht aan NRG Value, een recent

Schoute, Harold de Marquenie, Rob Londeman,

opgericht bedrijf van oud-bestuurders van Shell,

Celine Smeets)

Exxon Mobil en de bank Merrill Lynch. Esso verlaat daarmee de Nederlandse markt voor pomp-

ABN AMRO Participaties (aandeelhouder

stations.

NRG Value)

DEAL

Dutch Bakery neemt de worsten- en saucijzen-

CORP. (Eric de Best, Diederik Baas)

Esso / ExxonMobil

Esso inhouse legal team

PARTIJEN

ADVISEURS

Dutch Bakery (Jefrem Schapendonk)

BANNING (Krijn Keukens), MBCF (Jaap de Jong,
Afroz Haidari)

broodjesdivisie van Bakkersland over. Bij de verkoop zijn bakkerijen in Tilburg en Eindhoven en
een distributiecentrum in Tilburg betrokken.

Bakkersland (Chris Deen)

Lexence (Diederick de Boer, Michiel van Schooten,
Iris Hoekstra, Jurjen Mos, Nicky Spaan), ABN AMRO
(Marcus Looijestijn, Onno Groeneveld, Sanne Blom,
Bart Rousch)

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

Anja Mutsaers

Pieter van

Marc Elie Bernard

Duijvenvoorde
Adviseurs Anbang: Allen & Overy (Katinka Middelkoop, Michael Rijnja,

meyer, Robbert van Brakel, Simon Sanders, Rogier de Vrey, Frank Verlaan,

Danielle Bune, Marie Zuidema, Joris Goettsch, Gerrit Jan Kappelle, God-

Jurre Reus), BoerCroon (Alexander van Rossum)

fried Kinnegim, Rens Bondrager, Ludo Luijks, Niels van de Vijver, Bas

Adviseurs Gilde Equity Management: Simmons & Simmons (Leo Verhoeff,

Jennen, Daphne van der Houwen), Deutsche Bank, Deloitte

Robbert Jansen, Pieter de Visser), PwC (Istvan Csejtei, Joris van de Kerk-

Adviseurs SNS REAAL NV: De Brauw Blackstone Westbroek (Anja Mut-

hof, Mark Pel, Anniek Meijer, Roeland Schippers)

saers, Arne Grimme, Lennart Crain, Rufus Abeln, Nienke Louwmans,
Emre Yildirim, Marieke Enneman, Caroline Steinmetz, Angela van Bre-

Pieter van Duijvenvoorde, dealmaker voor CMS: “Altran is sinds gerui-

da, Okke Suurenbroek), JP Morgan, ABN AMRO (Charles Spaan, Hugo

me tijd een cliënt van CMS Nederland. Dit was de tweede deal binnen één

Peek), PwC

jaar die wij voor Altran in Nederland mochten begeleiden; begin 2014 ad-

Adviseurs NLFI: Linklaters, BNP Paribas

viseerden we ze bij de koop van TASS. Het dealteam van Altran was daar-

Adviseurs DNB: Clifford Chance, Capitium (Joes Leopold)

door volledig op elkaar ingewerkt, waardoor er op een prettige manier met
elkaar kon worden samengewerkt. De samenwerking met Simmons & Sim-

Anja Mutsaers, dealmaker voor De Brauw Blackstone Westbroek:

mons was eveneens prettig.

“Deze verkoop van verzekeraar en asset manager Vivat, die bekende mer-

“De belangrijke deal issues lagen dan ook snel op tafel, waarbij partij-

ken zoals Reaal en Zwitserleven voert, is een uitvloeisel van de nationa-

en constructief naar oplossingen hebben gezocht. De verkopers hebben

lisatie van SNS Reaal in 2013. Het is een onderdeel van het herstructu-

de transactie door middel van een controlled auction georganiseerd, zo-

reringsproces dat sindsdien is ingezet onder toezicht van een Monitoring

dat het proces snel en competitief doorlopen is. Altran is een wereldwij-

Trustee aangesteld door de Europese Commissie. Voor De Brauw was de

de speler. Nspyre zal deel gaan uitmaken van de Benelux organisatie die

transactie zowel strategisch als juridisch zeer interessant. Uiteindelijk

door de acquisitie groeit tot een onderneming met 1800 werknemers.”

heeft het veilingproces geresulteerd in de verkoop van Vivat aan de Chinese verzekeraar Anbang, die daarmee toegang krijgt tot de Nederland-

Marc-Elie Bernard, Group Vice-President Mergers & Acquisitions bij Al-

se verzekeringsmarkt.

tran: “Na de integratie van Nspyre binnen Altran zullen beide onderne-

“De zaak had een extra dynamiek door de nauwe betrokkenheid van ver-

mingen sterker zijn door hun complementaire karakter. In onze markt, de

schillende stakeholders zoals de Europese Commissie, het ministerie van

‘outsourced R&D markt’, verwachten wij de komende tijd meer consolida-

Financiën en NLFI. Mede dankzij de goede samenwerking met SNS Reaal,

tie, omdat cliënten een voorkeur hebben voor grotere R&D-leveranciers.

JP Morgan en ABN AMRO heeft het veilingproces in een succesvolle sig-

Aangezien Altran minder dan een jaar geleden ook TASS kocht, zal de in-

ning geresulteerd. We zijn verheugd dat wij als kantoor SNS Reaal hebben

tegratie van Nspyre in de nieuwe organisatie zeker zorgvuldig moeten ge-

mogen adviseren bij de verkoop van Vivat.”

beuren. Vanuit HR-perspectief, omdat we nu een nieuw Nederlands team
van in totaal 1000 medewerkers hebben, maar ook vanuit business-per-

ALTRAN NEEMT NSPYRE OVER VAN GILDE

spectief omdat de projecten die we leveren dezelfde hoge kwaliteit zullen
hebben. Dit zal onderdeel zijn van het post merger raamwerk.
“Of wij verder zullen uitbreiden? Met 1000 medewerkers in Nederland

Altran, een aan de Parijse beurs genoteerde technische adviesorga-

heeft Altran nu een leidende positie en deze post merger integratie zal nu

nisatie, neemt Nspyre, Nederlandse dienstverlener op het gebied van

onze eerste prioriteit zijn. Maar vorig jaar, vlak na de overname van TASS,

R&D en hightech technologie over van Gilde. Door onder meer deze

zou ik hetzelfde antwoord gegeven hebben, hetgeen ons niet weerhield

transactie en de eerdere overname van TASS in 2014 telt de organi-

Nspyre te kopen. Onze regionale focus met betrekking tot externe groei

satie van Altran in de Benelux nu 1.800 werknemers.

zal met name op Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten
en India liggen, alwaar we actief op zoek zijn naar geschikte overnames.”

Adviseurs Altran: CMS (Pieter van Duijvenvoorde, Herman van Aerts, Tjeerd
Hoekstra, Paulus van den Bos, Edmon Oude Elferink, Roderick Nieuw-

DEAL

PARTIJEN

ADVISEURS

De Nederlandse webdienst WeTransfer, inmiddels

WeTransfer & aandeelhouders (Ronald Hans,

Bird & Bird (Otto Nunnikhoven, Rene Rieter, Ernst

door zo’n 70 miljoen mensen in meer dan 200

Stefan Verkerk)

Barten, Pauline Vos), Fort Advocaten (Terry Steffens), EY, Growthpoint Technology Partners

landen gebruikt om bestanden uit te wisselen,
haalt via een zogenoemde Series A funding 25
miljoen dollar kapitaal op van het Britse Highland Highland Capital Partners Europe (Tony Zappalà,
Capital Partners Europe. Het geld zal onder meer

Irena Goldenberg)

worden gebruikt om verder te groeien in de Verenigde Staten.

WILT U DEALS MELDEN? MAIL AAN DEALS@MR-MAGAZINE.NL
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Loyens & Loeff (Martijn Bras, Harmen Holtrop,
Ludo Suykerbuyk, Belgin Is)

FINANCIEEL

FACTORING

RAP VERANDERENDE OMSTANDIGHEDEN
IN DE ADVOCATUUR
Menig kantoor onderkent niet genoeg dat het ook een onderneming is, en heeft te maken met een te hoog afschrijvingspercentage op de post debiteuren. Dat is niet prettig
in een tijd dat de advocatuur het toch al moeilijk heeft en
vraagt om actie.

V

olgens het in 2013 verschenen sectorrapport van het ING Economisch bureau verkeert de advocatuur in transitie: advoca-

tenkantoren zijn druk bezig veranderingen door te voeren. De
aanpassingen worden geremd door bijvoorbeeld de gangbare managementstructuur en terughoudendheid tot investeren. Maar
kantoren hebben geen tijd om achterover te leunen, de ontwikkelingen volgen elkaar snel op en het succes van een kantoor
hangt van innovatie en toekomstgericht beleid af. In het rapport
werd ook gesignaleerd dat de omzetgroei sinds 2009 beperkt is gebleven mede door de druk op cliënten hun juridische kosten te
verlagen. In het segment van de juridische dienstverlening met
ruim 4.500 advocatenkantoren gaat per jaar vier miljard euro om.
Er is nog steeds een toename van het aantal kantoren, waardoor
er sprake is van prijsdruk. Het bedrijfsmodel loopt vast, men heeft
‘te hoge kosten’ of ‘het verkeerde verdienmodel’, terwijl het handwerk door de te dure krachten wordt verricht, daar waar besparingen mogelijk zijn. Ook zijn besparingen mogelijk door specialisatie en het richten op kerngebieden, ﬂexibel personeel,
aantrekken van hbo-juristen, automatisering op veel voorkomende terreinen.
Waar het sectorrapport echter geen aandacht aan geeft zijn de benodigde aanpassingen in de bedrijfsvoering van advocatenkantoren en de behoefte respectievelijk noodzaak tot het opleiden van
kantoren om op zakelijke wijze hun kantoor te managen. Veel
kantoren, met name aan de onderkant van de markt, voldoen aan
de behoefte in de markt voornamelijk uit idealistische motieven,
zonder zich te realiseren dat zij in feite een onderneming leiden.
Kleinere kantoren ervaren dat in de toevoegingspraktijk het innen van steeds hogere
eigen bijdragen op grote problemen stuit.
Ook in de betalende sector is sprake van een
te hoog afschrijvingspercentage op de post
debiteuren. Kleinere kantoren hebben een
ﬂink (te) hoog percentage, grotere kantoren
wat lager. Maar door hun grotere jaaromzet zodanig hoog dat ieder tiende procent ontzettend veel geld betekent.
Ook vindt het wisselen van advocatenkantoren door cliënten onder achterlating van onbetaalde nota’s plaats. Cardec heeft daarom een centrale databank opgericht om de niet-betalende debiteur te registreren.
Doordat er ﬂinke bedragen mee gemoeid zijn is dit een probleem
van algemeen belang, of zou dat moeten zijn, en zou de Nederlandse Orde van Advocaten er aandacht aan moeten besteden.
Want zonder een sterke en gezonde advocatuur, óók op ﬁnancieel gebied, komt de rechtstaat in gevaar.

Pieter Dietz de Loos is advocaat en directeur van Cardec
B.V. (www.cardec.nl).
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PENSIOEN

PENSIOENSCHADE ONDER HET NIEUWE
ONTSLAGSTELSEL

DOORWERKEN NA AOW-LEEFTIJD?
Het is noodzakelijk dat mensen langer doorwerken, omdat

De door de Wet werk en zekerheid ingegeven ingrijpende

de beroepsbevolking krimpt én om de AOW betaalbaar te

wijziging van het ontslagstelsel per 1 juli 2015 heeft ook be-

houden. Om dit te bevorderen worden door de overheid

langrijke consequenties voor (gerechtelijke procedures tot)

diverse stimuleringsmaatregelen genomen of voorbereid.

het vorderen van pensioenschade bij ontslag. In deze bijdrage stippen we hierbij van belang zijnde elementen aan.

E

en eerste (logisch) pensioengevolg bij ontslag is het feit dat geen

I

n de Wet werk en zekerheid worden per 1 juli aanstaande de ontslagmogelijkheden rond de pensioenleeftijd verruimd. In het

wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (geplan-

verdere pensioenopbouw plaatsvindt. Pensioenvormen die op

de ingangsdatum 1 januari 2016) wordt een aantal andere belem-

risicobasis zijn verzekerd – dit kan bijvoorbeeld het nabestaanden-

meringen om pensioengerechtigde werknemers in dienst te hou-

pensioen zijn – vervallen bij ontslag. Als derde gevolg noemen we

den of te nemen weggenomen. Voor werkgevers zijn 65-plussers

het vervallen van mogelijke voorwaardelijke (en nog niet geﬁnan-

interessant door hun ervaring, expertise en vaak lagere loonkos-

cierde) pensioentoezeggingen, veelal ontstaan als overgangsrege-

ten; de premies voor de werknemersverzekeringen vallen immers

ling. Een wijziging van de eventuele toeslagverlening (indexatie)

weg. Aan de andere kant let de werkgever ook op de kosten die ge-

op de pensioenen, naar kwalitatief minder of helemaal geen toe-

moeid zijn met een mogelijk ontslag of bij ziekte.

slag, kan een laatste gevolg zijn.

De belangrijkste maatregelen per 1 juli 2015: de werkgever mag

Tot aan 1 juli 2015 kan pensioenschade voornamelijk worden ge-

zonder toestemming UWV/werknemer de arbeidsovereenkomst op-

vorderd in een ontbindingsprocedure of een kennelijk onredelijk

zeggen bij het bereiken van de AOW-leeftijd; er is geen transitie-

ontslagprocedure. Uit de praktijk blijkt dat bij de laatstgenoem-

vergoeding verschuldigd en de mogelijkheid om tijdelijke con-

de (ingewikkeldere) procedure een vorde-

tracten aan te gaan wordt verruimd.

ring tot vergoeding van pensioenschade

Enige maatregelen per 1 januari 2016 zijn: de opzegtermijn voor

eerder succesvol is dan bij een ontbindings-

de werkgever wordt één maand (nu één tot vier maanden); de

procedure.

loondoorbetalingsplicht, de re-integratieplicht van de werkgever

Vanaf 1 juli 2015 vervallen de huidige kan-

en het opzegverbod bij ziekte worden beperkt tot zes weken (nu

tonrechtersformule en de regels rondom

twee jaar) en AOW-gerechtigden van wie de arbeidsovereenkomst

kennelijk onredelijk ontslag. De daarvoor

eindigt tijdens de ziekteperiode, krijgen recht op ZW-uitkering

in de plaats tredende transitievergoeding houdt in ieder geval geen

voor maximaal zes weken. Dat recht hebben ze nu niet.

rekening met pensioenschade. Wat is er dan nog wel mogelijk? Te
denken valt aan: vorderen van een aanvullende/billijke vergoeding

Uitstel

(strenge toets, alleen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

Als wordt doorgewerkt, is meestal uitstel van de pensioenuitke-

van werkgever); instellen van een daadwerkelijke schadeprocedu-

ring gewenst. Helaas zijn hieraan pensioentechnisch en ﬁscaal

re; vernietigen van de opzegging; vorderen van herstel van de ar-

(nog) diverse voorwaarden verbonden. Zo dient de mogelijkheid

beidsovereenkomst.

tot uitstel te zijn opgenomen in het pensioenreglement. Daar-

Bij de aanstaande mogelijkheid om hoger beroep en cassatie bij

naast moet de pensioenuitvoerder willen meewerken. Uitstel is

ontslagprocedures in te stellen horen de nodige aandachtspunten.

bovendien alleen mogelijk als men vóór de (in de pensioenrege-

Het gebruikmaken van een beroepsmogelijkheid heeft geen schor-

ling genoemde) ingangsdatum om uitstel heeft verzocht. Een

sende werking en zo kan het zijn dat bijvoorbeeld een herstel van

combinatie van inkomsten uit werk, AOW en pensioen kan ook

de arbeidsovereenkomst pas na een langdurige procesgang wordt

een wens zijn, bijvoorbeeld als je wel door-

bevolen en effect heeft.

werkt, maar op basis van minder uren. Een

In dat geval zal de gemiste pensioenopbouw met terugwerkende

deel van het pensioen moet dan worden uit-

kracht moeten worden hersteld, waarbij veel situaties voor kun-

gesteld en voor het deel dat gewerkt wordt

nen komen met de bijbehorende nodige complicaties. Denkt u hier-

moet de pensioenopbouw doorgaan. Fiscaal

bij aan de omstandigheid dat intussen uitruil of afkoop van pensi-

is uitstel alleen toegestaan indien − en voor

oen heeft plaatsgevonden; de werknemer is overleden; het tarief

zover – na de pensioendatum wordt doorge-

(en dus de koopsom) van de verzekeraar is gewijzigd vanwege con-

werkt in een dienstbetrekking of als ondernemer.

tractverlenging; de pensioenregeling inmiddels is gewijzigd (bij-

De pensioenuitkering ﬂexibel laten aansluiten op de nieuwe werk-

voorbeeld vanwege ﬁscale aanpassingen); de onderneming zich ver-

situatie is dus niet vanzelfsprekend. Het is daarom belangrijk

plicht heeft moeten aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds;

eerst met een (pensioen)deskundige na te gaan wat de mogelijk-

de onderneming is gefuseerd, et cetera.

heden zijn met jouw werkgeverspensioen, als je zou willen door-

Al met al genoeg complexiteit en nieuwe (advies)kansen bij pen-

werken na de pensioendatum.

sioenschadeprocedures in verband met ontslag.

To Schoenmakers is cliëntadviseur toekomstvoorzieningen
Bram Krijnen RPC is partner bij Foederer PensioenConsul-

bij Niehoff Werning & Kooij, financieel adviseurs voor advo-

tants (www.foedererpensioen.nl)

catuur en notariaat (www.nwk.nl).
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VOOR DE JURIST

Wie zijn geld wil doneren aan een goed doel,
doet er beter aan dat fiscaal en notarieel
slim te regelen. Er zijn mooie constructies
denkbaar, maar je moet ze wel kennen. Aart
Veldhuizen, notaris te Amersfoort, is
gespecialiseerd in het goededoelenrecht.
DOOR MICHEL KNAPEN FOTO’S GEERT SNOEIJER

“D

at gaat wel erg ver.” Toen Aart Veldhuizen
ruim dertig jaar geleden zijn eerste stappen
in het notariaat zette, hoorde hij voor het

eerst hoe in Amerika instellingen particulieren verzochten geld te doneren, vaak om hun eigen exploitatie rond
te krijgen. “Ze benaderden daar al veel langer potentiële
giftgevers en erﬂaters op een erg rationele manier. Maar
ze speelden ook handig in op emoties van mensen. Wij in
Nederland waren daarin toch een stuk terughoudender.”
Maar alles wat aan de overkant gebeurt, gebeurt hier later
ook, en zo maakte Veldhuizen langzaam een ‘veramerikanisering’ van het doneren mee. Steeds meer instellingen
– vermogensfondsen, goededoelenorganisaties, maatschappelijke instellingen en werkstichtingen – denken
nu na hoe ze extra geldstromen kunnen binnenhalen of
hoe ze die slim kunnen benutten.

DIERENASIEL
Zelf doet Veldhuizen, notaris bij het in Amersfoort gevestigde notariskantoor Veldhuizen Beens Van de Castel,

BUITENNICHIG
De rubriek Buitennichig besteedt aandacht aan bijzondere rechtsgebieden en de beoefenaars daarvan.
Deze keer het goededoelen recht.
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Dat verklaart het grote aantal particuliere initiatieven op
het terrein van ontwikkelingssamenwerking: actieve burgers, vaak verenigd in een stichting, die een waterpomp
in Zambia aanleggen of een school bouwen in Burkina
Faso. Grote ontwikkelingsorganisaties die geld inzamelen
voor de tsunami of de ebola-epidemie. Verder zijn er tal
van goededoelenorganisaties op het terrein van natuur,
milieu en dierenwelzijn – van Natuurmonumenten tot
een kleine dierenopvang in de wijk: “In testamenten
wordt vaak geld nagelaten aan een dierenasiel”, weet
Veldhuizen uit zijn eigen praktijk. Tot slot zijn er tal van
instellingen actief op het terrein van kinderen, sport,
welzijn en zorg. “Je kunt geen lichaamsdeel bedenken of
er is wel een stichting die bezig is wetenschappelijk onderzoek te ﬁnancieren. Zoals Longfonds, Hartstichting en
ook KWF – daar gaan bergen geld naartoe. Vaak uit emotie, en ook dat blijkt uit giften bij leven en uit nalatenschappen. Ook zijn er steeds meer instellingen in de seniorenzorg die actief particulier geld werven. Vaak gaat dat
via familieleden en vrienden van de bewoners. Die zijn
goed te motiveren om de portemonnee te trekken.”

ESTATE PLANNING
Dat het goededoelenrecht niet alleen gaat over de euro die
in een collectebus verdwijnt, blijkt wel uit de omvang van
de Nederlandse ﬁlantropie: jaarlijks gaat er meer dan vier
miljard euro in om. “Dat zijn bedragen die er toe doen”,
reageert Veldhuizen.
Reden voor een ondernemende notaris om daar handig op
in te spelen? “Nou nee. Goededoelenrecht is hier op kantoor geen aparte tak van sport. Het leunt aan tegen estate
planning, een onderdeel van onze sectie personen- en familierecht. Daarbij gaat het om de vraag: hoe zorg ik ervoor dat ik rationeel met mijn vermogen omga en dat ik
zo min mogelijk belasting betaal? Maar ook: hoe komt
mijn vermogen maatschappelijk relevant terecht? Die
vragen krijgen we steeds vaker, zeker van rijke particulieren. Die hebben een bepaald vermogen bij elkaar gescharreld, dat ze deels willen nalaten aan de kinderen, maar ze
willen ook iets terugdoen naar de samenleving die hen in
daar volop aan mee. Zo is hij lid van de Stichting Vrien-

staat heeft gesteld dat geld te vergaren.”

den Meander Medisch Centrum in deze stad, dat ﬁnancië-

Zo stond er aan Veldhuizens bureau eens een vader van

le hulp verleent aan de Stichting Meander Medisch Cen-

drie kinderen die zei: alle andere kinderen in Nederland

trum. “We zijn opgericht omdat het overheidsbudget is

noem ik mijn vierde kind. Ik wil mijn erfenis in vieren

afgenomen, terwijl we toch extra’s willen kunnen bieden

delen en niet in drieën, een kwart moet naar goede doe-

voor een aangenamer verblijf in het ziekenhuis.” Die be-

len voor kansarme kinderen. “Een andere cliënt is een

weging is nu in alle sectoren van het maatschappelijk le-

vermogende dame met vele miljoenen euro’s, maar dat

ven gaande. Veldhuizen spreekt van ‘communicerende

ervaart ze ook als een last. Als haar kinderen alles erven,

vaten’: de overheid trekt zich terug uit een sector, men is

voelen ze dezelfde last ervan als de moeder. Ze krijgen een

echter gewend aan een bepaald leefpatroon, dus bestaat

mooie som geld, zodat ze kunnen verder leven op de ma-

er behoefte aan particuliere geldstromen. En die moeten

nier die ze gewend zijn, maar alles daarboven krijgen ze

juridisch goed worden ingekaderd.

niet – dan hebben ze er ook geen last van. Ik maak er een
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vermogensfonds van, de kinderen zitten in het bestuur en

af en behoeftig, dan kon je in een bepaald pand wonen.

het geld wordt maatschappelijk verantwoord ingezet.”

Maar toen kwam in 1963 de Wet op de Bejaardenoorden,

‘Er een vermogensfonds van maken’ lijkt een puur juri-

met allerlei eisen aan dergelijke gebouwen. Daaraan kon

disch-technische aangelegenheid – opstellen van statuten

deze stichting met één pand en zestien dames niet vol-

en reglementen – en behoort tot het basispakket van iede-

doen. Hoe moest het geld in die stichting dan worden be-

re notaris. Maar het helpt, zegt Veldhuizen, als je ook aan

steed? Het moet wel indachtig het testament gebeuren.

de andere kant van de tafel hebt gezeten. Veldhuizen is

We hebben van de rechtbank de machtiging gekregen om

zelf voorzitter, bestuurslid, rentmeester en kanunnik van

de opbrengst uit de verkoop van dat pand te benutten voor

meerdere stichtingen die hun vermogen inzetten om

dames van 45 en ouder die in de bijstand zitten of op een

minderbedeelden bij te staan. “Als je die functies be-

minimum leven. De rechtbank kijkt heel kritisch of je

kleedt, komen anderen fondsen weer ge-

wel dichtbij blijft wat ooit is bedacht door

makkelijk naar je toe omdat je weet wat er
in zo’n fonds speelt. Je ervaart dan aan den
lijve wat de praktische uitwerkingen zijn
van juridische oplossingen die je bedenkt.
Als ik een statuut of samenwerkingsovereenkomst maak voor een fondsenwervende
instelling of een vermogensfonds, dan doe

die dame. Het zijn intensieve trajecten die

“ESTATE PLANNING
IN COMBINATIE MET
GOEDEDOELENRECHT
IS MAATWERK
ÉN MENSEN
ONTZORGEN”

je moet doorlopen, ook om met het zittende
bestuur erachter te komen wat ooit de bedoeling was, wat een stichting nu doet en of
dat nog spoort met de oude documenten.”
Onlangs kreeg Veldhuizen een cliënt op kantoor die een oud vermogensfonds beheerde

ik dat als jurist met de boeken en kennis die

dat ooit was opgericht door een adellijke

ik heb. Maar nu ik ook bestuurder ben, ga ik

dame. Het vermogen, ondergebracht in een

met die documenten toch anders adviseren.

stichting, was bedoeld om kinderen met tbc

Zo kan ik die ervaringen en adviezen ‘vermarkten’. Nu ko-

te verplegen in een kliniek op het landgoed van die dame.

men er fondsen uit een groot deel van het land naar ons

“Maar die ziekte bestaat nauwelijks meer. De stichting

kantoor, zo groeit onze naam op het terrein van het goe-

raakt zo het geld niet kwijt, ieder jaar komt er veel bin-

dedoelenrecht verder.”

nen aan pacht en uit beleggingen. We zijn nu met dat
fonds bezig om met een doortimmerd verhaal naar de

DAMES VAN DEN DEFTIGEN STAND

rechtbank te gaan om een machtiging te krijgen om ver-

Een van de bijzondere vermogensfondsen waarvan Veld-

der te kunnen met dat vermogensfonds. Het zal wel gaan

huizen voorzitter is, is de Stichting Burgerweeshuis

in de richting van kinderen met gezondheidsproblemen.

Amersfoort. De statuten van het burgerweeshuis gaan te-

Wel moet een deel van het fonds gereserveerd blijven voor

rug tot 1550, maar de actualiteit heeft dat ingehaald. Toch

het onderhoud van het familiegraf van die adellijke fami-

moeten de gelden worden besteed conform de geest van

lie, op een vervallen begraafplaats in Friesland. Ik ben er

toen. “Hier raakt mijn notariële werk aan andere een gro-

pas nog geweest. Dat geeft toch kleur aan de notarisprak-

te liefde: de rechtshistorie”, zegt Veldhuizen. “Veel ver-

tijk.”

mogensfondsen zijn opgericht in de middeleeuwen. Wat
toen in de statuten is opgeschreven, is vandaag meestal

SLIMME CONSTRUCTIES

niet meer uitvoerbaar. Het is een heel gepuzzel om de tra-

Het gaat in het goededoelenrecht niet alleen om regenten

ditie naar de praktijk van vandaag te brengen.” Wat Veld-

van vermogensfondsen die op zoek zijn naar een moder-

huizen dan probeert te doen, is niets anders dan een sta-

ne inhoud en bestemming van hun gelden, ook particu-

tutenwijziging door te voeren. Wel moet de intentie van

lieren weten soms niet waar ze met hun vermogen naar-

toen daar nog uit blijken, en daarvoor heeft de stichting

toe moeten. “Ik kreeg een ouder echtpaar met een

weer een machtiging van de rechtbank nodig – deze keurt

enorme kunstcollectie op bezoek. Enkele stukken wilden

als het ware de nieuwe statuten goed.

ze aan hun kinderen nalaten, de rest zou naar een muse-

Dat maakte Veldhuizen ook mee in zijn rol als voorzitter

um kunnen. De waarde werd geschat op drie miljoen

van de Thomas Scheltus Stichting, die in het verleden een

euro, maar het museum had onvoldoende kapitaal om

tehuis voor ‘dames van den deftigen stand’ exploiteerde.

dat te kopen. Toch werd de collectie voor dat bedrag ver-

De stichting is opgericht in de negentiende eeuw en komt

kocht, waardoor het museum een schuld had van drie

voort uit een testament van een mevrouw in goeden

miljoen aan dat echtpaar. De afspraak was: gedurende

doen, die daarmee een fonds in het leven riep ten behoeve

tien jaar wordt jaarlijks drie ton van de schuld kwijtge-

van dames van 45 jaar en ouder die buiten hun schuld

scholden en zo wordt de schuld afgebouwd tot nul. Als je

niet in hun eigen levensonderhoud konden voorzien.

dat notarieel goed vastlegt, kun je bewerkstelligen dat

Veldhuizen: “Was je 45 of ouder, van onberispelijke kom-

het echtpaar voor tien jaar een mooie aftrekpost heeft
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voor de inkomstenbelasting. Dat echtpaar betaalt voorlo-

de opkomst van de ‘fondsen op naam’. “De mens is auto-

pig geen belasting meer en het museum hoeft niks te be-

noom en wil zelf het heft in handen houden. De tendens

talen voor de kunstcollectie.” Estate planning, in combi-

wordt meer en meer dat mensen ‘iets’ voor een ander wil-

natie met goededoelenrecht, is volgens Veldhuizen altijd

len doen, maar hun geld niet in een grote naamloze pot

maatwerk én mensen ontzorgen. “Ik werk dan vooral met

willen storten. Dat moet geoormerkt. En fondsen dichtbij

de Wet schenk- en erfbelasting, de Wet op de Inkomsten-

hebben een pre boven nationale of internationale fondsen.

belasting en soms met de Wet Vennootschapsbelasting.

Daarmee willen die geldschieters het verschil maken voor

Veel notarissen houden zich er niet zo mee bezig. Kom je

hun leefomgeving.”

bij een andere notaris dan wordt het misschien niet zo

Als lid van het notarissenplatform van het Concertge-

goed geregeld.”

bouwfonds heeft Veldhuizen dat zelf ervaren. De exploi-

Maar op het moment dat het goededoelenrecht de over-

tatie van het Concertgebouw wordt voor 95 procent be-

heid geld gaat kosten – slimme constructies leiden tot la-

taald uit particulier geld, de rest uit subsidies. In dat

gere belastingen – komt de politiek in actie.

fonds zitten ook fondsen op naam; geld af-

Vermogensfondsen en goededoelenstichtingen zijn vaak ANBI’s, Algemeen Nut Beogende Instellingen. Wie geld schenkt aan
een ANBI, kan die gift – onder voorwaarden
van de belasting aftrekken – maar tegenover dat privilege wenst de overheid dat de
rechtspersonen netjes werken. Ze moeten
transparant zijn en hun governance op orde

komstig uit giften of erfenissen met een

“MENSEN WILLEN
VAKER ‘IETS’ VOOR
EEN ANDER DOEN,
MAAR HUN GELD
NIET IN EEN GROTE
NAAMLOZE POT
STORTEN”

speciale clausule. “Er is meneer uit een
Veluws dorp geweest die vond dat kinderen
van de hoogste klas van de lokale basisschool één keer in hun leven naar het Concertgebouw moesten kunnen gaan, omdat
ze anders er misschien nooit zouden komen. Hij heeft een geldbedrag in dat fonds

hebben. Veldhuizen: “De afgelopen jaren

op naam gestald en daaruit gaan die kinde-

zijn er te veel affaires geweest met directeu-

ren met de bus naar Amsterdam. Dat is

ren die te veel verdienden en over te kwistig

heel leuk en erg dierbaar.”

gestrooide afkoopsommen. Het aanzien van de branche

Voor wie dat ook wil, heeft Veldhuizen een tip: zet het niet

én geefbereidheid zijn daardoor minder geworden. De

alleen in je testament, maar begin er nu al aan. “Wacht

wetgever overweegt nu om meer en strengere eisen te

niet tot je dood bent maar als je nu wat kunt missen, be-

stellen aan de ANBI’s op straffe van het vervallen van de

gin dan met wat kleinere bedragen. Het fonds op naam

ANBI-status. Verlies je als vermogensfonds die status,

kan direct worden gestart en alles wat je nu schenkt kan

dan ben je je reputatie kwijt en kun je net zo goed ophou-

in overleg met de fondsbeheerder een bestemming vin-

den. Inmiddels heeft minister Opstelten een validatie-

den. Bovendien, alles wat je bij leven overdraagt kun je

stelsel bedacht dat mogelijk in de Geefwet wordt opgeno-

voor de helft terughalen bij de belasting. Dan heb je nu al

men: er moet een check komen op de governance van de

de lol dat je over je passie kunt spreken met de fondsbe-

ANBI’s. Je krijgt die status nog steeds vooraf van de Belas-

heerder, de lol van de belastingteruggave en je hebt een

tingdienst, maar of je die netjes gebruikt en het vertrou-

traditie gezet: als je wegvalt weet de ander hoe je het

wen van de samenleving nog waard bent, moet worden

graag had willen hebben.”

gevalideerd. Hoewel de brandjes ontstonden bij de fondsenwervende instellingen, vindt de minister dat de vali-

LUCRATIEF

datie ook moet gelden voor de vermogensfondsen die

Aart Veldhuizen is nog lang niet klaar met het goededoe-

geen beroep doen op de samenleving. Kerken hebben zich

lenrecht. Hij vindt het zelf leuk, is de drijvende kracht

er al onderuit gewurmd en of vermogensfondsen mee-

binnen het kantoor dat daardoor op dit terrein groot is ge-

gaan is nog de vraag: zij hebben de rotzooi niet veroor-

worden. Nu besteedt hij er de helft van zijn tijd aan,

zaakt, waarom moeten zij dan wel onder dat juk, vragen

schat hij. Een lucratief is het ook nog eens. “Niet als ik

ze zich af. Maar als het gebeurt, dan moeten de interne

een legaat moet opstellen waarin staat dat 500 euro naar

structuur, de statuten, reglementen en mandaten wor-

de zwerfkatjes moet. Ook niet als een kleine stichting uit

den aangepast zodat ze voldoen aan eisen van de valida-

Amersfoort iets wil doen in een ontwikkelingsland. Zo’n

tietoets.” En dan wordt het weer het ouderwetse notaris-

oprichtingsakte is eenvoudig en zolang ze geen ingewik-

senhandwerk.

kelde constructies willen, doe ik het voor niets en treed ik
bij de start op als sponsor. Maar als ik op basis van een of-

FONDSEN OP NAAM

ferte bij grote vermogensfondsen een herstructurering be-

Dat is niet het enige dat er gaat veranderen binnen het

geleid en adviseer, dan past daar een prima uurtarief bij.”

goededoelenrecht, vermoedt Veldhuizen. Hij constateert

Filantropie is ook gewoon business.
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BUITENLANDSE
ZAKEN
In deze rubriek verhalen juristen die in het
buitenland werken over hun ervaringen aldaar.

AMICALE ACQUISITIEGESPREKKEN
Voor mijn secondment ben ik een aantal maanden
werkzaam geweest op het CMS kantoor in Londen. Omdat het verzekeringsrechtgedeelte van
mijn praktijk voor een belangrijk deel bestaat uit opdrachten uit
de Londense markt, gaf me dat de kans mijn collega’s te bezoeken,

ORANJE IN BRUSSEL

mijn netwerk te vergroten en de markt beter te leren kennen.
Acquisitie in Londen is anders dan in Nederland. Omdat de ver-

‘Der Tod oder die Gladiolen’. Het is dinsdagochtend,

zekeraars, verzekeringsmakelaars en schade-experts allemaal in

een lichte spanning maakt zich meester van

de City – het zakendistrict in Londen – zijn gevestigd, is afspre-

mijn kantoorgenoot en ondergetekende. Geen

ken heel makkelijk en efficiënt. De Engelsen zijn ook zeer ﬂexi-

pleidooi of closing, maar een voetbalwedstrijd tegen de oosterbu-

bel in het maken van afspraken en staan open voor het ontmoe-

ren staat op het programma.

ten en introduceren van nieuwe contacten. Keerzijde van deze

Het ‘echte’ Oranje bestaat uit advocaten, lobbyisten, bankiers en

ﬂexibiliteit is dat de Britten er niet voor terugdeinzen een afspraak

andere vogels van divers pluimage met een betrekking bij een van

op het laatste moment te verzetten. In Londen duurt ‘catching up’

de Europese instellingen. Vrije geesten en grote voorstanders van

ongeveer een half uur en dat gebeurt standaard onder het mom

Europese integratie. Van het Europese gedachtegoed is echter wei-

en genot van koffie (dus anders dan de traditie − thee − doet ver-

nig meer te merken op het veld. Uniegenoten uit Polen, Spanje

moeden). Een lunch gaat altijd gepaard met een (of meer) pint(s)

en Frankrijk worden met passie bestreden in (uiteraard) de wel-

(halve liter bier), om het even op welke dag. Een acquisitiegesprek

bekende 4-3-3 formatie. In tegenstelling tot de

verandert al snel van zakelijk naar amicaal.

EU, heeft de BXL Euroleague Albanië en Turkije

Ik ben een aantal keer met verzekeraars en verzekeringsmakelaars

overigens wél opgenomen. De belangrijkste stap

op pad geweest, onder meer naar the Lloyd’s building, de beursvloer

naar een volwaardig lidmaatschap lijkt hiermee

waar de makelaars de verzekeraars (‘underwriters’) opzoeken om

gezet. De derde helft biedt de Albanezen en Tur-

verzekeringen te sluiten. Het verbaasde mij hoe snel sommige po-

ken immers voldoende gelegenheid om te lobby-

lissen worden gesloten en hoe de underwriters daarbij handelen

en voor de grote zaak.

op basis van goed vertrouwen en gezond wantrouwen.

Brussel is een smeltkroes van culturen. Mensen

Verder heb ik besprekingen gehad samen met een aantal Duitse

uit alle hoeken van de Europese Unie en verder

en Italiaanse CMS-collega’s, die ook op secondment waren, en

komen hier samen, doen een drankje en leggen

heb ik onze kantoren in Bristol en Edinburgh bezocht. Door het

nieuwe contacten. Staat de BXL Euroleague sym-

internationale CMS-netwerk kon ik de markt

bool voor de stad? Ten dele. Ook het voetbal heeft

ook samen met collega’s benaderen en tonen

zijn netwerkfunctie, maar wat is het prettig om

wat de voordelen van zo’n groot netwerk zijn.

de Spanjaard en de Portugees eens stevig aan te

Ook ben ik met collega’s mee geweest naar een

pakken. Niet alleen vanwege het theater en mis-

appeal court hearing in Londen. Opvallend vond

baar op het veld, maar toch ook een beetje om hun bijdrage aan

ik dat de barristers (de advocaten die de zaak ter

de schuldencrisis. En wat te denken van die Mannschaft? Die reke-

zitting voeren voor de solicitors die de zaak be-

ning blijft voor eeuwig openstaan.

handelen maar niet gekwaliﬁceerd zijn op de

Nog iets te melden over de wedstrijd? Helaas Erdnussbutter: na het

zitting het woord te nemen) pruiken dragen,

laatste ﬂuitsignaal staat er 4-4 op het scorebord. Een 3-1 voor-

dat slechts één barrister het woord voert die

sprong bij rust blijkt niet genoeg voor de overwinning. Er is hard

door de andere barrister van input wordt voor-

gevoetbald. Sommige spelers weigeren elkaar de hand te schud-

zien en dat de cliënten in de public gallery zitten

den. Een klein half uur later staan beide teams toch gezamenlijk

en tijdens de zitting geen inbreng hebben. Ik

een biertje te drinken. Maar goed ook: als mededingingsadvocaat

heb genoten van mijn secondment en zal Lon-

in Brussel moet je zeker de ambtenaren van de Europese Commis-

den regelmatig blijven aandoen!

sie te vriend houden.

Danny Theunis is advocaat-medewerker (Litigation & Insu-

Daan Boot is advocaat Europees en mededingingsrecht bij

rance) bij CMS.

AKD advocaten & notarissen in Brussel.
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SOLIDARITEIT IN DE
EUROCRISIS
Het promotieonderzoek van Vestert Borger gaat over de regulering van de Economische en
Monetaire Unie en de eurocrisis. Hij onderzoekt de juridische implicaties van deze crisis en
haar betekenis voor de ontwikkeling van de Economische en Monetaire Unie. De rode draad
in zijn proefschrift is de solidariteit tussen de lidstaten in de muntunie. “Wat is de relevantie
van solidariteit voor het recht?”
DOOR ALIEKE BRUINS FOTO’S CHRIS VAN HOUTS

V

estert Borger (27) is net terug uit Brussel. Met be-

tentie van de Europese Centrale Bank (ECB) om, onder

leidsmakers, economen en andere juristen sprak

voorwaarden, staatsobligaties van eurolanden in moei-

hij daar over de actuele ontwikkelingen in de eu-

lijkheden op te kopen.

rocrisis. “Een kennisuitwisseling die een paar keer per

De ‘hoeksteen’ van zijn onderzoek is de solidariteit tussen

jaar plaatsvindt”, zegt Borger. Nu is hij weer terug in Lei-

de lidstaten van de muntunie. Solidariteit kent velerlei

den, op zijn kleine zolderkamer in een universiteitsge-

vormen, maar Borger beperkt zich “tot het solidaire me-

bouw aan het Rapenburg. Met niet veel meer dan een

chanisme van cohesie”, of, zoals hij het in een van zijn ar-

computer en een prikbord met krantenartikelen over de

tikelen deﬁnieert: a mode of group cohesion, as a result of which

eurocrisis wordt hij op deze tijdelijke werkplek weinig af-

individual members act in unison. “Aan het begrip ‘solidariteit’

geleid, en dat is prettig voor een onderzoeker die dit jaar

wordt in de EU-verdragen veel belang toegekend. En in

zijn proefschrift moet afronden.

rechtszaken wordt er soms expliciet aan gerefereerd.”
Maar ook impliciet is de notie van belang. Borger verwijst

SOLIDARITEIT

naar het arrest Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756). In die

Borger werkt sinds januari 2011 aan zijn onderzoek. Zijn

zaak vroeg een Ierse rechter aan het Europese Hof van Jus-

promotor is Stefaan Van den Bogaert, hoogleraar Europees

titie of het besluit, waarbij de Europese Raad een bepa-

recht en directeur van het Europa Instituut aan de rechten-

ling van het Verdrag betreffende de Werking van de Euro-

faculteit van de Universiteit Leiden, waaraan Borger ver-

pese Unie (VWEU) wijzigde om de lidstaten toe te staan

bonden is. Enkele maanden voor Borgers afstuderen in

een noodfonds als het ESM in te stellen, wel wettig was.

2010 spraken Van den Bogaert, in de jaren daarvoor een van

De Ierse rechter wilde ook weten of het ESM-Verdrag zelf

zijn docenten in Maastricht, en Borger elkaar over een mo-

verenigbaar is met de EU-Verdragen en, in het bijzonder,

gelijk proefschrift. “In mei 2010 was net de schuldencrisis

met de no-bail out clausule in artikel 125 VWEU. Deze bepa-

losgebarsten. Dat het onderwerp daarna alleen maar actu-

ling verbiedt lidstaten om de aansprakelijkheid voor ver-

eler zou worden, konden we toen nog niet voorzien.”
In zijn proefschrift bestudeert Borger met name de vraag
of, en in hoeverre, noodzakelijke hervormingen van de

RECHT IN ONDERZOEK

muntunie kunnen worden doorgevoerd binnen de huidi-

In de rubriek Recht in onderzoek vertellen een of

ge EU-rechtsorde. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in

twee onderzoekers op een bepaald rechtsgebied

de juridische implicaties van de verschillende steunopera-

waarmee zij bezig zijn. Een jurist uit de praktijk

ties, waaronder het tijdelijke noodfonds EFSF en het per-

geeft vervolgens zijn mening over nut en belang

manente Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), dat

van dit onderzoek.

eind 2012 operationeel is geworden. En, recenter, de in-
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bintenissen van andere lidstaten op zich te nemen. Het
Hof beantwoordde beide vragen bevestigend en gaf hier-

VESTERT BORGER IN JAARTALLEN

mee concreet invulling aan het begrip ‘solidariteit’ in de
context van de Economische en Monetaire Unie. “Ook in
het politieke discours hebben verschillende politici, onder
wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel, geappelleerd aan het begrip ‘solidariteit’, ter rechtvaardiging van
het nemen van bepaalde maatregelen. Maar wat is de relevantie van solidariteit voor het recht? Zou solidariteit
een rechtsbeginsel kunnen zijn en, zo ja, wat kunnen we
er dan mee? Dat zijn zaken die ik belicht.”

• 2005 - 2009 Europees en Nederlands Recht, Universiteit Maastricht (cum laude)
• 2006 - 2008 Honours Programma, rechtenfaculteit,
Universiteit Maastricht
• september 2008 - januari 2009: student-assistent
van prof. dr. Schneider
• 2009-2010 European Law School, Universiteit Maastricht (cum laude)
• maart 2009 - juli 2009: stage bij de afdeling Euro-

GRIEKENLAND
De solidariteit tussen de lidstaten van de muntunie heeft
door de jaren heen een ontwikkeling doorgemaakt, stelt
Borger. Door de eurocrisis heeft deze een nieuwe invulling gekregen. Waar eerst vooral sprake was van negatieve

pees recht van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken
• oktober 2010 - heden: verbonden aan het Europa
Instituut van de Universiteit Leiden
• januari 2011 - heden: promovendus op het gebied

solidariteit, waarbij het gedrag van staten ten behoeve

van de regulering van de Economische en Monetaire

van het algemeen belang in essentie beperkt blijft tot

Unie en de eurocrisis, en docent Europees recht aan

henzelf, ging het steeds meer naar positieve solidariteit,

de Universiteit Leiden. Geeft regelmatig workshops

waarbij hun handelingen zich meer, en direct, richten

en lezingen over onder meer de turbulente ontwik-

op ‘de ander’, de andere lidstaten. Borger geeft een voor-

kelingen in de eurozone en is ook betrokken geweest

beeld van deze transitie: “Vóór de eurocrisis was solidariteit geënt op het idee dat als een land zich zou onthouden van een excessief begrotingstekort het zou handelen

bij advisering op dit terrein
• maart 2013 - juli 2013: trainee bij de juridische
dienst van de Europese Commissie

in het belang van de muntunie.” Om dit mogelijk te ma-
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ken moesten overheden onder dezelfde voorwaarden toe-

PAARDENMIDDEL

gang hebben tot de ﬁnanciële markten als private onder-

“De huidige monetaire constructie in de Europese verdra-

nemingen; de Unie noch de lidstaten konden

gen kon de veranderingen in solidariteit die hebben

aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van een

plaatsgevonden tot op heden aan”, zegt Borger. “Het Eu-

andere lidstaat. “Als gevolg van de crisis realiseert men

ropese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het ESM ver-

zich dat er veel meer nodig is om de Economische en Mo-

enigbaar is met EU-Verdragen, en ‒ in het bijzonder ‒ met

netaire Unie in stand te houden. Lidstaten moeten actief

de no-bail out clausule. Maar de crisis dwingt de Unie en

steun geven aan landen die in zwaar weer verkeren, en de

haar lidstaten om de grenzen van het recht op te zoeken.”

ECB ziet zich genoodzaakt onder bepaalde omstandighe-

Dit werd zeer duidelijk toen het Bundesverfassungsgericht in

den hun schuldpapier op te kopen. Dat is geen negatieve,

Karlsruhe begin 2014 een zaak voor prejudiciële uitleg

maar positieve solidariteit.”

naar het Europese Hof van Justitie verwees. “Een opzien-

Borger benadrukt dat solidariteit en eigenbelang naast el-

barende stap”, aldus Borger. “Voor het eerst in zijn be-

kaar kunnen bestaan en elkaar kunnen beïnvloeden. “In

staan stelt het Duitse Constitutionele Hof een vraag over

het politieke discours worden de twee vaak tegenover elkaar

de geldigheid en interpretatie van Europees recht aan het

gesteld. Ik probeer dit te ontkrachten en laat in mijn boek

Hof van de Europese Unie.” Inzet is het voorgenomen op-

zien dat solidariteit en eigenbelang kunnen samengaan,

koopprogramma van de ECB, Outright Monetary Transactions

zelfs kunnen samenvallen.” Een voorbeeld? “Kijk naar Grie-

(OMT). Een in de eurozone nooit eerder gebruikt en om-

kenland. Onze banken hadden veel geld geïnvesteerd in

streden monetair paardenmiddel, met als hoofddoel

Griekse staatsobligaties. Een faillissement van Grieken-

prijsstabiliteit. Critici zien het vooral als de zoveelste te-

land, of erger, uittreding uit de EU, zou enorme gevolgen

gemoetkoming aan zuidelijke eurolanden. Het Duitse

hebben gehad voor onze ﬁnanciële sector. Handelen in het

Constitutionele Hof heeft het Europese Hof gevraagd om

belang van het geheel kan dus heel goed samengaan met

na te gaan of dit opkoopprogramma wordt toegestaan

het verlenen van steun uit eigenbelang.” Maar er kan vol-

door de Europese verdragen. In de prejudiciële verwijzing

gens hem ook een normatief aspect aan solidariteit zitten.

geeft het Bundesverfassungsgericht onverbloemd zijn ei-

“Men handelt in dat geval op een bepaalde manier omdat

gen visie: de ECB is, in beginsel, haar bevoegdheden te

dat gevraagd wordt door het algemeen belang.”

buiten gegaan. Naar zijn oordeel vormt het OMT geen

TOM DE GANS (MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN): ‘UITERST ACTUEEL THEMA’
Tom de Gans, plaatsvervangend hoofd van de Direc-

maar die grijpen diep in op de samenleving. Mensen

tie Juridische Zaken, Afdeling Europees Recht, bij

raken hun baan kwijt, kunnen pas veel later met pen-

het ministerie van Buitenlandse Zaken:

sioen of moeten tientallen procenten aan loon inleve-

“Ik kijk vol verwachting uit naar de promotie van Ves-

ren. De burgers van die samenleving ervaren die hulp

tert. Hij was al veelbelovend toen hij zo’n vijf jaar gele-

onder voorwaarden niet als solidariteit maar vaak als

den stage liep bij onze afdeling. Hij heeft zich nu ont-

dictaat. Die burgers zijn ook niet persoonlijk verant-

wikkeld tot een expert op het complexe terrein van de

woordelijk voor de malaise waarin hun land verkeert.

EMU. Daar zullen we nog veel plezier van hebben. Zijn

In Nederland wordt het echter gezien als een collectieve

proefschrift heeft een thema dat uiterst actueel is. De

verantwoordelijkheid van die burgers. Nederland is

eurozone staat voor de vraag in hoeverre lidstaten soli-

best bereid solidariteit te tonen, maar vooralsnog enkel

dariteit kunnen opbrengen voor lidstaten met een

vanuit een gezonde economische uitgangspositie. Als

enorme staatsschuld en structurele economische pro-

de lidstaten hun staatsschuld voldoende hebben terug-

blemen.

gebracht, een structureel begrotingsevenwicht hebben

Ik ben wel benieuwd hoe Vestert in zijn proefschrift zal

en de benodigde structurele economische hervormin-

omgaan met het begrip solidariteit. In mijn beleving is

gen hebben doorgevoerd, komt de solidariteit in beeld.

er op dit moment niet zozeer sprake van solidariteit

Overigens voldoet Nederland zelf ook nog niet aan die

tussen lidstaten, maar meer een ‘quid pro quo-cultuur’.

voorwaarden. Daarnaast spelen natuurlijk ook geopoli-

Rijke lidstaten zijn alleen bereid te helpen als de lidsta-

tieke argumenten een rol bij de vraag in hoeverre Ne-

ten in ﬁnanciële problemen vergaande structurele eco-

derland bereid is te helpen. Ik denk en hoop echter dat

nomische hervormingen doorvoeren. Dat is op zichzelf

Vestert met slimme ideeën komt die deze zwart-wit si-

begrijpelijk want die hervormingen zijn noodzakelijk,

tuatie nuanceren en helpen doorbreken.”
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monetair beleid (een ECB bevoegdheid),
maar juist economisch beleid, en dat is
niet in overeenstemming met de verdragen. Ook heeft het twijfels over de verenigbaarheid van het programma met het verbod op monetaire ﬁnanciering in artikel
123 VWEU, dat grenzen stelt aan het vermo-

Borger, is de toename van intergouverne-

“DE CRISIS DWINGT
DE UNIE EN HAAR
LIDSTATEN OM
DE GRENZEN
VAN HET RECHT
OP TE ZOEKEN”

mentele regulering. “Kijk naar het ESM.
Dat is een bijzondere rechtsconstructie. Het
is een intergouvernementeel verdrag dat
geen rechtsbasis heeft in de EU-verdragen.
Je ziet dat internationaal recht en Europees
recht hier met elkaar verweven raken.”

gen van de bank om staatsobligaties op te

Soms is er in de berichtgeving over de crisis

kopen. Volgens de advocaat-generaal van

te weinig oog voor dit soort ontwikkelin-

het Hof valt het programma in principe

gen. “Hebben politici na nachtenlang ver-

wel binnen de bevoegdheden van de bank. Naar verwach-

gaderen belangrijke besluiten genomen, dan lees je dat er

ting zal het Hof zich over enkele maanden uitspreken.

nóg steeds geen deﬁnitieve oplossingen zijn gevonden, dat

Zijn oordeel zal richtinggevend zijn voor de toekomstige

er wéér losse eindjes aan elkaar zijn geknoopt. Te weinig

ontwikkeling van de muntunie en de juridische grenzen

lees je wat er wél bereikt is, en hoe dit de Unie verandert.”

die de verdragen daaraan stellen.

ACCURAAT
JONGE RECHTSORDE

De Griekse ontwikkelingen volgt Borger vanzelfsprekend

Borgers affiniteit met het rechtsgebied is groot. “De Euro-

nauwgezet. “De uitkomst van de onderhandelingen tus-

pese Unie is een relatief jonge rechtsorde waarin veel ge-

sen Griekenland en de Eurogroep over het steunprogram-

beurt. Door de eurocrisis stond zij de afgelopen jaren in-

ma is zeer belangrijk, niet alleen voor de muntunie, ook

tern onder druk. Maar er is ook externe druk, onder meer

voor de verhoudingen tussen de lidstaten en de stabiliteit

als gevolg van de situatie in Oekraïne. Al deze zaken heb-

in Europa.” Intussen schrijft hij stug door aan zijn boek.

ben invloed op de manier waarop de Europese rechtsorde

“Ik wil het onderwerp zo accuraat en goed mogelijk uit-

zich ontwikkelt.” Een voorbeeld van deze dynamiek, stelt

diepen.”
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Deze twee uitgaven besparen u deze zoektocht!

=

€ 199,50
€ 285

COMBIDEAL
CO
3
30%
korting
bij aanschaf van
b
beide boeken
Wet op het ﬁnancieel toezicht
Tekst & toelichting - Wet

Wet op het ﬁnancieel toezicht
Tekst & toelichting - Lagere Regelgeving

3e druk | ISBN 9789013124507 | 1.812 pagina’s
Prijs: € 145,- (incl. btw)

1e druk | ISBN 9789013124514 | 1.568 pagina’s
Prijs: € 140,- (incl. btw)

Dit boek biedt u een toelichting op de artikelen uit
de Wft. Er is een toepasselijkheidstabel opgenomen
en een trefwoordenregister en margekopjes zijn
toegevoegd om snel te zien wat de strekking van een
bepaling is. Hierdoor is een handig naslagwerk ontstaan voor iedereen die actueel inzicht wil in de Wft.

Menig artikel van de Wft is verder uitgewerkt in
lagere regelgeving van de minister van Financiën.
Daarnaast zijn regelingen en beleidsregels vastgesteld
door de AFM en DNB. Veel van deze regelingen zijn
gewijzigd, wat resulteert in gefragmenteerde ofﬁciële
toelichtingen. In deze uitgave zijn de toelichtingen
voor 26 regelingen eenvoudig toegankelijk gemaakt.
Aan de orde komen onder andere de Uitvoeringsregeling Wft en het Besluit openbare biedingen Wft.

Ga voor meer informatie of bestellen naar www.wolterskluwer.nl/wft

DAGBOEK VAN EEN STAGIAIRE

JONGE BALIE

UITRUSTEN IN DE BUS
Van de grijze luchten boven de net zo grijze grote rivieren naar hagelwitte pistes en een strakblauwe hemel
in Les Deux Alpes: het contrast kon niet groter zijn. Een afvaardiging van de Jonge Balie Gelderland maak-

CARNAVAL

te in februari een skitrip naar de Franse Alpen en kijkt nu – iets te bruin verbrand – terug op een geslaagde
wintersport. Voor zover het skiniveau van de deelnemers varieerde, werd dit na aﬂoop van een intensieve

Laatst was het weer zover: carnaval!

skidag ruimschoots gecompenseerd door onder meer grote verhalen (al dan niet over het werk) in de lokale

Tijdens mijn school- en studieperiode

bardancing, de Prins van Oranje. De nachtelijke busreis terug naar Nederland was na de intensieve drie da-

had ik vanwege carnaval een week

gen dan ook geen straf, de rust was welverdiend. Volgend jaar weer!

vakantie. Als werkende is die luxe
helaas niet meer vanzelfsprekend.
Desondanks wordt de week van

1

carnaval door velen aangegrepen om

3

een weekje met vakantie te gaan.
Zo ook door veel van mijn collega’s;
de ene ging skiën, de ander zocht
de zon op en een enkeling nam vrij
om zich in het carnavalsgedruis te
storten.
En ik? Ik ben geen ‘ras-carnavaller’
en besloot carnaval dit jaar over te

2

slaan. Vakantieplannen had ik evenmin. Het gevolg was dat ik de hele
carnavalsvakantie naar een bijna
uitgestorven kantoor zou gaan. Een
heerlijk vooruitzicht! Geen rij voor de
kofﬁeautomaat, geen (althans minder)

4

onverwachte spoedklussen, en eindelijk tijd om eens ﬂinke vooruitgang
te boeken in mijn lopende opdrachten. Een bijkomend voordeel van
werken tijdens deze periode is dat
ook werknemers van andere bedrijven met vakantie zijn. Dat betekent:
minder telefoon en minder mail.
Tot donderdagmiddag ging ik dan ook
als een speer. De combinatie tussen
directe toegang tot kofﬁe en het feit

5

dat ik niet werd onderbroken door
telefoon of mail leidden tot een snel

7

slinkende ‘to-do-list’. Maar donderdag na de lunch was de vaart er
ineens uit. Ik had behoefte om een
praatje te maken. Helaas! Bijna iedereen was weg en ik kon niet steeds
bij dezelfde personen binnen blijven
lopen voor een praatje. Ik verbeet

6

me en pakte een ander dossier. Ik
liep vast en wilde even sparren met
de behandelende collega over de
aanpak. Helaas, die was ook met
vakantie... Wat volgde was een rus-

1: Vlnr: Lisa Witten (Van den Wildenberg & Van Halder), Kim Meekes (Bierman), Lisette Volkers (Hek-

teloze vrijdag, met als laatste enorme

kelman), Juuk Hulshof (Vangoud) en Rémon Poelman (Bierman) 2: Rosanne Nigten (Bierman) en Rik

domper: geen borrel!

Bleize (De Kempenaer) 3: Juuk Hulshof en Rémon Poelman 4: Cas Jacobs (Dirkzwager), Rémon Poel-

Rustig kunnen werken is ﬁjn, maar ik

man, Kim Meekes, Juuk Hulshof, Rik Bleize, Rosanne Nigten, Marike Boersen (Bierman), Lisa Witten, Lisette

ben blij dat mijn collega’s weer terug

Volkers, Lisa Schouten (Bierman), Jan Zandberg (Zandberg), Niels van den Boogaard (Bierman), Stefanie van

op kantoor zijn.

Helvert (Nome), Valerie Lipman (Poelmann Van den Broek) 5: Lisette Volkers, Kim Meekes en Lisa Witten 6:
Lisa Schouten, Rosanne Nigten en Marike Boersen 7: Juuk Hulshof en Lisa Witten
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DE ANDERE KANT

HET FOTOGRAFISCH OOG VAN EEN RECHTER
DOOR KAREN RIJLAARSDAM

E

én keer is er politie te paard aan te
pas gekomen. “Af en toe kom je
heetgebakerde types tegen, die er

niks van moeten hebben om op de foto
gezet te worden. Ze slaan het liefst de camera uit je handen”, aldus strafrechter
én fotograaf Jan Knol. Hij maakte eens foto’s van een groep barbecuende mensen
in het Vondelpark, van grote afstand. Ze

te paard passerende agenten schoten te
hulp. “In beginsel mag je iedereen in de
vrije ruimte fotograferen; je mag er alleen niet zomaar commercieel mee aan de
gang. Ik heb toen uitgelegd dat ik die foto’s best wilde wissen als ze bezwaar had-

FOTO: JAN KNOL

kwamen verhaal halen bij Knol. Toevallig

FOTO: TOM KNOL

bleken er niet zo van gediend te zijn en

NAAM: JAN KNOL • LEEFTIJD: 62 • IS: SENIOR RECHTER RECHTBANK AMSTERDAM •

den.” Zo geschiedde. Later kreeg Knol zijn

BIJZONDER: WERKT TEVENS ALS FOTOGRAAF, ONDER DE NAAM JKL FOTOGRAFIE

foto’s overigens toch: “Toen die groep

(WWW.JANKNOL.EU)

eenmaal wist wat mijn bedoeling was
vonden ze het prima dat ik een andere

jaren rechter − in 2011 de beroepsoplei-

kan zich veel meer dan een gebouw ui-

keer kwam fotograferen.”

ding bij de Fotoacademie ging volgen.

ten, in gedrag, met emoties, in gezichts-

Knol ontdekte de fotograﬁe op zijn acht-

Hij wilde zich verder bekwamen in de

uitdrukkingen. Daar kan ik wat mee als

tiende, toen hij een tijd in Canada op

techniek, en leren om conceptueel te

fotograaf. Ik probeer mensen zo puur

een boerderij werkte. “Ik registreerde er-

werken. Het was nuttig, maar hij heeft

mogelijk te fotograferen, goed te obser-

mee wat ik daar in die voor mij totaal

de opleiding niet afgemaakt, het was

veren en het juiste moment te kiezen.

andere wereld meemaakte.” Als student

niet te combineren met een fulltime

Het beeld moet compositioneel en tech-

in Groningen kocht hij zijn eerste spie-

baan. Vorig jaar besloot Knol minder te

nisch liefst in één opname goed zijn. Ik

gelreﬂexcamera. Hij maakte een doka en

gaan werken om voor zichzelf te begin-

bewerk mijn beelden minimaal. Maar

ging zijn foto’s ontwikkelen. “Als je je

nen als fotograaf. Dat bevalt hem goed.

ook als je een foto ensceneert zoek ik zo-

foto’s zelf ontwikkelt leer je wat je ermee

“Het is heel ontspannend, zeker na een

veel mogelijk iets dat bij iemand past.

kunt doen, dat je door verschillende che-

zware zittingsdag.” Al komt er een hoop

Het is een uitdaging mensen zo op hun

micaliën te gebruiken de resultaten kunt

bij kijken. “De administratie, acquisitie,

gemak te stellen dat die ontelbare hoe-

sturen wat licht en korrel betreft. Het

foto’s selecteren en bewerken et cetera –

veelheid spieren die een gezicht zijn uit-

gaf me het idee dat je heel veel kunt met

het is niet alleen maar fotograferen. Het

drukking geven zich ontspannen.”

fotograﬁe, het is eigenlijk spelen met

doet me wel denken aan de tijd dat ik

licht.” Hij verkocht in die tijd wel eens

begon als advocaat.”

ANDERE BRIL

wat aan een fotopersbureau; dat was

Inmiddels heeft Knol redelijk wat terug-

Rechters en fotografen hebben gemeen

mooi meegenomen als student.

kerende opdrachtgevers, variërend van

dat ze goed moeten observeren. “Maar

Eenmaal advocaat raakte het fotografe-

Fokker en de Hollandsche Manege tot

wat je met de informatie die dat oplevert

ren op de achtergrond. Hoewel − als ad-

een aantal rechtbanken waarvoor hij se-

doet, is natuurlijk totaal verschillend.

vocaat zat Knol in de Groningse krakers-

minars fotografeert. Ook maakt hij por-

Als ik als fotograaf kijk, heb ik een heel

wereld. “Daar speelde van alles in de

tretfoto’s. Op zijn site staat bijvoorbeeld

andere bril op dan als rechter, en in de

jaren tachtig. Ik stond overal met m’n

een serie portretten van voorbijgangers

rechtszaal laat ik mijn fotograﬁsch oog

camera bij. Ik fotografeerde als een soort

in het Vondelpark. Daarnaast blijft er

helemaal los. Maar het kijken in de

registratie, zat er middenin en wilde dat

tijd over voor vrij werk.

rechtszaal, hoe mensen zijn, hoe ze zich

vastleggen. Puur voor mezelf.”

Mensen zijn Knols favoriete onderwerp.

gedragen, wat je uit hun houding kunt

De periode daarna fotografeerde Knol

Die spreken hem meer aan dan land-

aﬂezen, versterkt wel hoe je op straat

alleen privé, totdat hij – inmiddels al

schappen of architectuur. “Een mens

met een camera in je handen kijkt.”
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HET NACHTKASTJE VAN
ANNE NEIJZEN
Advocaat en coach Anne Neijzen leest met name Nederlandstalige literatuur.
Naast haar bed liggen stapels boeken die zij nog wil lezen, maar dat vindt
ze eerder als rijkdom dan als achterstand voelen.
DOOR ANNE NEIJZEN

“H

et is de eerste keer in

gen, honger, verwondin-

Momenteel heb ik mij ondergedompeld

haar leven dat Elisa-

gen, vernederingen en sla-

in de debuutroman De les van Fleur Boose.

beth haar dochter

peloosheid. Bovendien is

We volgen Hubertus die als docent klas-

onverwacht treft. Ze komt

hij voortdurend angstig om

sieke talen is aangenomen op de school

van de apotheek op de

tekort te schieten ten op-

waar hij vroeger zelf leerling was. Hij ver-

Overtoom, wil net overste-

zichte van zijn drie reisge-

heugt zich enorm op zijn eerste les en

ken naar de tramhalte als

noten. Elk steentje is een

met name op het weerzien met zijn oude

ze haar dochter ziet ﬁetsen

potentiële aanwijzing voor

vriend Ton, die nu rector is op deze

aan de andere kant van de

zijn onderzoek: “Ik buk. Ik

school. Als lezer voel je direct aan dat het

straat. Haar dochter ziet

heb een steentje gezien dat

niet goed gaat aﬂopen en dat de verwach-

haar ook. Elisabeth staat stil. De dochter

er anders uitziet dan de andere steentjes.

tingen van Hubertus té hoog gespannen

stopt met trappen, maar remt nog niet.

De rugzak komt met een smak naar voren.

zijn. De schrijfster weet de spanning sub-

De hele Overtoom zit tussen hen in, twee

Ik moet mijn linkerarm uitstrekken om

tiel op te bouwen. Ze maakt daarmee deze

ﬁetspaden, twee rijbanen en een dubbele

mijn evenwicht te bewaren. Ik raap het

roman tot een pageturner die je terug-

trambaan.”

steentje op. Niet zwaarder dan een ander

voert naar de geluiden en geuren van je

Met deze zinnen begint Dorst van Esther

steentje. Een stukje gneiss, zoals er hier

eigen schooltijd.

Gerritsen. Dat moeder en dochter uit el-

miljoenen liggen. Alleen omdat ik de moei-

kaar zijn gegroeid is direct duidelijk. Eli-

te genomen heb het op te rapen, steek ik

Anne Neijzen is advocaat bij Neijzen &

sabeth gaat sterven en Coco voelt zich ver-

het in mijn zak.” Hermans heeft de gave

Kramer Advocaten te Amsterdam en

plicht om bij haar in te trekken en voor

om je te laten mee voelen met de hoofdper-

coach bij Anne Neijzen Coaching. Eind

haar te zorgen. “Mijn moeder gaat dood,

soon, op zó’n manier dat je wegens plaats-

augustus verschijnt haar debuutroman

denkt Coco en dat ze die zin hardop wil

vervangende schaamte ineenkrimpt bij

Zoutberg bij uitgeverij Nieuw Amster-

uitspreken. Ze weet ook tegen wie en ze

elke blunder die Alfred maakt.

dam.

verheugt zich al op zijn troost.”
Een dochter die niet remt als ze haar moeder ziet en die zich erop verheugt om haar
minnaar op de hoogte te stellen van het
trieste nieuws. Schrijnender kan bijna
niet. Dorst is een roman om laat voor op
te blijven.
Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans: wat een heerlijk boek om te herlezen! De kansloze missie van geoloog Alfred
die wetenschappelijk wil aantonen dat de
gaten in het landschap van Lapland zijn
veroorzaakt door meteorietinslagen, is tenenkrommend. Een indrukwekkende rij
ontberingen heeft hij ervoor over: mug-
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MEER VOETNOTEN DAN BLADZIJDEN
Onlangs werd de oratie van hoogleraar staatsrecht Van den Bergh uit 1936 opnieuw uitgegeven, becommentarieerd
door een aantal hedendaagse wetenschappers. Rechtsfilosoof Hendrik Kaptein las het resultaat, en vroeg zich af
wat Van den Bergh ervan gevonden zou hebben.
DOOR HENDRIK KAPTEIN

D

e oratie van Van den

gen onverdraagzaamheid.

Bergh trok in 1936 wel

Voor landen als het heden-

aandacht maar sloeg

daagse Rusland en Turkije

niet in als een bom, al is later

komen Van den Berghs ver-

een maankrater naar hem

manende woorden zelfs na

vernoemd. De staatsrechtsge-

zo veel jaren nog te laat. De

leerde, politicus, rechter, ad-

in- en uitleiders besteden

vocaat en astronomisch ge-

dan ook geen aandacht aan

schoold uitvinder (1890-1966)

deze ‘democratisch’ gevestigde dictaturen, terwijl Van

is bij een enkele rechtenstudent nog bekend vanwege het arrest Van

den Bergh zelf juist dergelijke ontwikke-

den Bergh-Staat, over pensioenrechten

lingen op het oog had.

voor oud-parlementariërs. Erg actueel is
die kwestie niet meer en eigenlijk geldt

VERGENOEGD

tenminste in Nederland hetzelfde voor

Hoe dan ook keert Van den Berghs grond-

het onderwerp van van Van den Berghs

thema niet echt terug in de rest van de

intreerede: wat te doen met anti-demo-

bundel. Zo lijkt zijn intreerede eerder

cratische partijen?

een aanleiding tot bespiegelingen over

Hier komen die niet meer voor, maar el-

islamitisch fascisme (bij Cliteur, met

ders nog wel en dan rijst de vraag of der-

kernachtige kritiek tegen lauw relativis-

gelijke partijen democratisch aan de

me), fundamentalistische bedreigingen

macht mogen komen. Van den Bergh

van de rechtstaat, de rechtsstrijd tegen

WAT TE DOEN MET ANTI-DEMOCRATISCHE

vond van niet: de kern van democratie is

pedoﬁelenvereniging Martijn (Rijpkema)

PARTIJEN? DE ORATIE VAN GEORGE VAN

niet dat de meeste stemmen gelden,

en nog veel meer.

DEN BERGH UIT 1936 (OPNIEUW UITGE-

maar dat elk overheidsbesluit vatbaar

Zou Van den Bergh er blij mee zijn ge-

GEVEN EN BECOMMENTARIEERD

moet blijven voor herziening. En dat is

weest? Hij heeft van alles uitgevonden,

DOOR B. RIJPKEMA, R. CUPERUS EN

precies wat een ‘democratische’ overwin-

van typograﬁeën tot bijzondere klokken.

P. CLITEUR), ELSEVIER, 2014

ning van totalitarisme onmogelijk

Maar of hij na kennisname van deze

maakt. Dus moeten anti-democratische

bundel ook nog de elektronische tekst-

+ TIJDLOOS OVER DE EIGENLIJKE KERN

partijen worden verbo-

verwerker op zijn naam

VAN DE DEMOCRATIE

den.

had willen staan is de

- VAN DEN BERGH NIET ECHT RECHT

vraag. Zo produceerde in-

GEDAAN

leider Rijpkema niet min-

*****

Toch is desnoods met geweld afgedwongen overheidsgezag niet genoeg
om de rechtstaat te beschermen. Er zijn ook

VAN DEN BERGHS
GRONDTHEMA
KEERT NIET ECHT
TERUG IN DE REST
VAN DE BUNDEL

der dan 228 noten: evenveel als het boek
bladzijden telt, terwijl

‘bij uitnemendheid on-

maar dertig er van (zo’n

aantastbare’ beginselen

dertien procent) door Van

lijke grondthema in Nederland en ver

voor nodig. Van den

den Bergh zelf zijn ge-

daarbuiten al lang niet meer actueel is.

Bergh ging uit van geestelijke vrijheid

schreven. Geleerd is het allemaal wél,

Dus lezen in ieder geval Van den Berghs

en van gelijkheid voor de wet. Aan zijn

maar niet altijd wordt duidelijk wat het

rede, al was het maar uit dankbaarheid

leermeester Scholten ontleende hij het

verband is met de weerbare democratie.

voor onze niet altijd en overal vanzelf-

beginsel van wederkerigheid: eerst als

Toch zou Van den Bergh wel vergenoegd

sprekende democratie.

ik de ander erken en eerbiedig, heb ik

zijn geweest met deze voor allerlei goede

zelf recht op erkenning en eerbied. Zo

doelen gekaapte bundel, al was het maar

Hendrik Kaptein is als rechtsﬁlosoof

dwingt verdraagzaamheid tot strijd te-

omdat zo duidelijk blijkt dat zijn eigen-

verbonden aan de Universiteit Leiden.
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NETWERKEN

BEDRIJFSJURISTEN 3.0
Het NGB organiseerde half maart een interactieve masterclass in het Planetarium in Amsterdam. Onder de noemer
‘Bedrijfsjurist 3.0.’ leerden ruim 150 NGB-leden slimmer te zoeken op internet. Historicus en journalist Ewoud Sanders bracht hun de fijne kneepjes bij van het snel vinden van betrouwbare en relevante juridische bronnen, en gaf
ook nog een spoedcursus Twitter voor juristen. Tijdens de borrel na afloop kon men bijkomen van de nieuw verworven inzichten. Fotograaf Chris van Houts, ook best slim op internet, legde iedereen van links naar rechts vast.

Marc Smals (Bouwfonds), Marc Voskuil en Willem
Loorbach (beiden Atos)

Jessica Nagtegaal (Tata), Laura Slot (BTE), Valery
Verweijen (Gezondheidsdienst voor Dieren) en
Suzanne van de Mortel (Tata)

Michiel Thierry (Philips/NGB-bestuurslid), Vanessa
Veenma en Patricia Corbet (beiden LyondellBasell)

Famke van Dam (Fokker Services), Wilko Tijsse Claase
en Zehra Vlaun (beiden Havenbedrijf Amsterdam)
Renée Nauta (ING) en Paul van Alphen (FME)

Pieter Sachse (Aegon), Barbara van der Donk (CGI
Nederland), Uco Joustra (Taqa Energy) en Mariëlle
Gielink (Global Factories)

Paul Gerrits (UBS Bank), Suzanne Drion (VNO-NCW/
NGB-bestuurslid) en Nienke van Dijk (Brocacef)

Henriette van Wermeskerken (NGB), Mechteld Brandeler (Evides) en Betty Weijenborg (NGB)

NGB-bestuursleden Carola Beaumont (Koninklijke
DSM) en Doke Sweere (AkzoNobel)

Jean Schreurs (NXP Semiconductors/voorzitter NGB)
en Marcel Mock (Mock Interim & Legal)

Adrienne Draisma (Monté), Marinke Israëls (Vermilion
Energy), Renske van Ekdom (Nuon Energy) en Siebren Kuperus (Coöperatie VGZ)

Danita de Rijck (Scheuten), Claire Collins (PGGM),
Priscilla Piergoelam (Oracle) en Isanel Lievese (PGGM)

Rob van Heumen en Marijn Holwerde (Nederlandse Gasunie)

Roland Notermans (NUX Compliance Consultancy) en
Georg Quak (Eriks NV)

KIJK OP WWW.MR-ONLINE.NL (MR. FOTO’S) VOOR EEN GROTERE WEERGAVE VAN DE FOTO’S ÉN HET ARCHIEF
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