Bijlage bij Ars Aequi september 2017
KwartaalSignaal (voorheen Katern) is een kwartaalbijlage bij Ars Aequi in maart, juni, september en december.
KwartaalSignaal biedt de lezer informatie op hoofdpunten over ontwikkelingen van een aantal rechtsgebieden
in de daarvoorliggende periode. De bijdragen worden door vaste medewerkers/vakgroepen geschreven.
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deren vernietiging koopovereenkomsten wegens misbruik
van omstandigheden; artikel 3:44 lid 4 BW; kenbaarheid
abnormale geestestoestand
Centraal in deze zaak staat de vraag op welk moment voor
een professionele verkoper een abnormale geestestoestand
van een consument-koper zodanig kenbaar is dat dit kwalificeert als misbruik van omstandigheden (art. 3:44 lid 4
BW).
De koper lijdt sinds zijn geboorte aan het Sturge-Webersyndroom. Deze aandoening resulteert bij hem in een
wijnvlek op de huid van zijn gezicht en cognitieve, visuele
en motorische beperkingen. Hij heeft grote interesse in de
sterrenkunde en is lid van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). Deze
interesse heeft hem doen bewegen om tussen 2006 en 2010
bij de verkoper een sterrenwacht en andere accessoires te
kopen. Tussen 2006 en 2010 heeft de verkoper hiertoe ten
minste 23 facturen verstuurd, die onder meer betrekking
hebben op (aanbetalingen voor) de levering van een sterrenwacht en verdere (rand)apparatuur. Hiermee was een
bedrag gemoeid van € 213.938,08.
De goederen van de koper zijn bij beschikking van de
kantonrechter in 2013 onder bewind gesteld, met benoeming van bewindvoerders. Hiermee is aannemelijk
geworden dat de koper ‘als gevolg van zijn lichamelijke en/
of geestelijke toestand niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen’
(r.o. 3.1).
De bewindvoerders van de koper vorderen in 2013 in de
procedure voor de rechtbank onder meer de vernietiging
van alle koopovereenkomsten op grond van misbruik van
omstandigheden (art. 3:44 lid 4 BW), waarbij zij stellen
dat de verkoper wist of had moeten begrijpen dat de koper
‘onder meer door zijn abnormale geestelijke toestand werd
bewogen tot het aangaan van de overeenkomst’ (r.o. 3.2.1).
De rechtbank heeft de vordering van de bewindvoerders
toegewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank
bekrachtigd, waarbij hij onder meer overweegt dat er een
causaal verband bestaat tussen de abnormale geestestoestand van de koper en het aankopen van een sterrenwacht
en verdere (rand)apparatuur. Het hof oordeelt dat, gelet
op ‘de omvang en het tempo van de investeringen’, sprake
is van ‘een wanverhouding (…) tussen de bij (…) [koper,
MN] veronderstelde kennis en kunde enerzijds en de verregaande technische mogelijkheden van deze apparatuur
en het daarmee samenhangende kostenplaatje anderzijds’.
Hieraan verbindt het hof de conclusie dat deze wanverhouding uitsluitend verklaard kan worden ‘door een gebrek
aan voldoende besef van de reikwijdte van zijn handelen’
(r.o. 6.4.2 arrest hof).
In cassatie klaagt de verkoper onder meer over het oordeel van het hof dat impliceert dat bij verkoper reeds bij
de eerste overeenkomst in 2006 kenbaar zou zijn geweest
dat de koper aan een ziekte lijdt die zijn beoordelingsvermogen aantast, alsmede dat dit oordeel van het hof geen
steun vindt in de gedingstukken omdat de bewindvoerders
van de koper daarover niets hebben gesteld. Dit oordeel is
aldus onbegrijpelijk gemotiveerd (r.o. 3.3.1).
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A-G Keus concludeert dat de verkoper terecht stelt dat
het oordeel van het hof waarmee de vernietiging van alle
overeenkomsten is toegewezen, vooronderstelt dat de verkoper ‘reeds bij het aangaan van de eerste overeenkomst
in oktober 2006 met de abnormale geestestoestand’ van
de koper bekend was of had moeten zijn (sub 3.6 conclusie
A-G Keus). Het is echter niet duidelijk waarom al vanaf de
eerste overeenkomst voor de verkoper kenbaar had moeten
zijn dat de koper lijdt aan een ziekte die zijn beoordelingsvermogen aantast, vooral ook vanwege de betekenis die
het hof toekent aan het ‘exuberante koopgedrag waarmee
(…) [de verkoper, MN] in de loop der jaren werd geconfronteerd’ en aan ‘een bepaalde vertrouwensband’ die in
de loop van die jaren tussen verkoper en koper zou zijn
ontstaan (sub 3.6 conclusie A-G Keus). A-G Keus vervolgt
dat het afwijkende koopgedrag van de koper de verkoper
mogelijk had moeten wijzen op zijn abnormale geestestoestand, maar dat op voorhand niet inzichtelijk is waarom
‘dit reeds bij het aangaan van de eerste overeenkomst(en)
het geval moet zijn geweest’. Volgens A-G Keus is het aannemelijk dat dit ‘omslagpunt’ op een later moment heeft
plaatsgehad (sub 3.8 conclusie A-G Keus). Hij adviseert
derhalve tot vernietiging van het arrest van het hof.
De Hoge Raad volgt het advies van A-G Keus op, en
oordeelt na een bondige beoordeling dat het zonder nadere
motivering niet duidelijk is waarom de abnormale geestestoestand van de koper reeds bij het aangaan van de eerste
overeenkomst in 2006 voor de verkoper kenbaar was of
had moeten zijn. De Hoge Raad vernietigt het arrest van
het hof en verwijst het geding ter verdere behandeling en
beslissing.
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NTHR 2017, afl. 3, p. 164, Ondernemingsrecht 2017/67,
RBP 2017/34, AR 2017/722; goederenrecht en procesrecht;
appelverbod ex artikel 3:268 lid 3 BW (hypotheek) naar
analogie van toepassing in het geval dat pand aan
pandhouder als koper verblijft ex artikel 3:251 lid 1 BW
Wanneer een schuldenaar in verzuim is met de voldoening
van hetgeen waarvoor zijn hypotheek tot waarborg strekt,
is de hypotheekhouder bevoegd het verhypothekeerde
goed in het openbaar te verkopen (art. 3:268 lid 1 BW).
Omdat openbare verkoop niet steeds geschikt is en veiling
niet altijd leidt tot verkrijging van een ‘behoorlijke’ prijs,
heeft de wetgever de hypotheekhouder nog een mogelijkheid gegeven om tot uitwinning over te gaan. Op grond
van artikel 3:268 lid 2 BW kan de voorzieningenrechter
op verzoek van (onder meer) de hypotheekhouder bepalen dat verkoop van het met de hypotheek belaste goed
onderhands zal geschieden bij een overeenkomst die aan
de voorzieningenrechter ter goedkeuring wordt voorgelegd.
In deze overeenkomst kan de hypotheekhouder als koper
vermeld staan; zo biedt hij zichzelf feitelijk aan als koper
van het verhypothekeerde goed. Tegen het oordeel van
de voorzieningenrechter op dit verzoek staat geen hoger
beroep open ingevolge artikel 3:268 lid 3 BW. De wetgever
heeft dit appelverbod onderbouwd door aan te voeren dat
een definitieve beslissing op het verzoek ‘snel’ dient te
kunnen worden verkregen. Dit is niet alleen in het belang
van (het niet ophouden van) de executie, maar ook in het
belang van de koper die ‘niet langer dan strikt nodig is,
in het onzekere mag worden gelaten of de onderhandse
verkoop aan hem doorgang zal vinden’ (Parl. Gesch. BW
Boek 3, p. 824).
Het pandrecht kent een met artikel 3:268 lid 1 BW vergelijkbare bepaling. Ingevolge artikel 3:251 lid 1 BW kan
de voorzieningenrechter op verzoek van de pandhouder
bepalen dat het pand zal worden verkocht dan wel dat het
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pand voor een door de voorzieningenrechter vast te stellen
bedrag aan de pandhouder als koper zal verblijven. Ten
aanzien van artikel 3:251 lid 1 BW heeft de Hoge Raad
in 1994 reeds overwogen dat de strekking van voornoemd
artikel meebrengt dat een hogere voorziening tegen een
krachtens deze bepaling gegeven beschikking niet is toegelaten (HR 17 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1401, NJ
1995/367, m.nt. H.J. Snijders (Rabobank/Sporting Connec
tion)). In zijn beschikking gaf de Hoge Raad aan dat voor
dit appelverbod dezelfde redenen gelden als voor de uitsluiting van een hogere voorziening in de zin van artikel
3:268 lid 3 BW. In Rabobank/Sporting Connection stond
een zogenoemd ‘verkoopverzoek’ centraal: de Rabobank
had, in haar rol als pandhouder, de voorzieningenrechter
verzocht te bepalen dat de aan haar verpande roerende
zaken onderhands zouden mogen worden verkocht aan een
derde voor een bepaalde prijs.
In de onderhavige zaak staat de vraag centraal of de
rechtsregel uit Rabobank/Sporting Connection ook van
toepassing is op een zogenoemd ‘verblijfverzoek’: een
verzoek van de pandhouder om te bepalen dat het pand
voor een door de voorzieningenrechter vast te stellen
bedrag aan de pandhouder als koper zal verblijven (sub 2.2
conclusie A-G Wuisman). De feiten die aanleiding hebben
gegeven tot de onderhavige zaak zijn als volgt.
In 2009 heeft Beheersmaatschappij St. Antonius B.V.
(hierna: Antonius), als houdster van aandelen in Antonius Vessel Heads B.V. (hierna: Vessel Heads), aandelen
verkocht en geleverd aan CEREC (in casu: verzoekster
tot cassatie). CEREC is een vennootschap naar Frans
recht. Van de door CEREC verschuldigde koopprijs van
€ 14.000.000,- is 1/7e deel gefinancierd door een lening van
Antonius aan CEREC. De lening diende te worden afgelost in tien gelijke kwartaaltermijnen. CEREC heeft tot
zekerheid van haar betalingsverplichtingen de aandelen
in pand gegeven aan Antonius. Financieel gaat het minder
goed met CEREC; begin 2010 verzoekt zij om onderbewindstelling (in het Franse recht: ‘concilliation’) en vanaf
1 maart 2013 verkeert zij in surseance van betaling (in het
Franse recht: ‘redressement judiciaire’). Antonius besluit
het zekere voor het onzekere te nemen en zegt de lening
met CEREC op bij brief van 6 maart 2013. Voorts deelt
zij CEREC mede dat zij overgaat tot uitwinning van het
pandrecht op de aandelen in Vessel Heads. In het kader
hiervan richt Antonius een verblijfverzoek op grond van
artikel 3:251 lid 1 BW aan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Amsterdam waarin zij verzoekt dat de aan Antonius in pand gegeven aandelen voor een bepaalde prijs
aan haar als koper en pandhouder zullen verblijven.
De voorzieningenrechter wijst dit verzoek toe bij beschikking van 21 november 2013. CEREC stelt vervolgens
hoger beroep in tegen deze beschikking. Tevergeefs; het
Hof Amsterdam verklaart CEREC in november 2015 nietontvankelijk. Onder verwijzing naar Rabobank/Sporting
Connection overweegt het hof, kort samengevat, dat – op
grond van de strekking van artikel 3:251 lid 1 BW en
analoog aan artikel 3:268 lid 3 BW – ook in het geval dat
het pand aan de pandhouder als koper verblijft, dient te
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worden geoordeeld dat een hogere voorziening tegen een
zodanige beslissing niet is toegelaten (r.o. 2.9 beschikking
hof). Hoewel het mogelijk is om dit appelverbod te doorbreken, heeft CEREC geen van de in de rechtspraak ontwikkelde doorbrekingsgronden gesteld (r.o. 2.10 beschikking
hof).
Ten overstaan van de Hoge Raad vecht CEREC thans
haar niet-ontvankelijkverklaring aan. Hiertoe klaagt zij
onder meer dat het hof Rabobank/Sporting Connection
niet naar analogie van toepassing had mogen verklaren
op een verblijfverzoek ex artikel 3:251 lid 1 BW. Zij voert
aan dat rechtsmiddelenverboden ‘juist restrictief plegen te
worden uitgelegd’ en dat bij een verblijfverzoek de belangen van de pandgever bij een zo hoog mogelijke opbrengst
minder zijn gewaarborgd dan bij een verzoek tot onderhandse verkoop nu het pand niet aan de markt wordt
aangeboden en de pandhouder de enige bieder is (een
mogelijkheid van hoger beroep zou aldus gerechtvaardigd
zijn) (r.o. 3.4).
De Hoge Raad is niet overtuigd. Hij onderkent dat in
Rabobank/Sporting Connection geen uitzondering is
gemaakt voor beschikkingen op verblijfverzoeken, maar
vindt een ‘gelijke behandeling’ met beschikkingen op
verkoopverzoeken ‘aangewezen’ (r.o. 3.5.2). De Hoge Raad
doet een beroep op de (in Rabobank/Sporting Connection)
aangehaalde wetsgeschiedenis bij artikel 3:268 lid 3 BW
(zie hierboven, eerste alinea). Volgens de Hoge Raad zien
de argumenten die de wetgever geeft voor het appelverbod
‘mede’ op een verzoek tot verkoop van het verhypothekeerde goed aan de hypotheekhouder. Hij vervolgt (r.o.
3.5.2):
‘Gelet hierop en op de in Rabobank/Sporting Connection gegeven motivering, ligt
het dan voor de hand om die argumenten van de wetgever ook te betrekken op
een beschikking op een verzoek tot verblijf aan de pandhouder. Ook vanuit een
oogpunt van uniforme rechtstoepassing is een gelijke behandeling aangewezen’.

Daarnaast had CEREC nog de vrees uitgesproken dat in
het kader van een verblijfverzoek onvoldoende zou zijn
gewaarborgd dat de door de pandhouder ter goedkeuring
aan de voorzieningenrechter voorgestelde prijs met de
marktwaarde van het verpande goed strookt. De Hoge
Raad volgt deze gedachtegang niet. Niet alleen dient de
voorzieningenrechter de pandgever in de gelegenheid te
stellen om te worden gehoord; ook in het kader van het
vaststellen van de prijs kan de pandgever zijn standpunt
naar voren brengen. Tot slot zou de voorzieningenrechter
desnoods nadere instructiemaatregelen kunnen treffen.
Met de tussenkomst van de voorzieningenrechter is
dan ook ‘voldoende gewaarborgd’ dat de prijs van het
verpande goed ‘naar objectieve maatstaven’ wordt bepaald,
aldus de Hoge Raad (r.o. 3.5.3). Hij verwerpt het beroep
en veroordeelt CEREC in de kosten van het geding in
cassatie. A-G Wuisman kwam tot een vergelijkbaar
oordeel. De beschikking van de Hoge Raad is niet door
eenieder positief ontvangen, zie bijvoorbeeld de annotatie
van G.C. van Daal en I.A.J. Deijkers in Ondernemingsrecht
2017/67. Zie voorts de annotatie van B.A. Schuijling in
JOR 2017/139.
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ONRECHTMATIGE DAAD EN SCHADEVERGOEDING
Mr. W.Th. Nuninga
Wetgeving
Gewijzigd voorstel van wet (6 mei 2017) Wijziging van het
Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en
het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van
affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan
alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden
in het strafproces te bevorderen (Kamerstukken I 2016/17,
34257, A).

Jurisprudentie
HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:987, RvdW 2017/628,
AR 2017/2801, JAR 2017/171; (‘Toezichtsfalen’);
onrechtmatige daad; toezichthoudersaansprakelijkheid;
asbest; mesothelioom
Eiser in deze zaak is van 1977 tot eind 2011 in dienst geweest bij Zalco BV (hierna: Zalco) en haar rechtsvoorgangers. In die periode is hij blootgesteld aan asbest. In 2009
is bij eiser longvlieskanker vastgesteld. Hij heeft Zalco
toen aansprakelijk gesteld. Zalco heeft aansprakelijkheid
erkend en conform de door het Instituut Asbestslachtof-

fers gehanteerde normbedragen schadevergoeding aan
hem betaald. Deze betaling kwam neer op een vergoeding
voor immateriële schade van € 51.395,- en een voorschot
op materiële schade van twee keer € 2.858,-. Eiser is na de
diagnose longvlieskanker arbeidsongeschikt geraakt. Tot
aan het faillissement van Zalco in december 2011 heeft
Zalco eisers loon doorbetaald. Na het faillissement ontving
hij een WIA-uitkering.
In deze procedure stelt hij de Staat aansprakelijk wegens toezichtsfalen. Eiser stelt dat de Staat in de periode
van 1977 tot begin jaren 90 van de vorige eeuw onrechtmatig heeft gehandeld doordat de Staat zijn verplichtingen
toe te zien op veilig arbeidsomstandigheden voor werknemers (zoals eiser) onvoldoende is nagekomen. In die perio
de is eiser namelijk, ondanks het in 1993 bij het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet opgenomen verbod op het
gebruik van asbest, blootgesteld aan asbest. Hij verwijt de
Staat zowel nog niet bekende overtredingen van dat verbod
door Zalco niet te hebben opgespoord (algemeen toezichtsfalen) als onvoldoende controle uit te hebben geoefend naar
aanleiding van concrete aanwijzingen van overtredingen
van dat verbod door Zalco (concreet toezichtsfalen).
De rechtbank oordeelde dat de vorderingen ten aanzien van de periode van voor 1993 verjaard zijn en achtte
niet bewezen dat in de periode daarna sprake was van
toezichtsfalen. Het hoger beroep richt zich slechts tegen
dat laatste oordeel. Ten aanzien van de in hoger beroep
nog van belang zijnde periode van na 1993 oordeelde het
hof dat eiser onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat
sprake was van toezichtsfalen, terwijl de stel- en bewijsplicht ten aanzien van dat toezichtsfalen ingevolge artikel
150 Rv wel op hem rustte (r.o. 3.6-3.11 arrest hof). Tegen
dat oordeel richt zich het cassatieberoep.
De Hoge Raad stelt voorop dat, hoewel de Arbeidsinspectie belast is met het houden van toezicht op naleving
van het asbestverbod, de Arbeidsinspectie daarbij wel een
grote mate van beleidsvrijheid toekomt (r.o. 3.4.2). Daarna
erkent hij dat het uitoefenen van gebrekkig toezicht door
de Arbeidsinspectie in beginsel onrechtmatig kan zijn
jegens de werknemer die schade lijdt door overtreding
van de regels, maar dat de rechter daarover terughoudend
moet oordelen. Dat betekent volgens de Hoge Raad dat
de rechter alleen mag en moet beoordelen of de Arbeidsinspectie in redelijkheid tot haar beleid met betrekking
tot toezicht en controle dan wel tot haar optreden in een
concreet geval heeft kunnen komen in het specifieke geval
(r.o. 3.4.3). Ter invulling van die beoordeling geeft hij het
volgende richtsnoer (r.o. 3.4.4):
‘Van onrechtmatig handelen wegens onvoldoende toezicht door de Arbeidsinspectie kan met name sprake zijn indien de schade van de werknemer in een
concreet geval voor de Arbeidsinspectie voorzienbaar was en haar in redelijkheid
had moeten nopen tot het nemen van maatregelen waarmee de overtreding die
heeft geleid tot die schade, zou zijn voorkomen. Aansprakelijkheid op deze grond
kan in het bijzonder bestaan als er voldoende ernstige en concrete aanwijzingen
voor de Arbeidsinspectie bestonden om (de mogelijkheid van) de overtreding van
de betrokken regel en het daaruit voortvloeiende risico op schade aan te nemen,
en dat risico en die schade ook naar aard en omvang voldoende ernstig waren.
Het niet plaatsvinden van toezicht of controle in gevallen waarin geen concrete
aanwijzingen bestaan voor mogelijke overtredingen, kan slechts in uitzonderlijke
omstandigheden tot aansprakelijkheid leiden.’
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Met deze overwegingen maakt de Hoge Raad in lijn met
eerdere rechtspraak over toezichtsfalen (zie bijv. HR 21 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3349, NJ 2015/217, m.nt.
T.F.E. Tjong Tjin Tai) duidelijk dat aansprakelijkstelling
van toezichthouders mogelijk is, maar dat het toezichtsfalen wel dermate ernstig moet zijn geweest dat de Staat
‘niet in redelijkheid’ tot het gevoerde beleid had kunnen komen. Dat is een relatief hoge drempel. Een rechtvaardiging
voor deze drempel geeft de Hoge Raad niet. De conclusie
van A-G Hartlief biedt in dat opzicht een betere onderbouwing daarvan. Ten eerste wijst hij op het in de doctrine
besproken gevaar van ‘hindsight bias’ – het idee dat het
achteraf altijd makkelijk is te zien hoe schade voorkomen
had kunnen worden, terwijl dat vooraf zo gemakkelijk nog
niet was – in dit soort zaken (sub 3.5 conclusie A-G). Vervolgens wijst hij op de twee normatieve overwegingen dat
de Staat niet de primaire dader is (sub 3.5 conclusie A-G)
en het feit dat toezichtsfalen een nalaten betreft, waarvoor
altijd geldt dat aansprakelijkheid minder snel moet worden
aangenomen (sub 3.10 conclusie A-G). Tot slot noemt hij
nog het praktische argument dat toezichthouders zowel in
praktisch als economisch opzicht niet overal en altijd op
iedereen toezicht kunnen houden (sub 3.10 conclusie A-G).
Na deze lastig te nemen drempel te hebben geformuleerd, gaat de Hoge Raad in op het door eiser aangedragen
bewijs van het vermeende toezichtsfalen van de Staat. De
Hoge Raad benadrukt eerst dat de stelplicht en bewijslast
met betrekking tot het tekortschieten van het toezicht op
eiser rusten. Anders dan eiser betoogt, bestaat er ook geen
reden de Staat als regel een verzwaarde motiveringsplicht
op te leggen ten aanzien van toezicht op naleving van het
Asbestverbod; de motiveringsplicht van de Staat hangt af
van de omstandigheden van het geval en van hetgeen eiser
omtrent het tekortschieten van het toezicht heeft gesteld
(r.o. 3.4.5). Dit stelt eisers in dit soort situaties voor een
lastige opgave; toezichtsfalen wordt niet makkelijk aangenomen en de stelplicht en bewijslast worden niet in zijn
voordeel aangepast. Daarmee ontstaat een sterk contrast
met bijvoorbeeld het gunstige regime dat een werknemer
onder artikel 7:658 BW bij vorderingen jegens zijn werkgever wel ter beschikking staat. Dat kan verklaard worden
door het feit dat de rol van de toezichthouder duidelijk een
andere is dan die van de werkgever (vgl. het hiervoor aangehaalde sub 3.5 conclusie A-G), maar stelt eisers in zaken
zoals deze wel voor een praktische horde.
Met deze uitgangspunten in de hand kan de Hoge Raad
de zaak vervolgens afdoen. Het oordeel van het hof dat
eiser niet aan stelplicht en bewijslast heeft voldaan – hij
had weinig concrete bewijzen aangevoerd – is niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd. De onderdelen kunnen aldus niet tot cassatie leiden (r.o. 3.4.6-3.4.7). De Hoge
Raad verwerpt het beroep.
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–– T.M.C. Arons, ‘Bescherming achterban claimorganisaties
en collectief verhaal door toezichthouders’, WPNR 2017,
afl. 7152, p. 429-440;
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HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
Mr. L.M. de Hoog
Jurisprudentie
HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:693, RvdW
2017/479 en NJB 2017/973, Pensioenverevening; artikel
2 lid 1 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding;
pensioen in eigen beheer; verplichting tot afstorting; HR 9
februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ2658, onvoldoende
kapitaal; verdeling tekort naar evenredigheid
Sinds 1 mei 1995 is de beantwoording van de vraag in
hoeverre een echtgenoot aanspraak kan maken op het door
de ander opgebouwde ouderdomspensioen losgemaakt van
het huwelijksvermogensrecht (art. 1:94 lid 2 sub b BW)
en ondergebracht in een bijzondere wettelijke regeling, te
weten de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
(WVPS). Ongeacht het tussen de echtgenoten geldende
huwelijksgoederenregime heeft sindsdien de ene echtgenoot op grond van de WVPS jegens de andere in beginsel een recht op verevening van het tijdens het huwelijk
opgebouwde ouderdomspensioen. Overigens kan van deze
regeling worden afgeweken bij huwelijkse voorwaarden of
bij echtscheidingsconvenant (art. 4 WVP). De verevening
geschiedt door deling van het ouderdomspensioen, zodat
de pensioengerechtigde een zelfstandig recht op uitbetaling verkrijgt jegens het orgaan dat de uitbetaling van het
pensioen doet (art. 2 lid 2 WVPS). Zodra de tot verevening
verplichte echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt, krijgt zowel hijzelf als zijn of haar ex-echtgenoot
uitbetaling van het verevende ouderdomspensioen door
het uitvoeringsorgaan. De vereveningsgerechtigde hoeft
zich derhalve niet tot zijn of haar ex-echtgenoot te wenden.
De berekening van de omvang van het te verevenen
pensioen kan in het bijzonder op problemen stuiten indien
– zoals in onderhavige zaak het geval was – het pensioen
door de vrouw als directeur-grootaandeelhouder (DGA)
is opgebouwd in een eigen B.V. In dat geval is door de
B.V. aan de vrouw pensioen toegezegd dat door de vennootschap in eigen beheer wordt opgebouwd. Ook deze
pensioenregeling valt onder WVPS (r.o. 3.4.2). In het kader
van de pensioenverevening kan de man als vereveningsgerechtigde eisen dat het hem toekomende deel van het
opgebouwde pensioen wordt afgestort onder een externe
verzekeraar. De gedachte is dat de man anders voor het
hem toekomende pensioen afhankelijk zou blijven van het
beleid en de beslissingen die de vrouw met betrekking tot
het beheer van de B.V. zou maken. De eisen van redelijkheid en billijkheid brengen in het algemeen mee dat de
DGA derhalve het aan de ander toekomende deel dient af
te storten (zie r.o. 3.4.3 waarin de Hoge Raad een deel van
zijn overweging uit het arrest van 9 februari 2007, ECLI:
NL:HR:2007:AZ2658, NJ 2007/306 herhaalt).
Voor de berekening van het bedrag dat moet worden afgestort, moet worden uitgegaan van de commerciële waarde van de gehele pensioenaanspraak. Het hof heeft dan ook
(in het voetspoor van een door hem benoemde deskundige)

het af te storten bedrag in overeenstemming met de commerciële waarde vastgesteld. Voor het toegezegde pensioen
wordt op de balans van de B.V. veelal een fiscale voorziening opgenomen. Die pensioenvoorziening schiet echter
in dit geval tekort vanwege het verschil tussen de huidige
(lage) marktrente en de rekenrente van 4% (zie voor de
fiscale details r.o. 3.4.5). Er is te weinig kapitaal aanwezig
om zowel het aandeel van de vereveningsgerechtigde echtgenoot af te storten als voldoende kapitaal in de vennootschap achter te laten om het aandeel van de tot verevening
verplichte echtgenoot te dekken. De vrouw voert aan dat
de omvang van het af te storten bedrag er echter niet toe
mag leiden dat de aanspraken van partijen op het pensioen
niet in dezelfde mate verzekerd zijn. Zie overigens ook het
arrest van de Hoge Raad van 9 februari 2007, ECLI:NL:
HR:2007:AZ2658, NJ 2007/306 waarin hij overwoog dat bij
de beantwoording van de vraag of aanspraak kan worden
gemaakt op de afstortingsplicht alle omstandigheden van
het geval in acht moeten worden genomen. De omstandigheid dat onvoldoende kapitaal aanwezig is, leidt slechts
dan tot afwijzing van die aanspraak indien de afstorting –
kort gezegd – de continuïteit van de bedrijfsvoering van de
onderneming in gevaar brengt (r.o. 4.5 arrest HR 9 februari
2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ2658).
De Hoge Raad stelt voorop dat het uitgangspunt van de
WVPS is dat echtgenoten in gelijke mate aanspraak kunnen maken op het opgebouwde pensioen (r.o. 3.4.2). Dat
is naar het oordeel van de Hoge Raad niet anders in het
geval waarin een afstortingsplicht bestaat (r.o. 3.4.4):
‘De afstorting dient dan ook, zoals het hof terecht in rov. 4.16 van zijn tussenbeschikking heeft geoordeeld, zodanig plaats te vinden dat de aanspraken van
partijen op het pensioen in beginsel ook in dezelfde mate zijn verzekerd, althans
dat dit laatste zoveel mogelijk het geval is.’

De Hoge Raad vindt in deze uitgangspunten de oplossing
voor het onderhavige geval waarin het aanwezige kapitaal
een tekort laat zien, althans ontoereikend is om zowel het
deel van de man af te kunnen storten als het deel van de
vrouw te kunnen dekken (r.o. 3.4.5):
‘[Het] tekort zal […] in beginsel moeten worden gedeeld, evenredig met de
verhouding waartoe de verevening overeenkomstig artikel 3 lid 1 WVPS leidt.
Alleen aldus wordt immers voldoende recht gedaan aan het hiervoor in 3.4.2 en
3.4.4 vermelde uitgangspunt dat de aanspraken van partijen (zoveel mogelijk) in
dezelfde mate zijn verzekerd.’

De conclusie is derhalve dat het hof heeft miskend dat het
had te onderzoeken of het in de B.V. aanwezige kapitaal
toereikend is om én de pensioenaanspraak van de man af
te storten, én de overblijvende pensioenaanspraak van de
vrouw te dekken (r.o. 3.4.6).
De Hoge Raad vernietigt de beschikking van het Hof
Amsterdam en verwijst het geding naar het Hof Den Haag
ter verdere behandeling en beslissing
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ERFRECHT
Mr. J.J.H. Hermeling
Jurisprudentie
HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:939, NJB 2017/1188,
RvdW 2017/587; erfrecht; beneficiaire aanvaarding; veref
fening; verdeling; artikel 4:195 lid 1 BW; afdeling 4.6.3 BW
In deze bijdrage blijven de procesrechtelijke aspecten van
de uitspraak buiten beschouwing en wordt toegespitst
op het erfrecht. Centraal staat een reeds tien jaar geleden opengevallen nalatenschap waarbij de erfgenamen
over een groot aantal punten onenigheid hebben. Een
aantal erfgenamen heeft beneficiair aanvaard waardoor
de nalatenschap krachtens artikel 4:202 lid 1 aanhef en
onder a BW moet worden vereffend en verdeeld volgens
de voorschriften van afdeling 4.6.3 en afdeling 4.6.4 BW.
Daarbij hebben de erfgenamen over en weer vorderingen
ingesteld met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap terwijl de vereffening niet is voltooid.
Het hof is in dit kader van oordeel dat de rechter, zolang
de vereffening niet is voltooid, de partijen ambtshalve
niet-ontvankelijk moet verklaren in hun vorderingen voor
zover die strekken tot verdeling. Het hof constateert dat de
erfgenamen niet hebben verklaard dat zij voornemens zijn
op korte termijn de vereffening te voltooien of dat ondanks
de geschillen tussen de erfgenamen de verdeling toch kan
worden afgerond. Het hof ziet dan ook geen aanleiding de
zaak in afwachting van de voltooiing van de vereffening
aan te houden of te beslissen over de vorderingen tot verdeling onder de opschortende voorwaarde van vereffening
(r.o. 3.2.4 arrest HR).
Het middel komt op tegen dit oordeel van het hof en
voert aan dat partijen door de uitspraak van het hof terug
bij ‘af ’ zijn en mogelijk nieuwe langdurige procedures
moeten starten. Het middel voert dan ook aan dat het hof
niet voorbij had mogen gaan aan de mogelijkheid dat de
nalatenschap wordt verdeeld onder de opschortende voorwaarde van vereffening.
De Hoge Raad schetst uitgebreid de achtergrond van het
uitgangspunt dat de vereffening in beginsel voltooid behoort te zijn alvorens de nalatenschap vatbaar is voor verdeling. Onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis wordt vooropgesteld dat de verplichting tot vereffening
van de nalatenschap in geval van beneficiaire aanvaarding
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door een of meer erfgenamen strekt tot bescherming van
de schuldeisers van de nalatenschap (MvA I, Parl. Gesch.
Boek 4, p. 945). Daarbij is van belang dat schuldeisers van
de nalatenschap hun vordering in geval van beneficiaire
aanvaarding in beginsel slechts op de goederen van de
nalatenschap kunnen verhalen (art. 4:184 lid 1 BW), tenzij
sprake is van bijzondere omstandigheden waarin verhaal
op het vermogen van een erfgenaam mogelijk is (bijv.
art. 4:184 lid 2 en 3 BW, en art. 4:220 lid 2 BW). Hierbij
is het uitgangspunt is dat de erfgenamen de vereffening
van een beneficiair aanvaarde nalatenschap behoren te
voltooien alvorens de nalatenschap te verdelen (MvA II,
Parl. Gesch. Boek 4, p. 979), teneinde te waarborgen dat
de vorderingen van de schuldeisers van de nalatenschap
zoveel mogelijk daadwerkelijk uit de nalatenschap worden
voldaan (r.o. 4.3.2 arrest HR).
Maar ondanks voornoemd uitgangspunt dat de vereffening in beginsel voltooid behoort te zijn alvorens de
nalatenschap te verdelen, wijst de Hoge Raad nog op de
volgende mogelijkheden (r.o. 4.3.4):
‘Is de vereffening naar het oordeel van de rechter niet voltooid of is over de
voltooiing onvoldoende uitsluitsel verkregen, dan dient de rechter in overleg met
partijen te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om desondanks op de grondslag
van de vordering en het verweer te beslissen op een wijze die ook voldoende rekening houdt met de belangen van de schuldeisers van de nalatenschap. Daarbij
kan worden gedacht aan het aanhouden van de zaak totdat alsnog vereffening
heeft plaatsgevonden, aan een verdeling onder voorwaarden die positie van
schuldeisers waarborgt, of aan een gedeeltelijke verdeling die de rechten van
schuldeisers van de nalatenschap onverlet laat. Voor zover deelgenoten in de
nalatenschap schuldeisers van de nalatenschap zijn, bestaat eventueel de mogelijkheid dat hun aanspraken worden betrokken in de verdeling.’

Nu het hof volgens de Hoge Raad ten onrechte heeft nagelaten in overleg met partijen te onderzoeken of over de
vorderingen tot verdeling van de nalatenschap kan worden
beslist op een wijze die ook voldoende rekening houdt met
de belangen van schuldeisers van de nalatenschap slaagt
het middel. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het
hof en verwijst het geding naar een ander hof ter verdere
behandeling en beslissing.

Literatuur
–– A.M.A. de Beer, ‘BOR-reparatiewetgeving indirecte belangen’, WPNR 2017, afl. 7149, p. 367-373;
–– R.E. Brinkman, ‘Het fideicommis en de rechtspersoon als
bezwaarde of verwachter’, TE 2017, afl. 2, p. 29-34;
–– J.L. Driessen-Kleijn, ‘Bewijslast bij beroep erfgenaam op
vernietigbaarheid schenking aan andere erfgenaam wegens misbruik van omstandigheden’, JBN 2017/18, afl. 5;
–– S.H. Heijning, ‘Eerste uitspraak van de Hoge Raad over
de uitsluitingsclausule in een internationale casus’, JBN
2017/23 afl. 5;
–– L.M. de Hoog, ‘De afwikkeling van een nalatenschap
indien men bekend is met het bestaan van een kind dat
door de erflater is verwekt’, JBN 2017/27, afl. 6;
–– L.M. de Hoog, ‘De beperking van de terugwerkende
kracht van de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap ten behoeve van de verdrongen erfgenamen’,
WPNR 2017, afl. 7150, p. 399-404;
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–– W.D. Kolkman & B. Hoops, ‘Hoge Raad preciseert “opzettelijke verzwijging” van artikel 3:194 lid 2 BW’, TE 2017,
afl. 3, p. 53-57;
–– B.C.M. Waaijer, ‘De Belgische erfrechthervorming: ook
van de legitieme portie!’, WPNR 2017, afl. 7155, p. 479483.

PERSONEN-, FAMILIE- EN JEUGDRECHT
AAK20178396
J.H. de Graaf

Wet- en regelgeving
Het wetsvoorstel omgang na partnerdoding, dat in de
vorige rubriek al werd besproken bij gelegenheid van de
indiening daarvan (AAK20168192), werd – na een op een
aantal punten nog fundamentele discussie in de Tweede
Kamer – in de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen
(Kamerstukken I, 6 juni 2017). De vraag of het wetsvoorstel
– gezien het zogenoemde Handelingsprotocol ter zake –
nog wel noodzakelijk is, heeft inmiddels aan scherpte verloren, al komt de vraag nog wel aan de orde. Het gegeven
dat het wetsvoorstel naar aanleiding van het advies van
de Raad van State is aangepast – niet langer is sprake van
het uitgangspunt ‘geen omgang tenzij’ – lijkt voor partijen
hierbij een belangrijke rol te hebben gespeeld (Kamer
stukken II 34518, 6). Hoe is de regeling nu? Kern van de
regeling is dat de raad in alle gevallen van partnerdoding
onderzoek doet en de rechter verzoekt om een contact- of
omgangsregeling vast te stellen of om het contact of de
omgang te ontzeggen (art. 1:242a BW). Artikel 1:377e, lid
3 BW bepaalt dat, als de rechter de omgang voor twee jaar
ontzegt, de ouder dan niet binnen die termijn een verzoek
tot wijziging van de omgangsregeling kan doen.
In de Tweede Kamer spitst de discussie zich met name
nog toe op een drietal punten. Waarom geldt de regeling
alleen bij partnerdoding en niet ook bij seksueel misbruik
en zware fysieke mishandeling en waarom is de groep
waarop de regeling zich richt beperkt tot ouders en niet
ook tot pleeg- en stiefouders? In beide gevallen wijst de
minister er hier in zijn antwoord op dat het om een afbakeningskwestie gaat, in casu te meer van belang omdat
hier het fundamentele recht van artikel 8 EVRM in het
geding is. Bij de andere categorieën van feiten gaat het om
‘gradaties’, als gevolg waarvan het bereik van de maatregel te ruim zou worden, wat een zodanig verstrekkende
maatregel als een ontzegging van het recht op omgang
niet rechtvaardigt. Waarom niet ook pleeg- en stiefouders
onder het bereik van het voorstel vallen, heeft een meer
feitelijke reden: er zijn de minister ‘geen gevallen bekend
van stiefouders, (ex-)partners of pleegouders die na een
dergelijke gebeurtenis persisteren in contact met het kind’
(Kamerstukken II, 34518, 6, p. 7).
Een derde punt vormt de wijze waarop de belangen van
het kind in zaken als deze moeten worden behartigd. Het
kind kan immers op basis van de regeling anders dan de

ouder wel binnen de periode van twee jaar om een omgangsregeling verzoeken. Daartoe staat de minderjarige
de informele rechtsingang ter beschikking. Maar is dit wel
voldoende, zo vraagt in het bijzonder mevrouw Bergkamp
(D66) zich af; reden voor haar om een amendement in
te dienen om aan artikel 1:250 BW een bepaling toe te
voegen dat de rechter in alle gevallen van partnerdoding
een bijzondere curator benoemt. Of zoals zij het omschrijft:
‘De voogd is uitvoerend, de raad is adviserend onderzoekend en de kinderrechter moet een besluit nemen’. Maar
je moet als kind wel van goeden huize komen om tegen
de wil van je familie die informele rechtsingang te vinden. De minister ontraadt het amendement, omdat hij dit
niet standaard wil opleggen. Door de meerderheid van de
kamer wordt het echter omarmd, waarmee het als artikel
1:250 lid 2 BW in de wet is verankerd (Stb. 2017, 245).
Ook is aandacht op zijn plaats voor het rapport van de
Staatscommissie Herijking ouderschap, kind en ouders
in de 21e eeuw. De breed samengestelde commissie onder
voorzitterschap van mr. A. Wolfsen heeft zich ten taak
gesteld te onderzoeken of ‘de wetgeving voor juridisch
ouderschap en gezag wel voldoende rekening houdt met
de maatschappelijke en medische veranderingen’. Gedoeld
wordt op de verschillende situaties, waarin kinderen kunnen opgroeien, zoals onder meer samengestelde gezinnen
en gezinnen van ouders van gelijk geslacht. Nauw verband
hiermee houdt dat de situaties waarin met name dat
laatste mogelijk is de laatste tijd aanzienlijk zijn toegenomen door de uitbreiding van de medische mogelijkheden
ter zake. Benadrukt wordt evenwel dat het belang van
het kind steeds centraal dient te worden gesteld. Daartoe
heeft de commissie zeven kernen van goed ouderschap
ontwikkeld, waaronder onder meer de vorming van de
afstammingsidentiteit (kern 6).
Om gelijke tred te houden met deze veranderingen komt
de Staatscommissie met het voorstel van meerouderschap
en meeroudergezag. Het zou hierbij om maximaal vier
personen moeten gaan, die maximaal twee huishoudens
vormen. Hoe gaat de verkrijging daarvan in het voorstel
van de commissie in zijn werk? De ‘ouders in spe’ hebben
de opdracht van tevoren terdege stil te staan bij de vraag
‘hoe zij de gezinsstructuur willen en kunnen vorm geven’.
Dit zou dan moeten worden gegoten in de vorm van een
meerouderschapsovereenkomst, die aan de rechter dient
te worden overgelegd. De elementen die in deze overeenkomst dienen te worden opgenomen, komen voor een
belangrijk deel overeen met die ook voor het ouderschapsplan gelden. Specifiek in deze situatie geldt echter dat
ook afspraken moeten zijn vastgelegd over hoe het kind
zal worden geïnformeerd over zijn ontstaansgeschiedenis.
Als de rechter deze overeenkomst goedkeurt, legt hij deze
in een beschikking vast. Is het meerouderschap tot stand
gekomen, dan oefenen de meerouders ook gezamenlijk het
gezag uit. Dat is gekoppeld aan het meerouderschap.
Tot slot zijn nog in het bijzonder de volgende punten
het vermelden waard. Dat betreft in de eerste plaats het
voorstel van de commissie om kinderen al vanaf acht jaar
het recht toe te kennen om te worden gehoord in procedu-
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res rond afstamming en gezag. De commissie meent dat ‘in
zijn algemeenheid een kind vanaf de leeftijd van acht jaar
in staat moet worden geacht te begrijpen wat beslissingen
omtrent afstamming en gezag betekenen, mits deze aan
hen worden uitgelegd’. En ten slotte de aanbeveling van
de commissie dat voorgenomen wijzigingen in wetgeving
en beleid op het terrein van ouderschap en gezag getoetst
worden aan de hand van een kind- en jongereneffectrapportage.

Jurisprudentie
Onder dit kopje wordt eerst een zaak besproken over de
uitleg van de per 1 januari 2015 in werking getreden
nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen en dan met name
over de uitleg van het criterium duidelijkheid over het
opvoedingsperspectief bij de gezagsbeëindiging van artikel
1:266 BW. Het betreft een zaak van de Rechtbank Rotterdam van 24 april 2017 (ECLI:NL:RBROT:2017:3347).
De rechtbank wijkt hier af van het advies van de raad
om – na de gezagsbeëindiging – een neutrale instantie
met de voogdij te belasten. Naar het oordeel van de raad
zou de gecertificeerde instelling (GI) – met het oog op het
toekomstperspectief – de belangen van de minderjarige
het beste kunnen behartigen. De raad komt tot dit advies
mede tegen de achtergrond van de zorgen over de draagkracht van de pleegouders gezien hun leeftijd en gezondheid.
De rechtbank gaat hier echter niet in mee en oordeelt
dat het in het belang van de minderjarige is dat zij in het
huidige pleeggezin blijft. De GI heeft – zo overweegt de
rechtbank – een andere visie over het toekomstperspectief
van de minderjarige en wil haar op korte termijn overplaatsen naar een bestandsgezin, waarvoor de minderjarige op een wachtlijst dient te worden geplaatst. Belasting
van de GI met de voogdij zou naar het oordeel van de
rechtbank derhalve juist leiden tot een voortdurende
onduidelijkheid over het toekomstperspectief van de minderjarige. De rechtbank wijst er in dit verband ook op dat
‘geenszins vast staat dat de pleegouders in de toekomst
niet meer voor de minderjarige zouden kunnen zorgen’.
Hoe zeker kan men – hoe dan ook – zijn over een opvoedingsperspectief? Of zoals de rechtbank stelt: ‘Wat dat
betreft kan niemand in de toekomst kijken.’ In ieder geval
– zo concludeert de rechtbank – ‘rechtvaardigt een eventuele uitval van de pleegouders in de toekomst niet de zeer
nadelige gevolgen die een overplaatsing op dit moment of
op korte termijn onmiskenbaar met zich meebrengt’. De
rechtbank belast de pleegouders dan ook met de voogdij
over de minderjarige.
Ook komen twee uitspraken aan bod, waarin de rechter
de beslissing uitlegt in kindvriendelijke taal. De eerste is
een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 22
maart 2017 (ECLI:NL:RBMNE:2017:1541) over de wijziging hoofdverblijfplaats (art. 1:251a lid 4 BW). De rechter
legt hier in kindvriendelijke bewoordingen uit dat het voor
de minderjarige beter is dat zij – ondanks haar wens bij
haar vader te willen wonen – bij haar moeder blijft wonen.
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Dit brengt de kinderrechter als volgt onder woorden. In
de wet staat dat de kinderrechter zelf een beslissing kan
nemen over bij welke ouder een kind zal wonen. Dit kan
alleen als het kind ouder is dan 11 jaar en dat zelf aan de
kinderrechter heeft gevraagd. De raad vindt dat de minderjarige een kwetsbaar meisje is door de manier waarop
ze tegen de dingen aankijkt en door alles wat ze heeft
meegemaakt.
De kinderrechter heeft goed naar de minderjarige
geluisterd en begrijpt dat ze echt graag bij haar vader wil
wonen. De kinderrechter heeft het rapport van de raad gelezen en vindt dat de raad een goed advies heeft gegeven.
De raad vindt onder meer dat zij van haar vader niet de
steun kan krijgen die ze nodig heeft. Ze krijgt bij haar vader te veel vrijheid en hij maakt de problemen kleiner dan
ze zijn. De raad vindt het daarom niet goed dat de minderjarige bij haar vader gaat wonen. De raad ziet wel dat
de situatie bij de moeder thuis ook niet ideaal is – het is
daar erg druk en onrustig – maar haar moeder kan beter
dan haar vader grenzen stellen. De kinderrechter is het
daarmee eens en vindt ook dat het het beste voor de minderjarige is dat zij bij haar moeder blijft wonen. Daarom
zal de kinderrechter het verzoek van de minderjarige om
te beslissen, dat zij bij haar vader mag wonen, afwijzen.
De tweede zaak betreft een uitspraak van Hof ArnhemLeeuwarden van 21 maart 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:
25790) over de beëindiging van het gezag (art. 1:266 lid
1 BW). De moeder kan zich – evenals de minderjarige –
niet verenigen met de beslissing van de rechtbank om
het gezag over de minderjarige te beëindigen. De moeder
accepteert dat de minderjarige niet meer thuis kan wonen
en ondersteunt haar plaatsing in de huidige drie-milieuvoorziening. De minderjarige heeft een goede band en veel
contact met haar moeder, de enige in wie zij vertrouwen
heeft. De minderjarige begrijpt de gezagsbeëindiging niet
en deze heeft haar veel onrust gegeven.
Het hof brengt zijn beslissing als volgt onder woorden.
De minderjarige is door haar vroege jeugdervaringen
beschadigd in haar ontwikkeling. Er is bij haar sprake
van hechtingsproblematiek. Zij heeft een professionele
opvoedingsomgeving nodig, waarin zij veel structuur en
veiligheid ervaart, met zo min mogelijk wisselingen. De
drie-milieu-voorziening is een goede omgeving en daar
ligt haar perspectief. De minderjarige heeft soms nog de
wens bij haar moeder te wonen. Zij heeft aangegeven uit
de beslissing van het hof te willen begrijpen waarom haar
moeder het gezag niet kan behouden. Het hof zal dit voor
haar hier uitleggen. De moeder van de minderjarige vindt
ook dat het voor haar het beste is dat zij blijft wonen waar
zij nu is. De minderjarige snapt ook dat dit beter voor haar
is, maar soms wil ze wel bij haar moeder wonen. Nu kan
het zijn dat in de komende jaren de minderjarige of haar
moeder toch anders gaan denken over de woonplek van
de minderjarige. Of dat er meningsverschillen komen over
hulpverlening, regels of school. Voor de moeder is het best
lastig om, als de minderjarige in de toekomst iets anders
wil dan de hulpverleners goed voor haar vinden, nee tegen
de minderjarige te zeggen. En voor de minderjarige zal het
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best lastig zijn om in het geval dat haar moeder dingen
anders wil dan de hulpverleners, nee tegen haar moeder te
zeggen. Daarom vindt het hof het belangrijk dat de voogd
het gezag heeft over de minderjarige. Dan is de voogd eindverantwoordelijk voor de minderjarige en komt de band
tussen de moeder en de minderjarige bij moeilijke beslissingen, waar een van beiden het mogelijk niet mee eens is,
niet onder druk te staan. Het hof bekrachtigt de bestreden
beschikking.

Literatuur
Onder dit kopje kan melding worden gedaan van een
drietal publicaties: twee afscheidsbundels en een kleinere
publicatie in het kader van de zogenoemde Prinsengrachtreeks. Als eerste kan hier de bundel genoemd bij gelegenheid van het afscheid van Dorien Pessers. De bundel getiteld Homo duplex. De dualiteit van de mens in het recht,
filosofie en sociologie werd uitgereikt bij haar afscheid als
hoogleraar Juridische en rechtstheoretische grondslagen
van de persoonlijke levenssfeer aan de UvA zowel als de
VU (Den Haag: Boom juridisch 2017). De bundel bevat 28
bijdragen met onder meer een bijdrage van mijn hand: ‘De
betekenis van artikel 3 IVRK als correctiemiddel. Is artikel 3 IVRK voor het kinderrecht wat artikel 8 EVRM voor
het familierecht was/is?’. De bundel ter gelegenheid van
het emeritaat van Paul Vlaardingerbroek als hoogleraar
familie- en jeugdrecht aan Tilburg University getiteld In
verbondenheid – vervolgens – bevat een veertigtal bijdragen die het brede terrein van het familierecht beslaan,
onderverdeeld in ouderschap, kinderen en jongeren, relaties en de verbinding tussen recht, praktijk en wetenschap
(Deventer: Wolters Kluwer 2017). Ten slotte is het vermelden waard dat in de Prinsengrachtreeks een mooi bundeltje werd uitgebracht bij gelegenheid van het afscheid
van mr. Gemmie van Reep als senior raadsheer bij het Hof
Amsterdam, getiteld Motiveren. Over het motiveren van
rechterlijke uitspraken (Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017).
Daarin is onder meer een bijdrage opgenomen van Sylvia
Wortmann: ‘Motivering van de duur van de partneralimentatie’.

HUURRECHT
AAK20178398
Mr. M.H. Rozeboom

Wetgeving
–– Brief van minister van WR over tijdelijke huurovereenkomsten voor bepaalde tijd en een minimumduur in
huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd (Wet doorstroming huurmarkt, Aanhangsel Handelingen II 2016/17,
653);
–– Brief van minister van WR over artikel 7:271 lid 1 BW
(Wet doorstroming huurmarkt, Kamerstukken I 2015/16,
34373);

–– Wetsvoorstel Wijziging Uitvoeringswet huurprijzenwet
woonruimte tot modernisering Huurcommissie en introductie verhuurdersbijdrage (Kamerstukken II 2016/17,
34652).
Wet aanpak woonoverlast per 1 juli 2017
Per 1 oktober 2017 is aan de Gemeentewet artikel 151d
toegevoegd. Op grond van dit artikel kan de gemeenteraad
de burgemeester bij verordening de bevoegdheid verlenen
tot het opleggen van een last onder bestuursdwang aan degene die een woning – of een bij die woning behorend erf –
gebruikt, indien door gedragingen in of vanuit die woning
of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd.
Veegwet wonen per 1 juli 2017
Per 1 juli 2017 is de Veegwet wonen grotendeels in werking getreden. Hierdoor zijn in enkele wetten (technische)
wijzigingen doorgevoerd, waaronder de Huisvestingswet
2014, de Wet op de huurtoeslag en de Woningwet.

Jurisprudentie
Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278, NJ
2017/142, WR 2017/55 (Bouwgros). De verhuurder die na
faillissement van de huurder leegstandschade claimt onder
een bankgarantie die door de bank wordt verrekend met
de door de huurder gestelde contra-garantie, zonder dat de
curator zich daartegen verzet, is niet ongerechtvaardigd
verrijkt ten laste van de boedel, zodat de curator het
betaalde niet van de verhuurder kan terugvorderen.
Dit arrest is een vervolg op een reeks van arresten van de
Hoge Raad over de vraag of de huurder uit hoofde van een
beding schadevergoeding is verschuldigd als de huurovereenkomst door zijn faillissement voortijdig eindigt. Uit
HR 13 mei 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT2650, NJ 2005/408
(Baby XL) volgt dat het uitgangspunt is dat de huurder bij
ontbinding deze schadevergoeding is verschuldigd. In HR
14 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3534, NJ 2011/114
(Aukema/Uni-Invest) is bevestigd dat schadevergoeding
uitsluitend is verschuldigd bij ontbinding, en niet bij opzegging op grond van artikel 39 Fw. HR 15 november 2013,
ECLI:NL:HR:2013:1244, NJ 2014/68 (Romania) en HR 22
november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1381 (TEP/Curatoren
Autodrôme) verduidelijken dat bij opzegging het beding
weliswaar rechtsgeldig is, maar geen effect heeft op de
boedel , ook niet voor de derde die garant staat en regres
zoekt. In deze laatste arresten is in cassatie uitgegaan
van ongerechtvaardigde verrijking van de verhuurder bij
betaling door de derde. In het onderhavige arrest is echter
beslist dat er geen sprake is van ongerechtvaardigde verrijking, zodat de curator het betaalde niet van de verhuurder kan terugvorderen.
Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:563, WR
2017/67. De wederpartij van de failliet die geen eigenaar
is van het gebouw of het terrein waarop zich na ontbinding
van de overeenkomst nog zaken bevinden die tot de boedel
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behoren, maar die daarvan een exclusief gebruiksrecht
heeft, heeft in beginsel het recht om van de curator te
verlangen dat hij die zaken verwijdert.
Ook deze uitspraak behoort tot een reeks van arresten van
de Hoge Raad, die zien op de vraag of de verwijderingsvordering van de wederpartij van de failliet een boedelschuld
kan zijn. Uit HR 9 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9234,
NJ 2007/21 (Smit/Van Hees) en HR 19 april 2013, ECLI:
NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 (Koot/Tideman) volgt
dat de gewezen verhuurder van de curator kan verlangen
dat hij tot de boedel behorende zaken uit het gehuurde verwijdert, en dat dit een boedelschuld betreft. Het onderhavige arrest bevestigt dat dit ook geldt voor de wederpartij
die geen eigenaar is, maar die een exclusief gebruiksrecht
heeft, zoals een huurder of in het onderhavige geval een
gebruiker om niet. Dit kan anders zijn als de rechtsverhouding met de eigenaar daaraan aan de weg zou staan.

Literatuur
–– W. Bossink, ‘Kan de huurder van zijn huurovereenkomst
af als blijkt dat zijn bedrijf niet past binnen het bestemmingsplan?’, VGR 2017, afl. 2, p. 61-63;
–– J.J. Dijk, ‘De verhuurder en het 287b Faillissementswetverzoek’, WR 2017/34;
–– Th. Gardenbroek, ‘Artikel 7:262 BW revisited’, WR
2017/52;
–– J.P.H. Jacobs & E.H.H. Schelhaas, ‘Bepalingen in het
huurrecht: nietig of vernietigbaar en wat zijn de gevolgen?’, TvHB 2017, afl. 3, p. 160-167;
–– L. van der Marel, ‘Enkele juridische aspecten van de
hybride hotelhuurovereenkomst’, TvHB 2017, afl. 3,
p. 180-191;
–– A. Mijhad, ‘De vaststellingsovereenkomst in strijd met
(semi-)dwingend huurrecht; een verkenning van de wettelijke mogelijkheden’, TvHB 2017, afl. 3, p. 168-176;
–– D. Sauer, ‘Wijzigingen aan het gehuurde en de opleveringsverplichting: hoe zat het ook alweer?’, VGR 2017,
afl. 1, p. 18-19;
–– R. Rijpstra, ‘Nieuw ROZ-model voor woonruimte’, VGR
2017, afl. 3, p. 81-84;
–– E.H.M. Swaneveld-Bakelaar, De huur van ongebouwde
onroerende zaken: een leemte in de wet (Serie Recht en
Praktijk Vastgoedrecht, deel VG8), Deventer: Wolters
Kluwer 2017.

BOUWRECHT
AAK20178399
Mr. N. van Wijk-van Gilst

Wet- en regelgeving
–– Aanbestedingswet, Kamerstukken II 2016/17, 32440, 95
en 99, Brief m.b.t. voornemen om een nieuwe procedure
in te stellen voor het wijzigen van de Gids Proportionaliteit en verslag schriftelijk overleg;
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–– Omgevingsrecht, Kamerstukken II en I 2016/17, 33118,
85, 94 en O, Q, Verslag algemeen overleg, brief aangaande aanbieding van het gewijzigde Besluit ruimtelijke
ordening tot aanpassing van de ladder voor duurzame
verstedelijking, verslag vaste commissie voor infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening, en verslag schriftelijk overleg vaste commissie voor infrastructuur, milieu
en ruimtelijke ordening ;
–– Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen, Kamerstukken
II en I 2016/17 34453, 27, A, D en E, Brief aanbieding
ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen,
wetsvoorstel en gewijzigd voorstel van wet, memorie van
antwoord, verslag schriftelijk overleg.

Jurisprudentie
Geschillencommissie Garantiewoningen 31 januari 2017,
dossiernr. 104963 (Wettelijke verjaringstermijn ingekort/
contractuele processuele vervaltermijn), TBR 2017/86,
m.nt. C.M.D.S. Pavillon
In dit geschil klaagt een consument-opdrachtgever over
zes aan een in 2001 door opdrachtnemer opgeleverde
woning klevende gebreken. Opdrachtgever vordert vervangende schadevergoeding. Echter, de tussen partijen
gesloten koop-/aannemingsovereenkomst bevat een beding
dat de termijn voor het instellen van een vordering wegens
een verborgen gebrek in het opgeleverde inkort ten opzichte van de wettelijke verjaringstermijn uit artikel 7:761
BW. Artikel 16 lid 6 van de door de Stichting GarantieInstituut Woningbouw in augustus 2003 vastgestelde algemene voorwaarden (hierna: AV) bepaalt dat na 5,5 jaar,
gerekend vanaf de datum van oplevering, een dergelijke
rechtsvordering niet langer ontvankelijk is. In dit geval
heeft opdrachtgever 10 jaar na oplevering voor het eerst
geklaagd. Opdrachtgever beroept zich op de vernietigbaarheid van de contractuele processuele vervaltermijn op
grond van artikel 6:233 sub a BW. De geschillencommissie
gaat over tot een richtlijnconforme toets van artikel 6:233
sub a BW en komt tot de conclusie dat artikel 16 lid 6 AV
niet onredelijk bezwarend is.
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1 Gastronomie en recht
Gastronomie en recht – wat hebben zij met elkaar van
doen? Meer dan de lezer mogelijk denkt. Op een congres
over dit thema dat deze zomer op 11 en 12 juli te Lyon
werd gehouden, kwamen ruim vijftig sprekers aan het
woord. Te veel om hier allemaal te vermelden. Ik licht er
de meest aansprekende thema’s uit, zonder de auteurs
te noemen. Zo kwamen aan de orde de bescherming van
recepten, kosher en halal, biologische voedingscertificaten, voedsel als ‘traditional knowledge’ en informatie over
voedingsproducten. Dan waren er de bescherming van gastronomische tradities door UNESCO, misleidende reclame,
wijncertificatie, dierenwelzijn, obesitas in common en civil
law. Er was een heel blok over water en recht en er waren
economische onderwerpen zoals ‘The balance of losing
lives v creating jobs: the sugar tax dilemma in developing
countries’, ‘impact assessments – the recipe for a better
law of contract’ en ‘food analogies and metaphors in law:
understanding the law in a fun way’. Ten slotte – maar het
is slechts een greep – voedselveiligheid in Israël, ‘alchemistic metaphors in comparative law’, ‘chocolate beyond
borders’, ‘law as gourmetism: a synesthetic exploration’, ‘is
it lawful to eat of the flesh of animals?’ en ‘le dilemme du
nouveau prisonnier: le droit de refuser l’alimentation ou le
devoir de la supporter forcément?’. De bijdragen zijn merendeel in het Engels geschreven, maar voor de liefhebbers

zijn enkele in het Frans gesteld. Meer gegevens, inclusief
de namen van de sprekers, zijn te vinden in The Russell
Long Chair and CCLS newsletter van juni 2017, nr. 40,
www.law.lsu.edu/ccls/files/2013/12/Newsletter-CCLS40-June-17.pdf.

2 Oudjes bijeen te Fiesole
‘Sag mir wo die Verbraucherjuristen sind: wo sind sie
geblieben?’ Grote juristen als Kjersti Graver, Bernd Stauder en onlangs nog Norbert Reich, die aan de wieg van
het consumentenrecht stonden, zijn van ons heengegaan.
Toch zijn er nu nog heel wat pioniers in leven. Nu nog met
de nadruk op nu: over twee decennia zullen ook de nog
levende cohorten ons menselijkerwijs grotendeels hebben verlaten. Het juiste moment om de oudjes zolang het
nog kan uit te nodigen voor een (laatste?) bijeenkomst en
hun herinneringen op te tekenen. Een beetje oral history
draagt er immers aan bij dat kennis van de gebeurtenissen van het eerste uur niet verloren gaat. Op 1, 2 en 3
juni kwamen de pioniers, op initiatief van Hans Micklitz
(Fiesole) en Thom van Mierlo (oud-SER) op het Europees
Universitair Instituut te Fiesole bijeen. Twee Maastrichtse
scribenten zijn met de uitwerking bezig. Hopelijk zal dit –
scripta manent – ook wat blijvends opleveren. Vooralsnog
in het Engels. Maar wie weet: qui sait. De Franse deelnemer stelde voor om na Brexit het Frans weer als Europese
voertaal te hanteren.

3 Consument en bank
Op enige steenworpen afstand van de wijze oudsten te
Fiesole, aan de Bocconi Universiteit te Milaan, kwamen
twee weken later, op 16 en 17 juni, de leden van SECOLA
bijeen. Dat acronym staat voor de Society of European
Contract Law, die – met een knipoog naar in saecola
saecolorum (tot in de eeuwen der eeuwen) – in 2001 door
de Duitse kunsthistoricus/jurist Stefan Grundmann is
opgericht. De jaarvergadering was ditmaal gewijd aan ‘European contract law in the banking and financial union’.
Ewa Baginska analyseerde de civiele aansprakelijkheid
van nationale en Europese toezichthouders, Esther Arroyo
Amayuelas sprak over ‘responsible lending’, een begrip
dat werd geïntroduceerd bij Richtlijn 2008/48/EG inzake
consumentenkrediet en dat ziet op de verplichting van
kredietverstrekkers om de risico’s van een lening voor de
consument in te schatten, en François Barrière over garantiestelsels. Moritz Renner lichtte het gebruik van codes
van handelspraktijken toe en Pietro Sirena de beslechting
van geschillen via ADR en ODR. De vergadering werd
afgesloten met een uiteenzetting over de toekomst van het
Europees contractenrecht en de kapitaalmarktenunie door
Stefan Grundmann. Publicatie van de voordrachten – die
digitaal merendeels reeds nu beschikbaar zijn – valt in
2018 of 2019 te verwachten. (Stefan Grundmann, Pietro
Sirena (red.), European contract law in the banking and
Financial Union, Cambridge: Intersentia 2018/9, nog niet
verschenen.)
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4 Contractenrecht en Europees sociaal handvest
Wel reeds van de drukpersen gerold is de publicatie van het
SECOLA-congres van 2015 te Oxford. Dat was gewijd aan
Europees contractenrecht – inclusief consumentenrecht
– en het Europees sociaal handvest. Hugh Collins wijst
op het belang van het handvest dat via het Europese Hof
van Justitie leemten in richtlijnen kan opvullen. Michael
Stürner herinnert ons aan het onderscheid tussen publieken privaatrecht van Ulpianus. Of sprake zal zijn van een
hybride, is zijns inziens vooral een institutionele kwestie.
In Duitsland heeft het Bundesverfassungsgericht deze op
de agenda geplaatst. Of het Europese hof dat evenzeer zal
doen, is nog onduidelijk. Personen- en familierecht, contractenrecht, goederenrecht en sancties zijn de zuilen van ieder
privaatrechtelijk stelsel. In zijn bijdrage onderzoekt Hans
Micklitz de transformatie die deze zuilen door de constitutionalisering in Europa hebben ondergaan. Max Fabian
Starke publiceerde in 2016 de monografie EU-Grundrechte
und Vertragsrecht. Hierbij aansluitend wijst hij op de wisselende betekenis van grondrechten: van bescherming tegen
de overheid via socialisering van de liberale staat naar de
huidige bescherming van de vrije markt.
Marija Bartl en Candida Leone waarschuwen in aansluiting op een eerdere case note in de European Constitu
tional Law Review voor de nefaste gevolgen van de zaak
Alemo-Herron (C-426/11), waarin het hof een heel ander
pad heeft ingeslagen dan in Aziz (C-415/11) en Morcillo
(C-169/14). Huur- en woonrecht is Europees gezien een
onderbelicht thema. Daarom is het goed dat Jacobien Rutgers hier onze aandacht voor vraagt in haar bijdrage ‘The
right to housing (Article 7 of the Charter) and unfair terms
in general conditions’. Olha Cherednychenko acht het
mogelijk dat het sociaal handvest zal bijdragen aan een
beter verantwoord consumentenkrediet. Martijn Hesselink
droeg een opstel bij getiteld ‘The justice dimensions of the
relationship between fundamental rights and private law’,
dat eerder verscheen in de European Review of Private
Law. Catherine Barnard en Alysia Blackham verdedigen
‘that private autonomy should ultimately prevail over the
equality principle but only in the narrowly circumscribed
context of the private home and only in respect of the purchasing of services (e.g. refusing to hire a female plumber’.
Gonçalo de Almeida Ribeiro stelt dat er goede redenen zijn
om de leer van directe horizontale werking te verwerpen.
Dan Wielsch ten slotte betrekt deze kwestie op recht en
moraal. (Hugh Collins (red.), European contract law and
the charter of fundamental rights, Cambridge: Intersentia
2017, 280 p.)

5 Algemene voorwaarden weer op de kaart
Wie iets wil weten over algemene voorwaarden kan
daartoe bij heel wat publicaties terecht. Er is het Asserdeel van Hartkamp en Sieburgh, er zijn de monografieën
van Hijma en Loos, de losbladige Verbintenissenrecht, het
overzicht bij rechtspraak.nl. En er is bovenal de zesde
druk van de bundel Algemene voorwaarden onder redactie
van Wessels en Jongeneel. Deze bundel geeft niet alleen
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een overzicht van het algemenevoorwaarden-recht, maar
neemt waar nodig ook stelling. Zo verzet Jongeneel zich
tegen het voorstel in het Utrechtse proefschrift van Sjef
de Laat om individuele arbeidsovereenkomsten onder het
bereik van afdeling 6.5.3 te brengen. Bij de vraag naar
de verhouding tussen Transparenzgebot en contra pro
ferentem sluit Jongeneel zich bij de visie van Hijma aan
dat beide regels een eigen toepassingsbereik hebben. (B.
Wessels, R.H.C. Jongeneel (red.), Algemene voorwaarden,
Deventer: Wolters Kluwer 2017, 885 p.)

6 Harmonisatie van reclamerecht
Het recht van de misleidende en oneerlijke mededinging
heeft evenals dat van de vergelijkende reclame door
Europese richtlijnen aanmerkelijke wijzigingen ondergaan. Die richtlijnen schrijven deels totale maar deels ook
minimumharmonisatie voor. Het Europese hof heeft veel
vragen beantwoord maar ook tal van kwesties opengelaten. Ook de Europese Commissie heeft diverse rapporten
over het onderwerp gepubliceerd. Nog onlangs, op 22 en
23 juni 2017, heeft de Europese Raad eerlijke regels voor
iedereen bepleit: ‘modern, WTO-compatible trade defence
instruments, which will reinforce the ability of the EU to
effectively tackle unfair and discriminatory trade practices
and market distorsions’ (CO EUR 8 CONCL 3). In deze
Zweeds/Deense bundel worden de belangrijkste kwesties
belicht. (Ulf Bernitz & Caroline Heide-Jørgensen (red.),
Marketing and advertising law in a process of harmonisa
tion, Oxford: Hart 2017, 288 p.).

7 Compensatieregeling ingevolge WCAM niet
redelijk
De Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM)
blijft in onze aandacht, ook als het zoals in de onderhavige
zaak strikt genomen geen consumentenrecht betreft. In
2008 werd het Fortis-concern ontmanteld. Aandeelhouders
leden daardoor schade. In 2016 trof Ageas, rechtsopvolger
van Fortis, met de beleggersclub VEB een deal voor € 1,2
miljard. Op 16 juni 2017 bepaalde het Hof Amsterdam bij
tussenbeslissing dat de compensatieregeling van Fortis niet
bindend is in de zin van de WCAM. De belangen zijn niet
voldoende gewaarborgd en de hoogte van de in de schikkingsovereenkomst opgenomen vergoedingen is door een
verschil in behandeling tussen twee groepen van aandeelhouders niet redelijk. De belangen van de personen ten
behoeve van wie de overeenkomst is gesloten zijn – mede in
aanmerking genomen de vergoedingen die aan de belangenorganisaties in het vooruitzicht zijn gesteld – in materiële
zin niet voldoende gewaarborgd. Daarnaast heeft de kwijtingsbepaling in de overeenkomst en op het formulier dat
door gerechtigden die geen opt-outverklaring afleggen moet
worden ondertekend, een te ruime strekking. Dit staat aan
toewijzing van het verzoek tot verbindendverklaring in de
weg. Verzoeksters krijgen de gelegenheid om tot aanvulling
en wijziging van de overeenkomst te komen. (Hof Amsterdam 16 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2257).
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8 Valt een barbecue onder tuinmeubilair?
Het barbecue-seizoen loopt ten einde. Voor de liefhebbers
van de braai is niettemin van belang de uitspraak die de
Commissie financiële dienstverlening van het KiFiD hier
onlangs over heeft gedaan. De commissie is van oordeel
dat uit de definitie in de Van Dale volgt dat een barbecue
niet onder het begrip ‘meubel’ valt. Een meubel heeft immers als doel om een interieur aan te kleden terwijl een
barbecue een gebruiksvoorwerp is waarmee voedingsproducten worden bereid door deze te roosteren. Nu ‘meubel’
in het dagelijks spraakgebruik niet tevens ‘barbecue’
betekent, is de commissie van oordeel dat de lezing van
Consument geen redelijke lezing is zodat zij niet aan de
vraag toekomt of de verzekeringsvoorwaarde in het voordeel van Consument moeten worden uitgelegd. Derhalve
is er geen sprake van een gedekt evenement in de zin van
artikel 2.1.2 van de verzekeringsvoorwaarden en wordt
de vordering van de consument afgewezen. (Geschillencommissie financiële dienstverlening 25 augustus 2016,
TvC 2017, afl. 4, m.nt. Marnix Snel (Consument/AEGON
Schadeverzekering).)

9 En nog meer financiële dienstverlening
In mei 2017 verscheen het jaarverslag 2016 van het KiFiD
dat thans tien jaar bestaat. In 2016 werden ruim 6.000
klachten ingediend, een afname van 8% ten opzichte van
2015. In bijna 1.300 zaken vond een succesvolle bemiddeling plaats. Een aantal onderwerpen blijft terugkeren:
pinpasfraude, verloren of gestolen pinpassen, berekening
van de risicofactor bij hypothecaire leningen, boetes bij
vervroegde aflossing van hypothecaire leningen en de soms
voor consumenten ongunstige voorwaarden bij persoonlijke leningen. In 2016 zijn de eerste klachten over automatisch beleggen en robo-adviezen (FinTech) binnengekomen.
Cliënten geven het KiFiD het rapportcijfer 7. Vorig jaar
was dat nog een 6,5. Bij consumentenklachten denkt men
vaak aan kruimelschade. Die kan echter flink oplopen,
zoals blijkt uit het bindend advies d.d. 22 juni 2017 van de
KiFiD-commissie van beroep. Het bindend advies heeft ook
in de pers aandacht gekregen:
‘Woekerpolisklant krijgt gelijk: NN moet betalen [...]. Met de Kifid-uitspraak in
de hand kunnen zo’n half miljoen andere NN-klanten gemiddeld 5.500 euro per
persoon eisen. [...]. Na de verloren woekerpoliszaak ging NN Group onderuit op
de beurs: het aandeel verloor 6 procent van zijn waarde.’

aanvulling van de waarschuwingsplicht en een opleverdossier. Implementatie van de wet zal volgens Bruggeman
nog voor veel discussie zorgen. (Asser/Van den Berg & Van
Gulijk, 7-VI. Aanneming van werk (3e druk), Deventer:
Wolters Kluwer 2017; E.M. Bruggeman, ‘De gevolgen van
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor het consumentenrecht’, TvC 2017, p. 105-114.)

11 De verzande droom
Op 5 en 6 oktober 2013 vinden in recreatiepark Droompark De Zanding te Otterlo open dagen plaats waar
geïnteresseerden een recreatiewoning kunnen kopen. Een
echtpaar maakt hier gebruik van. Het ziet daar bij nadere
overweging van af. In afwijking van het plan worden in
het park ook kubuswoningen gebouwd, die meer inkijk
verschaffen in hun woning en op kortere afstand daarvan
liggen. Nu de woning afwijkt van de getoonde maquette,
komt kopers een beroep op dwaling toe, aldus Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:1873).

12 Airbnb en sociale woningbouw
De bewoner van een socialewoningwetwoning zet deze in
strijd met de algemene huurvoorwaarden via Airbnb in
onderhuur. Dat resulteert in minimaal 42 verhuringen
aan toeristen. De verhuurder van de woning ontbindt de
huurovereenkomst en vordert ontruiming. De vordering
wordt in twee instanties toegewezen. Niet beslissend is de
medische verklaring dat de bewoner een emotioneel labiele
vrouw is met problemen op meerdere levensgebieden en
dat behoud van de woning onontbeerlijk is voor de verdere behandeling. Juridisch interessant is dat verhuurder
blijkens het hof-arrest bij wege van schadevergoeding ook
recht heeft op afgifte van de door de bewoner gemaakte
winst ad € 4960. Dat is een in de doctrine bepleite bevoegdheid, die evenwel nog niet als vaste jurisprudentie
kan worden aangemerkt. (Hof den Haag 9 mei 2017, ECLI:
NL:GHDHA:2017:1361.)

EUROPEES PRIVAATRECHT
AAK20178402
Jacobien Rutgers

(Volkskrant 24 juni 2017.)

10 Kwaliteitsborging in de bouw
Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. In
hun bewerking van het Asser-deel over aanneming van
werk geven Van den Berg en Van Gulijk en in TvC geeft
Bruggeman commentaar bij de nieuwe regels. De wet kent
blijkens laatstgenoemde auteur ‘een lange en tumultueuze
voorgeschiedenis’. Zij brengt ons twee nieuwe informatieplichten, een wijziging van de aansprakelijkheid, een

Jurisprudentie
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een
aantal arresten verschillende richtlijnen nader uitgelegd.
Zo heeft het Hof van Justitie in het arrest Sanofi Pasteur
de bewijslast van de gelaedeerde bij productaansprakelijkheid gepreciseerd naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het Franse Cour de Cassation. (HvJ EU
21 juni 2017, C-621/15, ECLI:EU:C:2017:484 (Sanofi
Pasteur MSD SNC)). Bij productaansprakelijkheid moet
de gelaedeerde de schade, het gebrek in het product en het
causaal verband tussen de schade en het gebrek bewijzen
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(vgl. art. 6:188 BW). De vraag die aan de orde was, was
of een regel van Frans bewijsrecht verenigbaar is met de
Richtlijn productaansprakelijkheid. De betreffende regel
houdt in dat ‘op basis van een samenstel van aanwijzingen
die dermate ernstig, precies en met elkaar overeenstemmend zijn […] [de rechter] met een voldoende hoge graad
van waarschijnlijkheid kan aannemen dat een dergelijke
gevolgtrekking met de werkelijkheid strookt’ (r.o. 28). In
dit verband overweegt het hof dat alleen de bewijslastverdeling binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn
productaansprakelijkheid valt. Alle andere onderwerpen
met betrekking tot het bewijs zijn een aangelegenheid van
nationaal recht. Bovendien doet deze Franse regeling geen
afbreuk aan die van de Richtlijn productaansprakelijkheid. Met andere woorden, deze Franse regeling is verenigbaar met de Richtlijn productaansprakelijkheid.
In het arrest Gelvora heeft het Hof van Justitie het
toepassingsgebied van Richtlijn 2005/29/EG betreffende
oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens
consumenten op de interne markt (PbEU 2005, L 149/22)
verder verduidelijkt. (In het BW is de Richtlijn oneerlijke
handelspraktijken omgezet in art. 6:193a BW e.v.) In deze
zaak gaat het om banken die hun vorderingsrechten op
consumenten uit consumentkredietovereenkomsten hebben gecedeerd aan Gelvora, een incassobureau. De vraag
is of de verhouding tussen Gelvora en de consumentdebiteuren gezien moet worden als een handelspraktijk in
de zin van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Het
Hof van Justitie beantwoordt deze vraag bevestigend. Het
Hof van Justitie motiveert dit door te overwegen dat de
handelingen van het incassobureau de besluiten van consumenten over de betaling van hun leningen beïnvloeden.
Mocht deze verhouding niet als een handelspraktijk gezien
worden, dan zouden crediteuren hun vorderingen kunnen
cederen om zo aan de bescherming van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken te kunnen ontkomen en dat kan
niet de bedoeling zijn, aldus het Hof van Justitie. (HvJ EU
20 juli 2017, C-357/16, ECLI:EU:C:2017:573 (Gelvora
UAB/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba).)
In de zaak Ferenschild heeft Ferenschild een tweedehands Volvo gekocht voor € 14.000,- en wil deze doen
inschrijven in België in september 2010. Dit wordt
geweigerd, omdat de auto gestolen is. Later blijkt dat niet
de auto maar de autopapieren zijn gestolen. Vastgesteld
wordt dat de auto non-conform is. Uiteindelijk kan de auto
in januari 2011 worden ingeschreven. Ferenschild vordert
in maart 2012 vervolgens van de verkoper een schadevergoeding van ongeveer € 5.500,- waarvan een bedrag van
ongeveer € 3.000,- voor een vervangende auto voor de duur
dat hij de auto niet kon gebruiken. De vraag die centraal
staat, is of deze vordering is verjaard. Deze en andere
prejudiciële vragen vloeien voort uit de wijze waarop de
Belgische wetgever Richtlijn 1999/44/EG betreffende
consumentenkoop (PbEG 1999, L 171/12) heeft omgezet in
het Belgische recht. De Belgische wetgever heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid dat bij tweedehands zaken
de contractspartijen kunnen overeenkomen dat de termijn
voor de aansprakelijkheidsstelling één jaar is. Voor het
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Nederlandse recht is van belang dat het Hof van Justitie
overweegt dat artikel 5 van de Richtlijn consumentenkoop twee verschillende termijnen kent: een termijn voor
aansprakelijkheidstelling en een verjaringstermijn. Beide
beginnen te lopen twee jaar na aflevering van de zaak en
zijn onafhankelijk van elkaar. Op grond van artikel 7 van
Richtlijn 1999/44/EG kunnen lidstaten partijen bij tweedehands goederen de mogelijkheid bieden om de termijn voor
de aansprakelijkheidsstelling te beperken tot een jaar.
Partijen kunnen echter niet de verjaringstermijn bij tweedehands goederen bekorten, aldus het Hof van Justitie.
(HvJ EU 13 juli 2017, C-133/16, ECLI:EU:C:2017:541 (C.
Ferenschild/JPC Motor SA).)

Literatuur
Informatieplichten
Op 8 juni 2017 heeft Leonieke Tigelaar haar proefschrift
Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn
consumentenrechten verdedigd aan de Rijksuniversiteit
Groningen (L.B.A. Tigelaar, Sanctionering van informa
tieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten, Zutphen:
Uitgeverij Paris, 2017). In Europese richtlijnen en Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten in het
bijzonder zijn informatieverplichtingen voor de ondernemer opgenomen. Deze richtlijnen laten de sanctionering
van het handelen in strijd met deze informatieverplichtingen over aan het nationale recht. Tigelaar vergelijkt de
sanctionering van de informatieplichten uit de Richtlijn
consumentenrechten in het Nederlandse recht met die
in het Duitse en Engelse recht. Zij bespreekt wie kan
optreden tegen een ondernemer die in gebreke blijft met
het verschaffen van de informatie. Dit kan de consument
zijn, een concurrent, een bestuursorgaan of een consumentenorganisatie. In de besproken rechtsstelsels verschilt dit
en zij bespreekt de voor- en nadelen van die verschillende
rechtsstelsels.

GEZONDHEIDSRECHT
AAK20178403
Prof.mr. J.C.J. Dute & mr.dr. W.R. Kastelein

Wetgeving
De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
is ingrijpend gewijzigd in verband met de uitvoering van
de Europese Geneesmiddelenverordening (Stb. 2017, 147;
Kamerstukken 34429). De verordening heeft betrekking op
al het klinisch geneesmiddelenonderzoek binnen de EU,
ook het nationale onderzoek. Omdat de verordening rechtstreeks werkt, zijn de huidige – op de richtlijn gebaseerde
– wettelijke bepalingen ter zake van het geneesmiddelenonderzoek vervallen en is de reikwijdte van andere bepalingen beperkt tot het niet-geneesmiddelenonderzoek. Ten
slotte zijn ter uitwerking van de verordening enkele speci-

8404  KwartaalSignaal 144

privaatrecht

fieke bepalingen in de wet opgenomen, zoals de aanwijzing
van de CCMO als de toetsingscommissie die de verzoeken
uit het buitenland in behandeling gaat nemen.
In de Wet op de medische hulpmiddelen zijn regels opgenomen voor gunstbetoon (Stb. 2017, 214; Kamerstukken
34330). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan
een boete opleggen aan medische beroepsbeoefenaars, zorginstellingen en zorgverzekeraars die te grote geldbedragen of cadeaus aannemen van leveranciers van medische
hulpmiddelen. De regeling is vergelijkbaar met die voor
gunstbetoon binnen de farmaceutische industrie. Onder
bepaalde voorwaarden zijn wel scholings- of demonstratiebijeenkomsten toegestaan, bijvoorbeeld over het juiste
gebruik van hulpmiddelen.
De Wet publieke gezondheid is aangepast (Stb. 2017,
258; Kamerstukken 34472). Daarin zijn nadere regels
opgenomen ter zake van het aanbod van de overheid van
vaccinaties en bevolkingsonderzoek. Voorts zijn er nieuwe
regels voor de bestrijding van bijvoorbeeld exotische muggen.

Beleid
Op 17 mei 2017 is een nieuwe Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake actieve levensbeëindiging op verzoek
(Euthanasie en hulp bij zelfdoding) verschenen (Stcrt.
2017, 27069).
De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding (Wtl) is voor de derde keer (uitvoerig) geëvalueerd (www.zonmw.nl; www.rijksoverheid.nl). Er is sprake
van een toename van het aantal verzoeken (van 6.7% van
alle overledenen in 2010 naar 8.4% in 2015) en ook wordt
een groter deel van de verzoeken ingewilligd (van 45% in
2010 naar 55% in 2015). Het gevolg hiervan is een toename van het aantal gevallen van actieve levensbeëindiging
(in 2010 2.8% van het totale aantal sterfgevallen, in 2015
4.5%). Alle actoren zijn tevreden over inhoud en functioneren van de wet. De doelen van de wet worden volgens
de evaluatoren gerealiseerd. Daaraan doet niet af dat er
de nodige discussie is over onderdelen van de euthanasiepraktijk.
Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen
van openbaarmaking van tuchtmaatregelen (met name berispingen) voor de betrokken zorgverleners (www.nivel.nl).
Zij ervaren de combinatie van tuchtprocedure, berisping
en openbaarmaking vaak als zeer belastend. Voor zorgverleners waarvan de uitspraak openbaar is gemaakt is de
impact groter dan voor zorgverleners waarbij dit niet is
gebeurd. Zij melden vaker dat ze direct na de tuchtrechtprocedure een slechte gezondheid ervaren en dit effect is
twee jaar na het afronden van de tuchtrechtprocedure nog
zichtbaar. Daarnaast geven ze aan dat de tuchtrechtprocedure invloed heeft gehad op de manier waarop zij hun
werk doen: nauwkeuriger, maar ook angstiger. Ruim de
helft van de zorgverleners met een berisping heeft overwogen te stoppen met werken, tegen ruim een derde van de
zorgverleners met een waarschuwing. Openbaarmaking
leidt ook tot een hoge belasting van partner of gezin en

heeft ook zakelijke gevolgen: kwijtraken van patiënten,
minder nieuwe patiënten en beperkingen in de carrièremogelijkheden.
Er is een internetconsultatie geweest over het conceptwetsvoorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (www.
internetconsultatie.nl). Op deze wet wordt al vele jaren
gewacht. Voor zover dat niet reeds is vastgelegd in andere
wetgeving regelt de beoogde wet onder welke voorwaarden het verkrijgen, het bewaren en het gebruiken van
lichaamsmateriaal is toegestaan. Veel ophef is er geweest
over de in het voorstel opgenomen (overigens zeer beperkte) toegang tot opgeslagen lichaamsmateriaal voor
opsporingsdoeleinden.

Jurisprudentie
Mensenrechten
Het EHRM heeft op 23 maart 2017 geoordeeld in
een zaak tegen Finland (ECLI:CE:ECHR:2017:
0323JUD005325113), waarin klager, een man met een
verstandelijke beperking, in de buurt wilde wonen van het
pleeggezin waarin hij was opgegroeid. Zijn vertegenwoordiger wilde daar echter niet aan meewerken. Het hof vond
dat de nationale autoriteiten zorgvuldig waren nagegaan
of klager voldoende in staat was om de gevolgen van zijn
wensen en beslissingen te overzien en hadden geconstateerd dat dit niet het geval was. Klager was in alle procedures door de nationale rechter gehoord, er was deskundig
advies ingewonnen en er waren getuigen gehoord. In zo’n
geval is het niet aan het hof om zijn eigen beslissing in de
plaats te stellen van die van de nationale rechter, tenzij
daar gegronde redenen voor zijn, quod non. Het hof concludeert unaniem dat er geen sprake is van schending van
artikel 8 EVRM.
Tuchtrecht
In deze verslagperiode is een tweetal uitspraken gedaan
over het handelen van een arts in zijn privéhoedanigheid.
Sinds een recente beslissing van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg geldt dat handelen in de
privésfeer onder het tuchtrecht kan vallen, indien dat
voldoende weerslag heeft op het belang van de individuele
gezondheidszorg (CTG 12 maart 2015, ECLI:NL:TGZCTG:
2015:56). Een kinderarts die in zijn privétijd kinderpornografisch materiaal in zijn bezit had en daarvoor ook
strafrechtelijk was vervolgd, werd door de IGZ voor het
Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam gedaagd. Het college achtte, in lijn met de jurisprudentie van het CTG, de
IGZ ontvankelijk en legde de kinderarts een gedeeltelijke
ontzegging op om nog werkzaam te zijn als kinderarts (RT
Amsterdam 17 januari 2017, ECLI:NL:TGZRAMS:2017:7).
In een volgende zaak ging het eveneens om het privéhandelen van een arts, in dit geval een hoogleraar radiologie, maar dan van geheel andere orde. De aangeklaagde
radioloog had getracht om zijn moeder in het verpleeghuis
opgenomen te krijgen op basis van een niet-onderbouwde
diagnose. Voorts had hij een verklaring afgegeven over
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de gezondheidstoestand van zijn vader, die niet op zijn
vakgebied lag, terwijl hij een aanzienlijk financieel belang
had bij de procedure waarin deze verklaring zou worden
gebruikt. Het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle legt de
betrokken radioloog op 6 januari 2017 de maatregel van
berisping op (zie ECLI:NL:TGZRZWO:2017:1). Hier stond
overigens de ontvankelijkheid van klaagster eigenlijk
nauwelijks ter discussie, omdat verweerder zich zowel bij
de verklaring over zijn moeder als bij die over zijn vader
nadrukkelijk als radioloog had gepresenteerd en niet vol
te houden was dat hij slechts als privépersoon zou hebben
gehandeld.
De aandacht wordt verder getrokken door een zaak
tegen een verpleegkundige die bij de politie aangifte had
gedaan van stalking door een patiënt (RT Den Haag
7 februari 2017, ECLI:NL:TGZRSGR:2017:27). Bij die
aangifte had zij gedetailleerd verklaard over de stoornis van de patiënt, de daarbij behorende kenmerken en
bepaalde informatie die hij haar had gegeven, waaronder
zijn mogelijke pedofilie. Ook had de verpleegkundige alle
aan haar gerichte brieven en e-mails van klager aan de
politie ter beschikking gesteld. Daarnaast had ook haar
partner tegenover de politie een verklaring afgelegd waaruit bleek dat de verpleegkundige veel persoonlijke details
over klager, welke haar uit hoofde van haar functie ter
kennis waren gekomen, aan haar partner had verteld. Het
tuchtcollege legt de verpleegkundige een waarschuwing
op, niet vanwege de aangifte als zodanig maar vanwege de
overmaat aan niet-relevante informatie die zij daarbij had
verstrekt en de mededelingen die zij aan haar partner had
gedaan.
Vermeldenswaard is verder de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam van 21 maart 2017
(ECLI:NL:TGZRAMS:2017:26) waar het ging om het
overlijden van de voormalige hockeyer Rogier Mooij. In de
pers was reeds uitvoerig aandacht aan deze zaak besteed
en er liep ook een strafrechtelijk onderzoek tegen de arts.
De IGZ diende een klacht in bij het tuchtcollege. Het
tuchtcollege legde een waarschuwing op, omdat de longarts de patiënt, een jonge zieke man met een onduidelijk
klinisch beeld met evidente laboratoriumafwijkingen en
een niet-pluisgevoel bij de SEH-verpleegkundige en relatief onervaren arts-assistent, niet zelf had gezien of had
laten beoordelen door een collega-specialist. Hierdoor zou
hij gehandeld hebben in strijd met de zorg die hij jegens
de patiënt had behoren te betrachten. Geen der betrokken
partijen heeft hoger beroep aangetekend. De officier van
justitie heeft inmiddels laten weten dat zij de zaak zal
seponeren.
Strafrecht
Op 14 maart 2017 vernietigde de Hoge Raad (ECLI:NL:
HR:2017:418) het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden,
waarin de heer Heringa was ontslagen van alle rechtsvervolging ter zake van het opzettelijk zijn moeder ‘Moek’
bij zelfdoding behulpzaam zijn en middelen tot zelfdoding
te verschaffen terwijl de zelfdoding volgt. De Hoge Raad
oordeelt dat in zeer uitzonderlijke omstandigheden, indien
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in noodtoestand is gehandeld, de in artikel 293 en 294 Sr
genoemde strafbare gedragingen gerechtvaardigd kunnen
worden geacht, ook indien deze door een niet-arts gepleegd
zijn, maar dat niet begrijpelijk is dat het slechts bij hoge
uitzondering te aanvaarden beroep op noodtoestand in de
onderhavige omstandigheden gegrond is bevonden. Annotator Schalken merkt in de GJ (2017/52) op dat dit arrest
in het verlengde staat van het Brongersma-arrest. De
Hoge Raad wil volgens hem niet voor de troepen uitlopen.
De zoon was geen arts en bovendien had hij zich niet aan
de zorgvuldigheidscriteria gehouden, zoals consultatie van
een onafhankelijke arts en een medische beoordeling van
het lijden, had hij geen speciale expertise en geen serieus
onderzoek gedaan naar deugdelijke alternatieven en had
hij de stervende voortijdig verlaten.
Een strafzaak van geheel andere orde is de geldboete
van € 2.500 die de Rechtbank Limburg op 7 maart 2017
(ECLI:NL:RBLIM:2017:2076) oplegde aan een kinderarts
die dood door schuld werd verweten wegens het niet maken van een CT-scan bij een 10-jarig kindje bij wie sprake
was van ernstige hoofdpijnklachten. In het vonnis wordt
uitvoerig geciteerd uit het calamiteitenrapport dat het
ziekenhuis in deze zaak had opgesteld. Daarnaast was de
casus door een deskundige onderzocht die ook ter zitting is
gehoord. Van belang was dat het kindje niet alleen hoofdpijn had, maar dat ook sprake was van braken, dubbel
zien en verwardheid. Ook duurden de klachten veel langer
dan bij een migraineaanval verwacht mag worden. Voorts
namen de klachten in ernst toe. Op basis van een en ander
had de kinderarts de diagnose migraine moeten heroverwegen. Het niet verrichten van aanvullend onderzoek was
in de ogen van de deskundige een duidelijke omissie. De
rechtbank concludeert op basis daarvan dat de verdachte
verwijtbaar nalatig is geweest door geen CT-scan te maken. Het ging volgens de rechtbank om een evidente fout
die strafrechtelijk te duiden is als aanmerkelijke schuld.
De rechtbank gaat uitvoerig in op de op te leggen straf.
Een gevangenisstraf acht zij niet passend. Een taakstraf
evenmin, omdat de kinderarts inmiddels in Suriname
werkt. De rechtbank legt uiteindelijk een geldboete op. Zij
blijft daarmee onder de eis van € 5.000. Hoe de rechtbank
op dit lagere bedrag is gekomen, blijft overigens onduidelijk.
Civiel recht
Tijdens deze verslagperiode is in het civiele recht een
aantal interessante beslissingen genomen. Daarbij blijkt
dat, naar het lijkt steeds vaker, de eisende partij, in het
algemeen de patiënt dan wel nabestaanden, zich gesterkt
voelen door een uitspraak van een klachtencommissie of
een tuchtcollege en menen daarop ook civielrechtelijke
aansprakelijkheid te kunnen baseren. Dit is echter minder
eenvoudig dan het lijkt, omdat een oordeel van de klachtencommissie en een beslissing van het tuchtcollege voor
de civiele rechter niet bindend zijn.
Zo oordeelde de klachtencommissie in een zaak tegen
een gynaecoloog die een sterilisatie had uitgevoerd, dat
eiseres geïnformeerd had moeten worden over de risico’s

8406  KwartaalSignaal 144

privaatrecht

en de mogelijkheden om te kiezen voor een tweede controle
na de sterilisatie. Ondanks de sterilisatie was eiseres
zwanger geworden. De Rechtbank Den Haag (1 februari
2017) denkt daarover echter anders. De rechtbank achtte
geen reden aanwezig voor overleg met eiseres over een
eventueel vervolgonderzoek, nu de operatie zonder problemen was verlopen, en wijst alle vorderingen af (zie ECLI:
NL:RBDHA:2017:827).
Iets soortgelijks zien we in het vonnis van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant van 9 februari 2017 (ECLI:NL:RBZWB:2017:851). In dit geval ging het om een zogenaamde
TUR-P-operatie uitgevoerd door een uroloog. Ten gevolge
van deze operatie had de patiënt een retrograde ejaculatie
ontwikkeld. Het RT Eindhoven oordeelde dat de uroloog
onvoldoende aan de op hem rustende informatieplicht had
voldaan en legde een waarschuwing op. De patiënt wendde
zich vervolgens tot de kantonrechter en vroeg schadevergoeding wegens integriteitsschade. De kantonrechter wijst
deze vordering af. De kantonrechter acht geen causaal
verband aanwezig tussen het mogelijk onvoldoende informeren en de door de patiënt gestelde schade.
De Rechtbank Rotterdam wees op 21 maart 2017 (ECLI:
NL:RBROT:2017:2139) in een deelgeschil een hoge letselschadevordering toe. Het ging om een patiënte bij wie een
CT-scan in 2007 een ruimte-innemend proces in de rechternier liet zien. Hierop was geen actie ondernomen. Pas in
mei 2013 werd door de opvolger van de uroloog een gemetastaseerd renaalcelcarcinoom vastgesteld. Op 4 augustus 2014 is patiënte aan de gevolgen daarvan overleden.
Aansprakelijkheid werd erkend, maar partijen konden
het niet eens worden over de hoogte van het smartengeld
en de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. De
rechtbank bepaalde dat de aansprakelijkheidsverzekeraar
gehouden was tot een vergoeding van € 200.000.
Het Hof Den Bosch moest op 7 maart 2017 (ECLI:NL:
GHSHE:2017:942) beslissen over de moeilijke materie van
een nabestaande/vader van een door suïcide overleden
patiënt die inzage wenste in het medisch dossier. De ggzinstelling die het dossier onder zich had, weigerde de vader een kopie te geven. Zij stelde dat er momenten waren
dat patiënt had aangegeven geen toestemming te willen
verlenen om informatie aan de familie te verstrekken. Dit
werd onderbouwd met een schriftelijke aantekening van
een maatschappelijk werker over een gesprek met patiënt
zonder de ouders en een schriftelijke verklaring van een
GZ-psycholoog, waaruit volgde dat de patiënt een aantal
zaken in vertrouwen wilde bespreken. Ook was de vader
nooit bij de behandelgesprekken met de GZ-psycholoog
aanwezig geweest. Het hof achtte dit voldoende om inzage
in c.q. een kopie van het dossier te weigeren
Interessant is voorts nog de, naar het lijkt, never ending
story over de vraag wanneer een instelling nu meerdere
cliëntenraden moet instellen op lokaal niveau. Zie de uitspraak van de Hoge Raad van 16 december 2016 (ECLI:
NL:HR:2016:2890) alwaar het ging om de stichting Lunet
Zorg. Lunet Zorg had per 1 januari 2014 een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd, waardoor er sprake was van
een cliëntenraad op centraal niveau en op het niveau van

de clusters, maar niet op het niveau van de zelfsturende
teams. Een van de voormalig cliëntenraden, De Biezenrijt, had hier ernstige bezwaren tegen en meende dat
zij moest blijven bestaan. De rechtbank was dit met de
cliëntenraad niet eens, maar het hof in hoger beroep wel,
reden waarom Lunet Zorg cassatie aantekende. In cassatie komt de Hoge Raad, na een uitvoerige uitleg van de
bedoeling van de wetgever en de parlementaire geschiedenis die volgens de Hoge Raad van spanning blijk geeft,
uiteindelijk tot de conclusie dat uit artikel 1 lid 1 aanhef
en sub b onder 1o van de Wmcz blijkt dat deze bepaling
geen ruimte biedt om binnen een instelling als bedoeld
in dat artikelonderdeel tot op zekere hoogte zelfstandig
functionerende organisatorische verbanden eveneens
aan te merken als afzonderlijke instellingen op de grond
dat zij voldoen aan de omschrijving van artikel 1 lid 1
aanhef en sub b onder 2o Wmcz. Voor Lunet Zorg had
dat tot gevolg dat de wet naar tekst en opzet niet verplicht tot het organiseren van medezeggenschap op het
niveau waarop daadwerkelijk zorg wordt verleend. De
aanduiding ‘het niveau waarop daadwerkelijk zorg wordt
verleend’ betreft immers niet een organisatorisch niveau.
In het bijzonder speelt dit, aldus de Hoge Raad, bij de in
dit geding mede aan de orde gestelde vraag of een (grote)
instelling als Lunet Zorg zou moeten worden verplicht
tot het instellen van een cliëntenraad op het niveau van
de (zeer kleine) zelfsturende teams. Het cassatieberoep
slaagt. De beschikking van het Hof Den Bosch wordt
vernietigd. De Biezenrijt hoeft niet erkend te worden als
cliëntenraad en hoeft niet betrokken te worden bij de
medezeggenschap binnen de instelling
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Recent verschenen

Voorwaardelijke verbintenissen
Het gebruik van voorwaardelijke verbintenissen
is voor de rechtspraktijk van grote
relevantie. Door middel van het aangaan
van voorwaardelijke verbintenissen kunnen
contractspartijen vooraf een bepaalde
risicoverdeling overeenkomen voor het geval
zich een bepaalde situatie zal gaan voordoen.
Dit draagt bij aan het kunnen aangaan van
evenwichtigere contractuele relaties. Daarnaast
worden voorwaarden ook vaak gebruikt als
voorbehoud in onderhandelingssituaties
(bijvoorbeeld: het sluiten van een overeenkomst
onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring door de raad van commissarissen). Deze thema’s staan
centraal in dit cahier, waarbij ook een aantal sterk verwante rechtsfiguren
en leerstukken die bij het gebruik van voorbehouden in de praktijk een rol
spelen, de revue passeren, zoals bijvoorbeeld de voorovereenkomst en
het leerstuk van de potestatieve voorwaarde. Daarmee vormt dit cahier
zowel een goede inleiding in deze materie voor de rechtenstudent als een
praktische ondersteuning voor de praktijkjurist.
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SOCIAAL-ECONOMISCH RECHT

ONDERNEMINGSRECHT
AAK20178408
Mr.drs. C.F. Deelen (Van der Heijden Instituut, Radboud
Universiteit)

Wetgeving
Wet identificatie houders van toonderaandelen
Minister Blok van Veiligheid en Justitie en minister Dijsselbloem van Financiën hebben op 30 maart jl. een wetsvoorstel ingediend dat ervoor zal zorgen dat houders van
aandelen aan toonder in de toekomst te identificeren zijn
via hun effectenrekening. Aandelen aan toonder kunnen
dan enkel nog worden verhandeld via een effectenrekening
aangehouden bij een intermediair, zoals een bank of een
beleggingsonderneming. Dit maakt anoniem toonderaandeelhouderschap in de toekomst onmogelijk. De maatregel
dient te voorkomen dat toonderaandelen worden misbruikt
voor financiering van terrorisme, belastingontduiking
en witwassen en volgt de aanbevelingen van het Global
Forum en de Financial Action Task Force. Indien nodig,
kunnen opsporingsdiensten bij intermediairs gegevens opvragen van de houder van de effectenregeling. De internetconsultatie liep van 11 april 2017 tot en met 17 mei 2017.

Jurisprudentie
Verhouding tussen bestuur en aandeelhouders inzake
strategische beslissingen
Na een korte periode van relatieve stilte sinds de biedingen
op PostNL wordt corporate Nederland weer opgeschrikt
door een vijandige bieding op een grote Nederlandse vennootschap. Dit keer is AkzoNobel N.V. (hierna: ‘AkzoNobel’)
het doelwit. AkzoNobel is genoteerd aan Euronext. Haar
hoofdactiviteiten zijn ‘Decorative Paints’, ‘Performance
Coatings’ en ‘Specialty Chemicals’. Zij heeft productiefaciliteiten in meer dan tachtig landen en circa 45.000 werknemers, van wie er circa 5.000 werkzaam zijn in Nederland.
Bij beschikking van 29 mei jl. (ECLI:NL:GHAMS:2017:
1965) heeft de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam het verzoek van Elliot International L.P. c.s. (hierna:
‘Elliot’) tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen
bij AkzoNobel afgewezen. Aan deze beschikking gaat een
rumoerige periode vooraf. Hedgefonds Elliot voert een
groep van zeven beleggers aan die wil dat AkzoNobel
onderhandelt met bieder PPG over een overname. Elliot
is een investeringsfonds en heeft, dan wel beheert, 4.89%
van de gewone aandelen in AkzoNobel. PPG heeft drie
biedingen gedaan op de aandelen van AkzoNobel. Op 9
maart 2017 stuurt AkzoNobel aan PPG het bericht dat het
bod van PPG niet in het belang van AkzoNobel en haar
stakeholders is. Een periode van persberichten over en
weer volgt. Kortweg komt het erop neer dat AkzoNobel het

voorstel van PPG niet zodanig acht dat een gesprek tussen
AkzoNobel en PPG zinnig zou zijn. Aandeelhouder Elliot
meent op haar beurt dat AkzoNobel wel in overleg dient
te treden met PPG. Zij is voorts van mening dat presidentcommissaris Antony Burgmans de blokkade vormt voor
onderhandelingen tussen bieder PPG en target AkzoNobel.
Burgmans moet opstappen, aldus Elliot. Nadat AkzoNobel
weigert de biedingen van PPG en de rol van Burgmans
aan de orde te stellen tijdens de algemene vergadering
eind april 2017, start Elliot een enquêteprocedure bij de
Ondernemingskamer.
Elliot voert aan dat AkzoNobel onder meer is tekortgeschoten in de vereiste zorgvuldige belangenafweging
en besluitvorming aangaande de biedingen van PPG en
de afwijzing van het verzoek van Elliot om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. AkzoNobel
is voorts ten onrechte niet bereid gebleken tot redelijk
overleg met PPG. Dit is ernstig omdat de voorstellen van
PPG ‘serieus zijn, een aanzienlijke premie op de beurskoers bieden en blijk geven van bereidheid tegemoet te
komen aan de door AkzoNobel geuite zorgen’ (r.o. 3.1).
AkzoNobel voert verweer dat er kort gezegd op neerkomt dat het een gezonde onderneming is met een op het
Nederlandse stakeholder-model georiënteerde strategie.
Dit stakeholder-model houdt in dat de vennootschap niet
enkel het aandeelhoudersbelang hoog in het vaandel
heeft, maar ook belangen van andere stakeholders – zoals
bijvoorbeeld werknemers – meeweegt in haar strategische
beslissingen. Dit Nederlandse stakeholder-model is vrij
uniek in een internationale wereld waarin veel landen het
shareholder-model – gerichtheid op het aandeelhoudersbelang – centraal hebben staan. Het stakeholder-model is
recent opnieuw vastgelegd in de Nederlandse Corporate
Governance Code 2016.
De voorstellen van PPG doen volgens AkzoNobel geen
recht aan de huidige en toekomstige waarde van Akzo
Nobel (r.o. 3.3). Haar reden om geen buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen, is er onder meer
in gelegenheden dat de aandeelhouders hier geen enkel
belang bij hebben. Dit verzoek is enkel gericht op het wijzigen van de strategie, een taak die is voorbehouden aan het
bestuur (zie ook HR 9 juli 2010, JOR 2010/228, m.nt. M.J.
van Ginneken (ASMI)).
Elliot verzoekt de Ondernemingskamer primair AkzoNobel te bevelen een buitengewone algemene vergadering
te laten plaatsvinden met een verkorte oproepingstermijn
met als agendapunt het ontslag van president-commissaris Burgmans, een commissaris te benoemen bij AkzoNobel
die toezicht houdt op de gang van zaken betreffende de
buitengewone algemene vergadering en dienaangaande
een beslissende stem heeft, althans zodanige voorzieningen te treffen als de Ondernemingskamer nodig acht (r.o.
1.2). In de juridische volksmond wordt de door de Ondernemingskamer benoemde commissaris vaak ‘supercommissaris’ genoemd.
De Ondernemingskamer is van mening dat het bepalen
van de strategie in beginsel een aangelegenheid is van
de vennootschap. Het toezicht hierop is in handen van de
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raad van commissarissen. De algemene vergadering kan
haar opvattingen ter zake de strategie tot uiting brengen
door gebruik te maken van de in wet en statuten aan haar
toegekende rechten (r.o. 3.9). Zo is het bestuur in de regel
wel verplicht aan de algemene vergadering verantwoording af te leggen over zijn beleid, maar hoeft het bestuur
de vergadering niet vooraf in zijn besluitvorming aangaande handelingen waartoe het bestuur bevoegd is (zoals
de strategie) te betrekken, behoudens afwijkende wettelijke of statutaire bepalingen (met verwijzing naar HR 13
juli 2010, Ondernemingsrecht 2007/127 (ABN AMRO) en
HR 9 juli 2010, JOR 2010/228, m.nt. M.J. van Ginneken
(ASMI)). Ook de positiebepaling van de vennootschap in
reactie op voorstellen van een potentiële bieder, zoals in de
onderhavige casus het geval was, behoort tot het bepalen
van de strategie van de vennootschap. Aandeelhouder
Elliot en de andere aandeelhouders kunnen dan ook geen
voorafgaande zeggenschap van het bestuur vereisen (r.o.
3.11). Voorts bestaat er geen algemene rechtsregel die
AkzoNobel verplicht inhoudelijke besprekingen te voeren
met PPG. De omstandigheid dat bestuurders en commissarissen van AkzoNobel veelvuldig hebben vergaderd over de
voorstellen van PPG en zich hebben laten informeren door
‘gerenommeerde externe en juridische adviseurs’, maakt
dat AkzoNobel geen zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden door geen inhoudelijke gesprekken met PPG te voeren
(r.o. 3.19-3.24).
Meer kritisch ten opzichte van AkzoNobel overweegt de
Ondernemingskamer ten slotte dat AkzoNobel het gebleken onbegrip onder de aandeelhouders over de beslissing
van het bestuur tot afwijzing van de voorstellen van PPG
niet mag negeren. Tegelijkertijd overweegt de Ondernemingskamer dat de aandeelhouders ook zelf het initiatief
kunnen nemen tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering, alwaar zij het bestuur van AkzoNobel ter
verantwoording kunnen roepen (r.o. 3.35-3.36).
De Ondernemingskamer ziet onvoldoende aanleiding tot
het treffen van onmiddellijke voorziening (r.o. 3.37).
De AkzoNobel-casus kan worden gezien in de bredere
discussie over de wenselijkheid van bescherming van Nederlandse vennootschappen. Minister Kamp van Economische Zaken heeft in een kamerbrief (20 mei 2017, ‘Overnames van bedrijven’) gewezen op de risico’s van overnames
van Nederlandse vennootschappen door buitenlandse
partijen. Zo kan dit leiden tot het verlies van Research &
Development-activiteiten, hoofdkantoren en het vermogen
tot het bieden van maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd zegt minister Kamp dat het kabinet waarde hecht
aan een open grondhouding ten aanzien van overnames.
Dit is van belang voor het Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat. De minister overweegt dat het bestuur
in geval van een vijandige overname onder hoge druk
staat om met een reactie te komen. Het is in het belang
van alle stakeholders dat het bestuur voldoende tijd heeft
een zorgvuldig proces te doorlopen. Mede daarom acht het
kabinet het wenselijk dat een wettelijke bedenktijd van
een jaar wordt ingevoerd. Het houdt een vijandige overname niet direct tegen, maar van deze maatregel zal wel
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een preventieve werking uitgaan, doordat de overnemende
partij moet wachten. Het plan van het kabinet is te zien
als reactie op het initiatief van Jan Hommen die in het
Financieel Dagblad reeds opriep tot een dergelijke bedenktijd (J. Hommen, Financieel Dagblad 28 maart 2017). Vooren tegenstanders uit de praktijk zijn inmiddels opgestaan
(zie bijvoorbeeld: H. Vletter-Van Dort, T. Keijzer, Onderne
mingsrecht 2017/73; M. Josephus Jitta, Ondernemingsrecht
2017/62; reactie VNO-NCW 30 maart 2017; Volkskrant
20 mei 2017, ‘Kabinet is eruit: wettelijke bedenktijd moet
kroonjuwelen beschermen tegen belagers’; NRC 29 mei
2017, ‘Is AkzoNobel nu veilig?’). De tijd zal leren of en zo ja
welke stappen wetgever en praktijk gaan nemen.
Omzetting van kerkgenootschap in een privaatrechtelijke
rechtspersoon
Op 21 april jl. oordeelt de Hoge Raad bij prejudiciële
beslissing (art. 392 Rv) over de mogelijkheid van omzetting van een kerkgenootschap in een privaatrechtelijke
rechtspersoon (HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:771).
De Nederlands-Israëlitische Instelling voor Sociale Arbeid
(NIISA) bezit rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 2:2
lid 1 BW. Zij heeft de rechtbank verzocht om een rechterlijke machtiging (art. 2:18 lid 4 BW) teneinde zich te kunnen
omzetten in een stichting in de zin van artikel 2:285 BW.
De rechtbank stelt hierop enkele prejudiciële vragen aan
de Hoge Raad met betrekking tot de mogelijkheid van deze
omzetting. De Hoge Raad overweegt dat artikel 2:18 BW
deel uitmaakt van Titel I (Algemene Bepalingen) van Boek
2 BW en van toepassing is op privaatrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:3 BW. Kerkgenootschappen
behoren niet tot deze categorie. Dit maakt dat artikel 2:18
BW niet rechtstreeks van toepassing is bij omzetting van
of in een kerkgenootschap (r.o. 3.3.1). Uit de in artikel 2:2
lid 2 BW vervatte inrichtingsvrijheid van kerkgenootschappen volgt evenwel dat een geloofsgemeenschap de
vrijheid heeft zich te verenigen in een kerkgenootschap,
maar evenzeer kan kiezen voor een privaatrechtelijke
rechtsvorm. De tekst en de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 2:2 lid 2 BW, noch deze inrichtingsvrijheid
verzetten zich tegen omzetting van een kerkgenootschap
in een andere rechtsvorm, mits deze omzetting is te verenigen met zijn statuut en met de aard van de onderlinge
verhoudingen. Hieruit volgt dat het bepaalde in artikel
2:18 BW zich leent voor overeenkomstige toepassing op
omzetting van of in kerkgenootschappen (r.o. 3.3.3-3.4.2).
Pre-pack en werknemersbescherming
Kinderopvangorganisatie Estro Groep B.V. (hierna: ‘Estro’)
gaat in 2014 failliet waarna zij direct (binnen 24 uur)
een doorstart maakt in afgeslankte vorm onder de naam
Smallsteps B.V. (hierna: ‘Smallsteps’). Duizend werknemers worden ontslagen, waarna vier werknemers tezamen
met FNV het faillissement en hun ontslag gaan aanvechten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie wijst op
22 juni 2017 na prejudiciële vragen van de Rechtbank
Midden-Nederland in deze zaak arrest (HvJ EU 22 juni
2017, C-126/16).
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Kern van het geschil is de vraag of artikel 5 lid 1 van
Richtlijn 2001/23/EG aldus moet worden uitgelegd dat
de door artikel 3 en 4 geboden werknemersbescherming
gehandhaafd blijft in een situatie waarin de overgang
van een onderneming plaatsvindt na faillietverklaring in
de context van een daarvoor voorbereide en onmiddellijk
daarna uitgevoerde pre-pack. FNV en de vier werknemers
stellen dat de richtlijn van toepassing is op de tussen
Estro Groep en Smallsteps gesloten pre-pack en dat er
dus van moet worden uitgegaan dat de vier werknemers
thans van rechtswege in dienst van Smallsteps zijn, met
behoud van arbeidsvoorwaarden (r.o. 27).
Artikel 5 lid 1 van Richtlijn 2001/23 bepaalt dat
bescherming van werknemers in bepaalde gevallen
van overgang van een onderneming niet geldt. Het hof
overweegt dat artikel 5 lid 1 van de richtlijn strikt moet
worden uitgelegd. Van de toepasselijkheid van artikel 5
kan slechts sprake zijn indien cumulatief wordt voldaan
aan drie vereisten: 1) de vervreemder moet verwikkeld
zijn in een faillissementsprocedure of een soortgelijke
procedure; 2) deze procedure moet zijn ingeleid met het
oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder; en tot slot 3) moet deze procedure onder toezicht van
een bevoegde overheidsinstantie staan. Het hof overweegt
dat een pre-pack onder het begrip ‘faillissementsprocedure’ als bedoeld in de eerste voorwaarde kan vallen
(r.o. 46). De pre-pack zoals in het hoofdgeding aan de
orde is voldoet echter niet aan de tweede voorwaarde. De
pre-pack beoogde niet de liquidatie van de onderneming,
maar beoogde een snelle doorstart mogelijk te maken
van de levensvatbare onderdelen van de onderneming
(r.o. 50). Voor wat betreft de derde voorwaarde overweegt
het hof dat de leiding van de onderneming de transactie
uitvoert en niet de beoogd curator (r.o. 54). De procedure
staat daarmee dus niet onder toezicht van een bevoegde
overheidsinstantie.
Hieruit concludeert het hof dat een pre-pack zoals die
in het hoofdgeding aan de orde is, niet voldoet aan alle
voorwaarden van artikel 5 lid 1 van Richtlijn 2001/23/
EG, zodat niet kan worden afgeweken van de werknemersbescherming uit artikel 3 en 4 van diezelfde richtlijn. Dit betekent dat de werknemers bij een dergelijke
pre-pack van rechtswege mee overgaan naar de doorstartende onderneming. Deze uitspraak zal grote gevolgen
hebben voor de praktijk omdat het de pre-pack minder
aantrekkelijk maakt. Het was juist een instrument waarmee de activiteiten van de onderneming op een relatief
goedkope manier konden worden voortgezet met minder
personeel.
Informatieverplichting minderheidsaandeelhouders
Een andere interessante zaak die het afgelopen kwartaal
speelde, betreft een conflict tussen een controlerende
aandeelhouder en een minderheidsaandeelhouder van
een beurs-NV (Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 24
april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1626, Ondernemings
recht 2017/80, m.nt. A.A. Bootsma (Fortuna Entertain
ment Group)).

De zaak betreft het volgende. Fortuna Entertainment
Group N.V. (hierna: ‘Fortuna’) houdt zich bezig met kansspelen en is actief in Centraal-Europa. Haar aandelen zijn
sinds 2010 toegelaten op de Prague Stock Exchange en de
Warsaw Stock Exchange. Fortbet Holdings Ltd (hierna:
‘Fortbet’) houdt 68,25% van de aandelen in Fortuna en
is een 100% dochter van Penta Investments Ltd (hierna:
‘Penta’). Voor de beursgang hield Penta indirect alle
aandelen in Fortuna. Enkele entiteiten behorende tot
de Franklin Templeton groep (hierna: ‘Templeton c.s.’)
houdt 10,61% van de aandelen in Fortuna. Het geschil
betreft een transactie tussen Fortuna en controlerend
aandeelhouder Fortbet. Naast haar aandeelhouderschap
bij Fortuna is Fortbet enig aandeelhouder van vier Roemeense vennootschappen, die net als Fortuna actief zijn
op de kansspelmarkt. Eind november 2016 treeft Fortuna
in overleg met Fortbet en Penta over een overname van
de vier Roemeense vennootschappen. Op 13 maart 2017
besluit het bestuur van Fortuna, met goedkeuring van
de raad van commissarissen, tot aankoop van de vennootschappen, onder voorbehoud van goedkeuring van de
algemene vergadering. Dit voorbehoud wordt gemaakt omdat de transactie door zijn waarde een besluit als bedoeld
in artikel 2:107a BW is. Voor de buitengewone algemene
vergadering van 26 april 2017 staat de goedkeuring op
de agenda. Templeton c.s. menen dat de door Fortuna
verstrekte informatie zo gebrekkig is, dat zij en de andere
minderheidsaandeelhouders redelijkerwijs niet in staat
zijn hun standpunt ten aanzien van de transactie te bepalen. Op het verzoek om aanvullende informatie reageert
Fortuna afwijzend. Zij wijst erop dat de overnameprijs
wordt ondersteund door een rapport van een onafhankelijke derde partij. De minderheidsaandeelhouders beschikken niet over dit rapport. Fortuna zegt dat zij tijdens de
buitengewone algemene vergadering de resterende vragen
kunnen stellen. Hierop doen Templeton c.s. het verzoek
bij de Ondernemingskamer een onderzoek te bevelen naar
het beleid en gang van zaken van Fortuna aangaande de
transactie en onmiddellijke voorzieningen te treffen.
De Ondernemingskamer oordeelt onder meer dat aandeelhouders in de gelegenheid gesteld moeten worden zich
voorafgaand aan een algemene vergadering een oordeel
te vormen over een ter goedkeuring voorliggend besluit.
Fortuna diende bij de oproeping alle relevante omstandigheden te verstrekken. De buitengewone algemene vergadering zelf is niet het moment om deze relevante feiten
en omstandigheden te verstrekken (r.o. 3.12). De Ondernemingskamer is kritisch over de informatieverstrekking
door Fortuna. De mededeling dat de overnameprijs ondersteund wordt door een onafhankelijke derde verwijst naar
een rapport van Deloitte. Deloitte heeft zich gebaseerd op
door Fortuna verstrekte aannames en projecties. Deloitte
vormt in het rapport geen oordeel over de aannemelijkheid daarvan. Zij merkt bovendien op dat haar waardering
geen fairness opinion is ten aanzien van de overnameprijs.
Door dit niet te vermelden, wekt Fortuna ten onrechte de
suggestie dat sprake was van een onafhankelijke waardering. Fortuna schiet mede hierdoor ernstig tekort in haar
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informatieverplichting jegens de minderheidsaandeelhouders, onder wie Templeton c.s. Dit levert een gegronde
reden op om aan een juist beleid te twijfelen (r.o. 3.15).
De Ondernemingskamer wijst onmiddellijke voorzieningen. Zij verbiedt dat goedkeuring van de transactie op de
buitengewone algemene vergadering in stemming wordt
gebracht en benoemt de heer Olijslager tot commissaris
van Fortuna. Hij is exclusief bevoegd te beslissen over
de aard, omvang, inhoud en timing van de door Fortuna
aan haar aandeelhouders te verstrekken informatie met
het oog op de door de algemene vergadering te verlenen
goedkeuring aan de transactie. De bevoegdheid van de
commissaris is beperkt tot deze aangelegenheid en hij zal
geen onderdeel gaan uitmaken van de raad van commissarissen van Fortuna (r.o. 3.18). Het is naar mij bekend de
eerste keer dat de Ondernemingskamer een commissaris
benoemt die geen onderdeel uit zal maken van de raad van
commissarissen.
Adviesrecht ondernemingsraad
Inzake het faillissement van de DA Retailgroep B.V. en
Retail Shared Service Centre B.V. (hierna: ‘DA’) ligt bij de
Hoge Raad voor onder meer de vraag of de ondernemingsraad (hierna: ‘OR’) adviesrecht had (art. 25 WOR) tijdens
het faillissement (Hoge Raad 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:
2017:982). De OR heeft na het uitspreken van het faillissement van DA beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer
tegen het besluit tot overdracht van de activa door DA
aan vennootschap NDS. Zij voert aan dat het bestreden
besluit een besluit is in de zin van artikel 25 lid 1 WOR
en dat deze bepaling ook in faillissement geldt. De OR
is over het besluit niet geïnformeerd, met haar is geen
overleg gevoerd en aan haar is ook geen advies gevraagd.
De Ondernemingskamer wijst het verzoek van de OR af.
De wet geeft geen antwoord op de vraag of het adviesrecht
van de OR ook geldt gedurende faillissement. Ook literatuur en jurisprudentie geven geen uitsluitsel. Volgens de
Ondernemingskamer laat het adviesrecht van de OR zich
niet eenvoudig met het faillissementsrecht rijmen (r.o. 3.6).
Hierbij speelt mee dat de curator de onderneming van de
gefailleerde vennootschappen gedurende de faillissementen niet heeft voortgezet. In cassatie wordt onder meer
geklaagd dat het adviesrecht van artikel 25 WOR niet ziet
op verkoop van goederen op de voet van artikel 176 Fw en
op ontslag van werknemers op de voet van artikel 40 Fw. In
het onderhavige geval vindt echter de verkoop van activa
plaats in het kader van voortzetting of doorstart van de
onderneming door dezelfde of een andere entiteit, waarbij
het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen.
Dit is een adviesplichtig besluit op grond van artikel 25
lid 1 WOR. De Hoge Raad oordeelt dan ook dat het oordeel
van de Ondernemingskamer dat het adviesrecht van de OR
in beginsel niet geldt tijdens faillissement, onjuist is. Ook
het oordeel dat voor de toepasselijkheid van het adviesrecht ten minste vereist is dat de curator de onderneming
voortzet, is volgens de Hoge Raad onjuist. De Hoge Raad
vernietigt de beschikking van de Ondernemingskamer en
wijst het geding terug naar de Ondernemingskamer.

KwartaalSignaal 144  8411

Literatuur
–– B. Assink, L. Timmerman, J.B. Wezeman (red.), De vele
gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders’
(Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht
deel 104), Deventer: Wolters Kluwer 2017;
–– Y. Borrius, M. Holtzer, D.J. Oranje (red.), Geschriften
vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017
(Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 141),
Deventer: Wolters Kluwer 2017;
–– C.D.J. Bulten, B. de Jong e.a., WODC Rapport – Vitale
vennootschappen in veilige handen, Nijmegen: Onderzoekscentrum Onderneming en Recht 2017;
–– F. Eikelboom, De (onmiddellijke) voorzieningen van de
enquêteprocedure (diss. Groningen), Deventer: Wolters
Kluwer 2017;
–– J.B. Huizink, Contractuele samenwerkingsvormen in
beroep en bedrijf, Deventer: Wolters Kluwer 2017;
–– B. Katan, Toerekening van kennis aan rechtspersonen
(diss. Nijmegen; Serie Onderneming en Recht deel 98),
Deventer: Wolters Kluwer 2017;
–– M. van Olffen, Asser 7-VII Maatschap, vennootschap
onder firma en commanditaire vennootschap, Deventer:
Wolters Kluwer 2017;
–– F. Overkleeft, De positie van aandeelhouders in beurs
vennootschappen (diss. Rotterdam; Uitgave vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht deel 103), Deventer:
Wolters Kluwer 2017;
–– G. van Solinge, N. Kreileman, J. van Bekkum (red.),
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.
Nadere terreinverkenning in een uitdijend rechtsgebied
(Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 140),
Deventer: Wolters Kluwer 2017;
–– C. Stokkermans, Sleutels voor personenvennootschaps
recht (diss. Rotterdam; Uitgave vanwege het Instituut
voor Ondernemingsrecht deel 102), Deventer: Wolters
Kluwer 2017.

FINANCIEEL RECHT
AAK20178411
Instituut voor Financieel Recht (IFR), Radboud Universiteit
Nijmegen. Verzorgd door: prof.mr. D. Busch, mr. J.E.C. Gulyás,
mr. A.J.A.D. van den Hurk, mr.drs. P. Laaper, mr. M.B.J. van
Rijn, mr. A.W. van der Vegt, mr. J.W.P.M. van der Velden

PERIODE 1 APRIL – 30 JUNI 2017

1 ALGEMEEN

Internationale ontwikkelingen
FSB consultatie Post-Implementation Evaluation of the
Effects of the G20 Financial Regulatory Reforms
In de periode tussen 11 april en 11 mei 2017 heeft de
Financial Stability Board (FSB) een consultatie gehou-
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den voor een raamwerk voor een Post-Implementation
Evaluation of the Effects of the G20 Financial Regulatory
Reforms. Dit raamwerk zal leidend zijn bij de analyse
of de belangrijkste G20 hervormingen op het gebied van
financieel toezicht de beoogde doelstellingen hebben
bereikt en of er sprake is geweest van onbedoelde effecten. Het is de bedoeling van de FSB dat het raamwerk
voorafgaand aan de G20-bijeenkomst in juli 2017 wordt
gepubliceerd, waarna het in de komende jaren zal worden
toegepast.
FSB peer review corporate governance
Op 28 april 2017 heeft de FSB een peer review gepubliceerd over corporate governance. Het onderzoek maakt
inzichtelijk hoe leden van de FSB de G20/OECD-principes
hebben geïmplementeerd. In het onderzoek worden effectieve praktijken geïdentificeerd en gebieden waarop
nog verdere voortgang kan worden geboekt. Eén van de
conclusies is dat de effectiviteit van de maatregelen beïnvloed kan worden door de toedeling van bevoegdheden aan
verschillende autoriteiten. Verder wordt door de meeste
FSB-leden een vorm van proportionaliteit geboden, vaak
aan de hand van omvang, complexiteit en risicoprofiel van
de organisatie. De FSB doet een aantal aanbevelingen aan
haar leden en aan standard-setters.
FSB sets out next steps on work to strengthen governance
frameworks to mitigate misconduct risks
Op 23 mei 2017 publiceerde de FSB een inventarisatie
van de inspanningen die worden verricht om corporate-
governance-raamwerken te versterken om misconductrisico te mitigeren. De voorgenomen werkzaamheden van
de FSB op dit gebied omvatten: (1) onderzoek op hervormingen ten aanzien van incentives (bijvoorbeeld ten aanzien van governance en compensatie) het gewenste effect
hebben, (2) het verbeteren van wereldwijde gedragsstandaarden op het gebied van fixed income, commodities en
currency markets, (3) herziening van belangrijke financiële
benchmarks.
FSB consults on supplementary guidance to principles and
standards on sound compensation practices
In juni 2017 heeft de FSB een consultatiedocument gepubliceerd met als doel om aanvullende richting te geven ten
behoeve van de FSB Principles and Standards on Sound
Compensation Practices uit 2009. De consultatie staat
open voor reacties tot eind augustus 2017.
FSB issues a report on the financial stability implications
from FinTech
Op 27 juni 2017 heeft de Europese Commissie een analyse
gepubliceerd van de gevolgen van ‘FinTech’ voor de financiële stabiliteit teneinde regulatoire en toezicht-issues toe
identificeren die de aandacht van autoriteiten verdienen.
Er worden door de FSB 10 gebieden geïdentificeerd, waarvan de volgende drie prioriteit hebben voor internationale
samenwerking: (i) de noodzaak om operationeel risico’s
van third-party service-providers te beheersen; (ii) het

mitigeren van cyberrisico; (iii) het monitoren van macrofinanciële risico’s die zouden kunnen opkomen als activiteiten op het gebied van FinTech toenemen.

Europese regelgeving
Midterm review Capital Markets Union
Op 8 juni 2017 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd (COM(2017)292) met betrekking tot het
Mid Term Review of the Capital Markets Union Action
Plan. In de mededeling van de Europese Commissie wordt
verslag gedaan van de tot op heden bereikte resultaten
uit het pakket aan maatregelen uit het in 2015 aangekondigde actieplan. Eveneens wordt verslag gedaan van de
uitkomsten van de door de Europese Commissie, in het
kader van de mid term review gehouden consultatie. Verder kondigt de Europese Commissie om snel drie eerder
aangekondigde initiatieven verder te willen brengen, namelijk eind juni 2017 een voorstel voor een Pan-European
Personal Pension Product (PEPP), in Q4 2017 een voorstel
specifying conflicts of laws rules for third party effects of
transactions in securities and claims, en in Q1 2018 een
voorstel voor een Europees raamwerk voor covered bonds.
Eveneens gaat de Europese Commissie door met voorbereidend werk voor een aantal andere, eerder aangekondigde initiatieven, te weten wijzigingen in Solvency II,
voorzien in 2018, voor de prudentiële behandeling van
private equity en privately placed debt.
Gedelegeerde Verordening van 8 maart 2017 tot aanvulling
van de PRIIPs Verordening
Op 12 april 2017 is de Gedelegeerde Verordening van 8
maart 2017 tot aanvulling van de PRIIPs Verordening
((EU) 1286/2014), gepubliceerd. De verordening dient tot
vaststelling van technische reguleringsnormen voor de
presentatie, de inhoud, de evaluatie en de herziening van
essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor
het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te
verstrekken.
Feedback statement on the public consultation on the
operations of the European Supervisory Authorities
Op 20 juni 2017 heeft de Europese Commissie een feed
back statement gepubliceerd met betrekking tot de consultatie over de review van het functioneren van de Europese
toezichtautoriteiten, die plaatsvond tussen 21 maart en 16
mei 2017.
CMU – overeenstemming over securitisaties
Op 30 mei 2017 heeft de Europese Raad overeenstemming
bereikt met het Europees Parlement over voorstellen om
de securitisatiemarkt in Europa te faciliteren. De overeenstemming betreft: (i) een concept-verordening voor een
Europees raamwerk voor gestandaardiseerde securitisaties; (ii) een concept-verordening met aanpassingen op de
CRR.
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Rapport van het Europees Parlement met betrekking tot
FinTech
Op 28 mei 2017 heeft het ECON-comité van het Europees
Parlement een rapport gepubliceerd over FinTech. In dit
rapport, dat op initiatief van het parlement zelf tot stand
kwam, wordt de noodzaak van een Europees regulatoir
raamwerk voor FinTech benadrukt, waarbij de waarde van
data, cybersecurity, interoperability en digitale vaardigheden worden benadrukt. Dit rapport is bedoeld als input
voor het werk van de taskforce van de Europese Commissie omtrent FinTech.

Nederlandse regelgeving
IMF Financial System Stability Assessment
Op 3 april 2017 heeft het IMF een rapport gepubliceerd
naar aanleiding van haar (periodieke) Financial System
Stability Assessment van Nederland. Het IMF constateert
in haar rapport dat Nederland een groot en wereldwijd
verbonden financieel systeem heeft, dat ongeveer acht keer
de omvang heeft van het Nederlands BNP. In het rapport
doet het IMF een aantal aanbevelingen ten aanzien van
het financieel toezicht in Nederland.
Resultaten consultatie effectiviteit en gewenste mate van
bescherming voor zzp’ers en mkb’ers bij financiële diensten
en producten
Op 12 april 2017 heeft de minister van Financiën de
Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten
van de consultatie naar de effectiviteit en gewenste mate
van bescherming voor zzp’ers en mkb’ers bij financiële
diensten en producten, en over de voorgenomen vervolgstappen. In het merendeel van de consultatiereacties is
volgens de minister betoogd dat de huidige bescherming
van zzp’ers en mkb’ers niet optimaal werkt. Respondenten
zien oplossingen in zowel wetgeving als in zelfregulering.
Op de specifieke beleidsopties opgenomen in het consultatiedocument zijn de reacties niet eenduidig. Een eventuele
uitbreiding van de algemene zorgplicht wordt door respondenten wisselend bejegend.
Mede gegeven het beeld dat naar voren is gekomen uit
de consultatie, wil de minister in eerste instantie inzetten op verbetering van de bescherming van kleinzakelijke
klanten door middel van zelfregulering. De minister roept
verder banken en verzekeraars op om in overleg met
ondernemersvertegenwoordigers de mogelijkheid voor
uitbreiding van toegang tot alternatieve geschillenbeslechting naar kleine ondernemers te onderzoeken, waarbij
aansluiting bij het KiFiD, met het oog op het voorkomen
van versnippering van buitengerechtelijke geschillenbeslechting, de voorkeur van de minister geniet.
Verder acht de minister het (voorlopig) niet opportuun
om de uitbreiding van de reikwijdte van het provisieverbod en de bevoegdheid tot het opleggen van compensatie
op dit moment nader te verkennen. Ten aanzien van de
bevoegdheid om externe experts aan te kunnen stellen zal
de reeds ingezette verkenning daarvan worden gecon-
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tinueerd. De minister had al eerder aangegeven hier in
beginsel positief tegenover te staan maar dit vergt een
zorgvuldige juridische uitwerking.
Consultatie concept-besluit implementatie verordening
essentiële-informatiedocumenten
Ter uitvoering van de verordening essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en
verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten worden het
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
(BGfo), het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële
markten en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector gewijzigd. In de periode van 2 tot en met 30 mei 2017
heeft het ministerie van Financiën hiertoe het conceptbesluit implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten geconsulteerd.
In Nederland geldt op dit moment voor complexe producten de verplichting om een financiële bijsluiter op te
stellen. Omdat veel van deze complexe producten straks
onder het toepassingsbereik van de verordening vallen, zal
deze verplichting komen te vervallen. Alleen voor derde
pijlerpensioenproducten, welke expliciet zijn uitgesloten
van het toepassingsbereik van de verordening, blijft nationaal de verplichting bestaan om een informatiedocument
te verstrekken. Hiervoor is gekozen omdat derdepijlerpensioenproducten qua structuur, werking en te realiseren
doel grote gelijkenis vertonen met de beleggingsproducten
die onder de werking van de verordening vallen. Het informatiedocument voor derdepijlerpensioenproducten is qua
vorm en inhoud gebaseerd op het essentiële-informatiedocument uit de verordening. Deze verplichting zal in het
BGfo worden opgenomen.
Wet implementatie verordening essentiëleinformatiedocumenten
Op 12 april 2017 verscheen de nota naar aanleiding van
het verslag inzake de Wet implementatie verordening
essentiële-informatiedocumenten. De verordening introduceert een nieuw Europees informatiedocument, het
essentiële-informatiedocument (key investor document of
KID) waarin op duidelijke en begrijpelijke wijze essentiële
productinformatie aan de retailbelegger wordt verstrekt.
In de nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt de
minister de vragen van de vaste commissie voor Financiën
die gesteld zijn in het verslag.
De Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten is vervolgens op 21 juni 2017 in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet implementeert de Europese
Verordening (EU) 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIPs). De verordening
is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.
Jaarverslag 2016 AFM
Op 12 april 2017 is het jaarverslag van de AFM gepubliceerd, dat als titel heeft meegekregen: Scherp toezicht
in een veranderend speelveld. De AFM doet onder meer
verslag van de resultaten ten aanzien van de door haar
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voor 2016 gestelde prioriteiten: (i) het verkleinen van de
ongewenste risico’s in de financiële markten door regulier
en thematisch toezicht; (ii) het versterken en vernieuwen
van het toezicht door gericht te investeren in technologie
en methodieken; (iii) het vergroten van de effectiviteit, efficiëntie en wendbaarheid van de organisatie van de AFM.
Wet uitvoering verordening financiële benchmarks
In de periode van 2 tot en met 30 mei 2017 heeft het
ministerie van Financiën het concept-wetsvoorstel voor
de Wet uitvoering verordening financiële benchmarks geconsulteerd. Het wetsvoorstel dient ter uitvoering van de
Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement
en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden
gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en
financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijn
2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) 596/2014
(PbEU 2016, L 171).
Herstelwet financiële markten 2017
Op 13 juni 2017 is de Herstelwet financiële markten 2017
in het Staatsblad gepubliceerd. De Herstelwet financiële
markten 2017 herstelt gebreken en omissies, opgetreden
bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten.
Consultatiereactie Nederland op het consultatiedocument
van de Europese Commissie inzake FinTech
Op 16 juni 2017 heeft de minister van Financiën de Europese Commissie een consultatiereactie op het consultatiedocument van de Europese Commissie inzake FinTech aan
de Tweede Kamer gestuurd. In de reactie wordt ingegaan
op de in het consultatiedocument door de Europese Commissie gestelde vragen.

Rechtspraak
–– CBb 22 februari 2017, ECLI:NL:CBB:2017:46, JOR
2017/133, m.nt. S.M.C. Nuijten (AFM/Y c.s.) (Betrouwbaarheidstoetsing, gebruik van gegevens belastingdienst
niet ontoelaatbaar).

Literatuur
–– A. van der Beek, ‘FinTech en mededingingsrecht: FinTech als “driver of competition”?’, FR 2017, afl. 5;
–– A.J. Boorsma, F.E. de Bruijn, T. Gilhaus & C. de Rond,
‘Kroniek toezicht en handhaving’, FR 2017, afl. 4;
–– R.E. van Esch, ‘Rondom het Nieuws – Het Europese
HvJ en het verstrekken van informatie op een duurzame drager via een persoonlijke berichteninbox op
de website van de online financiëledienstverlener’, FR
2017, afl. 4;
–– C.J. Groffen, ‘Strengere EU equivalentie-eisen’, FR 2017,
afl. 4;
–– F.M.A. ‘t Hart, ‘Rondom het Nieuws. Robo advice’, FR
2017, afl. 5;

–– J.A. Jans & L.J.J. van den Ende, ‘Statische- en dynamische biometrie als onderdeel van sterke cliëntauthenticatie onder PSD2’, FR 2017, afl. 5;
–– G. Kastelein, ‘Rondom het Nieuws – Verdere drang tot
centralisatie van Europees toezicht vereist een herziening van het Europees toezichtkader’, FR 2017, afl. 6;
–– A. Lenaerts & J.E.C. Gulyás, ‘Symposiumverslag “Capital Markets Union”’, FR 2017, afl. 6;
–– M.H. du Marchie Sarvaas & S.A. van Klaarbergen, ‘FinTech en beleggingsdienstverlening’, FR 2017, afl. 5;
–– S.M.C. Nuijten, ‘De geschiktheid van de geschiktheidstoets’, FR 2017, afl. 4;
–– W.A.K. Rank, ‘Aangaan van verplichtingen door een
APF: aansprakelijkheid voor en verhaal van vorderingen uit financiële transacties’, FR 2017, afl. 6;
–– J.A. Voerman & J. Baukema, ‘Het toenemend belang
van elektronisch geld voor FinTech ondernemingen’, FR
2017, afl. 5;
–– T.W.G. de Wit, ‘Bemiddelen in een FinTech omgeving’,
FR 2017, afl. 5;
–– E. van Kranenburg, ‘Onderbuik’, Ondernemingsrecht
2017/46;
–– D. Russchen & J.A. Zwinkels, ‘Versterking transparantie in het financieel toezicht’, Ondernemingsrecht
2017/49;
–– R.A. Stegeman & J. Kerkvliet, Pocket Wft (Boom
Basics), Den Haag: Boom juridisch 2017.

2 BELEGGINGSINSTELLINGEN

Literatuur
–– M.R. Hoekstra, ‘De abi-bewaarder: theorie en praktijk –
There is only so much you can do’, FR 2017, afl. 6;
–– C.J. Groffen, ‘Strengere EU equivalentie-eisen’, FR
2017, afl. 4.

3 BELEGGINGSONDERNEMINGEN

Rechtspraak
–– Rb. Amsterdam 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:
9689 (Renteswap);
–– CBb 25 januari 2017, JOR 2017/132, m.nt. S.M.C. Nuijten (Beleggingsonderneming levert kwartaalrapportage
10 dagen te laat aan. Boete);
–– HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:773 (A./Dexia)
(Effectenleaseovereenkomsten, prejudiciële vraag, schadevaststelling bij ontbinding resp. beëindiging vanwege
wanbetaling lessee);
–– Rb. Amsterdam 3 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:
2970 (Schending klachtplicht. Renteswapovereenkomst);
–– Rb. Amsterdam 24 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:
3681 (Renteswap. Doorkruising UHK onaanvaardbaar)
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–– Rb. Amsterdam 24 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:
3683 (Renteswap. Doorkruising UHK onaanvaardbaar);
–– Rb. Amsterdam 24 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:
3236 (Renteswap. Geen schending zorgplicht);
–– Rb. Amsterdam 31 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:
3839 (Renteswap. Schending zorgplicht);
–– Rb. Amsterdam 31 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:
3842 (Renteswap. Schending zorgplicht);
–– Rb. Amsterdam 14 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:
3805 (Renteswap. Rentevisie).

Literatuur
–– D. Busch, ‘Agency and Principal Dealing Under the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) I & II’,
European Review of Private Law 2017, afl. 2;
–– D. Busch & C.C. van Dam (red.), A Bank’s Duty of Care,
Bloomsbury/Hart 2017, 453 p.;
–– D. Busch, ‘The Private Law Effect of MiFID: Genil and
Beyond’, European Review of Contract Law 2017, afl. 1,
p. 70-93;
–– I.P.M.J. Janssen, De civielrechtelijke zorgplicht van de
beleggingsdienstverlener jegens de niet-particuliere cliënt
(diss. Nijmegen; OO&R-reeks nr. 101), Deventer: Wolters
Kluwer 2017, 455 p.

4 KREDIETINSTELLINGEN

Internationale ontwikkelingen
Werkprogramma Basel Comité
Het Basel Comité voor bankentoezicht heeft in haar
werkprogramma aangegeven de komende jaren de focus te
leggen op het finaliseren en beoordelen van de bestaande
regelgeving, met name met betrekking tot de Basel IIIhervormingen. Verder zal het Comité meer focus leggen op
het verbeteren van doorlopend toezicht door casestudies
te ontwikkelen en best practices te identificeren. Met
name op het gebied van Pillar 2-toezicht, uitvoering van
stresstests, groei van FinTech en de doorrekening van
mogelijke verliezen in de kapitaalsvereisten.

Europese regelgeving
Beproevingen voor de Europese bank afwikkelingregels
Opeenvolgend hebben de banken Monte dei Paschi di Siena
(Italië), Banco Popular (Spanje), Veneto Banca (Italië) en
Banca Popolare di Vicenza (Italië) de Europese afwikkelingsregels voor banken op de proef gesteld. De afwikkelingsregels beogen een bankfaillissement mogelijk te maken
zonder dat dit wijdere systeemrisico’s veroorzaakt. Daarnaast moeten de kosten van de afwikkeling worden gedragen door afschrijving van haar schulden (een zogenaamde
bail-in) in plaats van publieke kapitaalinjecties (bail-out).
Toch heeft de Europese Commissie de Italiaanse overheid
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toestemming gegeven om Monte dei Paschi een kapitaalinjectie toe te dienen. Dit is mogelijk omdat de Europese
afwikkelingregels, onder bepaalde voorwaarden, voorzien in de mogelijkheid van een ‘precautionary recapitalisation’. Hiervoor is vereist dat de bank levensvatbaar is
en de herkapitalisatie nodig is om een ernstige verstoring in de economie of financiële instabiliteit te voorkomen. Deze optie biedt de mogelijkheid om afwikkeling en
de bijbehorende bail-in onder de afwikkelingsregels te
voorkomen. Staatssteunregels eisen echter ook bail-in,
zij het een minder vergaande. Aandeelhouders en junior
obligatiehouders zullen dus moeten bijdragen aan de
herstructureringskosten van de Monte dei Paschi terwijl
senior obligatiehouders en depositohouders worden
ontzien.
Banco Popular is daarentegen wel door de ECB aangemerkt als ‘een falende of waarschijnlijk falende entiteit’
en in afwikkeling geplaatst. Hierop heeft de Single Resolution Board (SRB) alle aandelen en kapitaalinstrumenten van Banco Popular overgedragen aan Banco Santander voor een totaalprijs van 1 euro. Dit ging gepaard met
een volledige bail-in van Banco Populars aandeelhouders
en junior obligatiehouders.
Ook Veneto Banca en Banca Popolare di Vicenza zijn
door de ECB aangemerkt als falende of waarschijnlijk
falende banken. Echter, afwikkeling via de Europese
regels is alleen toegestaan als dat noodzakelijk is in het
algemeen belang. Wanneer dit niet het geval is zal de
bank via de normale nationale insolventieprocedures
worden ontbonden. De SRB is tot de conclusie dat voor
beiden banken afwikkeling via het Europese regime niet
noodzakelijk is, met name dankzij hun geringe omvang.
Als gevolg hiervan komen de Venetiaanse banken in de
normale Italiaanse insolventieprocedures terecht. Een
belangrijk effect hiervan is dat hierdoor de strenge bailin-regels uit het afwikkelingsregime niet van toepassing
zijn. Dit is met name van belang omdat in Italië veel
bankobligaties zijn verkocht aan huishoudens. Hierdoor
zou een bail-in wellicht tot grote maatschappelijke onrust
en politieke repercussies leiden. De Europese Commissie
heeft onder de staatssteunregels de Italiaanse regering
toestemming gegeven € 17 miljard uit te trekken voor de
opsplitsing en liquidatie van de Venetiaanse banken. Alle
spaarders, depositohouders en senior obligatiehouders
van de banken blijven volledig beschermd.
Concluderend kan worden gesteld dat de publieke kapitaalinjecties en beperktere toepassing van bail-in de werking van de Europese afwikkelingsregels ondermijnen.
Deze hebben immers als doel bankcrediteuren de kosten
van een falende bank te laten dragen. Aan de andere kant
is enige flexibiliteit in de regels wellicht gewenst. Zo kan
rekening worden gehouden met specifieke omstandigheden en financiële stabiliteit worden gewaarborgd.

Rechtspraak
–– Beslissing Tuchtcommissie Banken 24 mei 2017, TRB2017-3568 (Privé-uitgaven met zakelijke creditcard);
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–– Beslissing Tuchtcommissie Banken 24 mei 2017, TRB2017-3574 (Bekijken klantgegevens schoonouders;
beroepsverbod);
–– Beslissing Tuchtcommissie Banken 14 juni 2017, TRB2017-3600 (Aanvragen creditcard op naam van klant;
beroepsverbod);
–– Beslissing Tuchtcommissie Banken 14 juni 2017, TRB2017-3532 (Vervalsen accountantsverklaring; beroepsverbod)
–– Beslissing Tuchtcommissie Banken 14 juni 2017, TRB2017-3562 (Zonder toestemming klant geld opnemen
voor eigen gebruik; beroepsverbod);
–– HR 7 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:632 (zorgplicht bank
jegens zakelijke cliënt bij acceptatie cheque);
–– HR 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1107 (Bijzondere
zorgplicht bank. aansprakelijkheid kredietaanbieder);
–– HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1182 (Borgtocht).

Literatuur
–– B. Bierens, ‘Bankrecht in beweging, Over het verleden,
het heden en de toekomst van een functioneel rechtsgebied’, NJB 2017/20;
–– Chr. Hadjiemmanuil, ‘Limits on state-funded bailouts
in the EU bank resolution regime’, EBI Working Paper
Series 2017, afl. 2;
–– P. Laaper & J.W.P.M. van der Velden, ‘Twee jaar bankentuchtrecht onder de loep’, FR 2017, afl. 6;
–– Stichting Tuchtrecht Banken, Jaarverslag 2016, 15 juni
2017;
–– N. Véron, ‘The governance and ownership of significant
euro-area banks’, Bruegel Policy Contribution 2017/15.

5 PENSIOENFONDSEN

Literatuur
–– J.A. Bikker, ‘Bedrijfskosten van pensioenvoorzieningen: pensioenfondsen versus levensverzekeraars’, TPV
2017/13;
–– A.G. van Dijk, ‘Het belang van het belanghebbendenorgaan in een APF’, TPV 2017/22;
–– C.J. Groffen, R.H. Maatman & A. Steneker, ‘Ringfencing,
afgescheiden vermogen en het APF’, TPV 2017/19;
–– R.M.J.M. de Greef, ‘Visitatiecommissie ten prooi aan
salamitactiek’, TPV 2017/17;
–– M. Heemskerk, ‘Kroniek Pensioenrecht 2015-2016’, TRA
2017/51;
–– A.C. Stroeve & D. van der Veer, ‘Nieuwe tegenstrijdig
belangregeling strijdig met paritair bestuursmodel?’,
TPV 2017/12.

Varia
DNB heeft aangekondigd een inventariserend onderzoek
te zullen uitvoeren naar uitbestedingen en de beheersing
van uitbestedingsrisico’s door pensioenfondsen. Ook zal zij

bij middelgrote pensioenfondsen een onderzoek uitvoeren
naar de visie en strategie, en naar de houdbaarheid van
het bedrijfsmodel.
DNB heeft ook de uitkomsten van een eerder onderzoek
naar de beheersing van valutarisico gepubliceerd. DNB
concludeert dat de beheersing van wisselend niveau is en
heeft daarom guidance verstrekt. De guidance richt zich
op het beleid inzake valutarisico, de contracten met vermogensbeheerders, de monitoring van het valutarisico en de
evaluatie van zowel het beleid, als de vermogensbeheerder
en het contract met de vermogensbeheerder.

6 VERZEKERAARS

Internationale ontwikkelingen
IAIS consultatie ICP 13
De International Association of Insurance Supervisors
(IAIS) heeft op 1 juni 2017 een consultatiedocument gepubliceerd omtrent aanpassingen van de huidige principes op het gebied van herverzekering en andere vormen
van risicoverdracht. De consultatie staat open tot en met
31 juli 2017.

Europese regelgeving
Solvency II implementing technical standards on reporting
and disclosure
Op 21 april 2017 heeft EIOPA een voorstel gepubliceerd
voor de Solvency II implementing technical standards on
reporting and disclosure. Tot 8 mei 2017 kon worden ge
reageerd op het voorstel.
EIOPA thema-onderzoek unit-linked verzekeringen
Op 26 april 2017 heeft EIOPA een thema-onderzoek gepubliceerd met betrekking tot issues die verband houden
met consumentenbescherming, veroorzaakt door zakelijke
banden tussen verzekeraars en aanbieders van beleggingsdiensten. Het onderzoek beoogt inzicht te bieden in de ontwikkeling van de unit-linked markt, risico’s die ontstaan
voor consumenten, oorzaken en de financiële impact voor
consumenten.
Aanpasssingen Solvency II Gedelegeerde Verordening voor
infrastructuurbeleggingen
In het kader van de mid term review van de CMU heeft de
Europese Commissie een voorstel gepubliceerd tot aanpassing van Gedelegeerde Verordening Solvency II. Het
doel van de aanpassingen is onder andere om een nieuwe
definitie van ‘infrastructure assets’ te introduceren, die
kunnen profiteren van een gunstigere kapitaalbehandeling dan op dit moment het geval is. Hierdoor worden de
mogelijkheden voor verzekeraars om, onder voorwaarden,
te beleggen in infrastructuurbeleggingen, uitgebreid.
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EIOPA Annual Report 2016
Op 15 juni 2017 heeft EIOPA haar jaarverslag 2016 gepubliceerd. EIOPA is, volgens het begeleidend persbericht, in
2016 voortgegaan met de versterking van toezichtfuncties
met als doel om meer convergentie te bereiken. Naast veel
werkzaamheden op het gebied van Solvency II (waaronder
in dit kwartaal de eerste, maandelijkse, publicatie van
risk-free interest rates) en een rapport over het gebruik van
de langetermijngarantiemaatregelen (LTG) en maatregelen op het gebied van aandelenrisico) heeft EIOPA ook een
stresstest gehouden, een macro-prudentiële benadering
ontwikkeld ten behoeve van de lage-rente-omgeving in
Solvency II, een rapport gepubliceerd op het gebied van
consumententrends en advies gegeven aan de Europese
Commissie, onder andere voor het Pan-European Personal
Pension Product (PEPP), en Key Information Documents
(KIDs) voor PRIIPs. Voor 2017 staat onder andere de CMU
hoog op de agenda van EIOPA.

Rechtspraak
KiFiD, uitspraak Commissie van Beroep 15 juni 2017,
2017-021 (Achmea/Consument)
In september 2016 heeft de Geschillencommissie van
KiFiD in een klacht van Consument tegen Achmea Schadeverzekeringen N.V. geoordeeld dat een verzekeraar zijn
verzekeringsproducten per contractvervaldatum aan mag
passen zolang de aanpassingen beperkt zijn, bijvoorbeeld
een premieverhoging van 10 procent. Verzekeraar heeft
in hoger beroep principieel bezwaar gemaakt tegen het
oordeel dat een premieverhoging van meer dan 10 procent
uitdrukkelijk door de verzekerde moet worden aanvaard.
De Commissie van Beroep van KiFiD oordeelt in hoger
beroep dat in het huidige systeem er voldoende evenwicht
is in rechten en plichten van verzekeraar en verzekerde.
Er is geen goede reden om onderscheid te maken tussen
meer of minder ingrijpende wijzigingen. De Commissie
van Beroep volgt de Verzekeraar in zijn bezwaren. Een
premiestijging – ongeacht hoeveel – kan plaatsvinden bij
stilzwijgende verlenging.
KiFiD, tussenuitspraak Commissie van Beroep 22 juni
2017, 2017-023A (Nationale Nederlanden/Consument)
In maart 2016 heeft de Geschillencommissie van KiFiD in
een klacht van een consument tegen Nationale-Nederlanden geoordeeld dat de verzekeraar bij de totstandkoming
van de beleggingsverzekering is tekortgeschoten in haar
informatieplicht. Aan deze consument was geen informatie
verstrekt over bepaalde kosten (‘eerste kosten’) en ook niet
over het hefboom- en inteereffect, aldus de Geschillencommissie (uitspraak 2016-129). Verzekeraar heeft hiertegen
hoger beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep van
KiFiD. De Commissie van Beroep oordeelt dat NationaleNederlanden op basis van deze verzekeringsovereenkomst
geen eerste kosten in rekening mag brengen. Daarnaast
concludeert de Commissie van Beroep dat Nationale-Nederlanden de consument had moeten informeren over het
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bijzondere risico in verband met het hefboom- en inteer
effect. De consument liep – gezien zijn relatief hoge leeftijd
– het bijzondere risico dat bij tussentijds overlijden van de
verzekerde(n) de beleggingsverzekering voor de einddatum
zonder uitkering zou eindigen, doordat de waarde van de
beleggingen waarin de premie was belegd, ontoereikend
zou zijn om de overlijdensrisicopremies en kosten te voldoen.
Overige rechtspraak
–– Rb. Den Haag 28 juni 2017 (Vereniging Woekerpolis.nl
(e.a.)/Aegon Levensverzekering N.V./Aegon Spaarkas
N.V.) ECLI:NL:RBDHA:2017:7072 (collectieve actie
tegen Aegon over KoersPlan, VermogensPlan en FundPlan in de periode van 1989 tot en met 2004. Riav en
ongeschreven rechtsnormen. Bijzondere zorgplicht?
Onvoldoende voorlichting? Misleiding? Crashrisico.
Fata-morgana-effect. Wilsovereenstemming (hoogte van)
kosten en overlijdensrisicopremie?)
–– Rb. Amsterdam 15 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:
3309 (DNB/Conservatrix en Conservatrix Groep) (goedkeuring overdrachtsplan en toepassing overdrachtsregeling t.a.v. de levensverzekeraar Conservatrix)
–– Hof Amsterdam 4 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:
1980 (Conservatrix en Conservatrix Groep/DNB) (OK;
Enquete; Verzoekster ontvankelijk; afwijzing onderzoek
en onmiddellijke voorzieningen; 2:345 lid 1, 349a lid 2,
350 lid 1 BW).

7 FINANCIËLE MARKTEN

Europese regelgeving
Prospectusverordening Publicatieblad
Op 14 juni 2017 is de Prospectusverordening ((EU)
2017/1129) in het Publicatieblad verschenen. De nieuwe
Prospectusverordening treedt in werking op de twintigste
dag na publicatie in het Publicatieblad. Daarbij zal het
overgrote deel van de bepalingen gefaseerd van kracht
worden binnen 24 maanden na de inwerkingtreding van
de verordening, te weten medio 2019. Zie nader KwartaalSignaal 142 (AAK20178277) & 143 (AAK20178343).
Voorstel amendering EMIR: locatievereiste ‘derde-landen’
CCPs
De Europese Commissie heeft op 13 juni 2017 een voorstel
(2017/0136/COD) gepubliceerd om het toezicht op Central
Counterparties (CCPs) aan te scherpen. Het voorstel bevat
onder meer regels ten aanzien van ‘derde-landen’ CCPs.
Kort gezegd bepaalt het voorstel dat derde-landen-CCPs
die in euro’s-aangeduide derivaten clearen én een systeemrisico vormen voor de Europese financiële markten,
in het uiterste geval gedwongen kunnen worden om te
verplaatsen naar het Europese continent (het locatievereiste). Op deze wijze zouden de bevoegde toezichthouders
(colleges van o.a. nationale toezichthouders, ESMA en de
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ECSB) beter de financiële stabiliteit kunnen waarborgen,
aldus de Europese Commissie. Tot op heden wordt het
overgrote deel van in euro’s aangeduide derivatencontracten gecleard door het London Clearing House, dat een
derde-landenplatform zal worden na de Brexit. Hierdoor
ligt het voorstel erg gevoelig bij het Verenigd Koninkrijk.
Daarnaast wijzen opponenten uit de clearingindustrie op
de stijging van de kosten en onverwachte gevolgen voor
de financiële stabiliteit die uit het voorstel van de kunnen voortvloeien. Het voorstel ligt ter behandeling voor bij
het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Wordt
vervolgd.

–– T.M. Stevens, ‘Eumedion voorstel bescherming minderheidsaandeelhouders’, Ondernemingsrecht 2017/65;
–– J.T. Tegelaar, “‘Fortis is gered.” Geen misleiding door de
staat’, Bb 2017/32.
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Nederlandse regelgeving
Handhaving
Implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik
Op 21 april 2017 is de Regeling tot wijziging van de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft (de Regeling) in de
Staatscourant (2017, 23057) gepubliceerd. De Regeling
implementeert de Uitvoeringsrichtlijn Marktmisbruik met
betrekking tot de melding van daadwerkelijke of potentiële inbreuken op de Verordening Marktmisbruik aan de
bevoegde autoriteiten (Uitvoeringsrichtlijn 2015/2392/EU).
Genoemde uitvoeringsrichtlijn komt voort uit het bepaalde
in artikel 32 van de Verordening Marktmisbruik (Verordening (EU) 596/2014). Ingevolge deze bepaling moeten
autoriteiten die toezien op de naleving van de Verordening
Marktmisbruik over doeltreffende procedures beschikken die het mogelijk maken (potentiële) inbreuken op de
Verordening Marktmisbruik bij hen te melden. In Nederland ziet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toe op de
naleving van de Verordening Marktmisbruik, waardoor zij
over de genoemde procedures dient te beschikken. De Uitvoeringsrichtlijn Marktmisbruik, die door middel van de
Regeling wordt geïmplementeerd, geeft nadere voorschriften voor de inrichting van deze procedures. De Regeling is
op 22 april jl. in werking getreden.

Literatuur
–– P.D. Duyx, ‘Duidelijk zonder overdreven transparantie?
Wat de – uitstelregeling van de – openbaarmakingsplicht van voorwetenschap moet bereiken’, Tijdschrift
voor Sanctierecht & Onderneming 2017, afl. 1;
–– H.J. de Kluiver, N. Lemmers & F.G.H. Kristen, Market
Abuse Regulation: van Europese kaders naar uitleg en
toepassing in Nederland (preadvies MAR), Deventer:
Wolters Kluwer 2017;
–– T. Reutelingsperger & M.L. Seckel, ‘APMs, een handleiding voor de obligatiepraktijk’, TvFR 2017, afl. 3;
–– B.W. Roelvink & R.S. van Boxtel, ‘Voorwetenschap en
openbaar bod: een nieuw kader voor het benaderen van
aandeelhouders (market sounding)’, TOP 2017/77;
–– R.A. Stegeman, D.A. Gerrits & A. Berket, ‘De gevolgen
van de EMIR op de ISDA Credit Support Annex voor
niet-geclearde otc-derivaten (Deel I)’, FR 2017, afl. 6;

€ 41 miljoen boete voor de NS wegens misbruik van
machtspositie bij Limburgse aanbesteding
De ACM heeft op 29 juni 2017 een besluit gepubliceerd,
waarin de ACM de NS een boete van € 41 miljoen oplegt voor misbruik van machtspositie bij de openbare
aanbesteding van het regionale bus- en treinvervoer in
Limburg. In Nederland maakt het overgrote deel van het
spoornetwerk deel uit van het hoofdrailnet. De NS heeft
hierop een machtspositie: de Staat heeft het treinvervoer
op het hoofdrailnet onderhands aan de NS gegund voor de
periode 2015-2025. In 2014 is de provincie Limburg een
openbare aanbestedingsprocedure gestart voor de concessie van het regionale bus- en treinvervoer voor de periode
2016-2031. De concessie omvat twee stoptreindiensten die
voordien nog onderdeel uitmaakten van het hoofdrailnet.
Het afsplitsen van regionale treintrajecten van het hoofd
railnet past in het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om onderdelen van het hoofdrailnet te
decentraliseren. Het ministerie beschouwde de Limburgse
aanbesteding als pilot voor eventuele verdere decentralisatie van het hoofdrailnet. Inschrijvers op de Limburgse
aanbesteding waren de NS (met haar dochteronderneming Abellio), Arriva en Veolia. De ACM stelt dat de NS
de aanbesteding van het Limburgse bus- en treinvervoer
per se wilde winnen om te voorkomen dat concurrenten
in Limburg konden laten zien dat hun regionale treinen
succesvol over hetzelfde spoor zouden kunnen rijden als
de intercity’s van de NS. Dat zou volgens de NS de kans
vergroten dat op den duur ook andere delen van het hoofd
railnet regionaal zouden worden aanbesteed, waardoor de
huidige beschermde positie van de NS zou afkalven. Om
te bewerkstelligen dat Abellio de Limburgse aanbesteding zou winnen heeft de NS volgens de ACM misbruik
gemaakt van haar machtspositie op het hoofdrailnet door:
(i) het doen van een verlieslatend bod op de aanbesteding
via haar dochteronderneming Abellio en (ii) een combinatie van samenhangende gedragingen. Volgens de ACM
zijn de kosten die de NS zou maken met het uitvoeren van
het regionaal openbaar vervoer in Limburg hoger dan de
opbrengsten die zij met die diensten naar verwachting zou
behalen. De NS zou met name het rendement van haar
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bod te positief hebben voorgesteld doordat zij bij het opstellen van het bod uit is gegaan van een zeer sterke groei
van de reizigersopbrengsten in Limburg, zonder dit nader
te onderbouwen. De NS heeft op die manier haar concurrenten de pas afgesneden: concurrenten konden het bod
van de NS niet evenaren of overtreffen zonder zelf verlies
te lijden, ook al zouden zij net zo efficiënt zijn als de NS.
Het bod van de NS komt daarom volgens de ACM neer
op een met artikel 24 Mw en artikel 102 VWEU strijdige
‘roofprijs’. Daarnaast heeft de NS volgens de ACM drie
gedragingen begaan die tezamen en in samenhang bezien
misbruik van machtspositie vormen in de zin van artikel
24 Mw en artikel 102 VWEU. Ten eerste zou de NS bij de
Limburgse aanbesteding vertrouwelijke informatie hebben
gebruikt die zij had verkregen via een ex-directeur van
Veolia (de concessiehouder van het aanbestede openbaar
vervoer op dat moment). Ten tweede zou de NS haar concurrenten Veolia en Arriva hebben benadeeld door traag
en onvolledig te reageren op hun verzoeken om toegang tot
bepaalde diensten en voorzieningen op stations. De NS is
als eigenaar van voorzieningen op stations, zoals servicebalies en wachtruimtes voor medewerkers, verplicht om
concurrenten toegang te geven tot dergelijke voorzieningen. Ten derde zou de NS gedetailleerde reizigersinformatie over het Limburgse bus- en treinvervoer wél aan
haar dochteronderneming Abellio hebben verstrekt, maar
niet aan haar concurrenten Veolia en Arriva. De provincie
Limburg had het regionale bus- en treinvervoer in eerste instantie aan Abellio gegund, maar heeft de gunning
ingetrokken toen onregelmatigheden bij de aanbesteding
aan het licht waren gekomen. De provincie Limburg heeft
het regionale bus- en treinvervoer vervolgens aan Arriva
gegund. (Besluit ACM 29 juni 2017, 16.0691.31.)

Rechtspraak
CBb vernietigt boetebesluiten ACM in
executieveilingenkartel
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft
op 3 juli 2017 de boetes vernietigd die de ACM aan een
groep van meer dan 70 huizenhandelaren had opgelegd
wegens kartelvorming. Volgens de ACM had de groep
handelaren in de jaren 2000-2009 voorafgaand, tijdens en
na afloop van in totaal 2328 executieveilingen deelgenomen aan een aantal gedragingen die tezamen één enkele
inbreuk op het kartelverbod van artikel 6 Mw vormden.
Deze gedragingen hadden volgens de ACM tot doel om de
prijs van een pand op de executieveiling zo laag mogelijk
te houden. De prijs op een executieveiling komt tot stand
in twee fasen. De eerste fase bestaat uit een veiling bij
opbod (‘inzetfase’). De tweede fase van een executieveiling bestaat uit een veiling bij afslag (‘afmijnfase’). In de
afmijnfase begint de veilingmeester met een bedrag dat
hoger ligt dan de inzetprijs en roept vervolgens een steeds
lager wordende reeks bedragen af. Het bedrag waartegen
wordt afgemijnd is ook meteen de prijs die voor het pand
wordt betaald. Volgens de ACM werd in de ‘inzetfase’ uit
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het verband van handelaren een ad-hocgroep gevormd die
onderling ‘plokgeld’ verdeelden (een premie van 1% van de
inzetprijs uitgeloofd aan de hoogste bieder in de inzetfase). In de ‘afmijnfase’ werd vervolgens afgemijnd door
een handelaar die behoorde tot die groep. Die handelaar
werd geacht gelegenheid te geven aan andere betrokken
handelaren om met hem mee te kopen. Als andere handelaren aangaven mee te willen kopen, was het uitgangspunt dat het pand na afloop van de officiële veiling op een
zogenoemde naveiling nogmaals werd verhandeld binnen
die ad-hocgroep. Pas bij een naveiling kwam de marktconforme prijs tot stand. In tegenstelling tot een normale
doorverkoop deelden de handelaren op de naveiling het
verschil tussen de op die naveiling tot stand gekomen
prijs en de officiële veilingprijs. Het CBb acht, in tegenstelling tot de Rechtbank Rotterdam, niet bewezen dat de
huizenhandelaren met hun afspraken over inzetprijs en
plokgeld bij alle 2328 veilingen beoogden om een lagere
prijs te bereiken. Het CBb is van oordeel dat de ACM voor
het overgrote deel van de 2328 veilingen geen bewijs heeft
geleverd voor het plaatsvinden van een naveiling; het CBb
acht dit alleen voor 215 veilingen bewezen. Daarbij heeft
de ACM volgens het CBb voor de veilingen zonder bewijs
van een naveiling niet aangetoond dat het gezamenlijk
inzetten steeds een aanzet vormde voor collusie in de
afmijnfase. Ten aanzien van de 215 veilingen waarvoor
het CBb wél een naveiling bewezen acht, overweegt het
CBb dat om te kunnen beoordelen of uit die 215 veilingen één enkele inbreuk kan worden afgeleid, een nadere
analyse en vervolgens een nadere beoordeling is vereist
van de continuïteit van die gedragingen, de geografische
reikwijdte en spreiding daarvan, en de mate van deelname
van de betrokken handelaren. Het CBb ziet echter geen
aanleiding om de ACM via de bestuurlijke lus van artikel
8:51a Awb in staat te stellen om de geconstateerde gebreken in de besluitvorming, waar het de gedragingen bij die
215 veilingen betreft, te herstellen. Volgens het CBb heeft
de ACM in de procedure voldoende kansen gehad om de
gebreken te herstellen, maar heeft zij die onbenut gelaten.
Het CBb heeft daarom zelf in de zaak voorzien door de
uitspraken van de Rechtbank Rotterdam en de boetebesluiten van de ACM te vernietigen en te bepalen dat de
uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde besluiten.
(CBb 3 juli 2017, ECLI:NL:CBB:2017:204.)
Subsidieverlening voor NIPT in overeenstemming met
staatssteunregels
Op 26 april 2017 heeft de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag geoordeeld dat de regeling op basis
waarvan Nederlandse academische ziekenhuizen die
NIPT’s (niet-invasieve prenatale testen) afnemen aanspraak kunnen maken op subsidie van de Staat, niet hoeft
te worden gestaakt. De NIPT is een test waarbij het bloed
van de moeder wordt gebruikt om te onderzoeken of het
ongeboren kind een ernstige aandoening heeft. Omdat
deze test nog geen onderdeel uitmaakt van het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering, heeft de regering op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid,
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Welzijn en Sport een subsidieregeling ingesteld, waardoor
Nederlandse academische ziekenhuizen NIPT’s voor € 175
kunnen aanbieden. Deze prijs is ongeveer gelijk aan de
prijs voor een combinatietest, waarbij aan de hand van
een kansberekening wordt nagegaan of het ongeboren
kind een ernstige aandoening heeft. Gendia, een Belgisch
bedrijf dat NIPT’s aanbiedt tegen een marktconforme
prijs van € 590 voor Nederlandse vrouwen, komt niet in
aanmerking voor deze subsidie en vordert in kort geding
dat de subsidieregeling wordt gestaakt. Volgens Gendia
is de subsidieregeling in strijd met de staatssteunregels,
omdat de regeling niet is aangemeld bij de Europese
Commissie (Commissie) zoals artikel 108 lid 3 VWEU
voorschrijft. De Staat stelt zich op het standpunt dat de
subsidieregeling weliswaar als staatssteun moet worden
aangemerkt, maar de regeling is vrijgesteld van aanmelding bij de Commissie (en daarmee als geoorloofde staatssteun kwalificeert), omdat de regeling voldoet aan de voorwaarden van het vrijstellingsbesluit voor diensten van
algemeen economisch belang (DAEB-vrijstellingsbesluit)
van de Commissie. De voorzieningenrechter heeft de Staat
in het gelijk gesteld; de subsidieregeling voldoet aan de
voorwaarden van het DAEB-vrijstellingsbesluit. Op grond
van het DAEB-vrijstellingsbesluit is staatssteun verenigbaar met de interne markt en van de verplichting tot aanmelding bij de Commissie vrijgesteld, op voorwaarde dat
sprake is van een dienst van algemeen economisch belang.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de NIPT als
DAEB kan worden aangemerkt. De voorzieningenrechter
volgt het standpunt van de Staat dat het algemeen belang
van de NIPT is gelegen in het feit dat zwangere vrouwen
gelijke toegang moet hebben tot prenatale screening en
er gelijke keuzevrijheid moet zijn tussen de twee beschikbare prenatale tests (de combinatietest die € 168
euro kost en de NIPT). Uit een rapport van de Gezondheidsraad blijkt namelijk dat de kosten van prenatale
tests van invloed kunnen zijn op het percentage vrouwen
dat deelneemt aan prenatale screening en dat wanneer
vrouwen zelf de kosten voor de NIPT als primaire test
moeten dragen dit kan zorgen voor ongelijke toegang tot
prenatale screening. Ook aan de overige voorwaarden
van het DAEB-vrijstellingsbesluit is volgens de voorzieningenrechter voldaan: (i) de academische ziekenhuizen
zijn daadwerkelijk met het beheer van de DAEB belast,
(ii) het bedrag dat jaarlijks per academisch ziekenhuis
beschikbaar is voor de subsidieregeling overschrijdt niet
de grens van € 15 miljoen euro, (iii) de subsidieregeling
bevat een beschrijving van het compensatiemechanisme
en de parameters voor berekening, monitoring en herziening van de compensatie, (iv) de subsidieregeling voorziet
in een regeling die overcompensatie voorkomt. Omdat
de subsidieregeling voldoet aan de voorwaarden van het
DAEB-vrijstellingsbesluit is de subsidieregeling verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de in artikel
108 lid 3 VWEU neergelegde aanmeldingsverplichting bij
de Commissie. (Rechtbank Den Haag 26 april 2017, ECLI:
NL:RBDHA:2017:4278.)

Literatuur
–– P. Heijnsbroek, ‘Commissie mag onrechtmatig door
onderneming gemaakte audio-opnamen gebruiken als
bewijs’, M&M 2017, afl. 3, p. 107-111;
–– M. Bredenoord-Spoek & S. de Jong, ‘Kroniek civiele
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p. 50-61;
–– M. Custers e.a., ‘Kroniek Nederlands mededingingsrecht
2016’, M&M 2017, afl. 2, p. 62-81
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Handhaving
€ 110 miljoen boete voor Facebook wegens misleiding
Commissie bij overname van WhatsApp
Op 18 mei 2017 heeft de Commissie aan Facebook een
boete van in totaal € 110 miljoen opgelegd, omdat Facebook misleidende informatie heeft verstrekt rond de overname van WhatsApp. Facebook heeft in 2014 toen zij het
voornemen om WhatsApp over te nemen aan de Commissie meldde, aan de Commissie laten weten dat gegevens
van gebruikersidentiteiten van Facebook en WhatsApp
niet automatisch aan elkaar kunnen worden gelinkt.
Ruim anderhalf jaar nadat de Commissie de overname
van WhatsApp door Facebook had goedgekeurd, kwam de
Commissie er echter achter dat de technische mogelijkheid
om gegevens van gebruikersidentiteiten van Facebook en
WhatsApp aan elkaar te koppelen wél al in 2014 bestond
en medewerkers van Facebook hiervan destijds ook al op
de hoogte waren. Volgens de Commissie heeft Facebook
dus misleidende informatie verstrekt in 2014. Op grond
van de Concentratieverordening zijn ondernemingen
verplicht om correcte informatie te verstrekken gedurende
het onderzoek van de Commissie naar de gevolgen van een
overname op de concurrentie, omdat de Commissie alleen
op die manier de overname op een effectieve manier kan
beoordelen. Een onderneming die misleidende informatie
heeft verstrekt rond een voorgenomen overname kan een
boete krijgen van maximaal 1% van de omzet die onderneming in het laatste boekjaar heeft gegenereerd. Omdat
Facebook medewerking heeft verleend aan het onderzoek,
heeft de Commissie de boete voor Facebook wegens het
verstrekken van misleidende informatie gematigd tot
€ 110 miljoen. De verstrekking van misleidende informatie
heeft geen invloed op het besluit van de Commissie om de
overname van WhatsApp door Facebook goed te keuren.
(Persbericht Commissie 18 mei 2017, IP/17/1369.)
Boete van € 2,4 miljard voor Google wegens misbruik van
machtspositie
Op 27 juni 2017 heeft de Commissie aan Google een
boete van € 2,4 miljard opgelegd, omdat Google volgens
de Commissie zijn machtspositie als zoekmachine heeft
misbruikt door een ander Googleproduct, de prijsvergelijkingsdienst ‘Google shopping’, illegaal te bevoordelen.
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Met de prijsvergelijkingsdienst kunnen klanten producten
en prijzen online vergelijken en aanbiedingen vinden bij
verschillende onlineverkopers, waaronder webwinkels
van fabrikanten en platforms zoals eBay en Amazon.
Het belangrijkste product van Google is de zoekmachine.
Google heeft sinds 2008 binnen de EER een machtspositie op het gebied van algemene internetzoekdiensten (in
de meeste lidstaten heeft Google zelfs een marktaandeel
van meer dan 90%). Gezien de machtspositie van Google
op het gebied van algemene internetzoekdiensten is de
zoekmachine van Google een belangrijke bron van traffic
voor prijsvergelijkingsdiensten. Google heeft de afgelopen
jaren in 13 EER-landen zijn eigen prijsvergelijkingsdienst
gelanceerd. Volgens de Commissie heeft Google in die
landen zijn eigen prijsvergelijkingsdienst systematisch
een prominente plaats gegeven binnen haar eigen zoekmachine. Wanneer een consument in de zoekmachine een
zoekopdracht ingeeft waarvoor de prijsvergelijkingsdienst
van Google resultaten wil tonen dan worden die resultaten
bovenaan de zoekresultaten weergegeven, terwijl prijsvergelijkingsdiensten van concurrenten, zoals beslist.nl en
kieskeurig.nl, onderaan in de zoekresultaten van Google
worden geplaatst. Uit onderzoek van de Commissie blijkt
dat zelfs de hoogst gerangschikte concurrerende dienst
gemiddeld pas op de vierde pagina van de zoekresultaten
van Google verschijnt. De prijsvergelijkingsdienst van
Google is dus veel zichtbaarder voor klanten in de zoekresultaten van Google, dan concurrerende prijsvergelijkingsdiensten. Sinds Google concurrerende prijsvergelijkingsdiensten onderaan de zoekresultaten plaatst, is volgens
de Commissie bovendien het verkeer naar concurrerende
websites die prijsvergelijkingsdiensten aanbieden substantieel gedaald. De Commissie concludeert dat Google
met het illegaal bevoordelen van zijn eigen prijsvergelijkingsdienst ‘Google shopping’ misbruik maakt van zijn
machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU. De Commissie heeft Google niet alleen een boete van € 2,4 miljard
opgelegd wegens misbruik van machtspositie, maar heeft
Google ook verplicht om de illegale praktijken te beëindigen, en zich te onthouden van elke maatregel die hetzelfde
doel of effect sorteert op straffe van een dwangsom die kan
oplopen tot 5% van de gemiddelde mondiale dagomzet van
Alphabet, de moedermaatschappij van Google. (Persbericht
Commissie 27 juni 2017, IP/17/1784.)
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Wetgeving
Geen GroenLinks, maar wel ChristenUnie?
Bij afronding van dit Kwartaalsignaal is er toch geen
nieuw kabinet VVD-CDA-D66-GroenLinks. Na het afhaken van laatstgenoemde partij zal het interessant zijn
om na verschijning van dit Kwartaalsignaal te zien, of
de ChristenUnie wel vierde coalitiepartner is geworden.
Op deze plaats dus nog geen arbeids- en socialezekerheidsrechtelijke aspecten uit een regeerakkoord. Wel een
signalering van de Wet van 29 maart jl. (Stb. 2017, 290).
Deze bevat als kern het van toepassing verklaren van het
wettelijke minimumloon op sommige overeenkomsten van
opdracht. Nu inwerkingtreding op 1 januari is vastgesteld,
kan ook hierdoor in het onderhavige KwartaalSignaal
onder ‘Rechtspraak’ veel aandacht worden besteed aan
belangrijke rechtspraak betreffende primair arbeidsrechtelijke aspecten van een herstructureringspraktijk zonder
legislatieve grondslag.
Pre-pack
‘Pre-pack’. Dit begrip kan worden beschouwd als verzamelnaam voor een herstructureringswijze inhoudende het tot
in de kleinste details voorbereiden van de overdracht van
een onderneming om deze na faillietverklaring van een
werkgever en afslanking van diens personeelsbestand snel
door te starten. Doel: vermijding van onderbreking van
ondernemingsactiviteiten na een abrupte stopzetting daarvan op of kort na faillietverklaring. Gevolg: behoud van
ondernemingswaarde en veel werkgelegenheid. Vooral dit
laatste zal menig rechter in het licht van het bij het parlement aanhangige wetsvoorstel Continuïteit ondernemingen I hebben aangesproken. De herstructureringspraktijk
werd dan ook omarmd en ondersteund door benoeming
van ‘beoogde’ rechters-commissarissen en ‘beoogde’ curatoren. Voor een werkgever in problemen was het in faillissement vermeend geldende arbeidsrechtelijk regime de ratio
van de ‘pre-pack’. Volgens menig curator bestond er in
faillissement immers een verzwakt of zelfs helemaal geen
OR-adviesrecht. En bij verkoop van (onderdelen van) een
onderneming werden de artikel 7:663 BW inzake overgang
van onderneming door velen niet van toepassing geacht.
Voor een koper was dat laatste aantrekkelijk, omdat de
in de desbetreffende onderneming(sonderdelen) werkzame werknemers na een overgang niet ‘automatisch’ op
diens loonlijst zouden komen te staan. Van dat laatste zou
slechts dan sprake zijn, als de koper en de daardoor geselecteerde werknemers een arbeidsovereenkomst zouden
sluiten. Werknemers waaraan geen nieuwe arbeidsovereenkomst werd aangeboden zouden bij hun gefailleerde
werkgever achterblijven en na ontslag hun werk verliezen.
Bij vele van die werknemers zal dit tot de vraag hebben

8422  KwartaalSignaal 144

sociaal-economisch recht

geleid, of dit allemaal zomaar kon. Op die vraag hebben
Hoge Raad en Hof van Justitie van de EU een medezeggenschaps- resp. arbeidsovereenkomstenrechtelijk antwoord gegeven.

artikel 25, leden 2 tot en met 6 WOR, indien de omstandigheden van het geval dit vergen. OR en curator moeten zich
bij verwezenlijking van de WOR-doeleinden als zodanig
jegens elkaar gedragen naar hetgeen door redelijkheid en
billijkheid wordt gevorderd. (Zie voor de uitspraak bijvoorbeeld ECLI:NL:HR:2017:982 en/of NJB 2017/1287.)

Rechtspraak
OR-advies in faillissement?
Op 2 juni 2017 beantwoordde de Hoge Raad de vraag of er
in faillissement een rol bestaat voor de OR en, zo ja, welke,
als volgt. Het faillissement van een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die een onderneming in stand houdt, leidt
op zichzelf niet ertoe dat die onderneming ophoudt te bestaan of niet langer in stand wordt gehouden. De gevolgen
van de faillietverklaring en de met het faillissement na
te streven doeleinden zijn ook niet zodanig dat de toepasselijkheid van de WOR zich in algemene zin niet verdraagt
met de toepasselijkheid van de Faillissementswet. Voor
zover het faillissementsrecht dat meebrengt, oefent de
curator tijdens het faillissement de bevoegdheden van
de ondernemer uit en is hij als zodanig daarmee op een
lijn te stellen. De enkele omstandigheden dat leveranties
aan franchisenemers zijn stopgezet en dat de curator zich
beperkt tot het uitvoering geven aan het biedingsproces
en de afwikkeling van de boedel zijn ontoereikend voor het
oordeel dat de curator de onderneming niet in stand houdt.
Als de curator op grond van zijn taken en bevoegdheden
op grond van de Faillissementswet alleen dan wel samen
met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste
zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid kan hij
tevens worden aangemerkt als bestuurder in de zin van
de WOR. In die hoedanigheid is hij gehouden ervoor zorg
te dragen dat de voorschriften gesteld bij of krachtens de
WOR tijdens het faillissement worden nageleefd. Het adviesrecht van artikel 25 WOR echter ziet in beginsel niet
op besluiten tot verkoop van goederen op grond van artikel
176 Faillissementswet en die tot ontslag van werknemers
op grond van artikel 40 Faillissementswet, ook niet als
de onderneming door die verkoop of dat ontslag wordt
beëindigd. De handelingen van de curator zijn dan gericht
op liquidatie van het (ondernemings)vermogen, waartoe de
Faillissementswet hem bevoegd maakt. De door voorgenoemd adviesrecht beschermde belangen moeten in een
dergelijk geval wijken voor de belangen van de schuld
eisers bij een voortvarende en voor de boedel zo voordelig
mogelijke afwikkeling. Indien echter de verkoop van activa
plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart
van (delen van) de onderneming door dezelfde of een andere entiteit, waarbij het vooruitzicht bestaat van arbeidsplaatsenbehoud, is een daarop gericht besluit wel artikel
25 WOR-adviesplichtig. Een voortzetting van de onderneming door de curator is daartoe niet vereist. De voorschriften gesteld bij of krachtens de WOR zijn echter niet in alle
gevallen verenigbaar met het faillissement van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de onderneming in stand
houdt en kunnen dan niet onverkort worden toegepast.
Zo mag de curator afwijken van de formele vereisten van

Toepassing artikel 7:663 BW in pre-pack?
Het HvJ EU gaf op 22 juni 2017 antwoord op de prejudiciële vraag van de Rechtbank Midden-Nederland, of de
regelgeving betreffende overgang van onderneming in
geval van een ‘pre-pack-faillissement’ nu wel of niet van
toepassing is (HvJ EU 22 juni 2017, C-126/16, ECLI:EU:
C:2017:489, NJB 2017/1451 (FNV e.a./Smallsteps BV)).
Deze vraag werd gesteld na een ‘pre-pack-herstructurering’ met als kern het faillissement van Estro Groep BV.
Deze vennootschap, met ongeveer 380 vestigingen en rond
3.600 werknemers in het voorjaar van 2014 het grootste
kinderopvangbedrijf in ons land, verzocht op 5 juni 2014
de Amsterdamse rechtbank om een beoogd curator aan te
stellen. Dit geschiedde op 10 juni 2014. Op 20 juni 2014
werd vervolgens Smallsteps B.V. (hierna: Smallsteps)
opgericht om na een faillissement van Estro Groep BV
(hierna: Estro) als doorstartende vennootschap te gaan
fungeren. Het Estro-faillissement werd vervolgens op
5 juli 2014 uitgesproken en nog diezelfde dag werd een
overeenkomst aangaande de overname van een groot deel
van de Estro-kinderopvangverblijven ondertekend tussen
Smallsteps en curator. Deze laatste ontsloeg daarop alle
Estro-werknemers, waarna aan ongeveer 2.600 personen
hiervan door Smallsteps een nieuwe arbeidsovereenkomst
werd aangeboden. Vier ontslagen werkneemsters pikten
dit niet. Volgens hen – en tevens de FNV – zou het op de
Europese Richtlijn betreffende overgang van onderneming
gebaseerde artikel 7:663 BW in geval van de onderhavige
‘pre-pack’ wel degelijk van toepassing zijn geweest, zodat
zij met behoud van hun oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden in dienst zouden zijn gekomen van Smallsteps. Het
HvJ EU zag dat – ernaar gevraagd door de Rechtbank
Midden-Nederland – evenzo:
1 Een ‘pre-pack-faillissement’ valt weliswaar onder het begrip ‘faillissementsprocedure’ in de zin van de Europese
Richtlijn, maar is wel in strijd met de richtlijn, omdat
uiteindelijk geen liquidatie is beoogd;
2 Het economische en sociale pre-packdoel kan noch
verklaren noch rechtvaardigen, dat bij een volledige of
gedeeltelijke overgang van de betrokken onderneming
de werknemers daarvan worden beroofd van de rechten
die de richtlijn hen toekent. Dit is niet anders door de
enkele omstandigheid, dat er tevens een zo hoog mogelijke uitbetaling aan schuldeisers is beoogd;
3 De fase voorafgaand aan de faillietverklaring kent geen
enkele grondslag in de Nederlandse wettelijke regeling.
De pre-pack wordt niet uitgevoerd onder rechterlijk
toezicht, maar door de ondernemingsleiding. Ofschoon
de beoogd curator en de beoogd rechter-commissaris
wel door de rechtbank worden aangesteld, beschikken
zij formeel over geen enkele bevoegdheid en staan zij
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niet onder toezicht van een overheidsinstantie. Ook al
betrekt de curator de rechter-commissaris zeer snel na
de inleiding van het faillissement bij de gang van zaken,
toch zal laatstgenoemde voorafgaand aan de faillietverklaring al zijn geïnformeerd en in feite al hebben
aangegeven geen bezwaar te hebben. Elk eventueel toezicht van een door de richtlijn voorgeschreven bevoegde
overheidsinstantie op de faillissementsprocedure kan
hierdoor grotendeels worden uitgehold.
Gezien het voorgaande oordeelde het HvJ EU, dat de prepack niet voldoet aan alle voorwaarden van de Europese
richtlijn, zodat van de daarin voorziene beschermingsregeling niet kan worden afgeweken – zie voor meer over het
arrest de scriptie-suggestie hieronder.
Billijke vergoeding
Net voor afronding van de concepttekst voor dit KwartaalSignaal verscheen er 30 juni jl. een belangrijke uitspraak
van de Hoge Raad over primair de zogenoemde billijke
vergoeding ex artikel 7:681 BW. Dit is een vergoeding die
door inwerkingtreding van de Wwz door een rechter kan
worden toegekend aan een ontslagen werknemer, als diens
werkgever het ontslag ernstig kan worden verweten. Gevolgen van een dergelijk ontslag kunnen geen grond zijn
voor toekenning van deze vergoeding – daarvoor bestaat
immers bij vele ontslagen de zogenoemde transitievergoeding. Wat volgens de Hoge Raad echter wel kan, is dat
met voorgenoemde gevolgen rekening wordt gehouden
bij de vaststelling van de hoogte van een billijke vergoeding. Dit geldt voor zover die gevolgen zijn toe te rekenen
aan voorgenoemd verwijt (ECLI:NL:HR:2017:1187, NJB
2017/1523). Zie voor een duiding van deze uitspraak naar
alle waarschijnlijkheid de aanstaande NJB-kroniek van
Barentsen & Sagel.
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BELASTINGRECHT
Scriptiesuggestie
Continuïteit ondernemingen?
Het hierboven besproken HvJ EU-arrest is gewezen naar
aanleiding van een prejudiciële vraag van de Nederlandse
rechter. Deze laatste zal in de aanhangige procedure naar
alle waarschijnlijkheid oordelen, dat de desbetreffende
werknemers door artikel 7:663 BW mee zijn overgegaan
met de onderneming. Daarmee is niet alleen de arbeidsrechtelijke doelstelling van de desbetreffende pre-pack
niet bereikt. Niet uit te sluiten valt immers, dat de
doorstartende vennootschap Smallsteps in grote bedrijfseconomische problemen kan geraken. En nu datzelfde ook
zal kunnen gelden voor andere doorstartende ‘pre-packvennootschappen’ met potentieel vergaande negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid daarin, ontstaat de vraag
of er wellicht een vorm van pre-pack denkbaar is die wel
aan de eisen van het HvJ EU voldoet. Is er kijkend naar
het HvJ EU-arrest (i.h.b. naar de punten 1 t/m 3 hierboven) wellicht toch een legislatief gelegitimeerde vorm van
pre-pack-herstructurering in ons land denkbaar?

AAK20178423
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Wet- en regelgeving
Mini-enquête fiscale constructies
In het voorjaar vond de mini-enquête naar fiscale constructies plaats (zie voor een overzicht van de verhoren:
https://debatgemist.tweedekamer.nl). De parlementaire
ondervragingscommissie Fiscale constructies heeft een
bont gezelschap deskundigen uitgenodigd: functionarissen
van de fiscus, wetenschappers, journalisten, maar bijvoorbeeld ook Gregory Elias, weldoener en trustadviseur die
miljonairs helpt bij belastingconstructies (zie: ‘Geliefd
loket voor rijke Nederlanders’, NRC Handelsblad 8 juni
2017). Tijdens de verhoren, die onder ede plaatsvonden,
werd – vaak terloops – heel wat jargon gebruikt: termen
als ‘afgezonderd particulier vermogen’, ‘mismatch’ en
‘klapdag’ passeerden geregeld de revue (‘Ongelijke strijd
tegen fiscale trucs’, NRC Handelsblad 10 juni 2017). Ook
kwam het begrip ‘pleitbaar standpunt’ meer dan eens ter
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sprake. Dergelijke standpunten kunnen een rol spelen bij
de advisering van fiscale constructies door belastingadviseurs. Een pleitbaar standpunt is, in de formulering van
de ondervragingscommissie, een belastingaangifte waarbij
kan worden volgehouden dat die niet opzettelijk onjuist
is (Kamerstukken II 2016/17, 34566, 3, p. 12). De verhoren
zelf hebben aardige informatie opgeleverd. Zo verklaarde
een medewerker van de afdeling Constructiebestrijding
van de Belastingdienst, dat de vorig jaar april verschenen
‘Panama Papers’ alleen maar namen hebben opgeleverd,
en niet hebben geleid tot de ontdekking van onbekende
vermogens (‘Belastingdienst: Panama Papers hielpen ons
niet verder bij opsporing fraudeurs’, NRC Handelsblad
8 juni 2017, p. 2). Wie de fiscus wat dat betreft een handje
zou willen helpen, zou als tipgever kunnen optreden, als
hij tenminste over relevante informatie beschikt. Tipgevers die de fiscus kunnen informeren over belastingfraude,
schijnen namelijk tipgeld te kunnen bedingen, dat stelt
althans advocaat Pennino (zie: ‘Wie met tip fiscus extra
inkomsten bezorgt, kan tipgeld bedingen’, NRC Handels
blad 31 mei 2017).
Maar om terug te keren naar de mini-enquête: op 5 juli
2017 heeft de parlementaire ondervragingscommissie verslag uitgebracht (Kamerstukken II 2016/17, 34566, 3). Het
verslag is getiteld: ‘Papieren werkelijkheid’. De titel
‘geeft weer wat de commissie tijdens haar verhoren onder ede waarnam: de betrokkenen bij doelvennootschappen, trustkantoren en belastingadviseurs creëren
een papieren werkelijkheid. Met gebruik van belastingadviezen en de diensten
van trustkantoren kan aan wettelijke vereisten worden voldaan, zonder dat
hierbij de geest van de wet in acht wordt genomen’ (Kamerstukken II 2016/17,
34566, 3, p. 18).

Een van de bevindingen van de commissie is dat de
betrokkenen (notarissen, belastingadviseurs, trustkantoren e.d.) zich weliswaar aan de letter van de wet houden,
maar niet uit eigen beweging handelen in overeenstemming met de geest van de wet. Met concrete maatregelen
komt de commissie niet. Zij verzoekt de Tweede Kamer
om de bevindingen van het onderzoek mee te nemen bij
de behandeling van aankomende wetgeving (zie daarover ook: M.P.A. Spanjers, ‘Papieren werkelijkheid’, WFR
2017/149).
Nederland betaalt als lokkertje mee aan fiscalisten van
multinationals
Dat het belangrijk is dat multinationals zich in Nederland vestigen, zal niemand ontkennen. Zij zorgen voor
investeringen en werkgelegenheid. Onlangs is onthuld
dat een agentschap van het ministerie van Economische
Zaken meebetaalt aan fiscalisten die voor multinationals
uitdokteren hoe zij in Nederland zo min mogelijk belasting betalen, om het enigszins gechargeerd uit te drukken
(‘Kom hierheen, wij betalen de rekening’, NRC Handels
blad 1 juni 2017). Deze praktijk wordt door het parlement
terecht als onwenselijk beschouwd (‘Kamermeerderheid eist eind aan “belastingontwijkingssubsidie”’, NRC
Handelsblad 2 juni 2017). De slag om multinationals, die
vanwege de aanstaande Brexit hoogstwaarschijnlijk zal
toenemen, omdat verwacht mag worden dat het Verenigd

Koninkrijk zal stunten met tarieven of de fiscale trukendoos anderszins zal openen, zal dus op een andere manier
moeten worden gevoerd.
Wetsvoorstel terugvordering staatssteun
Op 4 juli 2017 is het Wetsvoorstel ‘Wet terugvordering
staatssteun’ aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamer
stukken II 2016/17, 34753, 1-4). De wet biedt een regeling
ter uitvoering van de verplichting tot terugvordering van
staatssteun. De terugvordering zal zoveel mogelijk moeten
plaatsvinden door middel van het bestaande instrumentarium (navordering, naheffing van niet of te weinig geheven
belasting).
Btw-behandeling van vouchers
Onlangs is een wetsvoorstel inzake de btw-behandeling
van vouchers naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamer
stukken II 2016/17, 34755, 1-4). Het voorstel strekt ertoe
om de zogenoemde Europese voucherrichtlijn te implementeren; de bepalingen ervan moeten de lidstaten met
ingang van 1 januari 2019 toepassen. Een voucher wordt
omschreven ‘als een instrument ten aanzien waarvan de
verplichting bestaat dat instrument als tegenprestatie
of gedeeltelijke tegenprestatie voor leveringen of diensten te aanvaarden’. Zo’n instrument is bijvoorbeeld een
boekenbon. Op het moment dat een dergelijke bon wordt
verkocht, en een dergelijke bon alleen in Nederland bij
winkels kan worden ingewisseld voor de aankoop van een
ouderwets gedrukt boek of tijdschrift, is bekend hoeveel
btw verschuldigd zal zijn bij inwisseling daarvan (een
zogenoemde voucher voor enkelvoudig gebruik). Dergelijke
vouchers worden op het moment van verkoop in de heffing
betrokken. Vouchers die zien op meervoudig gebruik, dat
wil zeggen vouchers waarvan op het moment van uitgifte
niet bekend is hoeveel of waar btw verschuldigd zal zijn
bij het gebruik daarvan (zoals bij bepaalde cadeaubonnen), blijven bij uitgifte daarvan buiten de heffing (zie de
nieuwe artikelen 28zh en 29zi Wet op de omzetbelasting
1968). Kortingsbonnen zijn geen vouchers. Opgemerkt
zij dat toegangskaartjes voor bijvoorbeeld bioscopen en
musea, vervoerbewijzen en dergelijke nu reeds worden
gezien als een (vooruit)betaling voor de diensten waarvoor
zij worden uitgegeven. Daarin komt geen verandering.
Dergelijke kaartjes en bewijs vallen onder de definitie van
vouchers voor enkelvoudig gebruik en worden als zodanig
in de heffing betrokken op het tijdstip van de aankoop
daarvan. Het wetsvoorstel leidt vooral tot wijzigingen voor
ondernemers die cadeaubonnen uitgeven of verkopen.

Jurisprudentie
Verhuurderheffing beheerder hofjeswoningen
Vorig jaar zijn de eerste zaken over de verhuurderheffing
aanhangig gemaakt bij de Hoge Raad. Een van de zaken
gaat over een liefdadige stichting die hofjeswoningen beheert. Voor dergelijke stichtingen kan de heffing disproportioneel uitpakken, onder meer omdat de aan de bewoners
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in rekening gebrachte huur minder bedraagt dan de kosten die verband houden met de exploitatie, inclusief (zakelijke) belastingen (zie daarover het jaarverslag van de
Hoge Raad over 2016, p. 52). In één van deze zaken heeft
de Hoge Raad uitspraak gedaan (HR 23 juni 2017, ECLI:
NL:HR:2017:1131, nr. 16/00967, V-N 2017/32.18). De zaak
draaide om de vraag of sprake was van woningen die
voor de verhuur zijn bestemd. Bij de beoordeling van deze
vraag moet volgens de Hoge Raad aansluiting worden gezocht bij het civielrechtelijke huurbegrip (art. 7:201 BW).
Als de betalingsverplichting ‘niet van elke reële betekenis
is ontbloot’ en de hoogte van de maandelijks te betalen
bedragen verband houdt met het woongenot dat de bewoners aan de woningen ontlenen, is sprake van huur (en
niet van bruikleen). Dit houdt in, en dat is cruciaal, dat
de beheerder in de onderhavige zaak verhuurderheffing
is verschuldigd, omdat deze heffing een belasting is die
wordt geheven van degene die op 1 januari van enig jaar
(meer dan tien) huurwoningen verhuurt.
Taxplanningstructuur in strijd met doel en strekking van
de wet, maar wel pleitbaar
Dat bepaalde vormen van tax planning de belastingrechter te ver gaan, leren enkele zaken waarin de Hoge Raad
dit voorjaar arrest heeft gewezen. Het belastingvoordeel
dat een bankconcern – het betreft Credit Suisse, dat is
algemeen bekend – wilde creëren door gebruik te maken
van zogenoemde winstvennootschappen kan niet door de
beugel. Credit Suisse kocht aandelen in vennootschappen
die kort daarvoor hun onderneming hadden verkocht en
daardoor grote boekwinsten hadden behaald. Vervolgens
namen de gekochte vennootschappen binnen het bankconcern grote leningen op. Door de aftrekbare rentelast
die daardoor ontstond zou de heffing van vennootschapsbelasting over de ‘gekochte’ boekwinsten worden tenietgedaan. Deze vorm van belastingverijdeling kan volgens
de Hoge Raad niet worden aanvaard. Het toestaan van
de renteaftrek zou in de ogen van de Hoge Raad leiden
tot een onaanvaardbare verijdeling van de heffing van
belasting die door belanghebbenden verschuldigd zou zijn
ter zake van de ten tijde van de overname reeds behaalde
winst, zodat met toepassing van het leerstuk van fraus
legis die aftrek in zoverre wordt verhinderd. Tot het
bedrag van de ‘gekochte’ boekwinsten wordt de rente op
de interne leningen bij de winstvennootschappen niet in
aftrek toegelaten. Daardoor blijft de belastingheffing over
hun boekwinsten gehandhaafd. Het restant van de rente
is wel aftrekbaar, maar alleen van ‘eigen’ winsten van
het concern (HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:638,
nr. 15/05278, V-N 2017/22.9, het zogenoemde kernarrest
Credit Suisse).
In een van de zaken heeft de Hoge Raad zich nader
uitgesproken over het opleggen van een zogenoemde
vergrijpboete in het geval zou blijken dat een belastingplichtige een onjuiste aangifte heeft gedaan. De Hoge
Raad oordeelt dat een zodanige boete achterwege moet
blijven als de belastingplichtige niettemin kon en mocht
menen een juiste aangifte te hebben gedaan, ook al wordt
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die aangifte later door de rechter onjuist bevonden. De
argumenten voor het standpunt dat is ingenomen bij het
doen van de aangifte moeten objectief worden beoordeeld.
Verder oordeelt de Hoge Raad dat voor strafvervolging een
vergelijkbare maatstaf geldt. Een aangifte is niet opzettelijk onjuist gedaan als, al dan niet achteraf, de betrokkene
daarin een pleitbaar standpunt innam. Voor de zaken die
de Hoge Raad in deze arresten heeft afgedaan, betekent dit
dat de opgelegde vergrijpboete moest komen te vervallen.
Omzetbelasting
Op het terrein van de omzetbelasting (btw) verschijnt
vrijwel wekelijks (Europese) rechtspraak die de moeite
van het bestuderen waard is. Zo heeft, om een voorbeeld te
geven, de Hoge Raad de rechtspraktijk nog eens duidelijk
gemaakt dat, om een verrichte prestatie voor de heffing
van omzetbelasting niet als zodanig te behandelen, het
essentieel is vast te stellen dat het wezenlijke doel van de
opzet enkel is geweest een fiscaal voordeel te verkrijgen
(HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:979, nr. 16/01568,
NTFR 2017/1423).
Enkele weken eerder, op 21 april 2017, heeft de Hoge
Raad een viertal uitspraken gedaan over btw die moet
worden betaald over het privégebruik van auto’s van
de zaak (art. 4, lid 2, Wet op de omzetbelasting 1968).
Ter zake van dat gebruik is btw verschuldigd bij wijze
van correctie op de btw die de ondernemer in aftrek kan
brengen voor zover die btw verband houdt met zakelijke
kosten van de auto. Anders gezegd: de ondernemer is –
indien voor het gebruik van de auto geen vergoeding wordt
ontvangen – btw verschuldigd over de kosten van het
privégebruik. Omdat deze kosten niet altijd gemakkelijk
zijn vast te stellen, heeft de staatssecretaris in een besluit
kenbaar gemaakt dat ondernemers ervoor mogen kiezen
voor het privégebruik 2,7% van de catalogusprijs van de
auto aan btw te betalen (de zogenoemde forfaitaire regeling). De Hoge Raad heeft geoordeeld dat als het gebruik
van de forfaitaire regeling ertoe leidt dat de ondernemer
meer btw heeft betaald dan de aan het privégebruik toe
te rekenen (werkelijke) kosten, de ondernemer in zoverre
recht heeft op een teruggave van btw (zie onder meer: HR
21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:711, nr. 15/02004, V-N
2017/22.17).
Om te bepalen in hoeverre een auto voor privédoeleinden is gebruikt, kan een kilometeradministratie goede
diensten bewijzen. Ontbreekt zo’n administratie, dan moet
de omvang van het privégebruik met inachtneming van
alle omstandigheden van het geval in redelijkheid worden bepaald. Bij deze beoordeling moeten verschillende
omstandigheden in aanmerking worden genomen, zoals de
aard van de onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor de aangeschafte auto binnen die onderneming bruikbaar is, alsmede de positie en de werkzaamheden binnen
de onderneming van degene die de auto gebruikt, en voorts
hetgeen bekend is omtrent de wijze waarop de auto voor
privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt zoals
voor woon-werkverkeer (r.o. 2.4.4). In zoverre verschaft de
Hoge Raad de rechtspraktijk houvast.
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Pensioen- en lijfrenteaanspraken in verdragssituaties
Onlangs heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoord over een precaire kwestie, namelijk de fiscale
behandeling van pensioen- en lijfrenteaanspraken in
verdragssituaties. Vragen over deze kwestie waren hem
voorgelegd door Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het
oordeel van de Hoge Raad komt erop neer dat Nederland
lijfrentepremies die zijn betaald vóór 1 januari 2001 of
na 15 juli 2009 en van het inkomen zijn afgetrokken bij
emigratie naar Frankrijk kan belasten. Zodanige heffing
is niet in strijd met het tussen Nederland en Frankrijk
geldende belastingverdrag. Hetzelfde geldt voor pensioenpremies voldaan na 15 juli 2009 (HR 14 juli 2017, ECLI:
NL:HR:2017:1324, nr. 17/01256, NTFR 2017/1862).

Scriptiesuggestie(s)
Bestuursprocesrecht. Op dit terrein wemelt het van de
interessante onderwerpen. Zie bijv. de in NTB 2017/17 gepubliceerde kroniek voor enkele thema’s (bewijsrecht, bijzondere procedures), en om concreter te worden: Ars Aequi
mei 2017, p. 388 e.v. (AA20170388), inzake onrechtmatig
verkregen bewijsmateriaal in het bestuursprocesrecht;
Btw in de USA. In zijn op 19 mei 2017 gehouden afscheidscollege ging R.A. Wolf, tot voor kort bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in op enkele
voorstellen die in de belastingplannen van de Republikeinen zijn te vinden. Wolf behandelt onder meer ideeën die
uiteindelijk niet zijn opgenomen in de belastingplannen
van Trump, en daarin zijn voldoende aanknopingspunten
te vinden voor een scriptie. Zie: R.A. Wolf, ‘De border tax
van Trump: zo gek nog niet?’ (Opinie), NTFR 2017/1115,
p. 1-4 en – eveneens van zijn hand – BTW in de USA? Over
cash flow taxation, border adjustments en VAT, Den Haag:
Sdu Uitgevers 2017. Een verslag van zijn afscheidscollege
is te vinden in: WFR 2017/128;
D. Brüll. De fiscalist (en antroposoof) Dieter Brüll (19221996) is een boeiende figuur, die ook de huidige generatie
fiscalisten kan inspireren, zo bleek eind vorig jaar toen
een symposium werd georganiseerd dat in het teken stond
van zijn persoon en de door hem gehuldigde opvattingen
(‘Rondom Brüll’, WFR 2017/118, p. 743-751, de aldaar aangehaalde publicaties, en L.G.M. Stevens, ‘Quod licet Iovi,
non licet bovi’ (Column), WFR 2017/145, p. 906-907);
Transparante bv. Volgens Bobeldijk verdient de transparante bv een ‘eerlijke kans’ (A.C.P. Bobeldijk, ‘De transparante BV’, WFR 2017/115, p. 729). Een ondernemer die
zijn onderneming (vanwege aansprakelijkheidsoogpunt)
in bv-vorm wenst uit te oefenen zou volgens Bobeldijk de
mogelijkheid moeten worden gegeven zijn bv voor fiscale
doeleinden als transparant aan te merken.

Literatuur
Aan fiscale proefschriften bestaat geen gebrek. Op donderdag 11 mei 2017 is E. Ros aan de Erasmus Universiteit gepromoveerd op het proefschrift EU citizenship and
direct taxation. De studie van Ros gaat over het burger-

schap van de Europese Unie en de invulling die het Hof
van Justitie van de EU daaraan heeft gegeven (zie nader
WFR 2017/100, p. 624-625). Enkele weken later, op vrijdag
9 juni jl., promoveerde Wijsman aan dezelfde universiteit
op een vuistdikke studie naar de toepassing van het nemotenetur-beginsel in belastingzaken. De onderzoeksvraag
die de auteur heeft getracht te beantwoorden, is of het
nemo-tenetur-beginsel in Nederlandse punitieve belastingzaken voldoende tot gelding komt (p. 18). Wijsman komt
onder meer tot de bevinding dat de invulling die de belastingkamer van de Hoge Raad in fiscale (boete)zaken aan
het nemo-tenetur-beginsel geeft, voldoende steun vindt in
de Straatsburgse rechtspraak (zie voor een indruk van het
proefschrift ook: WFR 2017/119, p. 752). Het proefschrift is
verschenen in de serie Fiscale monografieën van Wolters
Kluwer (nr. 150).
Een voormalig redacteur van NRC Handelsblad en
Italiëkenner Ben van de Velden heeft een aardig, wat
impressionistisch boek geschreven over de Italiaanse en
Nederlandse kijk op belastingen. Het boek is gebaseerd op
gesprekken die hij voerde met vaak willekeurige mensen
over de overheid, de voorzieningen die zij biedt, het ontduiken van belasting en in verband daarmee de vraag naar de
inhoud en betekenis van het begrip belastingmoraal (Ben
van de Velden, Eerlijke bedriegers. Wat Italianen en Neder
landers over belastingen denken, Amsterdam: AthenaeumPolak & Van Gennep 2017).
–– P.G.H. Albert, De onzakelijke lening, Deventer: Wolters
Kluwer 2017;
–– H.P.A.M. van Arendonk (red.), Wegwijs in de Inkomsten
belasting (12e druk), Den Haag: Sdu Uitgevers 2017;
–– H.P.A.M. van Arendonk (red.), Wegwijs in de Belasting
heffing van ondernemingen (13e druk), Den Haag: Sdu
Uitgevers 2017;
–– A.R. Autar e.a. (red.), Compendium Familie-erfgoedstra
tegie, Den Haag: Sdu Uitgevers 2017;
–– W.J. Blokland, ‘Het economische karakter van het houden van aandelen in de btw’, NTFR-B 2017/22, p. 12-17;
–– H.J. Bresser e.a., Belastingrecht in Hoofdlijnen (6e
druk), Deventer: Wolters Kluwer 2017;
–– J.J. van den Broek, ‘De fiscale vestigingsplaatsfictie, een
achterhaald verschijnsel’ (Opinie), NTFR 2017/1845,
p. 1-4;
–– W. Burgerhart, ‘Wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht fiscaal gewogen’, NTFR-B 2017/25, p. 5-10;
–– J.J. Buijze, Wet uitfaseren pensioen in eigen beheer en
overige fiscale pensioenmaatregelen, Den Haag: Sdu
Uitgevers 2017;
–– S.B. Cornielje, ‘De overgang van de onderneming in de
omzetbelasting’, TFO 2017/151;
–– P.H. Eenhoorn & M.L. Kawka, Wegwijs in de Loonbelas
ting (12e druk), Den Haag: Sdu Uitgevers 2017;
–– P.H.J. Essers, ‘Nudging’ (Opinie), WFR 2017/105, p. 668669;
–– J. Ganzeveld & M.J.A.M. van Gijlswijk, ‘Bedrijfsopvolgingsregeling: enkele praktijkontwikkelingen’, FTV
2017/31, p. 5-11;
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–– J. Gooijer & L.J.A. Pieterse, ‘Verplaatsing van een onderneming (deel 1); lijnen in de rechtspraak’, NTFR-B
2017/20, p. 1-6;
–– J.M. van der Heijden & A.O. Lubbers, ‘Feiten en omstandigheden bij het opstellen van een fiscale openingsbalans’, WFR 2017/110, p. 694-700;
–– E.J.W. Heithuis, (R)emigratie en immigratie van de aan
merkelijkbelanghouder, Deventer: Wolters Kluwer 2017;
–– E.J.W. Heithuis (red.), Compendium vennootschapsbelas
ting (16e druk), Deventer: Wolters Kluwer 2017;
–– A.W. Hofman, ‘Winstsplitsing in het fiscale-eenheids
regime’, WFR 2017/152, p. 945-951;
–– P. Kavelaars, ‘Internationale fiscale transitie’, TFO
2017/150.5;
–– W.C.M. Martens, De deelnemingsvrijstelling in de Wet op
de vennootschapsbelasting (10e druk), Deventer: Wolters
Kluwer 2017;
–– R.N.G. van der Paardt, ‘Btw-herziening op investeringsgoederen en straks ook op kostbare diensten?’, WPNR
2017/7157, p. 505-506;
–– E.B. Pechler, ‘Navordering bij kenbare vergissingen. Opmerkingen over de ontwikkeling van een leerstuk’, TFB
2017/4, p. 12-17;
–– J.J.G. Sijstermans, Wegwijs in de (inter)nationale
verzekerings- en premieplicht (3e druk), Den Haag: Sdu
Uitgevers 2017;
–– N.J.M. Sjerps, ‘Hoge Raad geeft nadere invulling aan woningbegrip overdrachtsbelasting’, FTV 2017/26, p. 14-21;
–– R.C. de Smit, ‘Maakt de Hoge Raad handel in latente
winstvennootschappen mogelijk?’ (Opinie), NTFR
2017/1298, p. 1-3;
–– G.M.C.M. Staats, Einde DGA-pensioen in eigen beheer,
Deventer: Wolters Kluwer 2017;
–– L.C.A. Wijsman, Nemo tenetur in belastingzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2017.
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Regelgeving en beleid
Ten eerste twee nieuwsberichten van het Commissariaat
voor de Media. Op 29 juni jl. presenteerde collegevoorzitter
Madeleine de Cock Buning een jubileumeditie van de Mediamonitor, een jaarlijkse rapportage van mediaontwikkelingen: 15 jaar Mediamonitor. Van mediaconcentratie naar
mediagebruik. Een van de opvallende conclusies is dat de
pluriformiteit van de Nederlandse media zou afnemen.
Het lijkt een ogenschijnlijke tegenstelling in het huidige
internettijdperk. Mensen zoeken gericht informatie op
internet en komen in hun eigen informatie-bubbel terecht.
Daarbij wordt gesteld: ‘Als we onze informatievoorziening
overlaten aan algoritmes, hoe weten we dan of we goed
worden geïnformeerd?’ (zie www.cvdm.nl). Een dag later,
op 30 juni, publiceerde het commissariaat een document
dat de samenwerkingsmogelijkheden van de publieke om-
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roep met andere partijen verduidelijkt met het oog op een
toekomstbestendige, pluriforme mediasector. Vragen die
aan de orde komen rond publiek-private initiatieven zijn
bijvoorbeeld of een met publiek geld gefinancierde omroep,
op grond van de Mediawet, een nieuwsapp mag ontwikkelen met een regionaal dagblad of een festival mag organiseren met een culturele instelling (zie www.cvdm.nl).
Verder heeft de Eerste Kamer, te midden van veel
commotie, begin juli jl. ingestemd met de nieuwe zogenoemde ‘aftapwet’ of ‘sleepnetwet’. Het wetsvoorstel dat
de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)
vervangt heeft deze naam gekregen door de mogelijkheid
om op grote schaal communicatie over internetkabels te
onderscheppen en hierbij persoonsgegevens te verwerken.
Hierover hebben verschillende instanties hun zorgen
uitgesproken, zoals de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zelf, het College voor de
Rechten van de Mens, de Raad voor de rechtspraak en de
Raad van Europa (Handelingen I 2016/17, 35, item 6, p. 7).
Ook maatschappelijke organisaties zoals privacywaakhond
Bits of Freedom en Free Press Unlimited hebben kritiek
geuit over de gevolgen van deze wet voor de privacy en
journalistieke bronbescherming. Wat het laatste betreft,
bestaan er vooral bedenkingen wat betreft de mogelijkheid
dat communicatie tussen journalisten en hun bronnen in
het sleepnet verstrikt raken. Waar er voor vertrouwelijke
communicatie tussen advocaten en cliënten een bepaling
in de wet is opgenomen dat dergelijke door het ‘sleepnet’
‘opgeviste’ communicatie wordt vernietigd (art. 27(2)),
geldt dit voor journalisten en hun bronnen niet. Free Press
Unlimited vreest dat bronnen door dit risico op aftapping,
en verlies van anonimiteit als gevolg, terughoudender
zullen zijn in het delen van informatie met journalisten.
Een afname van journalistieke bijdragen aan onderwerpen
die relevant zijn voor het maatschappelijke debat komt de
democratische samenleving niet ten goede (zie de website
van Free Press Unlimited).
Aan privacy gerelateerde kritiek die op het wetsvoorstel werd geuit in het debat in de Eerste Kamer omvatte
onder meer de kwestie van bulkinterceptie en het verzamelen van gegevens die geen strafbare feiten betreffen.
Met andere woorden: dergelijke (ongerichte) maatregelen
treffen (de privacy van) willekeurige, onschuldige burgers. Voldoende waarborging van individuele privacy is
dus geroepen. Er werd gesteld dat grote bevoegdheden
grote waarborgen vereisen, en dat het onderscheppen van
grote hoeveelheden gegevens alleen zou mogen gebeuren
als dit noodzakelijk en proportioneel is. Stelselmatigheid
kan strijd met jurisprudentie van het EHRM opleveren.
Een ander kritiekpunt betrof de noodzakelijkheid van een
bewaartermijn van de gegevens van drie jaar, wat als lang
wordt ervaren en als bijdragend aan een onveilig gevoel bij
de samenleving. Bovendien kan dit in strijd zijn met het
EVRM. Verder werd gesteld dat buitenlandse samenwerking pas kan plaatsvinden als er voldoende waarborgen
zijn geformuleerd en dat dit niet nadelig mag zijn ten opzichte van de privacy van Nederlandse burgers (Handelin
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gen I 2016/17, 35, item 6 en 8; zie voor een samenvatting
van het debat: www.eerstekamer.nl/nieuws/20170712/
wet_op_de_inlichtingen_en en de website van Bits of Freedom). Gezien de ophef die het wetsvoorstel al voor het
werd aangenomen heeft opgeroepen ligt het in de lijn der
verwachting dat het laatste woord hier nog niet over is
gezegd.
Op Europees niveau blijft de veiligheid van journalisten
in de uitoefening van hun beroep een actueel onderwerp.
Zo stelt een studie van de Raad van Europa, gebaseerd
op een onderzoek onder 940 journalisten, dat journalisten
te maken hebben met geweld, intimidatie en zelf-censuur
(M. Clark & A. Grench, Journalists under pressure – Un
warranted interference, fear and self-censorship in Europe,
Raad van Europa 2017). Het gaat daarbij om zowel fysieke
aanvallen als cyberbullying, en in combinatie met straffeloosheid van de daders, zijn dit ernstige uitdagingen voor
de mediavrijheid. In dezelfde trant concludeert een rapport van onderzoeksorganisaties Freedom House en Free
Press Unlimited uit april van dit jaar (getiteld: Freedom
of the Press 2017) dat de persvrijheid wereldwijd onder
druk staat. Het is daarom niet verrassend dat de vrijheid
van meningsuiting een van de centrale onderwerpen is in
het jaarrapport van secretaris-generaal Jagland van de
Raad van Europa (beschikbaar via: https://edoc.coe.int).
Uitingsvrijheid wordt beschouwd als een van de bouwstenen van ‘democratic security’ en geanalyseerd tegen
de achtergrond van opkomend populisme in de lidstaten.
Recent heeft ook Mediavrijheid-vertegenwoordiger van de
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
(OVSE), Désir, het belang van journalisten voor democratie benadrukt. Hij deed dat in een oproep aan de Turkse
autoriteiten om de aanklachten tegen 17 prominente
journalisten, redacteuren en bestuursleden van een Turks
dagblad in te trekken in het proces tegen hen dat eind juli
van start is gegaan (zie het bericht van 24 juli 2017 op
www.osce.org).
In het kader van bronnen van journalisten is ten slotte
nog de publieke consultatie van de Europese Commissie
over de bescherming van klokkenluiders relevant voor
zover het gaat om onthullingen in het openbaar belang.
De consultatie, waarop gereageerd kon worden tot 29 mei
2017, heeft ten doel om input van verschillende belanghebbenden te krijgen over onder andere de voor- en nadelen
van klokkenluidersbescherming; elementen voor effectieve bescherming; problemen op nationaal en EU-niveau
als gevolg van leemten, zwakke punten en verschillen in
bestaande bescherming; en minimumnormen voor bescherming (zie voor de stand van zaken omtrent de consultatie:
www.europarl.europa.eu).

Rechtspraak
Wat Nederlandse rechtspraak betreft wordt hier – in aansluiting op het aangenomen wetsvoorstel betreffende de
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 11 juli
jl. – de aanloop naar een rechtszaak tegen de wet gesignaleerd. Een brede coalitie van organisaties, waaronder de

Nederlandse Vereniging van Journalisten, Privacy First,
de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en
het Platform Bescherming Burgerrechten, bereiden een
rechtszaak voor om de wet (gedeeltelijk) buiten werking
te laten stellen wegens strijd met het EVRM (zie www.
privacyfirst.nl/in-de-media/item/1082-diverse-media12-juli-2017-organisaties-naar-rechter-in-strijd-tegenaftapwet.html voor een overzicht van berichtgeving in de
media over deze zaak). Gezien de controverse rondom dit
wetsvoorstel is het de moeite deze ontwikkelingen in de
gaten te houden.
En in aansluiting op de aandacht voor de veiligheid van
journalisten op Europees niveau is de EHRM-uitspraak
in Huseynova t. Azerbaijan noemenswaardig, in het licht
van de eerder genoemde straffeloosheid in geweldszaken
tegen journalisten (EHRM 13 april 2017, 10653/10). De
zaak was aangespannen door de weduwe van de kritische
journalist Huseynov, die in 2005 werd doodgeschoten. Het
hof concludeert enerzijds wel en anderzijds niet tot schending van artikel 2 EVRM. Ten eerste stelt het hof dat, ook
al had Huseynov in talrijke artikelen staatsambtenaren
bekritiseerd, er niet voldoende bewijs is om zonder twijfel
te concluderen dat de Staat achter de moord zat. Noch
is gebleken dat de Staat ervan op de hoogte was dat het
leven van de journalist in gevaar was en beschermingsmaatregelen had moeten treffen. In dit opzicht is het recht
op leven onder artikel 2 EVRM niet geschonden. Het hof
vindt echter wel dat de autoriteiten tekort zijn geschoten
in het onderzoek naar de moord, dat al 12 jaar duurt: het
was niet effectief, adequaat en snel, en heeft in een aantal
opzichten gefaald. Wat dit betreft concludeert het hof wel
tot schending van artikel 2.
Verder aandacht voor een zaak over de publicatie van
openbare belastinggegevens van 1,2 miljoen mensen in een
krant en via een SMS-service van een Fins mediabedrijf
(EHRM (GK) 27 juni 2017, 931/13 (Satakunnan Markki
napörssi Oy and Satamedia Oy t. Finland)). Op nationaal
niveau werd deze wijze en mate van publiceren verboden
door de gegevensbeschermingsautoriteiten. Centraal
staat dus de afweging tussen het recht op vrijheid van
meningsuiting en het recht op privacy en meer specifiek
gegevensbescherming (respectievelijk art. 10 en 8 EVRM).
Een belangrijke vraag is of de derogatie voor journalistieke doeleinden waarin het gegevensbeschermingsregime
voorziet, van toepassing is op het handelen van Satamedia. Daarom leidde de zaak al eerder tot interpretatievragen aan het Hof van Justitie van de EU (2008) en een
uitspraak van de Kamer van het EHRM (2015). Met een
15-2 meerderheid heeft de Grote Kamer opnieuw bepaald
dat de vrijheid van meningsuiting niet geschonden is.
De volgende factoren spelen daarbij een rol. Volgens het
vaste stappenplan stelt de Grote Kamer dat het verbod
een beperking was van de vrijheid van meningsuiting en
informatie van het mediabedrijf, maar dat dit het gerechtvaardigde doel van de bescherming van de reputatie
en rechten van anderen diende. Het komt dus neer op
de beoordeling of de inmenging noodzakelijk was in een
democratische samenleving. Een belangrijke conclusie in
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dit opzicht is dat de publicatie van persoonsgegevens op
massaschaal in de onderhavige zaak door de Grote Kamer
niet wordt beschouwd als bijdrage aan een publiek debat,
of dat niet als hoofddoel had. Zoals de uitspraak stelt,
diende de verspreiding van ruwe data in ongewijzigde
vorm zonder enige analytische input niet ‘solely’ journalistieke doeleinden. Het hof concludeert dat de Finse autoriteiten handelden binnen hun beoordelingsvrijheid en dat
geen ongerechtvaardigde inbreuk is gemaakt op artikel 10.
Belangengroepen zijn kritisch over de interpretatie van
‘journalistieke doeleinden’ door het EHRM. Zij zijn van
mening dat nieuwe vormen van journalistiek zoals ‘(big)
data journalism’ ook onder de bescherming van artikel
10 EVRM zouden moeten vallen, en dat de onderhavige
zaak een uitgelezen kans was geweest om dat te verhelderen (zie het uitgebreide commentaar op deze uitspraak
van D. Voorhoof, ‘No journalism exception for massive
exposure of personal taxation data’, 5 juli 2017, beschikbaar via: https://strasbourgobservers.com/2017/07/05/
no-journalism-exception-for-massive-exposure-of-personaltaxation-data/).
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TELECOMMUNICATIERECHT
AAK20178429
N.A.N.M. van Eijk

Wet- en regelgeving
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateert dat
de nieuwe Europese roaming-regels, zoals beschreven in
KwartaalSignaal 143, goed worden nageleefd (ACM 5 juli
2017, www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/17429/). Dit
neemt niet weg dat de ACM een onderzoek is gestart naar
met name kleine telecombedrijven, die mogelijk de nieuwe
regels en tarieven niet afdoende in acht nemen. Het gaat
dan vrijwel zeker om resellers en zogenaamde Mobile
Virtual Network Operators (MVNO’s), die mogelijk toch

KwartaalSignaal 144  8429

nog steeds extra kosten voor roaming in rekening brengen,
terwijl het uitgangspunt is dat binnen de Europese Unie
geen onderscheid meer mag worden gemaakt tussen nationale en internationale tarieven.
In het vorige KwartaalSignaal werd beschreven hoe
T-Mobile via haar mobiele netwerk de toegang tot muziekdiensten toeliet zonder dat dit ten laste werd gebracht
van de databundel (‘datavrije muziekbundel’). Dit was
volgens de ACM in strijd met de Nederlandse netneutraliteitsregels. Deze bevatten namelijk een absoluut verbod
op het aanbieden van data waar geen vergoeding voor
wordt gevraagd, ook wel het verbod op prijsdiscriminatie
of ‘zero rating’ genoemd. De rechter oordeelde evenwel dat
de Telecommunicatiewet (Tw) op dit punt in strijd is met
de Europese regels (zie hierna: onder jurisprudentie). De
ACM heeft aangegeven niet tegen het besluit van de rechter in beroep te zullen gaan. Daarnaast heeft de minister
van Economische Zaken aangegeven dat het voor de hand
ligt om het categorische verbod op prijsdiscriminatie in
de Telecommunicatiewet te schrappen. Hij zal daartoe
de benodigde voorbereidingen treffen, aldus de minister
in antwoord op Kamervragen. Een en ander neemt niet
weg dat de ACM onderzoekt of er specifieke omstandigheden zijn die maken dat de datavrije muziekdienst van
T-Mobile in strijd is met de Europese netneutraliteitsverordening (Aanhangsel II 2016/17, 1981). Overigens heeft
Tele2 op verzoek van de ACM zijn algemene voorwaarden
aangepast omdat die nog niet voldoen aan de nieuwe
netneutraliteitsregels (ACM 6 juni 2017, www.acm.nl/nl/
publicaties/publicatie/17298/). Tele2 verbood gebruikers
om andere apparaten aan het internet te verbinden (het
zogenaamde ‘tetheren’). Een dergelijk verbod is in strijd
met netneutraliteit.
Gebruikers nemen steeds vaker gebundelde diensten af.
Met name ‘tripleplay’, de combinatie van internet, telefonie en televisiediensten is sterk gegroeid en nu wordt daar
de combinatie met mobiele telefonie (‘quadruple play’) aan
toegevoegd. De ACM heeft een en ander onderzocht en ziet
wel bedreigingen voor de keuzevrijheid van de gebruikers,
maar vooralsnog geen reden om in te grijpen (ACM 14 juli
2017, www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/17472/).

Jurisprudentie
De Rechtbank Rotterdam heeft zich gebogen over een
conflict tussen de ACM en T-Mobile over de regels inzake
netneutraliteit (ECLI:NL:RBROT:2017:2940). T-Mobile
biedt de dienst ‘Datavrije Muziek’ aan. Deze dienst komt
erop neer dat het beluisteren van muziek door mobiele
abonnees niet ten laste gaat van hun databundel. Artikel
7.4a Telecommunicatiewet verbiedt prijsdiscriminatie,
en dit soort ‘zero rating’-aanbod wordt daartoe gerekend,
aldus de ACM. Ook stelt de ACM dat een en ander in overeenstemming is met artikel 3, lid 2 en 3 van de Europese
Neutraliteitsverordening (Verordening (EU) 2015/2120).
De rechter is evenwel van mening dat de verordening
duidelijk is en geen algemeen verbod op prijsdiscriminatie
kent. Het stellen van prejudiciële vragen hierover acht hij
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dan ook niet noodzakelijk. Hij gebruikt in deze context de
term ‘acte clair’ en neemt als standpunt in dat artikel 7.4a
Telecommunicatiewet onmiskenbaar in strijd is met de
netneutraliteitsverordening. Vervolgens haalt de rechter
fors uit naar zowel de wetgever als de ACM:
‘De rechtbank merkt in dit verband op dat geen andere conclusie mogelijk is
dan dat de nationale wetgever tegen beter weten in heeft gehandeld door artikel
7.4a, derde lid, van de Tw […] te handhaven op basis van “nadere bestudering
van de tekst van de verordening”. De rechtbank voegt hieraan toe dat ook
voor ACM geldt dat zij op grond van het beginsel van Unietrouw is gehouden
artikel 3 van de Verordening toe te passen ondanks daarmee strijdige nationale
wetgeving.’

Klare taal! Ook wordt nog aangeven dat de ACM de rechtmatigheid van de handelswijze van T-Mobile had moeten
laten afhangen van een nadere weging van alle omstandigheden. Dit is niet gebeurd. De ACM heeft afgezien van
beroep, waarmee het oordeel van de rechtbank kracht van
gewijsde heeft.
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Wet- en regelgeving
Wiv en Wgmc aangenomen door de senaat
Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor
de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..
aangenomen. Dit ondanks felle kritiek tegen het wetsvoorstel (zie Kwartaalsignaal 142). De wet is een aanzienlijke
modernisering van de bevoegdheden onder de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. De wet voorziet
in de taken en bevoegdheden van de AIVD en de MIVD.
Enkele nieuwe bevoegdheden zijn gerichte interceptie van
datastromen via de datakabels van de digitale snelweg en
het inbreuk maken op computers. Tot nu toe was alleen
voorzien in bevoegdheden voor het onderscheppen van

telefoongesprekken via de ether en gerichte taps. Voor het
inzetten van de nieuwe bevoegdheden is toestemming van
de minister en de onafhankelijke Toetsingscommissie Inzet
Bevoegdheden (TIB) nodig.
Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity is door de Eerste Kamer op 11 juli
2017 als hamerstuk afgedaan. Dit wetsvoorstel introduceert een meldplicht voor een inbreuk op de veiligheid of
een verlies van integriteit van ICT-systemen. Deze meldplicht geldt alleen voor bij amvb aan te wijzen (categorieën
van) aanbieders van producten of diensten waarvan de
beschikbaarheid of betrouwbaarheid van vitaal belang is
voor de Nederlandse samenleving. Ook bevat het voorstel
regels over het verwerken van gegevens ten behoeve van
de taken van de minister van Veiligheid en Justitie op het
gebied van cybersecurity.Deze wet wordt geïntegreerd met
de Cybersecuritywet (Csw) ter implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1148 (de NIB-richtlijn), waarvan op 16 juni
2017 de internetconsultatie is gestart.

Rechtspraak
Besluit massa-surveillance maakt inbreuk op privacy
Het onderscheppen van elektronische communicatie
speelde ook in EHRM 18 juli 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:
0718JUD002747306 (Tanrikulu/Turkije). Tanrikulu
klaagde over het besluit van mei 2005 van de rechtbank
die had toegestaan om gedurende ruim anderhalve maand
alle elektronische communicatie van iedereen in Turkije
te onderscheppen, monitoren en onderzoeken. Het hof
bevestigt de criteria in Zakharov vs. Rusland (ECLI:CE:
ECHR:2015:1204JUD004714306): er is sprake van inmenging in het privéleven van Tanrikulu, nu van iedereen alle
communicatie wordt onderschept en er bovendien geen
rechtsmiddelen voorhanden zijn. Het hof komt vervolgens
tot het oordeel dat het besluit niet bij wet is voorzien en de
inmenging daarmee inbreuk maakt op het privéleven.
Publiceren belastinggegevens in strijd met gegevens
beschermingsrecht
Een geheel andere zaak betreft het publiceren van belastinggegevens. Na een lang voorproces – waaronder de
prejudiciële uitspraak HvJ EU 16 december 2008, C-73/07,
ECLI:EU:C:2008:727 (Satamedia) – verbiedt de Finse
gegevensbeschermingsautoriteit het publiceren van belastinggegevens via nieuwsblad Veropörssi en een daarop
gebaseerde sms-dienst. De hoogste bestuursrechter – die
in deze zaak al eerder had geoordeeld dat het publiceren
van belastinggegevens geen journalistieke activiteit was,
maar het verwerken van persoonsgegevens betrof – bevestigt dit oordeel. Het EHRM oordeelt vervolgens dat,
hoewel een inmenging met de vrijheid van meningsuiting,
het voorzienbaar was voor de bedrijven dat deze grootschalige verzameling en verspreiding van persoonsgegevens
in strijd was met het recht op gegevensbescherming. Het
verbod op het publiceren van belastinggegevens is daarom
geen inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.
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Nieuwe procedures over kentekenparkeren
In Amsterdam oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat
kentekenparkeren voorlopig blijft toegestaan (ECLI:NL:
GHAMS:2017:1796). Eerder oordeelde de Hoge Raad al
dat parkeerders die hun kenteken foutief hadden ingevoerd geen naheffing van de parkeerbelasting moesten
betalen, waardoor de boete die werd opgelegd door gemeenten in bezwaar kan worden kwijtgescholden. Privacy
First had daarna een kort geding aangespannen om een
voorziening te treffen voor parkeren zonder invoer van
kenteken. Het gerechtshof wijst de voorziening echter niet
toe, nu er geen grond bestaat aan te nemen dat kentekenparkeren in strijd is met belastingwetgeving, de Wbp
of artikel 8 EVRM (zie ook ECLI:NL:GHAMS:2016:146).
Privacy First is daarom in juni gestart met een bodemprocedure.
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CONSTITUTIONEEL RECHT
AAK20178432
G. Boogaard & J. Uzman

1 Inleiding
Het afgelopen half jaar was ronduit woelig. Brexit, Oekraïne-referendum, Trump, En Marche! en Turks Grondwetsreferendum werden of bleven de trefwoorden van
grote constitutionele kwesties. Maar gelukkig was er ook
staatsrechtelijk business as usual. Zo verscheen er weer
een nummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht
en oreerde Janneke Gerards, dit keer in Utrecht, onder
de titel Grondrechten onder spanning. Bescherming van
fundamentele rechten in een complexe samenleving. De dag
erna, op 30 maart, sprak Erik Jurgens de Artikel 50-lezing
(over art. 67 lid 3 Grondwet – dat wel) en op 7 april was
Job Cohen aan de beurt voor zijn Artikel 1-lezing, die hij
aan het gelijkheidsbeginsel en de drie grote decentralisaties in het sociale domein wijdde. Van het Artikel 120
Grondwet Event (vorig jaar op 21 maart 2016) zijn dit jaar
geen sporen op internet te vinden. Tussen de vele klachten
over het betekenisverlies van onze eigen Grondwet door, is
zo’n nieuwe functie als kapstok voor een jaarlijks terugkerende lezingencyclus een welkome aanvulling. Al zal de
levensvatbaarheid van een Artikel 120-lezing misschien
groter blijken dan die van de Artikel 128-lezing.
In Groningen vond op 12 mei de voorjaarsbijeenkomst
van de Staatsrechtkring over ‘Verborgen Staatsrecht’
plaats, met een ‘agenderende dialoog’ tussen staatsrechtbeoefenaren en specialisten van aangrenzende
bestuursrechtelijke rechtsgebieden. Door studenten van
de Rijksuniversiteit Groningen werd tevens de Zilveren
Thorbeckepenning binnengesleept in de jongste editie van
het Studentenparlement. En in Den Haag? Daar was men
druk met verkiezingen.

2 Politiek staatsrecht
Democratie betekent volgens Karl Popper: leven onder een
regering waar je zonder bloedvergieten vanaf kunt. Gemeten aan die definitie, is Venezuela inmiddels niet meer,
maar Nederland nog altijd wel een democratie. Bij het
afscheid van het kabinet-Rutte II werd immers vooralsnog
geen bloed vergoten. Wel veel zweet en tranen. Na de daverend hoge opkomst van meer dan 80% van de kiesgerechtigden, zaten er op de avond van 15 maart 2017 in totaal
meer dan 10 miljoen enorme stembiljetten aangestampt
in de stembussen (doorgaans verzegelde kliko’s) van de
ongeveer 10.000 stembureaus. Dat werd nachtelijk zweten
voor de ongeveer 55.000 stembureauleden en tellers die in
Nederland geacht worden de uitslag met de hand vast te
stellen. Deze keuze om anno 2017 met het rode potlood te
stemmen en vervolgens handmatig te tellen, was destijds
ingegeven door wantrouwen tegen fraudegevoelige stem-

computers. Dit jaar had de argwaan ook toegeslagen in het
proces tussen de telling in de stembureaus en de vaststelling van de uitslag door de gemeente, door de kieskring en
door de Kiesraad. Geheel zonder grond was dat niet, toen
met name RTL Nieuws blootlegde op welke houtje-touwtje-manier werd gewerkt (‘Zo werkt het softwaresysteem
dat onze stemmen telt’, RTL Nieuws 30 januari 2017).
Net als destijds met de problemen bij de stemcomputers,
werd voor de oplossing ook dit keer naar de IJzeren Eeuw
gekeken. De verbindingen in maart 2017 werden op papier
en per koerier onderhouden.
De terugkeer naar een handmatig verkiezingsproces mag
dan de mogelijkheden voor president Poetin om de boel te
hacken beperken, een garantie voor een foutloze uitslag
is het bepaald niet. Vooral niet, omdat het staatsrecht uit
angst voor bloedvergieten de periode waarin de uitslag ter
discussie kan worden gesteld zo kort mogelijk wil houden.
In het Nederlandse staatsrecht staat die nu op acht dagen.
In die periode stellen de hoofdstembureaus de uitslagen
vast en geven die door aan het Centraal Stembureau (de
Kiesraad). Daarna sturen de hoofdstembureaus hun papieren door naar de Tweede Kamer. Aldaar buigt de Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven, benoemd
door de op dat moment nog zittende (oude) Kamer, zich
onder andere over het verloop van het verkiezingsproces.
Geheel in lijn met wat artikel 58 Grondwet bepaalt: ‘Elke
kamer onderzoekt de geloofsbrieven van haar nieuwbenoemde leden en beslist met inachtneming van bij de wet
te stellen regels de geschillen welke met betrekking tot de
geloofsbrieven of de verkiezing zelf rijzen.’ Feitelijk betekent dit dat op verzoek van deze commissie op zaterdag
18 maart 2017 een grote groep Kamermedewerkers heeft
zitten zweten op alle 10.000 processen-verbaal met daarin
de cijfers, de opmerkingen en de bezwaren van de kiezers.
Het verslag dat commissievoorzitter Neppérus (VVD) op
22 maart 2017 aan de Kamer uitbracht (Handelingen II
2016/17, 58, item 3), geeft een indruk van de stofkam die
men dan door de processen-verbaal haalt. Zo was het de
commissie opgevallen dat ‘zelfs stembureau Leiden 1, het
stadhuis, waar doorgaans zeer ervaren stembureauleden
zitten, ditmaal toch een stemverschil liet zien’. De druk
was dus hoog geweest, constateerde de commissie, maar
toch legde zij ‘aan de Kamer haar conclusie voor dat de
geuite klachten en de geringe onregelmatigheden geen aanleiding geven te twijfelen aan het rechtmatig verloop van
de verkiezingen en de juistheid van de door het centraal
stembureau voorgestelde uitslag’. Toen aldus geschiedde
en overigens geen reden was om aan het Nederlanderschap
van één van de nieuw benoemde Kamerleden te twijfelen
(een erfenis van de kwestie-Ayaan Hirsi Ali), werden op
23 maart de 150 nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. Om
de kans op toekomstig bloedvergieten uit te sluiten, wil de
Kieswet vervolgens rigoureus overgaan tot de orde van de
dag: na drie maanden gaan alle stembiljetten en processenverbaal door de shredder, tenzij de Officier van Justitie
die bescheiden nog nodig heeft om verkiezingsfraude te
bewijzen (art. N12 Kieswet). Het geheim houden en actief
laten verdwijnen van stukken ter voorkoming van verdere
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discussies wordt echter, buiten kringen aan de top van het
ministerie van Veiligheid en Justitie, steeds minder als
een kernwaarde van de overheid beleefd. Daarom werd
in 2013, ter aanvulling op de ongetwijfeld blauwe ogen
van de voorzitter van de Kiesraad, aan artikel N12 van de
Kieswet de regel toegevoegd dat op elk gemeentehuis voor
een ieder toch ten minste enige tijd een afschrift van de
processen-verbaal van de stembureaus uit die gemeente
ter inzage moesten liggen. Verontruste kiezers moeten toch
iets kunnen bekijken. Van publicatie op internet werd destijds bewust afgezien, omdat het nog altijd niet de bedoeling was dat men ten eeuwigen dage verkiezingsuitslagen
ter discussie kan blijven stellen. Daar dacht de Politieke
Academie (http://politiekeacademie.eu/) dit jaar anders
over, en zij stuurde 88 uitzendkrachten op pad om in 380
gemeenten de gegevens uit de processen-verbaal te verzamelen. Uit hun werk bleken meer stemverschillen dan de
Kiesraad had geconstateerd (13.812 stemmen tegenover
9.064), al concludeerde ook de Politieke Academie dat de
verschillen klein, acceptabel en voor de zetelverdeling niet
beslissend waren. Voor de Tweede Kamer was (onder andere) dit op 20 juni wel reden om een chagrijnig spoeddebat
met minister Plasterk te voeren (Handelingen II 2016/17,
89, item 22). In dat debat flakkerde nog even iets van de
moderne ‘Ome Roon’ op die minister Plasterk in het verleden weleens was, de minister die de omroep PowNed tot
het publieke bestel toeliet en actief de stemfie promootte.
Plasterk was de Politieke Academie erkentelijk voor hun
werk en vond eigenlijk zelf ook dat onder de huidige Kieswet een ‘wat paternalistische gedachte’ ligt waar ‘in het
huidige tijdsgewricht’ andere redeneringen denkbaar zijn.
Wat hem betreft moet minimaal op gemeentelijk niveau de
bevoegdheid komen om fouten van stembureaus te corrigeren en moeten alle processen-verbaal van de stembureaus
gewoon op internet beschikbaar zijn (Kamerstukken II
2016/17, 31142, 62).
Naast het angstzweet voor de Russen en het werkzweet
van de stembureauvrijwilligers, waren de tranen bij de
machtswisseling van 2017 met name voor de PvdA, die
29 Kamerzetels moest inleveren en met een schamele
negen zetels achterbleef. Winnaars waren GroenLinks (+
10), D66 (+ 7), CDA (+ 6) en de PVV (+ 5). Regeringspartij
VVD verloor ook acht zetels maar bleef, met een historisch
laag aantal van 33 zetels, toch de grootste fractie in de
nieuwe kamer. Opvallende nieuwkomers waren Baudet en
Hiddema namens hun Forum voor Democratie. Daarnaast
lukte het de voormalige PvdA’ers Kuzu en Öztürk van
DENK om zichzelf op eigen kracht in de Kamer te handhaven en er zelfs een zeteltje bij te krijgen. Het constitutioneel interessante experiment van GeenPeil om levende
stemkastjes naar Den Haag af te vaardigen, slaagde niet.
Daardoor bleef de teller van het totaal aantal fracties in
de nieuwe Kamer ‘steken’ op dertien, wat veel maar geen
record is. Met deze verkiezingsuitslag, het politieke isolement van de PVV en de sterke voorkeur van kingmaker
Pechtold, kwam de door de Tweede Kamer aangestelde
verkenner, Schippers, relatief snel tot de conclusie dat de
combinatie VVD/CDA/D66/GroenLinks beproefd moest
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worden. De Kamer nam die conclusie over en benoemde
op 28 maart dezelfde Schippers tot informateur. Technisch
deed de Kamer dat door bij motie het advies van verkenner Schippers om informateur Schippers te benoemen
over te nemen (Kamerstukken II 2016/17, 34700, 5). Of
deze mystieke formule niet, na de motie van wantrouwen
een tweede voorbeeld is van een motie met rechtsgevolg,
moeten de geleerden nog maar eens goed uitzoeken. Het
verslag dat informateur Schippers op 16 mei uitbracht,
rept er in ieder geval niet over en besteedt vooral aandacht
aan het mislukken van de coalitieonderhandelingen. In
een verder weinig verhelderend debat bleek dat met de
breuklijn met name tussen de VVD en GroenLinks op het
thema integratie had gelopen. De Kamer benoemde Schippers andermaal tot informateur, zij het, gek genoeg, met
een verkenningsopdracht. Het was de bedoeling om ‘op
korte termijn de mogelijkheden te verkennen die er op dit
moment zijn voor de vorming van een kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal en daarbij aan te geven op welke wijze dit tot stand
kan komen’. Technisch gezien hanteerde de Kamer dit keer
de constructie om in het dictum van de motie ‘mevrouw
E.I. Schippers tot informateur aan te wijzen’ (Kamerstuk
ken II 2016/17, 34700, 13). Als de geleerden overigens
toch bezig zijn met de duiding van aanwijzings-moties,
kunnen ze gelijk de vraag meenemen waarom ondanks
het aanwijzen toch wordt gesproken van een ‘benoemde’
informateur. Want ook die vraag blijkt niet bij Schippers
te zijn opgekomen. Zij rapporteerde althans op 29 mei aan
de Kamer vooral dat het haar weer niet gelukt was om
voldoende partijen aan tafel te krijgen danwel te houden.
Met name de tegenstellingen tussen D66 en ChristenUnie hadden haar redelijk onoverbrugbaar geleken. In de
impasse die zich toen volgde, werd weer eens voorzichtig
naar de Koning gekeken en gefilosofeerd over de vermeend
heilzame werking van een minderheidskabinet. Voor het
zover kwam, was de onderkoning beschikbaar. Bij motie
(Kamerstukken II 2016/17, 34700, 20) wees de Tweede
Kamer op 30 mei good old Herman Tjeenk Willink aan
als informateur met een brede opdracht. Tjeenk Willink
zette alle oude en nieuwe truken in en boekte daarmee
twee belangrijke resultaten. Niet alleen namen GroenLinks en D66 allebei definitief afscheid van hun kabinet,
maar daarnaast praatte hij ook D66 en CU terug naar de
onderhandelingstafel. Zo maakte Tjeenk Willink de weg
vrij voor de ‘aanwijzing’, op 28 juni, van de heer Zalm als
informateur met de opdracht de (krappe) meerderheids
coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie te onderzoeken (Kamerstukken II 2016/17, 34700, 28). Opvallend aan
die motie was dan weer dat de opdracht ontbrak die nog
wel was gegeven aan informateur Schippers, namelijk om
de Koning ‘met een zekere regelmaat te informeren over
de voortgang van de gesprekken met betrekking tot de
formatie.’ In de staatsrechtelijke evaluatie van de eerste
keer dat de Kamer zonder de Koning een kabinet had
geformeerd (Evaluatie kabinetsformatie 2012, Kamerstuk
ken II 2014/15, 33410, 72), was het beter informeren van
de Koning als een verbeterpunt benoemd. Kennelijk was
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dat leerpunt na al die maanden formeren misschien weer
wat op de achtergrond geraakt. Veel consequenties voor
de Koning zal het ontbreken van deze expliciete opdracht
om hem te informeren waarschijnlijk niet hebben. Niet
alleen zal een informateur van VVD-huize republikeinse
Prinzipienreiterei wel achterwege willen laten of kan de
Willem-Alexander alles wat er over de formatie te weten
valt inmiddels lezen in het proefschrift van Peter Bootsma
(Coalitievorming. Een vergelijking tussen Duitsland en
Nederland, Amsterdam: Boom 2017), maar bovenal zal
het abonnement op Ars Aequis kwartaalsignalen dat hij
ongetwijfeld heeft ook hem ‘met een zekere regelmaat over
de voortgang van de formatie informeren’.
In de luwte van het verkiezingsgeweld deed intussen
de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies verslag van haar bevindingen (Kamerstukken II
2016/2017, 34566, 3). Opvallend in het rapport is dat de
commissie niet alleen haar inhoudelijke bevindingen met
de Kamer deelt, maar ook maar meteen van de gelegenheid gebruikmaakt om het instituut van de parlementaire
ondervraging alvast even te evalueren. Daaruit blijkt
dat de commissie zichzelf niet overbodig vindt. De parlementaire ondervraging heeft haar meerwaarde duidelijk
bewezen, aldus de commissie. Dat blijkt uit het feit dat een
aantal belastingadviseurs niet op vrijwillige basis plaatsnam voor de commissie. De verschijningsplicht en het
horen onder ede hebben enorm geholpen om inzicht te krijgen in het fiscale constructiewezen, aldus de commissie.
Dat wekt uiteraard geen verbazing. De vraag is natuurlijk
of men er in de financiële wereld net zo zonnig tegenaan
kijkt. Misschien dat die vraag nog aan de orde komt als de
commissie met de, in haar rapportage aangekondigde, definitieve evaluatie van de parlementaire ondervraging komt.
In elk geval leverde het ondervragingsproces al meteen
spektakel op: diverse media meldden reeds dat één van de
getuigen meineed zou hebben gepleegd voor de commissie. De commissie zelf heeft aangegeven de kwestie hoog
op te nemen en er op een later moment op terug te komen
(vgl. ‘Mogelijke meineed gepleegd tijdens parlementaire
enquête over Panama Papers’, De Volkskrant, 8 juli 2017).
Minder spectaculair, maar bepaald niet minder wezenlijk, was de vaart die het kabinet, zo aan het eind van
de rit, nog maakte met een aantal wetsvoorstellen. Zo is
het wetsvoorstel dat beoogt een algemene bepaling aan
de Grondwet toe te voegen inmiddels door de Tweede
Kamer aangenomen (Kamerstukken II 2015/16, 34516,
2). Opmerkelijk was dat het debat niet alleen om déze
grondwetswijziging ging, maar dat een deel van de tijd
werd besteed aan een motie van Kamerleden Van der
Staaij en Van Raak, die graag vastgelegd zagen dat het
voorstel-Halsema over de gedeeltelijke afschaffing van
het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet, niet meer
in stemming zou komen. Onder verwijzing naar de notitie
die minister Ter Horst in 2009 over de herzieningsprocedure van de Grondwet uitbracht, stelden Van der Staaij en
Van Raak dat een voorstel in tweede lezing ‘voortvarend’
en dus het liefst nog in dezelfde periode waarin het in
tweede lezing werd ingediend, zou worden behandeld. Die

eis zou besloten liggen in artikel 137 lid 4 Grondwet. Nu
die tweede lezing van het voorstel-Halsema reeds in 2010
werd ingediend en de Tweede Kamer inmiddels al twee
keer van samenstelling is veranderd, vonden de beide Kamerleden het welletjes geweest. Het moest geacht worden
te zijn verworpen. Daarin kregen Van der Staaij en Van
Raak de Kamer echter niet zonder meer mee. Uiteindelijk
is voorgesteld stemming over deze motie aan te houden in
afwachting van een adviesaanvraag hierover aan de Raad
van State.
Een tweede mijlpaal, want zo mag men het toch wel
noemen, is de nieuwe Wet op de inlichtingen- en de
veiligheidsdiensten (Wiv 20xx) die op 14 februari door de
Tweede, en op 11 juli 2017 door de Eerste Kamer werd
aangenomen. Dat is sneller dan wij, de kritische bejegening van het voorstel door de Raad van State in het
achterhoofd, verwachtten. Anders dan gedacht is het toch
nog ruimschoots gelukt om de kwestie te regelen, nog vóór
een nieuw kabinet het bordes beklimt. Over het wetsvoorstel zelf, en de kritiek erop van de Raad van State, hebben
we het hier al eerder gehad. Van die kritiek lijken de beide
Kamers niet echt onder de indruk. De inlichtingendiensten
krijgen de bevoegdheid om tot ‘onderzoeksopdrachtgerichte
interceptie’ over te gaan, wat – als wij goed zijn ingelicht
– een Wordfeudvriendelijk woord voor ‘sleepnet’ is. Daar
staat tegenover dat de ministers van BZK en Defensie de
diensten niet zonder meer zelf verlof kunnen geven om
van die nieuwe bevoegdheid gebruik te maken. Daarvoor
moet groen licht komen van een Toetsingscommissie Inzet
Bevoegdheden. De kritiek, dat deze – aanvankelijk zeer
kleine – commissie vooral een papieren tijger zou zijn,
heeft in elk geval opgeleverd dat de regering inmiddels
toezeggingen heeft gedaan om de commissie wat uit te
breiden, onder andere met iemand die technisch geschoold
is. Een aardig staatsrechtelijk punt is nog dat die nieuwe
toetsingscommissie een aanvulling vormt op de reeds bestaande Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en de
Veiligheidsdiensten (CTIVD). Tijdens de behandeling in de
beide Kamers figureerde prominent de vrees dat deze beide commissies elkaar in de haren vliegen. Wat als de één
het plaatsen van telefoontaps een uitstekend idee, maar
de ander het juist onrechtmatig vindt? Daarbij merkte
minister Plasterk op dat het niet de bedoeling is dat de
CTIVD achteraf de beoordeling van de TIB (voor de inzet
van de bevoegdheid) nog eens dunntjes over gaat doen.
Of dat nu echt zo onwenselijk is, kan men zich afvragen.
Met een oordeel, achteraf, van de CTIVD dat een bepaalde
interceptie minder proportioneel is dan (aanvankelijk) gedacht, kan de TIB alleen maar haar voordeel doen zou men
zeggen, zeker gelet op de expertise die de CTIVD nu reeds
heeft. Veel hangt in elk geval af van de samenwerking tussen de beide commissies. Dat is vooral voor die nieuwe TIB
van belang, want onder druk van de Eerste Kamer heeft
de minister toegezegd de nieuwe commissie al na twee jaar
te gaan evalueren. Een aardige vraag is dan nog wel wanneer de TIB haar werk goed gedaan heeft: als de ministers
en de diensten blij zijn met een soepele TIB? We zullen het
zien.
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Bij afwezigheid van een formatiespektakel voor de deur,
verscheen op 11 juli 2017 het verslag van de Tijdelijke
Commissie Werkwijze Eerste Kamer. De commissie had
als doelstelling om naast de werkzaamheden van de
Staatscommissie Parlementair Stelsel (de Staatscommissie-Remkes) als Eerste Kamer zelf ook naar de eigen
interne werkwijze te kijken. De commissie concludeerde
dat die werkwijze niet grootschalig op de schop hoefde.
Wel was er reden om wat achterstallig onderhoud aan het
Reglement van Orde van de Eerste Kamer te plegen. Zo
staat daarin nog altijd als hoofdregel dat de Eerste Kamer
hoofdelijk stemt, terwijl in de praktijk al sinds jaar en
dag bij zitten en opstaan wordt gestemd. Ook begint het
door Thorbecke in de Grondwet 1848 ingevoerde beginsel
dat parlementaire beraadslagingen openbaar dienen te
zijn, langzaam door te dringen tot de senatoren. Destijds volstond de senaat met het openbaar maken van de
plenaire vergaderingen, maar bleven de vergaderingen in
de commissiekamers niet toegankelijk voor het publiek.
Dat moet veranderen. Commissievergaderingen zouden
volgens de Commissie Werkwijze alleen nog maar achter
gesloten deuren plaats mogen vinden wanneer die ‘een
sterk procedureel karakter’ hebben. En zelfs dan zijn de
verslagen niet geheim en de senatoren niet verplicht om
geheimhouding te bewaren. Voor het overige moet het
Reglement van Orde gaan voorzien in de hoofdregel dat
commissievergadering in beginsel in het openbaar worden
gehouden. Verschil met 1848 is wel dat destijds van een
oude spoorbrug publieke tribunes in de plenaire zaal
van de Eerste Kamer gemaakt moesten worden, terwijl
tegenwoordig de minder ingrijpende plaatsing van een
webcamera in de commissiekamers volstaat. Liefhebbers van het politieke staatsrecht die daarop niet willen
wachten, kunnen gebruik maken van de subsidiepot van
50.000 euro die de Eerste Kamer beschikbaar wil stellen
voor stagiaires bij fracties.
Het meest interessante aspect van het rapport van de
Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer is evenwel
de eigen werkwijze. Doordat men een enquête onder senatoren had uitgezet, is het rapport ook Fundgrube voor wie
studie maakt van conventies. Het rapport van de commissie bevat zelfs een registratie van wat het zelf ‘de politieke
cultuur van de Eerste Kamer’ noemt: een verzameling
gedragsregels die dan weliswaar niet afdwingbaar zijn bij
de rechter, maar die desalniettemin wel normatief zijn.
Een daarvan luidt: in dit huis vermijden wij het stelselmatig gebruik van procedures voor politieke doeleinden.
Het doet denken aan de indrukwekkende speech die de
doodzieke Amerikaanse senator John McCain op 25 juni
2017 in de Amerikaanse senaat hield en die iedereen zou
moeten terugkijken op internet:
‘Our deliberations […] are more partisan, more tribal more of the time than any
other time I remember. Our deliberations can still be important and useful, but
I think we’d all agree they haven’t been overburdened by greatness lately. And
right now they aren’t producing much for the American people.’

KwartaalSignaal 144  8435

3 Politieke rechtspraak en constitutioneel
procesrecht
Het hierboven geciteerde artikel 58 Grondwet heet ook wel
‘het tweede toetsingsverbod’. De bedoeling van het artikel
is immers, net als van artikel 120 Grondwet, dat de democratisch verkozen Kamer zelf en niet de onverkozen rechter
de verkiezingsgeschillen beslecht. De ruime opvatting van
de civiele rechter ten aanzien van zijn bevoegdheid om
kennis te nemen van vorderingen (de bekende objectumlitis-leer uit het arrest Noordwijkerhout/Guldemond) sluit
echter bepaald niet uit dat de civiele rechter onder omstandigheden toch in verkiezingsgeschillen wordt betrokken.
Rondom de afgelopen verkiezingen werd dat bijvoorbeeld
geprobeerd door de Nederlanders die in het buitenland
verblijven en daarom per brief stemmen. Omdat de kandidatenlijsten pas laat definitief werden vastgesteld en dus
pas vlak voor de verkiezingsdag konden worden verzonden,
eisten deze briefstemmers dat de burgemeester van Den
Haag zijn stembus voor hen wat langer open zou houden:
briefstemmen die wel op de dag van de stemming ter post
zouden zijn bezorgd, maar die pas in de dagen daarna in
Den Haag zouden arriveren, moesten toch meetellen. In
lijn met het tweede toetsingsverbod definieerde de Haagse
voorzieningenrechter een zeer beperkte taak voor zichzelf:
voor een belangenafweging was bij het strikt toepassen
van heldere keuzes van de Kieswetgever geen plaats en alleen bij onmiskenbare strijd met hoger recht zou er ruimte
zijn voor ingrijpen (Rb. Den Haag 22 maart 2017, ECLI:
NL:RBDHA:2017:2723). Zo terecht terughoudend als de
Haagse voorzieningenrechter was, zo activistisch bleek de
Amsterdamse. Hij moest oordelen over het gebruik van de
naam ‘Artikel 1’ door Sylvana Simons, terwijl de Stichting
Expertisecentrum Discriminatie (de opvolger van het
Landelijk Bureau Racismebestrijding) eigenaar van het
woordmerk ‘Artikel 1’ is. Zonder veel (zichtbare) democratische scrupules vinkte de rechter gewoon af dat Sylvana’s
partij ‘aan het zakelijk verkeer deelneemt’, daarin ‘soortgelijke diensten aanbiedt’ en dusdoende ‘bij het publiek
verwarring zaait’. Er hadden zich ‘reeds tal van concrete
gevallen van verwarring hebben voorgedaan.’ Gegeven de
racistische bagger die Sylvana Simons overigens ten deel
is gevallen van publiek dat onmiskenbaar in verwarring
verkeert, beschikte de stichting wat ons betreft daarmee
eerder over de contactgegevens van personen die wel wat
expertise omtrent discriminatie kunnen gebruiken dan dat
er heel veel reden is om onmiddellijk via het intellectueleeigendomsrecht een politieke partij te ontmantelen. Maar
daar dacht de voorzieningenrechter anders over. In de
belangenafweging wilde hij nog wel toegeven dat de jonge
partij het verlies van haar landelijke bekendheid mogelijk
niet zou overleven, maar desalniettemin woog het belang
van de Stichting ‘om niet met enige partij gelieerd te zijn’
in kort geding voorlopig zwaarder. Sylvana werd bevolen
om de naam ‘Artikel 1’ niet langer te gebruiken (Rb. Amsterdam 6 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3912).
Opvallende politieke rechtspraak (in de zin van: jurisprudentie over politiek geprofileerde kwesties) was de
uitspraak van de Haagse rechtbank in de procedure van
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het Forum voor Democratie, gericht tegen het in hun ogen
onrechtmatig uitblijven van een wetsvoorstel tot intrekking van de goedkeuring van het Associatieverdrag met
de Europese Unie (Rb. Den Haag 12 april 2014, ECLI:
NL:RBDHA:2017:3667). Niet geheel zonder grond lazen
zij een verplichting daartoe in artikel 11 Wet raadgevend
referendum: indien onherroepelijk is vastgesteld dat een
referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak
tot afwijzing, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel
van wet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking
van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van
de wet. Weliswaar zijn de woorden ‘zo spoedig mogelijk’
voor meerder uitleg vatbaar, maar een half jaar de hete
aardappel vooruit schuiven zal niemand meer ‘spoedig’
kunnen noemen. Problematisch aan de procedure is echter
de bekende Waterpakt-jurisprudentie (HR 21 maart 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AE8462) op basis waarvan de rechter
het wetgevingsinitiatief aan de Staten-Generaal moet
laten en niet bevelend mag interveniëren. Het Forum voor
Democratie, zich uiteraard bewust van deze jurisprudentie, stak de vordering daarom in als een verklaring voor
recht, gericht op het kunnen vorderen van een schadevergoeding: de 130.000 euro campagnebudget ze in de referendumcampagne hadden verstookt. Deze processtrategie
wordt door de rechtbank opmerkelijk indringend getoetst
en vervolgens doorgeprikt. De rechtbank gelooft eenvoudig niet het Baudet c.s. om een schadevergoeding te doen
is, maar acht het veel waarschijnlijker dat zij met hun
procedure beogen in te grijpen in het wetgevingsproces en
zelfs in toekomstige wetgevingsprocessen. Een inhoudelijk
oordeel over de rechtsvraag (is art. 11 Wrr geschonden?)
is volgens de rechtbank als zodanig al een interventie in
het wetgevingsproces. De rechtbank gelooft niet zo in de
tegenwoordig populaire metafoor van de ‘dialoog’ tussen
rechter en wetgever. Want als de rechter immers vaststelt
dat artikel 11 Wrr is geschonden, wat zal de politiek daar
dan nog aan afdoen? Zo schuiven hier het Tegelen-arrest
(HR 19 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA1056) en
het Waterpakt-arrest in elkaar tot een zuiver institutionele political question-doctrine: sommige rechtsvragen
beantwoordt de rechter om staatsrechtelijke redenen niet,
hoewel de vraag als zodanig juridisch niet zo moeilijk is. In
de woorden van de rechtbank:
‘De rechtbank is van oordeel dat de op de Grondwet berustende verdeling van
bevoegdheden van de verschillende staatsorganen eraan in de weg staat dat zij
de vorderingen van Forum voor Democratie inhoudelijk beoordeelt. Voor een
dergelijke beoordeling is immers noodzakelijk dat de rechtbank oordeelt over
de vraag of het in artikel 11 Wrr vervatte procedurevoorschrift is geschonden
doordat niet zo spoedig mogelijk een voorstel van wet is ingediend, welk oordeel
haar – gezien het onder 4.2 geschetste toetsingskader – niet toekomt en aan de
formele wetgever is voorbehouden.’

Om die reden wordt de vordering afgewezen. Overigens is
het de vraag of niet-ontvankelijkheid in dit geval dan geen
zuiverder uitkomst zou zijn geweest (vgl. HR 21 december
2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3693).
Het ineenschuiven van het Waterpakt-arrest en het
Tegelen-arrest tot een Nederlandse political question-doctrine, gebeurde ook in de zaken van de gemeente Haren.

Deze gemeente protesteert fel en heftig tegen de door de
provincie Groningen bevorderde samenvoeging met de
stad Groningen, onder andere bij de rechter. Op 25 mei
deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in
hun hoger beroep tegen de afwijzing van hun vordering
om de provincie te bevelen Haren met rust te laten (ECLI:
NL:GHARL:2017:4366). Ook hun advocaat had zijn best
gedaan om tussen de kaken van Waterpakt en Tegelen door
te laveren, en betoogde dat het zijn cliënt alleen om het
feitelijk handelen van de provincie te doen was. Bovendien
wilden zij de wetgever in het geheel niet voor de voeten lopen, maar juist verzekeren dat de wetgever niet verkeerd
zou worden voorgelicht door de provincie Groningen. Maar
ook het gerechtshof beantwoordt deze vondst met de ‘dit
komt neer op’-redenering.
‘Hetgeen Burgercomité c.s. beogen kan […] niet worden beschouwd als een, zoals
zij dat aanduiden, buitenwettelijke gang van zaken, die los kan worden gezien
van de wettelijke herindelingsprocedure. […] Het hof zal zich in het kader van
de hierboven genoemde rechtspraak, welke is geënt op artikel 120 Gw, daarom
dienen te onthouden van toewijzing van de gevorderde interventies in het wetgevingsproces, zoals ook de rechtbank heeft overwogen’ (r.o. 5.14).

Dat wil niet zeggen dat, dat er in de afgelopen periode in
het constitutioneel procesrecht alleen maar deuren dicht
zijn gegaan en alle inventieve advocaten de pas werd
afgesneden. Er werden ook nieuwe dingen mogelijk. In
de zaak van de moeders van Srebrenica tegen de Staat,
zette het Hof Den Haag een door velen gewenste stap met
betrekking tot de rechterlijke uitspraakbevoegdheden (Hof
Den Haag, 27 juni 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1761).
In het beruchte Jeffrey-arrest (HR 9 oktober 1998, ECLI:
NL:HR:1998:ZC2735) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat
de rechter niets te zoeken heeft bij geschillen die alleen
om een zuiver emotioneel belang worden uitgevochten. De
ongetwijfeld therapeutische waarde van een verklaring
voor recht is onvoldoende reden voor de rechter om rechtsvragen te beantwoorden. Op die harde lijn maakt het
gerechtshof dus nu een uitzondering door te overwegen dat
in het geval van Srebrenica de Staat niet schadeplichtig
was (omdat Nederland uiteindelijk niemand gedood heeft),
maar dat het meewerken aan de logistiek van de massa
moord wel een onrechtmatigheid oplevert in het kader
waarvan een verklaring voor recht als genoegdoening op
zijn plaats is. Daar zullen we de Hoge Raad ongetwijfeld
nog over horen.

BESTUURS(PROCES)RECHT
AAK20178436
Prof.mr. K.J. de Graaf

Wetgeving
Op 12 juni 2017 zijn enkele wijzigingen van Algemene
wet bestuursrecht in verband met de vereenvoudiging en
digitalisering van het procesrecht in werking getreden
(zie Stb. 2016, 288). De Awb faciliteert nu (zie met name
afd. 8.1.6a Awb) de mogelijkheid om (verplicht) digitaal
te procederen bij de bestuursrechter. Of digitaal procede-
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ren al daadwerkelijk verplicht is, moet blijken uit nadere
regelgeving en wordt helder weergegeven op een mede
daarvoor in het leven geroepen website van de overheid
(www.rijksoverheid.nl/KEI). Voorlopig blijft verplicht digitaal procederen in het bestuursrecht vanaf 12 juni 2017
beperkt tot asiel- en bewaringszaken. Met de toevoeging
van de nieuwe afdeling aan de Awb (‘Verkeer langs elektronische weg met de bestuursrechter’) lijkt echter geen
einde gekomen te zijn aan de noodzaak die wet aan te passen aan de voortgaande digitalisering van de maatschappij
en de contacten tussen bestuursorganen en burgers. Al
geruime tijd is duidelijk dat ook afdeling 2.3 Awb (‘Verkeer
langs elektronisch weg’) vervangen moet worden door
een gemoderniseerde regeling. Daartoe is begin 2016 een
wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd (‘Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer’), waarna het lange
tijd stil bleef rondom die regeling. Aangespoord door een
belofte in het regeerakkoord uit oktober 2012 (‘Bedrijven
en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de
overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning
– digitaal afhandelen’), heeft de regering eind juni 2017,
op voorstel van minister Plasterk, een wetsvoorstel aan
de Raad van State gezonden teneinde daarover advies te
ontvangen. Dat nieuwe wetsvoorstel is daarom nog geheim
en wordt openbaar als het aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Zowel de per 12 juni 2017 in de Awb aangebrachte
wijzigingen als een (concept) wetsvoorstel ter vervanging
van afdeling 2.3 Awb zijn in eerdere afleveringen van Ars
Aequi KwartaalSignaal besproken (zie respectievelijk onder meer 133 (AAK20147666) en 139 (AAK20168080).

Jurisprudentie
Medische deskundigen: samenwerking tussen Afdeling en
Centrale Raad
In het vorige KwartaalSignaal is uitgebreid stilgestaan
bij de mogelijke gevolgen van het arrest van het EHRM
in het geschil tussen Korošec en Slovenië voor de Nederlandse bestuursrechtspraak (EHRM 8 oktober 2015, AB
2016/167, m.nt. T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik, RSV
2016/27 m.nt. W.A. Faas; zie ook G. de Groot, ‘Deskundigenbewijs in het bestuursrecht na het Korošec-arrest’,
NJB 2017/473 en B.J. van Ettekoven, ‘De betekenis van
de uitspraak Korošec tegen Slovenië voor het Nederlandse
bestuursrecht’, O&A 2016/29). Dat arrest roept immers
de vraag op of de beoordeling door de bestuursrechter van
besluiten die zijn gebaseerd op een advies van een (medische) deskundige die in dienst is bij het bestuursorgaan
dat het besluit neemt, bijstelling behoeft in het licht van
het in artikel 6 EVRM gewaarborgde beginsel van equality
of arms in een gerechtelijke procedure waarin civil rights
and obligations worden vastgesteld. De hoogste bestuursrechters in Nederland die zaken behandelen waarin dat
soort besluiten aan de orde zijn, namelijk de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (hier ook: de
Afdeling) en de Centrale Raad van Beroep, was dit arrest
niet ontgaan. Na gezamenlijk informeel een beoorde-
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lingskader te hebben ontwikkeld, wordt dat kader door
beide bestuursrechters in twee verschillende zaken uit de
doeken gedaan op 30 juni 2017 (CRvB 30 juni 2017, ECLI:
NL:CRVB:2017:2226 en ABRvS 30 juni 2017, ECLI:NL:
RVS:2017:1674). Bij de Afdeling gaat het om een zaak van
een vreemdeling uit Sierra Leone die zijn verzoek om op
medische gronden niet uitgezet te worden afgewezen ziet;
de afwijzing is gebaseerd op een rapport van – een bij het
ministerie van Veiligheid en Justitie behorende – medische deskundige. De Centrale Raad moest oordelen over
een voormalig allround medewerker in de bouw die naar
zijn oordeel ten onrechte niet in aanmerking kwam voor
een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA); aan die afwijzing lag onder meer
een rapport ten grondslag van een bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) werkzame
medische deskundige. Hoewel de teksten van de beide uitspraken op dat punt net niet gelijk zijn, kunnen we gerust
spreken van een gezamenlijk beoordelingskader. Beide
rechters bespreken dat kader onder de titel: ‘Uitgangspunt: beoordeling in drie stappen door de bestuursrechter’.
Wat houdt het precies in? In stap 1 lijkt nog niet zoveel
nieuws onder de zon en draait het om de bekende eis van
zorgvuldige besluitvorming. Legt een bestuursorgaan een
(medisch) deskundigenadvies aan zijn besluit ten grondslag, dan moet het zich er ingevolge artikel 3:2 Awb van
vergewissen dat dit – naar wijze van totstandkoming –
zorgvuldig en – naar inhoud – inzichtelijk en concludent is.
Voldoet een advies niet aan die eisen, dan zal het daarop
gebaseerde besluit in beroep in beginsel voor vernietiging
door de bestuursrechter in aanmerking komen.
De beoordeling in stap 2 is nadrukkelijk gerelateerd aan
de uit het arrest Korošec voortvloeiende eisen ten aanzien
van het beginsel van equality of arms. Zoals uit de jurisprudentie van het EHRM blijkt, is ‘de kern van het beginsel
van equality of arms erin gelegen dat tussen partijen evenwicht moet bestaan met betrekking tot de mogelijkheid om
bewijsmateriaal aan te dragen. Dit stelt de bestuursrechter
in staat om een onafhankelijk en onpartijdig oordeel te geven.’ Omdat de omstandigheid dat de medische deskundigen in dienst zijn van of werkzaam zijn voor het bestuursorgaan twijfel kan oproepen aan de onpartijdigheid, moet
de bestuursrechter de vraag beantwoorden of de appellant
voldoende ruimte heeft gehad tot betwisting van de medische bevindingen, bijvoorbeeld door zelf medische stukken
over te leggen. Indien door de rechter wordt vastgesteld dat
geen equality of arms tussen het bestuursorgaan en een appellant bestaat, zal de bestuursrechter moeten waarborgen
dat dit evenwicht wordt hersteld.
Indien de appellant (medische) stukken overlegt, zal de
bestuursrechter moeten beoordelen of deze stukken een
redelijke mogelijkheid voor die vreemdeling vormen om
de rechter van zijn standpunt te overtuigen. Is dit niet
het geval of kan de appellant in redelijkheid niet worden
tegengeworpen geen nadere medische stukken ter onderbouwing van zijn beroep te hebben ingediend, dan ligt het
op de weg van de bestuursrechter zo nodig compensatie
voor deze bewijsnood te bieden, bijvoorbeeld door een
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onafhankelijke medische deskundige te benoemen. Wel
wordt direct overwogen dat, in het geval een appellant zelf
een rapport van een medisch deskundige inbrengt, in het
algemeen is voldaan aan het beginsel van equality of arms.
Mocht de bestuursrechter een noodzaak zien om de bewijsnood bij de appellant weg te nemen, dan is relevant dat in
dat kader niet zozeer beslissend is de vraag of de bestuursrechter in de kwaliteit en de wijze van totstandkoming van
de door het bestuursorgaan ingebrachte deskundigenrapporten aanleiding moet zien om een medisch deskundige
te benoemen, maar de vraag of een appellant voldoende
gelegenheid heeft gehad om weerwoord te bieden aan die
rapporten. Wordt het verzoek om een deskundige te benoemen afgewezen, dan vereist dat een motivering.
In stap 3 van het gezamenlijke beoordelingskader volgt
tot slot de ‘inhoudelijke beoordeling’. Hier is het kortom de
vraag of door het overgelegde materiaal en de gewisselde
argumenten bij de rechter voldoende twijfel is ontstaan
over de zorgvuldigheid en inhoudelijke juistheid van het
aan het besluit ten grondslag gelegde medisch deskundigenrapport. Dat zou namelijk aanleiding kunnen zijn een
deskundige te benoemen. Ook hier geldt dat de bestuursrechter de afwijzing van een verzoek om een deskundige te
benoemen moet motiveren.
Het gezamenlijke beoordelingskader is noodgedwongen
in algemene bewoordingen aan het papier toevertrouwd,
zodat de overwegingen zelf nog niet volstrekt helder
maken wanneer een bestuursrechter op grond van het
beginsel van equality of arms genoodzaakt zou zijn te
constateren dat een appellant in bewijsnood verkeert en
compensatie moet bieden voor de ongelijke procespositie.
Een voorspelling is derhalve dat over de consequenties van
het arrest Korošec nog nadere jurisprudentie zal ontstaan.
Wel is volstrekt duidelijk dat bestuursrechters de afwijzing van een verzoek om een deskundige te benoemen
beter zullen moeten motiveren.
De Afdeling bestuursrechtspraak en exceptieve toetsing
Wie de literatuur op het terrein van het algemene bestuursrecht volgt, kan het niet zijn ontgaan dat verschillende auteurs (wederom) aandacht hebben gevraagd voor
de rol die algemeen verbindende voorschriften (avv’s) en
beleidsregels spelen in de bestuursrechtspraak. Enerzijds
is er de veel herhaalde stelling dat artikel 8:3 lid 1 sub a
Awb geschrapt moet worden zodat rechtstreeks beroep
open zal staan op de bestuursrechter tegen avv’s (zie
W.J.M. Voermans, R.J.B. Schutgens & A.C.M. Meuwese,
Algemene regels in het bestuursrecht (VAR-reeks 158), Den
Haag: BJu 2017 en daarover het vorige KwartaalSignaal),
anderzijds wordt ervoor gepleit dat de bestuursrechter
avv’s indringender toetst (zie recent J.C.A. de Poorter & F.
Capkurt, ‘Rechterlijke toetsing van algemeen verbindende
voorschriften. Over de indringendheid van de rechterlijke
toetsing in een toekomstig direct beroep tegen algemeen
verbindende voorschriften’, NTB 2017/10).
Bestuursrechters kunnen avv’s, zoals de door een gemeenteraad vastgestelde algemene plaatselijke verordening, exceptief toetsen. Dat houdt in dat in een procedure tegen een

op een avv gebaseerde beschikking of concretiserend besluit
van algemene strekking (cbas), waartegen wel rechtstreeks
beroep op de bestuursrechter openstaat, wordt aangevoerd
dat de beschikking of dat cbas zou moeten worden vernietigd omdat het is gebaseerd op een avv die in strijd is met
hoger recht of een algemeen rechtsbeginsel. Die – bij wijze
van exceptie uitgevoerde – toets door de bestuursrechter
wordt doorgaans als terughoudend gekwalificeerd. Uit de
jurisprudentie volgde bijvoorbeeld geruime tijd (vgl. ABRvS
4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:622) dat een
‘algemeen verbindend voorschrift […] slechts verbindende kracht kan worden
ontzegd, indien dit in strijd is met een hoger wettelijk voorschrift, dan wel indien
dit in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel. […] De rechter heeft daarbij
niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan de betrokken
belangen moet worden toegekend naar eigen inzicht vast te stellen en heeft ook
overigens daarbij terughoudendheid te betrachten.’

In twee op het punt van de exceptieve toetsing gelijkluidende uitspraken van 23 november 2016 (ECLI:NL:RVS:
2016:3120 en 3130) lijkt de Afdeling iets van de terughoudendheid te laten varen:
‘De vraag naar de verbindendheid van algemeen verbindende voorschriften wordt
door de rechter exceptief getoetst. De exceptieve toetsing houdt in dat de rechter
een niet door de formele wetgever gegeven voorschrift buiten toepassing dient
te laten, indien dit voorschrift in strijd is met een hogere regeling. Een zodanig
voorschrift kan voorts wegens strijd met een algemeen rechtsbeginsel buiten toepassing worden gelaten indien het desbetreffende overheidsorgaan, in aanmerking genomen de feitelijke omstandigheden en de belangen die aan dit orgaan
ten tijde van de totstandbrenging van het voorschrift bekend waren of op grond
van deugdelijk onderzoek behoorden te zijn, in redelijkheid niet tot vaststelling
van dat voorschrift heeft kunnen komen. De rechter heeft echter niet tot taak om
de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan de betrokken belangen moet
worden toegekend, naar eigen inzicht vast te stellen. Het is aan het regelgevend
bevoegd gezag de verschillende belangen en de feiten en omstandigheden die
bij het nemen van een besluit inhoudende algemeen verbindende voorschriften
betrokken zijn, tegen elkaar af te wegen.’

Of met deze nieuwe standaardoverweging inderdaad een
minder terughoudende toetsing is beoogd, moet de toekomst uitwijzen.
De zojuist geciteerde standaardoverweging is enkel aan
de orde als exceptief wordt getoetst aan een avv waarover
niet geprocedeerd kan worden bij de bestuursrechter. Dat
is anders als het bijvoorbeeld gaat om de algemene regels
die zijn opgenomen in een bestemmingsplan, waartegen
wel rechtstreeks beroep openstaat op de bestuursrechter.
In beroep tegen het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld
worden aangevoerd dat het plan in strijd is met een hogere
wettelijke regeling, zoals een provinciale verordening
waarin normen staan waaraan het bestemmingsplan moet
voldoen. Het kan voorkomen dat een bestemmingsplan
onherroepelijk wordt, maar dat in een beroep tegen een
omgevingsvergunning voor een bouwwerk dat niet in strijd
is met dat bestemmingsplan, bijvoorbeeld voor een nieuwe
supermarkt, wordt aangevoerd dat die vergunning moet
worden vernietigd omdat het bestemmingsplan waarop
die vergunning is gebaseerd in strijd is met de provinciale
verordening (zie daarover ABRvS 17 augustus 2016, ECLI:
NL:RVS:2016:2235). Op welke wijze zou dan op grond van
een beroepsgrond die ook al eerder had kunnen worden
aangevoerd, namelijk in de procedure tegen het bestemmingsplan, exceptief getoetst moeten worden? Zouden ook
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beroepsgronden die zien op de zorgvuldige voorbereiding of
de deugdelijke motivering van het bestemmingsplan nog
een rol kunnen spelen? Eenvoudig zijn die vragen niet. De
Afdeling hanteert (zie ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL:
RVS:2015:2842 en de uitspraak van 17 augustus 2016) in
elk geval als uitgangspunt dat
‘de mogelijkheid om in een procedure die is gericht tegen een besluit omtrent
de verlening van een omgevingsvergunning, de gelding van de toepasselijke
bestemmingsplanregeling aan de orde te stellen niet zover [gaat] dat deze regeling aan dezelfde toetsingsmaatstaf wordt onderworpen als de toetsingsmaatstaf
die wordt gehanteerd in het kader van de beoordeling van beroepen tegen een
vastgesteld bestemmingsplan.’

Dat heeft als consequentie dat extra terughoudendheid
moet worden betracht bij de toetsing. In een dergelijk
geval dient
‘de bestemmingsregeling slechts onverbindend te worden geacht of buiten toepassing te worden gelaten, indien de bestemmingsregeling evident in strijd is met
de hogere regeling. Voor een dergelijke evidentie is […] onder meer vereist dat
de hogere regelgeving zodanig concreet is dat deze zich voor toetsing daaraan bij
wijze van exceptie leent.’

Dat is op zich een heldere overweging. Toch geldt enerzijds
dat daarmee nog niet steeds voorspelbaar is wanneer dat
criterium zal leiden tot het onverbindend verklaren of
buiten toepassing laten van een avv. Anderzijds is kritiek
mogelijk op het criterium als zodanig. Hoewel duidelijk
is dat de rechtszekerheid die de formele rechtskracht van
het bestemmingsplan met zich brengt van grote waarde is
voor de rechtspraktijk, is in ons rechtsbestel toch ook van
groot belang dat onrechtmatige, algemene regels niet van
toepassing blijven indien deze in strijd komen met hogere
regelgeving. En dan laat ik nog maar even buiten beschouwing dat de belanghebbende bij de omgevingsvergunning wellicht geen belanghebbende was bij het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan; die vaststelling kan
jaren geleden zijn gebeurd. In dat verband is van belang
dat de Afdeling in bovengenoemde uitspraak van 17 augustus 2016 bepaalt dat het bestemmingsplan ‘in beginsel
getoetst moet worden aan de provinciale verordening die
gold ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan
waarin deze planregeling is opgenomen’. Hoewel daarbij –
aldus de Afdeling in die overweging – van belang is dat de
provinciale verordening op het voor het geschil relevante
punt ongewijzigd is gebleven, is het zeer de vraag of dit
uitgangspunt van ex tunc (exceptief) toetsen steeds correct
is. Moet de exceptieve toetsing niet eigenlijk worden gezien
als een ‘normale’ toetsing, zodat het verschil hem enkel zit
in het moment waarop die toetsing plaatsvindt, namelijk
in een andere procedure dan een rechtstreeks beroep tegen
die avv’s? Zou dan niet (exceptief) getoetst moeten worden
aan de hogere wettelijke regeling zoals die geldt op het
moment van de exceptieve toetsing? En zou de discussie
naar de mate van terughoudendheid bij de (exceptieve)
toetsing dan niet moeten gaan over de vraag of de aard
van dat besluit een terughoudende toets rechtvaardigt?
Wellicht zijn het mede deze vragen die de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak er op 14 juli 2017 toe
hebben gebracht een conclusie te vragen aan staatsraad
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advocaat-generaal Widdershoven over de exceptieve toetsing. Onder meer wordt gevraagd naar de intensiteit van
de toetsing en welke omstandigheden daarvoor bepalend
zijn, waaronder de aard van de avv’s (bijvoorbeeld of zij al
dan niet afkomstig zijn van een volksvertegenwoordigend
orgaan). Ook speelt – nog altijd – de vraag of een avv onverbindend kan worden verklaard wegens strijd met ongeschreven recht, bijvoorbeeld in het geval de onderbouwing
van de regeling niet deugdelijk is geweest of het onderzoek
dat daaraan ten grondslag is gelegd niet zorgvuldig is geweest (vgl. het Landbouwvliegers-arrest, HR 16 mei 1986,
ECLI:NL:HR:1986:AC9354). Kortom, een hele klus voor de
staatsraad advocaat-generaal. In een volgend KwartaalSignaal zal ongetwijfeld aandacht worden besteed aan de
conclusie en de uitspraak die daarop wordt gebaseerd.
Artikel 6:13 Awb, artikel 6:22 Awb en de verklaring van
geen bedenkingen
Artikel 6:13 Awb regelt, zij het niet expliciet, de zogenaamde onderdelenfuik in het bestuursprocesrecht. Die
brengt met zich mee dat een belanghebbende in opeenvolgende bestuursrechtelijke procedures niet andere of meer
besluitonderdelen kan bestrijden dan hij in de daaraan
voorafgaande procedure heeft gedaan. Bestrijdt een
belanghebbende een besluitonderdeel niet in de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure, dan kan hij dat ook
niet in (hoger) beroep, tenzij hem dat redelijkerwijs niet
verweten kan worden. Sinds de uitspraak van 9 maart
2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak vastgehouden
aan de daarin gekozen lijn dat een omgevingsvergunning
op grond van de Wabo uit onderdelen kan bestaan (ABRvS
9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7155). De onderdelen
die kunnen worden onderscheiden betreffen de beslissingen over de toestemmingen voor de verschillende activiteiten die staan opgesomd in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo,
waaronder bijvoorbeeld het bouwen van een bouwwerk
(art. 2.1 lid 1 sub a Wabo) en het gebruik van gronden
of bouwwerken in strijd met het planologische regime
(art. 2.1 lid 1 sub c Wabo). Een van de vragen die al enige
tijd speelde, was of de zogenaamde verklaring van geen
bedenkingen (vvgb) ook een besluitonderdeel is als bedoeld
in artikel 6:13 Awb. Een vvgb is onder meer noodzakelijk
indien een omgevingsvergunning in de zin van artikel 2.1
lid 1 sub c Wabo wordt aangevraagd en alleen verleend
kan worden met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a
onder 3 Wabo. Het college van B&W is doorgaans bevoegd
de vergunning te verlenen, indien het project niet in strijd
is met een goede ruimtelijke ordening en voorzien is van
een goede ruimtelijke onderbouwing. Verlening kan echter
pas aan de orde zijn indien de gemeenteraad op grond van
artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een vvgb
heeft afgeven. Die verklaring kan geweigerd worden in het
belang van een goede ruimtelijke ordening en is in het geheel niet vereist indien de gemeenteraad ingevolge artikel
6.5 lid 3 Bor categorieën van gevallen heeft aangewezen
waarin geen vvgb is vereist. Ook in andere situaties kan
een vvgb vereist zijn. Zo is er op grond van artikel 6.10aa
Bor een vvgb vereist van gedeputeerde staten in het geval
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een omgevingsvergunning door het college van B&W
wordt verleend voor een activiteit als bedoeld in artikel
2.1 lid 1 sub i juncto artikel 2.2aa Bor; het gaat dan om
specifieke activiteiten die (ook) vergunningplichtig zijn op
grond van de Wet natuurbescherming.
Recent heeft de Afdeling duidelijk gemaakt dat de vvgb
die ziet op een afzonderlijke toestemming voor een activiteit een besluitonderdeel is in de zin van artikel 6:13 Awb
(ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2535).
Appellant had voor het eerst in beroep aangevoerd dat
een door de minister te verlenen vvgb vereist was voor de
toestemming om handelingen te verrichten als bedoeld in
artikel 75b Flora- en faunawet (oud). Die was niet verleend. Omdat de vvgb moet worden gezien als een afzonderlijk besluitonderdeel, wordt het beroep van appellant
tegen dat besluitonderdeel niet-ontvankelijk verklaard.
In zijn annotatie bij de uitspraak (AB 2016/438), spreekt
Lam de verwachting uit dat deze redenering niet opgaat
voor de vvgb van de gemeenteraad ingevolge artikel 6.5
Bor, omdat daar zowel voor de vvgb als voor de vergunning
zelf een afweging plaatsvindt over de goede ruimtelijke
ordening en dus geen sprake is van een afzonderlijke toestemming. De Rechtbank Noord-Nederland heeft zich bij
die opvatting aangesloten (Rb. Noord-Nederland 14 april
2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:1476).
Ook was recent de vraag aan de orde of het ontbreken
van een vereiste vvgb kan worden gepasseerd met toepassing van artikel 6:22 Awb, zodat een beroep tegen een
omgevingsvergunning waarvoor een vvgb vereist is, maar
niet is verleend, ongegrond kan worden verklaard door de
bestuursrechter. In een uitspraak van 5 juli 2017 (ABRvS
5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1783) bepaalde de Afdeling
dat het ontbreken van een vvgb op het moment dat de omgevingsvergunning werd verleend, inderdaad kan worden
gepasseerd met toepassing van artikel 6:22 Awb. Relevant
was voor de Afdeling dat nadien een – niet onzorgvuldig
voorbereide – vvgb was afgegeven door de gemeenteraad
en dat aannemelijk was dat belanghebbenden door het in
eerste instantie ontbreken van de vvgb niet zijn benadeeld.
In een nog recentere uitspraak van 12 juli speelden twee
punten (ABRvS 12 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1889).
Het eerste punt is dat de appellant zijn beroepsgrond dat
de vvgb ontbreekt, op een laat moment aanvoert. In dit geval was een advies aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB)
gevraagd en dan geldt in beginsel dat beroepsgronden die
later dan drie weken na het verzoek van de rechter aan
de StAB worden aangevoerd, buiten behandeling blijven
in verband met de goede procesorde (ABRvS 29 februari
2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV7287). De Afdeling beredeneert echter in deze zaak dat louter procedurele beroepsgronden, zoals de grond dat ten onrechte een vvgb van de
raad ontbreekt, geen aanleiding geven om de StAB in te
schakelen en dat daarom geen sprake is van strijd met de
goede procesorde. Die uitkomst lijkt gerechtvaardigd. Het
tweede belangwekkende punt uit deze uitspraak is dat de
aanwijzing van categorieën van gevallen door de gemeenteraad waarvoor geen vvgb is vereist, in de betreffende

gemeente bestond uit een soort ‘piepsysteem’. Dat systeem
houdt in dat er geen vvgb is vereist als de gemeenteraad
niet aangeeft dat er wel een vvgb is vereist. Een dergelijke aanwijzing kan naar het oordeel van de Afdeling niet
worden beschouwd als een aanwijzing van categorieën van
gevallen in de zin van artikel 6.5 lid 3 Bor en is derhalve
onverbindend. Gevolg daarvan is dat er geen vvgb is gegeven, terwijl wel een vvgb vereist is. Kan het gebrek ook in
deze situatie gepasseerd worden op grond van artikel 6:22
Awb? De Afdeling beantwoordt die vraag bevestigend, omdat vaststaat dat de gemeenteraad kon instemmen met de
omgevingsvergunning, onder meer omdat het al tweemaal
eerder had gepoogd het betreffende (metaal)bedrijf ruimtelijk in te passen door een nieuw bestemmingsplan vast te
stellen en dat ook ten tijde van de uitspraak wederom een
bestemmingsplan in voorbereiding is om dat te bewerkstelligen. Aannemelijk was tevens dat de belanghebbenden
daardoor niet waren benadeeld.

Literatuur
Soms kunnen de auteurs van een KwartaalSignaal op
deze plek gewag maken van een gepubliceerde bundel vol
prachtige verhandelingen die aan een afscheidnemende,
bekende bestuursrechtelijke Nederlander zijn aangeboden
door zijn (voormalige) collega’s (ook wel genoemd: liber
amicorum). In het geval van prof.mr. F.C.M.A. Michiels,
die op 16 juni 2017 met een rede (De taal van het bestuurs
recht, Den Haag: BJu 2017) afscheid nam als hoogleraar
aan Tilburg University, bedachten de creatieve collega’s
een hommage voor hun Lex die bij mijn weten nog nooit
eerder op deze manier werd vertoond. In diverse tijdschriften verschenen min of meer gelijktijdig wetenschappelijke verhandelingen die verband houden met het werk
van Michiels om op die manier zijn verdiensten voor het
bestuursrecht nog eens te belichten. Ik doe een poging de
publicaties op te sommen. In een ‘Lex Michiels-nummer’
(2017, afl. 6) van het NTB verschenen publicaties over
handhaving in zowel het privaatrechtelijke als het bestuursrechtelijke spoor (A.J.C. de Moor-van Vugt, A.P. Klap
& T. de Lange, ‘Parallelle handhaving: match of mismatch?
Het combinatieprincipe opnieuw bezien’) en over het
overtredersbegrip (C.N.J. Kortmann, ‘Meer rechtseenheid
in het overtredersbegrip?’), in een ‘Lex Special’ van de AB
(2017, afl. 24) zijn vele annotaties opgenomen die een relatie hebben met het werk van Michiels en ook JBplus publiceerde in juni 2017 diverse aan het werk van Lex gewijde
artikelen (J.C.A. de Poorter & L.A. van Heusden, ‘Bovenindividuele belangenbehartiging. Naar een aanscherping
van het beroepsrecht voor belangenorganisaties door een
vereiste van representativiteit’; O.J.D.M.L. Jansen, ‘Koudwatervrees in een bananenkoninkrijk?’; H.E. Bröring, ‘Lex
in Gronings perspectief’). Maar daarmee houdt het niet
op. In M en R (2017, afl. 5) verscheen ter gelegenheid van
het afscheid een pleidooi tegen de in de Omgevingswet
voorziene mogelijkheid om de uitgebreide procedure (gebaseerd op afd. 3.4 Awb) op verzoek van de aanvrager van
een vergunning toe te passen (V.M.Y. van ’t Lam & A.G.A.
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Nijmeijer, ‘Op een beweeglijk standpunt sta je het sterkst.
Pleidooi tegen de introductie van de uitgebreide voorbereidingsprocedure op “aanvraag”’) en TO publiceerde een
extra dikke ‘Lex Special’ (2017, afl. 2), waarin een grote
verscheidenheid aan onderwerpen de revue passeerde
(F.A.G. Groothuijse & H.J. de Vries, ‘Over hoe rechtmatige
bestemmingsplannen een onrechtmatige daad kunnen
opleveren: verleden, heden en toekomst’; H.E. Woldendorp,
‘De Lex Michiels’; H.A.J. Gierveld, ‘Is er een verplichting
tot het uitvoeren van het tracébesluit?’; Ch.W. Backes,
‘De kleur van de Omgevingswet’; J.H.G. van den Broek,
‘Lex Michiels als godfather van de Omgevingswet’; A.B.
Blomberg, ‘De opmars van de bestuurlijke boete in het omgevingsrecht’; G.A. van der Veen, ‘De Omgevingswet en het
privaatrecht’). Ook in TBR (2017, afl. 6) verscheen een op
het werk van Lex Michiels gerichte bijdrage (S. van Gulijk,
‘Geketende handhaving’). En zelfs in België werd in het
Tijdschrift voor Milieurecht het afscheid van Lex Michiels
luister bijgezet (2017, afl. 3; L. Lavrijsen, ‘De wijzigingen
van de Europese en Vlaamse regelgeving inzake milieueffectrapportage voor projecten (2014-17). “Nova lex, melior
lex?”’). Uit de publicatie van deze bonte verzameling artikelen is een creatief ‘liber amicorum’ ontstaan waaruit de
enorme waardering blijkt van de auteurs voor de invloed
van het werk van Lex Michiels op het bestuursrecht, in het
bijzonder het handhavingsrecht en het omgevingsrecht.
Overige literatuur
–– L.J.A. Damen, ‘De autonome Awbmens’, AA 2017 (Bijzonder nummer ‘Autonomie’), p. 628-638 (AA20170628);
–– B.J. van Ettekoven & A.T. Marseille, ‘Afscheid van de
klassieke procedure in het bestuursrecht?’, in: L.M.
Coenraad e.a., Afscheid van de klassieke procedure?
(preadvies NJV 2017), Deventer: Wolters Kluwer 2017,
p. 139-263;
–– O.J.D.M.L. Jansen, ‘Bewijsvergaring in het boeterecht
als Chefsache’, NJB 2017/1230;
–– J.C. Wolswinkel, ‘Het vijfde postulaat van de Afdeling.
Transparantie als beginsel van verdelingsrecht?’, AA
2017, p. 500-507 (AA20170500).

VOLKENRECHT
AAK20178441
Ige F. Dekker, Nico J. Schrijver

1 Verdrag inzake verbod van kernwapens
Kernwapens blijven de internationale gemoederen sterk
beroeren, hoezeer ook deze na het einde van de Koude
Oorlog in aantal drastisch zijn teruggebracht. Op 7 juli
2017 kwam een sinds 1946 gekoesterde wens in vervulling,
namelijk de sluiting van een algemeen verdrag met een
verbod op kernwapens. Daarbij stemden 122 staten voor,
één tegen (namelijk Nederland dat als enige NAVO-lidstaat aan de onderhandelingen heeft deelgenomen) en een
onthouding (Singapore). Dit verbod kwam tot stand na jarenlang onderhandelen in het kader van de VN-Ontwape-
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ningsconferentie. Het bouwt inderdaad voort op een reeds
in een AVVN-resolutie van 24 februari 1946 neergelegde
wens voor een kernwapenverbod alsmede op het befaamde
Verdrag inzake de niet verdere verspreiding van kernwapens (het NPV van 1967) en het Verdrag inzake een
alomvattend verbod op het testen van kernwapens (het
Kernstopverdrag van 1996; zie Katern 61, AAK19962914).
Het nieuwe verdrag is blijkens zijn preambule ingegeven
door de diepe zorg dat elk gebruik van kernwapens cata
strofale humanitaire consequenties heeft en de overtuiging
dat dit in strijd met het internationale recht zou zijn, en
een kernwapenvrije wereld een mondiaal publiek goed van
de hoogste orde is. In een poging een breder draagvlak te
scheppen stelt de preambule ook dat het verdrag niet de
ontwikkeling en het vreedzame gebruik van kernenergie
in de weg staat. Opvallend afwezig in de preambule is
een verwijzing naar het Advies van het Internationaal
Gerechtshof uit 1996 over de rechtmatigheid van het
gebruik van of dreiging met kernwapens (zie Katern 61,
AAK19962914).
Artikel 1 van het verdrag bevat een uitgebreide reeks
verbodsbepalingen, waaronder een verbod op het ontwikkelen, testen, aanmaken, gebruiken of daarmee dreigen,
verwerven, bezitten of opslaan van kernwapens en andere
explosieve nucleaire voorwerpen. Zo ook is overdracht van,
directe of indirecte controle over en stationering van kernwapens verboden. Het is met name de tekst van artikel 1,
onder (e) en (g), dat Nederland als NAVO-land de nodige
hoofdbrekens bezorgde en uiteindelijk tot een tegenstem
bracht. Daarin worden respectievelijk alle steun voor
kernwapenbeleid en stationering, installatie of plaatsing
van kernwapens verboden. Artikel 2 bepaalt dat iedere
verdragspartij binnen 30 dagen na inwerkingtreding van
het verdrag een verklaring moet overleggen of het (nog)
kernwapens of explosieve nucleaire voorwerpen bezit,
controleert of huisvest. De in artikelen 3 en 4 voorziene
toezichts- en verificatiesystemen zijn vooralsnog tamelijk
zwak, met voorlopig een hoofdrol voor de waarborgsystemen van het bestaande IAEA en de aankondiging van een
nog op te richten nieuwe internationale instelling. Meer
rigoureuze inspectieprocedures (à la het Chemische Wapens Verdrag) zijn uitgebleven en zouden in het kader van
het bestaande NPV via een Aanvullend Protocol bereikt
moeten worden. Artikel 6 voorziet in hulp aan personen
die slachtoffer van het gebruik of testen van wapens zijn
en in het herstel van milieuschade als gevolg daarvan.
De geschillenbeslechtingsregeling in artikel 11 heeft een
zeer algemeen karakter en verwijst naar artikel 33 VNHandvest.
Het verdrag wordt op 20 september 2017 voor ondertekening opengesteld (art. 13) en treedt in werking nadat
het door 50 staten is geratificeerd (art. 14). Voorbehouden
mogen niet worden gemaakt (art. 16). Artikel 17 bepaalt
dat het verdrag een onbeperkte looptijd zal hebben, maar
dat het iedere verdragsstaat vrij staat om, in de uitoefening van zijn nationale soevereiniteit, uit het verdrag te
treden in geval van buitengewone omstandigheden die
raken aan de hoogste belangen van de staat. Deze uittre-
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ding gaat pas in één jaar na de kennisgeving daarvan. In
het geval dat de uittredende staat op dat moment betrokken is bij een gewapend conflict, blijft die staat aan de
verdragsverplichtingen gebonden tot het einde van het
conflict.
Grote afwezigen bij de onderhandelingen over en sluiting van dit verdrag zijn uiteraard de huidige kernwapenstaten en – op Nederland na – alle NAVO-lidstaten, wiens
afschrikkingsstrategie het dreigen met, het gebruik en het
stationeren van kernwapens nadrukkelijk niet uitsluit.
Opvallend is dat een aantal andere westerse staten wel
meedeed en voor het verdrag stemde, waaronder Oostenrijk, Zweden, Nieuw-Zeeland, Ierland en Zwitserland.
Daarnaast stemden ook Brazilië, Iran en Zuid-Afrika vóór,
terwijl Israel, India, Pakistan, Japan en beide Korea’s zich
net als de P-5 afzijdig hielden. Alhoewel het weinig waarschijnlijk is dat dit verdrag na zijn inwerkingtreding in de
nabije toekomst doeltreffend zal kunnen zijn, kan het wel
degelijk bijdragen aan het delegitimeren van kernwapens
in het algemeen. Voorts kan het gezien worden als een
nieuwe klaroenstoot van heel veel niet-kernwapenstaten
om hun frustratie te uiten over het gebrek aan vooruitgang bij het streven naar nucleaire ontwapening, waartoe alle nu meer dan 190 partijen bij het NPV-verdrag,
inclusief de vijf officiële kernwapenstaten, zich hebben
verplicht (‘...pursue negotiations in good faith on effective
measures relating to cessation of the nuclear arms race
at an early date and to nuclear disarmament’, art. VI). De
tekst van het Verdrag op het verbod van kernwapens is
opgenomen in VN-doc. A/CONF.229/2017/8.
Intussen dient zich een mogelijk gevaarlijke dreiging
van het reële gebruik van kernwapens aan, namelijk in
de escalerende spanning tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Dit naar aanleiding van een aantal – en
ditmaal: tamelijk succesvolle – testen met lange afstandsraketten door het Noord-Koreaanse regime in 2017 en
zijn dreiging om deze te richten op het in de Stille Oceaan
gelegen Amerikaanse eiland Guam. In opvallende eensgezindheid besloten de 15 leden van de VN-Veiligheidsraad
(inclusief China en Rusland) Noord-Korea aan verdere en
uitgebreide sancties te onderwerpen, waaronder een exportverbod van bepaalde producten (waaronder vis, fruit,
ijzererts, lood, steenkolen) dat potentieel het exportinkomen van het land met één derde kan verminderen. Ook
worden de individuele reisverboden en de bevriezing van
de financiële tegoeden uitgebreid door daar een aantal
opnieuw met naam en toenaam genoemde leiders, banken
en bedrijven aan toe te voegen. Ten slotte roept de raad
op tot spoedige hervatting van de Zes Partijen-besprekingen (Noord- en Zuid-Korea, Japan, China, Rusland
en de VS) met het doel om te komen tot daadwerkelijke
nucleaire ontwapening van het Koreaanse schiereiland.
Zie Veiligheidsraadresolutie S/2371, unaniem aangenomen op 5 augustus 2017. Voorts is met het aantreden
van president Trump ook het nucleaire akkoord met Iran
onzeker geworden: zie over dit akkoord KwartaalSignaal
135, p. 7824 (AAK20157824).

2 Srebrenica en Nederlandse aansprakelijkheid
Op 27 juni deed het Haagse gerechtshof uitspraak in de
zaak die de stichting Mothers of Srebrenica (hierna: de
stichting) tegen de Nederlandse staat had aangespannen.
De stichting vertegenwoordigt de nabestaanden van de
slachtoffers van de genocide in juli 1995 in de Bosnische
enclave bij Srebrenica. Zowel de stichting als de staat
had beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank
van bijna drie jaar eerder (zie voor dat vonnis ECLI:NL:
RBDHA:2014:8562; en KwartaalSignaal 134, p. 7751
(AAK20157749). Zoals bekend, maakte Dutchbat deel uit
van de United Nations Protection Force (UNPROFOR) die
in de enclave voor een safe area moest zorgen. Vanaf het
moment dat de Bosnische Serviërs het gebied dreigden te
veroveren (begin juli 1995), was de hoofdtaak van Dutchbat om, onder VN-bevel, de Bosnische moslimbevolking
te beschermen bij haar (gedwongen) evacuatie uit de
enclave.
In een eerdere fase in deze procedure had de stichting
ook de VN aangesproken voor het optreden van Dutchbat
maar die actie strandde – in alle instanties – op de immuniteit van de wereldorganisatie voor de Nederlandse rechter (zie KwartaalSignaal 123, p. 6968 (AAK20126966)).
De stichting slaagde echter wel in haar vordering voor de
Haagse rechtbank om de Nederlandse staat voor bepaalde
onrechtmatige handelingen van Dutchbat jegens de nabestaanden van de slachtoffers van de genocide aansprakelijk te houden. Daarbij volgde de rechtbank in grote lijnen
de redenering in de vonnissen en arresten in de zaken van
de gedwongen deportatie van de Bosniërs Mustafic en vader en zoon Nuhanovic (zie KwartaalSignaal 129, p. 7382
(AAK20137380)). Het hof deelt ten principale het oordeel
van de rechtbank over de Nederlandse aansprakelijkheid
voor een deel van het optreden van Dutchbat, wat – vanwege de kritiek die het rechtbankvonnis kreeg – al van
betekenis is. Tegelijkertijd verklaart het een aantal grieven van de stichting en van de staat tegen het vonnis van
de rechtbank gegrond en ook daarom verdient het arrest
aandacht van de internationaalrechtelijk geïnteresseerde
(aankomende) jurist (zie voor het arrest van het hof: ECLI:
NL:GHDHA:2017:1761).
Evenals de rechtbank, gaat ook het hof ervan uit dat de
command and control over het doen en laten van Dutchbat aan de VN was overgedragen en dat, op basis van het
internationale recht, de VN in beginsel effective control
over de gedragingen van het bataljon uitoefenden. Zolang
de staat geen feitelijke zeggenschap had over concreet
handelen van Dutchbat, in het bijzonder militaire operaties, kan er geen sprake zijn van effective control en
kunnen dergelijke gedragingen niet aan de staat worden
toegerekend. Daarmee lijkt het hof een strengere maatstaf
voor de vaststelling van effective control aan te leggen dan
de rechtbank deed. Op die grond acht het hof de parallelle instructies van minister van Defensie Voorhoeve aan
Dutchbat om zoveel mogelijk vluchtelingen te redden als
zodanig onvoldoende grond om aan te nemen dat – vanaf
het moment van het uitvaardigen van die instructies –
(ook) de staat effective control had over Dutchbat.
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Van een Nederlandse effective control was, volgens het
hof, pas sprake, nadat de VN en de Nederlandse staat
in gezamenlijk overleg – op 11 juli 1995 – hadden besloten tot evacuatie van de duizenden moslims die naar de
compound en het provisorische ingerichte opvangcentrum,
tezamen ook wel de mini safe area genoemd, waren gevlucht. Die controle strekte zich overigens alleen uit tot de
humanitaire zorg in de mini safe area en de (voorbereiding
van) de evacuatie van de vluchtelingen. En dus ziet het hof
geen grond voor toerekening aan de staat van handelingen
die Dutchbat verrichtte voor het evacuatiebesluit en die
betrekking hadden op het gebied buiten de mini safe area.
Wat het toepasselijk recht betreft, toetst het hof, evenals
de rechtbank deed, de rechtmatigheid van het handelen
van Dutchbat aan twee fundamentele rechten van de
mens: het recht op leven en het verbod van foltering en
onmenselijke behandeling, zoals neergelegd in de artikelen
2 en 3 EVRM en 6 en 7 IVBPR. Naar het oordeel van het
hof biedt de Genocideconventie van 1948 geen bruikbare
juridische grondslag voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het handelen van de Nederlandse staat. De
conventie kent weliswaar een plicht voor staten tot het
voorkomen van volkerenmoord, maar de bepaling – in
artikel 1 – heeft geen rechtstreekse werking (hetgeen ook
blijkt uit art. 5 van de conventie). De genoemde fundamentele rechten, die tevens de plicht omvatten tot het
voorkomen van schendingen van deze rechten, hebben die
werking wel.
De evacuatie van de duizenden Bosnische vluchtelingen
uit de mini safe area was ook volgens het hof noodzakelijk,
vanwege de onhoudbare situatie in het betreffende gebied.
De evacuatie, die aanvankelijk nog door Dutchbat werd
geleid, werd echter op een bepaald moment feitelijk overgenomen door de Bosnisch-Servische troepen van generaal
Mladic. Zij scheidden daarbij de mannen en jongens af van
de overige vluchtelingen, aanvankelijk onder het mom dat
zij wilden nagaan of er personen tussen zaten die verdacht
werden van het plegen van oorlogsmisdrijven. Al snel werd
echter duidelijk dat deze groep vluchtelingen buiten de
enclave werden geëxecuteerd. Voor de vraag of ook Nederland zijn (internationale) verplichtingen had geschonden,
was voor de rechtbank en het hof de vraag cruciaal vanaf
welk moment de leiding van Dutchbat de wetenschap had
dat de door de Bosnische Serven afgescheiden mannelijke
vluchtelingen een reëel risico liepen te worden onderworpen aan foltering, aan een onmenselijke of vernederende
behandeling of aan executie. Het hof acht die wetenschap
bij de leiding in ieder geval aanwezig vanaf de avond van
12 juli 1995, dus nog tijdens de grootscheepse evacuatie
van de Bosnische moslims uit de mini safe area. Vervolgens onderscheidt het hof twee situaties:
(1) De eerste betreft de evacuatie van de vluchtelingen
die zich in de mini safe area maar buiten de compound van
Dutchbat bevonden. Anders dan de rechtbank, oordeelt
het hof dat Dutchbat zich vanaf dat moment had moeten
onthouden van enig actief optreden dat mogelijk of makkelijker maakte dat troepen van generaal Mladic de mannelijke vluchtelingen van de andere vluchtelingen konden
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afscheiden. Door de evacuatie van deze (zeer grote) groep
vluchtelingen tot op het einde toch te blijven begeleiden
handelde Dutchbat en dus ook de staat onrechtmatig. Het
hof oordeelt echter ook dat indien Dutchbat de begeleiding
van de evacuatie wel had gestaakt, het lot van deze groep
mannelijke vluchtelingen hoogstwaarschijnlijk niet anders
zou zijn geweest. Vanwege het ontbreken van een causaal
verband tussen het handelen van Dutchbat en de executie
van de duizenden mannen en jongens, wijst het hof de
vordering tot schadevergoeding voor de nabestaanden van
deze slachtoffers af.
(2) Dat is anders voor de mannelijke vluchtelingen die
op de compound verbleven. Naar de mening van het hof
had Dutchbat hen op 13 juli kunnen en moeten waarschuwen niet met hun familie mee naar buiten te lopen maar
op de compound achter te blijven, vanwege het reële risico
dat zij daarbuiten zouden worden gefolterd en gedood.
Door de mannelijke vluchtelingen niet te informeren en
hun deze keuze om langer op de compound te blijven niet
te geven, handelde Dutchbat onrechtmatig. In deze situa
tie neemt het hof wel een causaal verband aan tussen het
onrechtmatig handelen en de dood van deze vluchtelingen.
Maar anders dan de rechtbank, vindt het hof dat niet met
voldoende mate van zekerheid vaststaat dat de Bosnische Serven deze groep moslimmannen met rust zouden
hebben gelaten indien zij op de compound waren achtergebleven. Op basis van een analyse van de strategieën en
de mogelijkheden van Dutchbat, de VN en de Bosnische
Serviërs, komt het hof tot de inschatting dat de mannelijke vluchtelingen op de compound een overlevingskans
hadden gehad van 30% indien zij op de compound hadden
kunnen blijven. Op deze grond beslist het hof tevens dat
de nabestaanden recht hebben op 30% van de geleden
schade. De omvang van schade zal nader moeten worden
opgemaakt.
Het arrest van het hof lijkt minder stof te doen opwaaien in juridische en politieke kringen dan het vonnis van
de rechtbank drie jaar geleden. Blijkbaar is de opmerkelijke rechtsontwikkeling van meervoudige toerekening
en aansprakelijkheid alweer wat meer aanvaard na de
uitspraken van het hof en de Hoge Raad in de Mustaficen Nuhanovic-zaken, al zal wellicht de (civielrechtelijke)
wijze van vaststellen van de schadevergoeding door het
hof nog wel flink wat (publiekrechtelijke) wenkbrauwen
doen fronsen. Maar ook het laatste rechterlijke woord over
het Srebrenica-drama is zeker nog niet gesproken. Aangenomen mag worden dat beide partijen cassatie bij de Hoge
Raad zullen instellen. Daarmee wordt de saga voor de Nederlandse (en Europese) rechter vervolgd. Zie voor een beknopte weergave van vorige uitspraken inzake Srebrenica
en Dutchbat KwartaalSignaal 120, AAK20116764, p. 6765,
123, AAK20126966, p. 6968, 129, AAK20137380, p. 7382,
en 134, AAK20157749, p. 7751. Voor een meer uitvoerige
behandeling van de eerdere vonnissen en arresten inzake
Srebrenica, zie O. Spijkers, ‘Questions of Legal Responsibility for Srebrenica before the Dutch Courts’, Journal
of International Criminal Justice (14) 2016, p. 819-843;
J. Hasanbasic, ‘Liability in Peacekeeping Missions: A Civil
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Cause of Action for the Mothers of Srebrenica against the
Dutch Government and the United Nations’, Emory Int’l L.
Rev. (29) 2014-2015, p. 415.

3 Greenpeace’s Arctic Sunrise-arbitrage:
schadevergoeding
Op 10 juli 2017 deed het arbitragetribunaal uitspraak over
de schadevergoeding die Rusland aan Nederland moet
betalen in verband met het enteren en opbrengen van het
onder Nederlandse vlag varende Greenpeace-schip Arctic
Sunrise en de arrestatie en gevangneming van de 30-koppige bemanning in september 2013 (ook wel de ‘Arctic
30’ genoemd). De actievoerders wilden een boorplatform
van het Russische Gazprom in de Barentszzee bezetten.
Rusland zag de protestactie onder meer als piraterij en
daad van terrorisme, rekende de bemanning in en legde
het schip in de haven van Moermansk aan de ketting. Vrij
snel daarna startte Nederland op basis van het VN-Zeerechtverdrag een arbitrageprocedure en – nadat Rusland
daarop niet reageerde – een spoedprocedure voor het
treffen van voorlopige maatregelen bij het Internationaal
Tribunaal voor het Recht van de Zee (ITLOS). Dit laatste
tribunaal gelastte de onmiddellijke vrijlating van de actievoerders (onder borgtocht) en het vrijgeven het schip. De
bemanning kon nog voor het einde van het jaar naar huis
(en kreeg van de Russische Doema amnestie). Het schip
werd begin 2014 door de Russen vrijgegeven.
Rusland liet echter in de procedure voor het arbitragetribunaal, ingesteld onder auspiciën van het in Den Haag
gevestigde Permanente Hof van Arbitrage, verstek gaan.
In een uitspraak van 14 augustus 2015, waarin het tribunaal zijn rechtsmacht en de mogelijke rechtvaardigingsgronden voor het Russisch optreden kritisch onderzoekt,
komt het tot de vaststelling dat Rusland onrechtmatig
heeft gehandeld, zowel door het opbrengen van het schip
als het arresteren en vasthouden van de bemanning. Zie
voor een samenvatting van bovengenoemde uitspraken
van het ITLOS en het arbitragetribunaal, KwartaalSig
naal 137, p. 7959 (AAK20157959).
Het arbitragetribunaal oordeelde aan het slot van zijn
uitspraak uit 2015 dat Nederland recht heeft op een nog
nader vast te stellen financiële vergoeding van de materiële en immateriële schade toegebracht aan de Arctic
Sunrise en geleden door de bemanning. Aan deze conclusie
geeft het tribunaal in zijn uitspraak van 18 juli 2017 –
unaniem – een concrete uitwerking. Rusland moet aan Nederland in totaal ruim 5,4 miljoen euro schadevergoeding
betalen, ongeveer twee derde van het bedrag dat Nederland als claim had ingediend. Dit verschil komt voor een
erg belangrijk deel door dat het tribunaal niet, zoals door
Nederland geclaimd, bijna 60.000 euro per bemanningslid
voor immateriële schade toekent maar 20.000 euro. Ter
rechtvaardiging van het lagere bedrag vergelijkt het tribunaal de feiten van de onderhavige zaak met die van andere
internationale zaken waarin vergoeding voor immateriële
schade voor vergelijkbare inbreuken is toegekend. Daarbij wijst het tribunaal in het bijzonder op de ook door

Nederland nadrukkelijk naar voren gebrachte uitspraak
uit 2012 van het Internationaal Gerechtshof in de zogenoemde Diallo-zaak tussen Guinea en Congo uit 2012. De
basis van de in de Diallo-zaak vastgestelde vergoeding
acht het tribunaal voor de onderhavige zaak veel te ruim.
Dit gezien de omstandigheden waarin de heer Diallo in het
toenmalige Zaïre gevangen zat – die als ‘extreem’ moeten
worden gekarakteriseerd – terwijl die omstandigheden
volgens het tribunaal voor de ‘Arctic 30’, mede op basis van
getuigenissen, hooguit ‘niet-optimaal’ waren.
Ook op andere onderdelen van de Nederlandse claim
beperkt het tribunaal de compensatie, waarbij het steeds
gaat om kosten die direct door of voor Greenpeace zijn
gemaakt. Zo hoeft Rusland maar 50% te vergoeden van de
vervangingskosten van de zes ‘opblaasboten’ die door de
Russische autoriteiten in beslag zijn genomen (een reductie van ruim 100.000 euro), en komen de uitgaven voor de
contacten met en bezoeken aan de ‘Arctic 30’ tijdens hun
gevangenhouding gemaakt door familieleden niet voor
vergoeding in aanmerking, evenals de kosten voor bijvoorbeeld het verwerven voor steun voor hun vrijlating in
binnen- en buitenland.
De Nederlandse (demissionaire) minister van Buitenlandse Zaken heeft de uitspraak van het arbitragetribunaal positief ontvangen. Minister Koenders wees er tevens
fijntjes op dat de uitspraak van het tribunaal voor partijen
bindend is en dat hij verwacht dat Rusland het vastgestelde bedrag zal overmaken. Rusland legde de vorige
uitspraak van het tribunaal naast zich neer; het heeft nog
niet op de meest recente uitspraak in deze zaak gereageerd.
Zie voor de tekst van de uitspraak Permanent Court of
Arbitration, Arctic Sunrise Arbitration (Netherlands vs
Russian Federation), PCA Case No. 2014-02, Award on
Compensation, 10 July 2017, https://pcacases.com/web/
sendAttach/2214.

MENSENRECHTEN
AAK20178444
Mr. O. Spijkers

VERENIGDE NATIES
Hieronder volgt een beknopt overzicht van enkele interessante mensenrechten-gerelateerde ontwikkelingen bij
de Verenigde Naties, waarbij ons land direct betrokken
is. Ik zal iets vertellen over de Nederlandse reactie op de
uitverkiezing van Saoedi-Arabië tot lid van de Commissie voor de Status van Vrouwen van de Economische en
Sociale Raad van de Verenigde Naties. Vervolgens kijk ik
hoe het Nederland vergaan is tijdens de laatste Universal
Periodic Review (UPR) door de Mensenrechtenraad. Daar
kreeg Nederland maar liefst 203 suggesties om de mensenrechtensituatie in ons land te verbeteren! Tot slot wil
ik enkele suggesties bespreken die Nederland kreeg van
het VN-Comité inzake Economische, Sociale en Culturele
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Rechten, onder meer over de mensenrechtelijke aspecten
van de gasboringen in Groningen. Kennelijk zijn ze bij de
VN goed op de hoogte van wat er in ons land de krantenkoppen haalt. Wat regelgeving betreft, begin ik met enkele
kritische woorden over de aarzeling van Nederland om
een individueel klachtrecht te erkennen voor vermeende
schendingen van het Internationaal Verdrag inzake
Economische, Sociale en Culturele Rechten, het Verdrag
inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het
Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ook zal ik kijken
naar het Nederlandse implementatieplan voor het Verdrag
inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

1 Regelgeving
1.1 Facultatieve Protocollen bij het Internationaal Verdrag
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, het
Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap
en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Nederland is bijzonder huiverig om de protocollen te
ratificeren die het mogelijk maken voor individuen om
bij de Verenigde Naties een klacht in te dienen vanwege
vermeende niet-nakoming, door Nederland, van verplichtingen onder de sociaal-economische mensenrechtenverdragen. Nederland heeft de ratificatie van de Facultatieve
Protocollen bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, het Verdrag inzake
de Rechten van Personen met een Handicap en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind nog altijd ‘in overweging’. Inmiddels is duidelijk geworden dat het kabinet de
ratificatie van deze drie protocollen niet tegelijk wil afhandelen. Liever wil de Nederlandse overheid eerst ‘ervaring
opdoen met één van de procedures’, en als dat bevalt,
kunnen op termijn ook de andere protocollen worden geratificeerd. Het Facultatief Protocol bij het Internationaal
Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten is gekozen om als eerste aan de beurt te komen. Het
voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 10
december 2008 te New York tot stand gekomen Facultatief
Protocol is op 29 december 2016 gezonden aan de koning,
en die heeft het voorstel op 5 januari 2017 aanhangig
gemaakt bij de Afdeling advisering van de Raad van State.
Dit advies is eind april 2017 door de Raad vastgesteld.
Het kabinet heeft toegezegd na ontvangst van het advies
van de Raad van State de goedkeuringsstukken zo spoedig
mogelijk gereed te maken voor aanbieding aan de Tweede
Kamer. Er zit dus wel enige beweging in dit dossier. De
andere twee protocollen moeten in elk geval nog eventjes
wachten, want eerst wil Nederland dus nog een paar jaar
‘ervaring opdoen’ met de klachtenprocedure betreffende de
sociaal-economische rechten. We houden het in de gaten!
Dat is toch eigenlijk wel een vreemd argument, dat
Nederland eerst met dit ene mechanisme ervaring wil
opdoen. Het is vreemd, want Nederland heeft al op 11 december 1978 het Facultatief Protocol bij het Internationaal
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, dat
een individueel klachtrecht instelt voor burger- en poli-
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tieke rechten, geratificeerd. Dat heeft al tot een enorme
hoeveelheid klachten tegen Nederland geleid. Ook erkent
Nederland een individueel klachtrecht in het kader van
het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van
Alle Vormen van Raciale Discriminatie (sinds 1971), het
Verdrag tegen Foltering (sinds 1988), het Verdrag inzake
de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie tegen
Vrouwen (sinds 2002), en het Internationaal Verdrag tot
Bescherming van alle Personen voor Gedwongen Verdwijning (sinds 2011). Dus je zou denken dat Nederland inmiddels wel voldoende ervaring heeft opgedaan met individuele klachtenprocedures bij VN-mensenrechtencomités.
Als tegenargument wordt dan aangevoerd dat burger- en
politieke rechten negatieve rechten zijn – dus verplichtingen om burgers met rust te laten – en de sociaaleconomische rechten zijn dan positieve rechten – verplichtingen
om burgers allerlei voorzieningen aan te bieden. Dat zou
erkenning van een individueel klachtrecht voor de laatste
categorie mensenrechtenverdragen ‘gecompliceerder’ maken, zoals Koenders dat onlangs verwoordde. Maar dat onderscheid is achterhaald; daar hecht niemand meer enige
waarde aan. De verplichting volgend uit het mensenrecht
op leven is niet beperkt tot een verbod voor de Staat om de
eigen onderdanen om het leven te brengen. Het vereist net
zo goed een actieve overheid als het garanderen van het
recht op een adequate levensstandaard.
1.2 Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap
Eerder (in KwartaalSignaal 140) meldde ik al dat Nederland op 14 juni 2016 het Verdrag inzake de Rechten van
Personen met een Handicap geratificeerd heeft. Op 13
maart 2017 heeft Nederland een zogenaamd implementatieplan voor dit verdrag opgesteld, met daarin de consequenties voor Nederland van deze ratificatie. Die zijn best
vergaand. Het uiteindelijke doel van het verdrag is volgens
dit plan ‘een inclusieve samenleving waarin iedereen kan
meedoen’; maar dat wordt gezien als ‘een duidelijke stip
aan de horizon’, oftewel een doel dat niet zo makkelijk – en
zeker niet binnen een dag – te realiseren is.
Interessant is dat dit implementatieplan tot stand
gekomen is met uitgebreide participatie van betrokken
niet-statelijke actoren. Ook bij de implementatie zelf wordt
de participatie van dergelijke actoren aangemoedigd. Zo
wordt expliciet tot doel gesteld om ‘nieuwe methodes en
manieren [te] ontwikkelen om de participatie en betrokkenheid van mensen met een beperking bij beleid vorm te
geven’. Dit heet ook wel beleidsparticipatie. Mensen met
een beperking worden, als ‘ervaringsdeskundigen’, uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan de beleidsvorming en uitvoering van het beleid. Ook wordt de verantwoordelijkheid van lokale overheden – de gemeenten in
het bijzonder – benadrukt.
De nadruk ligt op een achttal kernthema’s: drie overschrijdende thema’s als bewustwording, participatie en
toegankelijkheid. En vijf domein-specifieke thema’s: verbeteren van de mobiliteit, onderwijs, wonen, gezondheid,
werk en dagbesteding. Helemaal aan het einde van het
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plan, in een slotparagraaf, wordt nog verwezen naar het
thema autonomie, vrijheid en gelijkheid. Hierover wordt
weinig concreets gezegd; dat is kennelijk nog een themain-ontwikkeling. Dit is opvallend, omdat Nederland bij
ratificatie van het verdrag al enige moeite had met Artikel
14, dat het recht op vrijheid en veiligheid van personen
met een beperking garandeert. Nederland gaf destijds aan
te zullen waarborgen dat personen met een handicap van
hun recht op vrijheid en veiligheid van persoon kunnen
genieten, maar voegde daaraan toe dat Nederland dit
artikel zo interpreteert dat het verplichte – dus onvrijwillige – zorg of behandeling toestaat ter behandeling van
psychische aandoeningen, wanneer dit noodzakelijk is.
Het College voor de Rechten van de Mens is aangewezen
als toezichthouder. Dit college houdt dus de naleving van
het verdrag goed in de gaten. Op internationaal niveau is
er, net als voor elk VN-mensenrechtenverdrag, een comité.
Nederland moet in juni 2018 voor het eerst aan dit comité
rapporteren.

2 Rapportages, adviezen, observaties, et cetera
2.1 Commissie voor de Status van Vrouwen
De Commissie voor de Status van Vrouwen (Commission
on the Status of Women, kortweg CSW) is een functionele
commissie van de Economische en Sociale Raad van de
Verenigde Naties (Economic and Social Council, kortweg
ECOSOC), een van de hoofdorganen van de Verenigde
Naties. Deze commissie haalt zelden het nieuws, maar dat
was onlangs wel anders. Er was namelijk nogal wat ophef
over de uitverkiezing van Saoedi-Arabië tot lid van deze
commissie. Het is een commissie die normen op het gebied
van vrouwenrechten vaststelt. Saoedi-Arabië heeft niet
zo’n goede reputatie op dit gebied. Tweede Kamerlid Van
den Hul (PvdA) was dan ook benieuwd wat de minister
van Buitenlandse Zaken Koenders (ook PvdA) vond van
de uitverkiezing. Het antwoord van Koenders was vrij
voorspelbaar:
‘Nederland is voorstander van dialoog in VN-verband over belangrijke onderwerpen als vrouwenrechten met alle landen die lid zijn van de VN. De verkiezing van
Saoedi-Arabië in de Commission on the Status of Women (CSW) van de VN, die
normen op het gebied van vrouwenrechten vaststelt, biedt een extra mogelijkheid
om Saoedi-Arabië aan te spreken op de positie van vrouwen.’

Koenders voegde hier nog aan toe dat Nederland helemaal niet mee mocht doen aan deze – overigens geheime
– stemming, omdat ons land momenteel geen lid is van de
Economische en Sociale Raad. Je kon Nederland dus niets
kwalijk nemen. En dan was er nog een argument om de
uitverkiezing te legitimeren: bij de verkiezingen worden
de landen in geografische regio’s verdeeld. Er waren voor
de regio van Saoedi-Arabië – dat is de Aziatische regio –
evenveel kandidaten als beschikbare zetels. Dan is een
stemming dus vrij nutteloos, maar de Verenigde Staten
wilde toch dat er gestemd werd. Bij gebrek aan alternatieven werd Saoedi-Arabië gekozen, met 47 van de 54 stemmen. Je ziet dat wel vaker, dat er Kamervragen gesteld

worden wanneer een land met dubieuze reputatie zitting
neemt in een mensenrechtenorgaan van de Verenigde
Naties. Die ophef is mijns inziens onterecht. Het gaat erom
dat landen, door continu in discussie te gaan met elkaar,
de mensenrechtensituatie verbeteren. Dan is het helemaal
niet bevorderlijk dat een dergelijk orgaan alleen mag
bestaan uit landen met een vlekkeloze mensenrechtenreputatie – zijn er überhaupt van dat soort landen? – die
hun commentaar richten op landen die er een zooitje van
maken.
2.2 Universal Periodic Review (UPR) bij de
Mensenrechtenraad
Op 10 mei 2017 vond in Genève alweer de derde Universal
Periodic Review (UPR) van Nederland door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties plaats. Zoals gewoonlijk werd zo ongeveer alles wat met mensenrechten
te maken heeft kort behandeld. Zo ging het over discriminatie op de werkvloer, de toepassing van verplichte –
gedwongen – behandeling van psychiatrische patiënten,
over de antiterrorismewetgeving die bepaalde groepen in
het bijzonder in hun vrijheid zou beperken, enzovoorts.
Ook het privacy/security-dilemma kwam aan bod. De
aanbevelingen hoe het beter moest betroffen ook van alles
en nog wat, en het waren er zoals te doen gebruikelijk heel
erg veel, en ze waren heel erg vaag. Interessant waren de
suggesties om haat en racisme op het internet – vooral op
sociale media zoals Facebook en Twitter – serieuzer aan
te pakken, inclusief strafrechtelijke vervolging. Ook werd
Nederland aangespoord om etnisch profileren door onder
meer de politie actiever te bestrijden. Nederland werd tevens aangespoord om de hierboven genoemde Facultatieve
Protocollen bij de mensenrechtenverdragen te ratificeren,
zodat Nederland dan eindelijk het individueel klachtrecht
voor deze categorie rechten erkent.
Er is altijd veel kritiek op de UPR-procedure. Zo loopt
het aantal aanbevelingen dus een beetje de spuigaten uit
– het waren er dit keer maar liefst 203! – en ze zijn ook
nog eens all over the place en niet erg specifiek of concreet.
Uiteraard kun je dit ook positief opvatten: het grote aantal
aanbevelingen, door een groot aantal Staten gedaan, toont
in elk geval aan dat er veel bereidheid is om Nederland
van advies te voorzien. En dan is er natuurlijk dat argument wat je steeds weer hoort, namelijk dat het vreemd is
voor Nederland, dat toch een goede mensenrechtenreputatie heeft, om adviezen te krijgen van notoire mensenrechtenschenders. Jan Peter Loof, die als lid van het College
voor de Rechten van de Mens in Genève bij de UPR in
persoon aanwezig was, merkte op dat het toch op zijn
minst opmerkelijk was dat Rusland bezorgdheid uitte over
de afluisterpraktijken van onze veiligheidsdiensten, en
de negatieve gevolgen die dit zou hebben voor de privacy
van onze burgers. Meer specifiek, had Rusland de volgende aanbeveling voor Nederland: ‘voorkom gevallen van
ongerechtvaardigde toegang, door speciale agentschappen,
tot persoonlijke informatie van burgers op internet die
zelf niet schuldig zijn aan illegale acties’. Ook de suggestie
van Turkije is opvallend, om voortaan ‘volledig respect [te
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tonen] voor diplomatieke hoffelijkheid’ en te voldoen aan de
bepalingen van de Weense verdragen inzake Diplomatieke
en Consulaire Betrekkingen. Die aanbeveling, die weinig te
maken heeft met mensenrechten, is natuurlijk geïnspireerd
door het incident van 11 maart 2017, toen de Turkse minister van Familiezaken Fatma Kaya, de Turkse consul uit
Deventer en de zaakgelastigde van de Turkse ambassade
in Den Haag gedrieën werden aangehouden in Nederland.
Wat voor aanbevelingen kreeg Nederland verder nog? Israël
en Marokko kwamen allebei, en onafhankelijk van elkaar,
met de suggestie dat Nederland beleid moet ontwikkelen
ter bestrijding van ‘hate speech’. Wellicht was dit gebaseerd,
respectievelijk, op uitingen van antisemitisme en uitingen
gericht tegen moslims? Of wat te denken van de suggestie
van Soedan om mensenrechten op te nemen in het curriculum op Nederlandse scholen? Je kunt daar van alles
van vinden, dat juist Soedan die suggestie doet, maar in de
hoofdzaak is het gewoon een prima suggestie.
2.3 Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
Het Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten overziet de naleving, door Nederland, van het Verdrag
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. Op 23
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juni 2017 kwam dit comité met een aantal aanbevelingen
(concluding observations). Opvallend is de nogal specifieke en vergaande suggestie betreffende de gaswinning
in Groningen.
Het Comité uitte allereerst bezorgdheid naar aanleiding van de rapporten over schade aan huishoudens in
Groningen als gevolg van gaswinning. Het comité beval
daarom aan dat Nederland maatregelen treft om de
fysieke veiligheid en de geestelijke gezondheid van de
mensen die zich in het gebied van gaswinning in Groningen bevinden en de veiligheid van hun huizen te waarborgen, en om de slachtoffers een gepaste schadevergoeding
te verschaffen en toekomstige schade gerelateerd aan
gaswinning te voorkomen.
Uiteraard moedigt het comité Nederland nog aan
om de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en
Culturele rechten zo snel mogelijk af te ronden, zodat er
een individueel klachtrecht ontstaat. Dat is precies het
onderwerp waarmee we begonnen, en zo is de cirkel dus
weer rond.
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zoeksbevel – opgenomen in het nieuwe Vijfde boek van het
Wetboek van Strafvordering. Ook de bestaande regeling
van overdracht en overname van strafvervolging en de
daarbij horende EU-instrumenten verhuizen ingevolge
deze wet naar het Vijfde boek. De wet treedt in werking op
een nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor
de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Wetgeving
2 Kamerstukken
1 Staatsblad
34746 – Wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak
terrorisme
Op 26 juni jl. heeft de minister van Veiligheid en Justitie het Wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak
terrorisme bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt
(Kamerstukken II 2016/17, 34746, 2). De achtergrond van
dit wetsvoorstel wordt vanzelfsprekend gevormd door de
verschillende terroristische aanslagen in West-Europa van
de afgelopen jaren. Volgens de MvT zijn de in dit wetsvoorstel besloten liggende maatregelen er vooral op gericht ‘te
voorkomen dat op cruciale momenten wettelijke bevoegdheden voor de adequate opsporing en vervolging van terroristische misdrijven zouden ontbreken’ (Kamerstukken II
2016/17, 34746, 3, p. 1).
Concreet wordt het in de eerste plaats mogelijk gemaakt verdachten van terroristische misdrijven langer in
voorlopige hechtenis te houden zonder dat daartoe ernstige bezwaren in de zin van artikel 67 lid 3 Sv hoeven te
bestaan. Waar in geval van ‘gewone’ misdrijven het bestaan
van ernstige bezwaren steeds zonder meer is vereist om de
voorlopige hechtenis te kunnen bevelen, is dit vereiste een
aantal jaar geleden ingevolge de Wet verruiming mogelijkheden opsporing en vervolging terroristische misdrijven
(Stb. 2006, 580) in geval van terroristische misdrijven al
in die zin versoepeld dat de eerste fase van de voorlopige
hechtenis – de bewaring gedurende veertien dagen – door
Stb. 2017, 246 – Wet herziening regeling internationale
de rechter-commissaris op basis van een enkele verdenking
samenwerking in strafzaken
kan worden bevolen. Ingevolge onderhavig wetsvoorstel
In aansluiting op voornoemde implementatie van het
wordt nu door middel van een wijziging van artikel 67 lid 4
Europees onderzoeksbevel, heeft de Eerste Kamer op 6 juni Sv hetzelfde mogelijk gemaakt voor de op de bewaring voljl. ingestemd met het Wetsvoorstel tot wijziging van het
gende fase van voorlopige hechtenis, de gevangenhouding,
Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met
zij het tot een maximum van dertig dagen. Dit betekent dat
het oog op het moderniseren van de regeling van interin de toekomst een verdachte van terroristische misdrijnationale samenwerking in strafzaken (Kamerstukken I
ven in totaal 44 dagen in voorlopige hechtenis kan worden
2016/17, 34493, A). Deze wet – die onderdeel uitmaakt
gehouden, zonder dat ernstige bezwaren tegen hem (hoeven
van de eerste tranche van de enige jaren geleden in gang
te) bestaan. Volgens de MvT gaat het hier specifiek om
gezette modernisering van het Wetboek van Strafvordezaken waarin enerzijds een verdenking van terroristische
ring – behelst met name een nieuwe regeling van de kleine misdrijven tegen de verdachte bestaat die noopt tot diens
rechtshulp in strafzaken in relatie tot de landen buiten
(onmiddellijke) aanhouding en verdere vrijheidsbeneming,
de Europese Unie, nu de bestaande regeling volgens de
terwijl anderzijds het onderzoek nog niet voldoende resultawetgever op onderdelen te onduidelijk en in de toepassing
ten heeft opgeleverd om de verdenking jegens de verdachte
omslachtig is. Volgens de MvT beoogt de nieuwe regete versterken tot ernstige bezwaren. Volgens de MvT is
ling de opsporingshulp met de landen buiten de Europese
gebleken dat in dergelijke gevallen ook de duur van de beUnie te vereenvoudigen, te verbeteren en te voorzien van
waring niet altijd voldoende is om tot ernstige bezwaren te
waarborgen voor een evenwichtige uitvoering (Kamerstuk komen, reden waarom thans de mogelijkheid wordt geboden
ken II 2015/16, 34493, 3, p. 2). De nieuwe regeling wordt
de voorlopige hechtenis op basis van een enkele verdenking
– evenals voornoemde regeling van het Europees ondernog dertig dagen te laten voortduren, teneinde te voorkoStb. 2017, 231 – Wet tot implementatie richtlijn Europees
onderzoeksbevel
Op 17 juni jl. is in werking getreden de Wet van 31 mei
2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter
implementatie van Richtlijn 2014/41/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het
Europees onderzoeksbevel in strafzaken (Stb. 2017, 231).
De genoemde richtlijn – waarvan de implementatietermijn
verstreek op 22 mei jl. – bevat een nieuwe regeling voor de
kleine rechtshulp binnen de Europese Unie. Op basis van
deze regeling is elke EU-lidstaat voortaan verplicht een
verzoek van een andere lidstaat te erkennen en op dezelfde
wijze uit te voeren als een besluit van de eigen autoriteiten.
Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande EU-instrumenten voor wederzijdse rechtshulp inzake bewijsgaring
(onder meer het Europees rechtshulpverdrag en de EUrechtshulpovereenkomst) en is van toepassing in relatie tot
alle EU-lidstaten, met uitzondering van Denemarken en
Ierland die ervoor hebben gekozen niet deel te nemen, maar
vooralsnog met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk. De
Nederlandse regeling die de richtlijn beoogt te implementeren wordt opgenomen in het nieuwe Vijfde boek van het
Wetboek van Strafvordering, gewijd aan internationale en
Europese strafvorderlijke samenwerking.
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men dat de verdachte vroegtijdig op vrije voeten moet worden gesteld (Kamerstukken II 2016/17, 34746, 3, p. 6). In de
ogen van het kabinet vormen de overige voorwaarden voor
het toepassen van voorlopige hechtenis (zoals de aanwezigheid van gronden) alsmede de verschillende tussentijdse
mogelijkheden tot toetsing van de voorlopige hechtenis afdoende waarborgen om te voorkomen dat als gevolg van de
wijziging in strijd met artikel 5 EVRM zou worden gehandeld (Kamerstukken II 2016/17, 34746, 3, p. 7-8).
Voorts strekt het wetsvoorstel tot het verruimen van de
mogelijkheden om celmateriaal ten behoeve van DNAonderzoek af te nemen bij verdachten van terroristische
misdrijven. Ook hier zijn ingevolge het thans geldende
recht (art. 151b Sv) ernstige bezwaren vereist; het wetsvoorstel maakt het evenwel mogelijk in geval van terroristische misdrijven op basis van een enkele verdenking
tot afname van celmateriaal ten behoeve van een DNAonderzoek te besluiten. Ook hier voorziet het kabinet geen
strijdigheid met het EVRM (Kamerstukken II 2016/17,
34746, 3, p. 9-10). Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in
de invoering van een aangifteplicht voor een ieder die kennis draagt van terroristische misdrijven, inclusief de voorbereiding daarvan. Tot slot bevat het wetsvoorstel – naast
een aantal wijzigingen binnen het materiële strafrecht
– een uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting van
de veroordeelde uit het kiesrecht. Waar dit laatste tot op
heden slechts mogelijk is bij enkele terroristische misdrijven, breidt het onderhavige voorstel deze mogelijkheid
uit tot veroordelingen voor alle terroristische misdrijven.
Wel blijft het thans reeds bestaande aanvullende vereiste
gelden dat de veroordeelde minimaal één jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgt opgelegd (art. 28 lid 3 Sr).
De Afdeling advisering van de Raad van State (hierna:
Afdeling) reageerde weinig enthousiast op deze voorstellen
(Kamerstukken II 2016/17, 34746, 4). Hoewel de Afdeling
het belang van effectieve terrorismebestrijding onderschreef, was zij niet overtuigd van nut en noodzaak hiervan,
temeer daar in het recente verleden al veelvuldig stevige
maatregelen ter bestrijding van terrorisme zijn ingevoerd,
terwijl de effecten daarvan nog niet afdoende zijn vastgesteld. Evenmin was de Afdeling er op basis van de motivering in de concept-MvT zonder meer van overtuigd dat de
voorgestelde wijzigingen de mensenrechtelijke toets der kritiek zouden kunnen doorstaan; mede naar aanleiding van
het advies van de Afdeling heeft het kabinet de motivering
in de MvT op dit punt dan ook verder uitgebreid.
3 Conceptwetgeving
Modernisering Wetboek van Strafvordering
Op 7 februari jl. heeft de minister van Veiligheid en Justitie
de conceptwetsvoorstellen van de Boeken 1 en 2 van het
nieuwe Wetboek van Strafvordering ter consultatie voorgelegd aan de verschillende adviesorganen (zie voor een korte
weergave van de inhoud van deze beide boeken Kwartaal
Signaal 142; zie voor de wetsvoorstellen zelf alsmede de
toelichting daarop www.rijksoverheid.nl). Inmiddels hebben
verschillende van deze organen hun licht laten schijnen
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over de concepten. In het navolgende wordt kort aandacht
besteed aan de adviezen van de Nederlandse Orde van
Advocaten en van de Raad voor de rechtspraak (zie voor de
adviezen zelf de websites van beide instanties). Daarnaast
zijn onder meer het College van procureurs-generaal, de Nationale Politie, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,
de Hoge Raad en de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming geconsulteerd, zij het dat de adviezen
van deze instanties nog niet alle openbaar lijken te zijn.
De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) reageert
overwegend kritisch op de concepten. Zo geeft de NOvA
te kennen dat in haar visie over het geheel genomen de
verhouding tussen de rechten en plichten van de verdachte
en die van de andere procesdeelnemers nog altijd niet in
evenwicht is. Volgens de NOvA wordt er in de voorstellen
nog onvoldoende acht geslagen op de positie van de verdediging en de benodigde rechtswaarborgen. Voorts voorziet de
NOvA dat de capaciteit bij alle procesdeelnemers tekort zal
schieten om de ambities van de voorstellen in de praktijk
waar te maken. Naar het oordeel van de NOvA is voor het
verbeteren van de kwaliteit van het strafproces dan ook
meer heil te verwachten van extra financiële middelen dan
van nieuwe wetgeving. De Raad voor de rechtspraak is positiever gestemd in haar advies, onder meer met betrekking
tot het uitgangspunt dat in de nieuwe regeling strafzaken
zoveel mogelijk in het vooronderzoek gereed dienen te
worden gemaakt voor inhoudelijke behandeling tijdens het
onderzoek ter terechtzitting. Kanttekeningen plaatst de
Raad voor de rechtspraak evenwel ook. Zo waarschuwt de
raad ervoor niet te veel tot in detail te willen regelen, opdat
de rechter de nodige discretionaire ruimte behoudt om in
individuele gevallen tot de juiste beslissing te komen. Ook
dreigen volgens de raad goed functionerende juridische kaders te worden vervangen door nieuwe regelingen waarvan
het maar de vraag is of die beter zijn dan de huidige. Bij
wijze van voorbeeld noemt de Raad voor de rechtspraak in
dit verband de herziening van de criteria voor de toepassing
van strafvorderlijke bevoegdheden en de invoering van de
vrijheidsbeperkende maatregel als alternatief voor de voorlopige hechtenis die de bestaande mogelijkheid tot schorsing
van de voorlopige hechtenis zou moeten gaan vervangen.

Jurisprudentie
Hof Amsterdam 29 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2496
– Passage-proces
Op 29 juni jl. wees het Hof Amsterdam een reeks van in totaal tien arresten in het inmiddels al bijna een decennium
lopende Passage-proces naar verschillende liquidaties en
pogingen tot liquidaties in het Amsterdamse criminele
milieu (zie onder meer ECLI:NL:GHAMS:2017:2496). In
appel stonden hiervoor nog tien verdachten terecht (twee
verdachten zijn gedurende de procedure overleden). Op
29 januari 2013 had de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:
RBAMS:2013:BZ0392) een aantal van deze verdachten tot
levenslange gevangenisstraffen veroordeeld en voor het
bewijs in deze zaken gebruikgemaakt van de verklaringen
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van een getuige aan wie in ruil voor zijn verklaringen de
helft strafvermindering in zijn eigen strafzaak was toegezegd (welk fenomeen in de volksmond ook wel bekend staat
als ‘de kroongetuige’ of ‘deals met criminelen’). Voor het
doen van dergelijke toezeggingen bestond weliswaar een
wettelijke basis – gelegen in artikel 226g e.v. Sv – maar dat
nam niet weg dat in eerste aanleg belangwekkende vragen
rezen rond het gebruik van deze getuige, in het bijzonder
in relatie tot de toezeggingen die aan de getuige waren
gedaan en de beschermingsmaatregelen die op grond van
artikel 226l Sv jegens deze getuige waren getroffen. Strikt
juridisch bezien staan deze beschermingsmaatregelen
los van de afspraak die wordt gemaakt over het afleggen
van verklaringen in ruil voor strafvermindering, maar in
de context van het Passage-proces ging veel aandacht uit
naar de door de verdediging opgeworpen vragen of beide
trajecten niet toch al te zeer met elkaar verknoopt waren
geraakt en of in het kader van de (geheime) overeenkomst
over de getuigenbescherming geen (financiële) toezeggingen waren gedaan die in de context van de overeenkomst
op grond van artikel 226g Sv onrechtmatig zouden zijn. De
rechtbank oordeelde in 2013 evenwel dat de overeenkomst
over de getuigenbescherming niet aan het oordeel van de
strafrechter is onderworpen (en voor de rechtbank ook niet
kenbaar was) en dat het de rechtbank op basis van de wel
beschikbare gegevens niet was gebleken dat het Openbaar
Ministerie langs de omweg van de getuigenbescherming
onrechtmatige toezeggingen zou hebben gedaan (zie hierover ook Rb. Amsterdam 27 april 2010, ECLI:NL:RBAMS:
2010:BM2493). Ook voor het overige achtte de rechtbank
de afspraak met de getuige rechtmatig en bezigde diens
verklaringen als gezegd voor het bewijs. In de strafzaak
van de getuige zelf volgde de rechtbank het Openbaar
Ministerie in diens eis de straf met de helft te verminderen, als gevolg waarvan hij voor diens betrokkenheid bij
meerdere levensdelicten geen zestien jaar maar acht jaar
kreeg opgelegd.
Meer dan een saillant detail is dat het Openbaar
Ministerie in de fase van het hoger beroep een tweede
kroongetuige inbracht. Het betrof een medeverdachte – in
de media bekend staand als de ‘moordmakelaar’ – die in
eerste aanleg tot dertig jaar was veroordeeld, eveneens
wegens betrokkenheid bij meerdere levensdelicten, maar
in tweede instantie alsnog besloot met justitie mee te
werken in ruil voor strafvermindering. Het hof diende zich
in hoger beroep aldus niet alleen te buigen over de vraag
of en in hoeverre de afspraak met de eerste kroongetuige
rechtmatig was alsmede of diens verklaringen voldoende
betrouwbaar waren om voor het bewijs te bezigen, maar
ook over de vraag of het Openbaar Ministerie – mede gelet
op de in dit verband geldende vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit – in deze fase van de procedure nog
een tweede kroongetuige naar voren mocht schuiven. Het
hof oordeelde dat dit het geval was en achtte de afspraken met beide getuigen (grotendeels) rechtmatig (daarbij
overwegende dat de toetsing van de rechtmatigheid van
de afspraken ingevolge art. 226h Sv primair tot de taak
van de rechter-commissaris behoort). Ook heeft het hof –

ondanks de nodige inconsistenties in en tussen de verklaringen van beide getuigen – deze verklaringen voldoende
betrouwbaar geacht om deze voor het bewijs te bezigen,
met wederom een reeks veroordelingen (en een vrijspraak)
tot gevolg. In vier gevallen legde het hof een levenslange
gevangenisstraf op, daarbij uitgebreid stilstaand bij de
actuele discussie rond de verenigbaarheid van de levenslange gevangenisstraf met artikel 3 EVRM (zie over deze
discussie eerdere afleveringen van KwartaalSignaal). Ten
aanzien van de hiervoor genoemde kwestie rond de relatie
met de overeenkomst over de getuigenbescherming en de
langs die weg beweerdelijk toegekende verkapte financiële
beloning oordeelde het hof langs vergelijkbare lijnen als
de rechtbank eerder deed. Voorts ging het hof in de eigen
strafzaken van beide getuigen mee met de eis van het
Openbaar Ministerie de straf met de helft te verminderen
(zie ECLI:NL:GHAMS:2017:2494 en 2495).
Het voert te ver om op deze plaats uitgebreider in te gaan
op de in het Passage-proces aan de orde zijnde rechtsvragen rond het fenomeen toezeggingen aan getuigen (en de
mogelijkheid tot het opleggen van een levenslange gevangenisstraf in het licht van de actuele discussie daarover), maar
het is duidelijk dat het Openbaar Ministerie in zijn nopjes
zal zijn met de uitspraken van het hof. Het is nu afwachten
hoe de Hoge Raad over de inzet van beide getuigen denkt.
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CRIMINOLOGIE
AAK20178451
Gabry Vanderveen
In dit criminologische Kwartaalsignaal zal ik eerst twee
criminologische experimenten kort bespreken. Daarna zal
ik een klassiek thema in de criminologie aansnijden dat
nog steeds actueel blijkt te zijn: criminalisering, meer concreet de strafbaarstelling van seksuele straatintimidatie.
Experimenteel onderzoek in de criminologie
In een dubbelnummer van het Tijdschrift voor Criminolo
gie zijn diverse (quasi-)experimentele studies beschreven.
De themaredactie, bestaande uit De Poot, Van Prooijen en
De Keijser (2017) gaan in op de voor- en nadelen die experimenten hebben. Ook de auteurs van de bijdragen gaan
daarop in en het nummer geeft een lezenswaardig overzicht van de grote variëteit aan experimenteel onderzoek
in de huidige Nederlandse criminologie.
Het grootste voordeel van experimenten is dat causale
effecten getoetst kunnen worden. Hoe goed dat lukt, hangt
af van verschillende factoren die ook door de themaredactie
beschreven worden en naar voren komen in de bijdragen.
Bijvoorbeeld in de bijdrage over het quasi-experiment van
Van Ooyen-Houben, Korf, Bieleman en De Witte (2017). Zij
vergeleken zeven gemeenten waar een zogenoemde ‘wietpas’ (het besloten club- en het ingezetenencriterium) werd
ingevoerd met zeven gemeenten die zo’n wietpas (nog) niet
hadden. Dit natuurlijke experiment was mogelijk omdat
de wietpas, oftewel de nieuwe criteria, gefaseerd werden
geïmplementeerd. Zo werden twee experimentele condities gecreëerd: coffeeshopgemeenten met de ‘wietpas’ (de
interventie) en coffeeshopgemeenten zonder interventie.
De coffeeshopgemeenten zijn dus niet willekeurig (random)
toegewezen aan één van de twee condities. Met behulp van
tellingen, enquêtes onder omwonenden, ondernemers, bezoekers van coffeeshops en cannabisgebruikers zijn in vooren nametingen de overlast rond coffeeshops, het drugstoerisme, het aantal coffeeshopbezoekers en de omvang van de
illegale gebruikersmarkt in kaart gebracht.
Meteen na implementatie en handhaving van het
besloten club- en het ingezetenencriterium veranderde
de gebruikersmarkt van cannabis. Drugstoeristen bleven
grotendeels weg, coffeeshops kregen veel minder bezoekers
en de illegale markt en overlast van dealactiviteiten op
straat groeide. Ingezetenen wilden zich niet als lid van een
coffeeshop laten registreren en weken dus uit naar de illegale verkoopkanalen. Met andere woorden: het beslotenclubcriterium bleek nog voor het einde van het onderzoek
niet goed uit te pakken. De minister besloot dan ook de
interventie aan te passen door het besloten-clubcriterium
te laten vervallen en door de beslissing tot daadwerkelijke
handhaving van het ingezetenencriterium bij de lokale
autoriteiten te leggen. Gedurende het onderzoek bleken de
meeste gemeenten het ingezetenencriterium niet actief te
handhaven. De situatie van de experimentele groep leek
daarna weer grotendeels op de situatie van vóór de invoering van de wietpas. Ondanks initiële verschillen tussen de
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twee groepen gemeenten en andere complicerende aspecten van het onderzoek, luidt de conclusie dat de cannabisgebruikersmarkt door de invoering van de wietpas veranderde. Hoe groot het causale effect is, is door de diverse
complicaties niet duidelijk.
Een andere bijdrage in het themanummer gaat over de
arbeidsmarktkansen van mensen met een strafrechtelijke veroordeling (Van den Berg, Blommaert, Bijleveld &
Ruiter, 2017). In het experiment werden sollicitatiebrieven met cv’s gestuurd naar aanleiding van vacatures op
bekende vacaturewebsites in de sectoren bouw, logistiek
en techniek. De brieven en cv’s, aangepast aan de branche,
verschilden systematisch op drie aspecten. Het type delict
waar de fictieve sollicitant voor veroordeeld was varieerde (zeden-, gewelds- of vermogensdelict of geen delict
gepleegd) evenals de verstreken termijn tussen de veroordeling en de sollicitatie (vorig jaar of drie jaar geleden).
De etnische achtergrond van de fictieve sollicitant werd
gemanipuleerd door een typische ‘Hollandse’ naam te
gebruiken dan wel een ‘oosters klinkende achternaam met
islamitische voornaam’. Dankzij het random variëren op
type delict, verstreken termijn en etnische achtergrond,
kunnen de effecten van die factoren berekend worden op
de reactie van de werkgevers. Deze reactie, de afhankelijke
variabele in het onderzoek, werd beschouwd als positief
als de fictieve sollicitant uitgenodigd werd voor een (kennismakings)gesprek, gevraagd werd naar meer informatie
of om contact op te nemen met de werkgever. Negatieve
reacties betroffen de afwijzingen of het geheel ontbreken
van een reactie.
Overeenkomstig eerder onderzoek laten de resultaten
zien dat sollicitanten met een niet-westerse naam significant minder vaak een positieve reactie krijgen dan
westerse sollicitanten. Een eerdere veroordeling of het
delict waarvoor is veroordeeld doet er nauwelijks toe. De
fictieve sollicitant met een niet-westerse naam die nooit
veroordeeld was bleek vaker een negatieve reactie te krijgen dan de sollicitant met een ‘Hollandse’ naam die was
veroordeeld voor een geweldsdelict. Een wrange bevinding
die niet vrolijk stemt, concluderen de auteurs.
Het bericht over dit artikel is in juli 2017 via diverse
(nieuws)media verspreid en leidde tot reacties en (online)
discussie. In die maand startte in Amsterdam een publiekscampagne met betrekking tot een thema dat naar
mijn indruk nog meer aandacht heeft gegenereerd: (sek
suele) straatintimidatie.
Criminalisering: strafbaarstelling van (seksuele)
straatintimidatie
De afgelopen maanden werd duidelijk dat naast Amsterdam
ook Rotterdam, en mogelijk nog andere steden, de algemene
plaatselijke verordening (APV) zal aanpassen om seksuele
straatintimidatie strafbaar te stellen. Voor deze strafbaarstelling wordt al langer gepleit door burgerinitiatief en later
stichting Stop Straatintimidatie (www.straatintimidatie.
org). Op landelijk niveau sloot in april de internetconsultatie van een wetsvoorstel van Marcouch tot wijziging van
het Wetboek van Strafrecht om seksuele straatintimidatie
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strafbaar te stellen. De adviescommissie strafrecht (2017)
van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft geadviseerd
tot intrekking van dit wetsvoorstel om tal van redenen.
Het is een klassiek thema in de criminologie: de processen en factoren die ertoe leiden dat bepaald gedrag wel (of
juist niet) wordt benoemd als criminaliteit. Een klassiek
thema, maar voortdurend actueel. Vanaf eind 2015 kon ik
in Rotterdam van redelijk nabij de verschillende ontwikkelingen omtrent het agenderen van seksuele straatintimidatie en de aanpak daarvan volgen. Collega’s Fischer &
Sprado (2017) deden in opdracht van de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam en de Kenniswerkplaats
Leefbare wijken onderzoek naar seksuele straatintimidatie. Als lid van de begeleidingscommissie was ik betrokken
bij het onderzoek waarvan het doel was de aard, omvang,
gevolgen en aanpak van seksuele straatintimidatie in
Rotterdam in kaart te brengen. Een dergelijk grootschalig, breed mixed-methods onderzoek naar allerlei vormen
van seksuele straatintimidatie, waarbij vrouwen ook zelf
gevraagd is aan te geven wat dat eigenlijk is, en waarbij
zoveel verschillende groepen bevraagd zijn, is zeldzaam.
Net als eerder onderzoek van Onderzoek, Informatie en
Statistiek (2016) van de gemeente Amsterdam waarbij
ruim duizend vrouwen via de Veiligheidsmonitor vragen
werden gesteld over (seksuele) straatintimidatie vonden
Fischer & Sprado dat een grote meerderheid van vrouwen
geconfronteerd wordt met nafluiten, sissen, agressief om
seks gevraagd worden, achternagelopen of betast worden.
Vrouwen passen in hoge mate en op allerlei manieren hun
gedrag aan. Zij zeggen nauwelijks melding of aangifte te
doen van seksuele straatintimidatie, ook niet bij de (nu al)
evident strafbare feiten zoals aanranding.
Hoewel uniek van opzet, liggen het onderzoek en de
bevindingen van Fischer & Sprado (2017) wel in lijn met
eerder (internationaal) onderzoek naar de onveiligheidsbeleving van vrouwen, angst voor seksueel geweld en de
diverse strategieën van vrouwen om hiermee om te gaan.
Veel van dit onderzoek dateert van de jaren tachtig van de
vorige eeuw. Terecht wijst De Boer (2017) in een ingezonden
brief erop dat straatintimidatie geen nieuw fenomeen is. In
de jaren zestig en zeventig agendeerden vrouwenbewegingen het onderwerp straatintimidaties en werden op straat
acties gevoerd. Zij zegt verbaasd te zijn: ‘In de discussies
van vandaag wordt gedaan alsof het een nieuw fenomeen
is. Waar komt de urgentie ineens vandaan? Dit is van alle
tijden.’ Zij heeft gelijk dat straatintimidatie niet een nieuw
fenomeen is. De ophef, de onderzoeken en de (kennelijk)
politieke wil om te criminaliseren zijn wél nieuw of weer terug van weggeweest. De adviescommissie strafrecht (2017)
van de Nederlandse Orde van Advocaten beargumenteert
uitvoerig waarom het wetsvoorstel van Marcouch om
seksuele straatintimidatie te criminaliseren ingetrokken
moet worden. Respondenten in het onderzoek van Fischer
& Sprado verwachten weinig effect van strafrechtelijke
middelen, hoewel een deel van de respondenten wel denkt
dat het opleggen van boetes afschrikkend kan werken. Een
deel van de respondenten denkt dat strafbaar stellen ook
een duidelijke norm stelt, hoewel een ander deel van de res-

pondenten fel tegen strafbaarstelling is. Normstelling door
strafbaarstelling is een argument dat door de stichting Stop
Straatintimidatie en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam gebruikt wordt, hoewel de stichting en de gemeenten
wel voor een integrale aanpak pleiten.
Scriptiethema
Het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht om seksuele straatintimidatie strafbaar te stellen zal
nog in de Tweede Kamer besproken worden. Hoe daarbij
ook het advies van de Nederlandse Orde van Advocaten
tot intrekking van dit wetsvoorstel aan de orde zal komen
is nu onduidelijk. Mogelijk scriptiethema: wat is de rol
van (beroeps)organisaties van juridische professionals bij
specifieke processen van (de)criminalisering? Welke argumenten worden naar voren gebracht en welke argumenten
vinden hun weerslag in het politieke debat?
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Laatst geraadpleegd 10 augustus 2017 via www.
volkskrant.nl/opinie/straatintimidatie-is-geen-nieuwfenomeen~a4465962/.
–– T. Fischer & N. Sprado, Seksuele straatintimidatie in
Rotterdam (Onderzoek in opdracht van Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam en de Kenniswerkplaats Leefbare wijken), Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Kenniswerkplaats Leefbare wijken
2017. Laatst geraadpleegd 10 augustus 2017 via www.
kenniswerkplaats-leefbaar.nl/wp-content/uploads/
straatintimidatie_def2.pdf.
–– Onderzoek, Informatie en Statistiek, Factsheet Straatin
timidatie van vrouwen in Amsterdam, Amsterdam: Gemeente Amsterdam 2016. Laatst geraadpleegd 10 augustus 2017 via www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/
veiligheid/aanpak-straatintimid.
–– M. van Ooyen-Houben, B. Bieleman, D. Korf & K. de
Witte, ‘Het besloten club- en het ingezetenencriterium
voor coffeeshops’, Tijdschrift voor Criminologie 2017,
afl. 1/2, p. 10-29;
–– C. de Poot, J.W. van Prooijen & J. de Keijser, ‘Experimenten in de criminologie’, Tijdschrift voor Criminologie
2017, afl. 1/2, p. 3-9.
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RECHTSGESCHIEDENIS
AAK20178453
Frits Brandsma
Toen Edward Gibbon het tweede deel van zijn Decline and
Fall of the Roman Empire aan mocht bieden aan de Duke
of Gloucester – de broer van koning George III en niet de
grootste intellectueel van het Verenigd Koninkrijk – kon
de hertog de neiging grappig te willen zijn niet onderdrukken en schijnt hij te hebben uitgeroepen: ‘Another damned
thick book! Always scribble, scribble, scribble! Eh, Mr.
Gibbon?’.
Deze woorden zouden ook toepasselijk zijn geweest op
Simon van Leeuwen, zo blijkt uit de Bibliography of jurists
of the Northern Netherlands active outside the Dutch
universities to the year 1811, samengesteld door Robert
Feenstra en Douglas J. Osler, die op 19 mei jl. in het
Vredespaleis ten doop werd gehouden. Maar liefst 44 van
de 446 bladzijden zuivere bibliografie zijn aan de werken
van deze veelschrijver gewijd. Cornelis (in de Engelstalige
bibliografie Cornelius genoemd) van Bynkershoek kon er
ook wat van: hij vult 36 bladzijden.
In het Vredespaleis werd aldus de verschijning gevierd
van het laatste deel van de Bibliografie Nederlandse
Rechtswetenschap tot 1811. Deze Bibliografie werd opgezet
in 1976 – 41 jaar geleden – als onderdeel van de reeks
Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap. Deze
reeks werd begonnen in 1937, 80 jaar geleden dus. Het
initiatief kwam van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen en daartoe werd een commissie van
leden van de Akademie ingesteld. De bedoeling van deze
reeks was de geschiedenis van de verschillende vakgebieden te schrijven en dat gebeurde tot 1968, toen bleek dat
de geschiedenis van een aantal vakgebieden nog steeds
niet geschreven was. In het eerste deel waren verenigd
de Geschiedenis van de Nederlandse wetenschap van het
internationaal privaatrecht tot 1880 door Kollewijn en de
Geschiedenis van de wetenschap van het Nederlandsch
burgerlijk procesrecht na 1811 door Thomas Anthonij
Fruin. De recensent van dat eerste deel in het Rechtsge
leerd Magazijn, Isaac Henri Hijmans, sprak zijn verbazing
uit over de samenvoeging van deze beide delen, die volgens
hem ‘geheel onnoodig’ was en niet gerechtvaardigd werd
‘door het feit, dat ze van de voorgenomen reeks bijdragen
… het eerst “af” waren’. ‘Zooals ze zijn uitgevallen’, schreef
hij, ‘maken ze den indruk van een tezamen voor een wagen
gespannen olifant en Guineesch biggetje. Het laatste loopt
daarbij groot gevaar in de verdrukking te geraken.’ De
reeks vulde zich tot 1968 met delen over natuurrecht en
wijsbegeerte van het recht, over strafrecht en strafprocesrecht, voor en na de codificatie, volkenrecht, rechtsgeschiedenis, staatsrecht, burgerlijk procesrecht, handelsrecht,
notarieel recht en de encyclopaedie der rechtswetenschap.
Opvallende afwezige was het burgerlijk recht, met uitzondering van het deel van Fockema Andreae over de
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buitengewesten van Nederland. In 1976 bleken er ‘geen
vooruitzichten te zijn op een spoedig gereedkomen van de
ontbrekende gedeelten’, aldus de voorzitter van de Commissie voor de uitgave van de Geschiedenis der Nederlandse rechtswetenschap, Robert Feenstra (1920-2013;
zie over Feenstra: Kwartaalsignaal 142, maart 2017). In
plaats daarvan werd voor een andere oplossing gekozen.
Die oplossing werd het project ‘Bibliografie Nederlandse
Rechtswetenschap 15e-18e eeuw’, opgezet door Feenstra
en Govaert van den Bergh (1926-2003). Deze bibliografie
zou, zo stelde Feenstra, ‘voor de genoemde periode in de
plaats kunnen treden voor de … nog ontbrekende gedeelten’. In 1984 verscheen het eerste deel uit deze subreeks,
dat was gewijd aan de rechtenhoogleraren van de Leidse
faculteit tot 1811 (Robert Feenstra en Margreet Ahsmann,
met medewerking van R. Starink). In 1993 verscheen het
deel over de Utrechtse faculteit (Margreet Ahsmann, met
medewerking van Robert Feenstra en Corjo Jansen). In
2003 was Franeker aan de beurt (Robert Feenstra met
medewerking van Margreet Ahsmann en Theo Veen (19432005)). Het deel over Groningen en Harderwijk verscheen
in 2013 (Dieneke Hempenius met medewerking van Robert Feenstra, Jan Lokin en Bertus Hempenius). Als men
rekent vanaf de datum van het voorwoord van het eerste
deel, dat in augustus 1983 is geschreven, dan is er sprake
van een zeer regelmatig project, waarbij om de tien jaar
een deel verscheen. Aan die regelmaat doet de verschijning
van het laatste deel dus enigszins afbreuk. Dit deel is van
de hand van Douglas Osler en behandelt Nederlandse juristen voor 1811 die nooit hoogleraar zijn geweest aan een
Nederlandse universiteit. De presentatie van dit laatste
deel van de Bibliografie in het Vredespaleis stond onder
leiding van Boudewijn Sirks, die ook namens de Commissie voor de Geschiedenis van de Nederlandse rechtswetenschap het voorwoord mede ondertekende.
Het betreft in deze bibliografie niet de minsten, zoals
al bleek uit de namen van de aangehaalde veelschrijvers.
Ook voor het nieuwe gebouw van de Hoge Raad aan het
Korte Voorhout staan nog steeds de standbeelden van zes
bekende Nederlandse juristen, die men in 1938 voor het
voor-vorige gebouw van de Hoge Raad aan het Plein in
Den Haag plaatste. Twee van die zes juristen vindt men
terug in deze bibliografie: het zijn de genoemde Cornelis
van Bynkershoek (1673-1743), president van de Hoge
Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland in de eerste
helft van de achttiende eeuw, en Simon van Leeuwen
(1626-1682), de schrijver van het werk dat het recht van
Holland onder de Republiek der Verenigde Nederlanden
zijn eigen naam gaf: Het Rooms-Hollands Regt. Een derde
had erin kunnen staan, ware het niet dat van hem al een
afzonderlijke bibliografie bestaat: Hugo de Groot (15831645), een jurist die geen toelichting behoeft. Drie uit zes
is geen slechte score. Verder treft men in de bibliografie
werken aan van bijvoorbeeld Ioannes van der Linden
(1756-1835), de Amsterdamse advocaat en rechter, die in
1807-1808 een ontwerp Burgerlijk Wetboek maakte voor
het Koningrijk Holland, dat niet werd ingevoerd, omdat
Napoleon bij zijn broer Lodewijk Napoleon aandrong op
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invoering van zijn Code. Toen Lodewijk dat niet deed en
een bewerking genaamd Wetboek Napoleon ingerigt voor
het Koningrijk Holland in 1809 invoerde, leidde dat uiteindelijk tot de inlijving van wat we nu noemen Nederland in
het keizerrijk Frankrijk, en wel in 1810, waarna in 1811
eindelijk de Franse wetboeken werden ingevoerd. Dat verklaart ook het jaartal 1811 dat de lezer al een paar keer in
het voorafgaande is tegengekomen.
De lacune in de reeks betreffende de geschiedenis van de
wetenschap van het privaatrecht in Nederland is inmiddels, voor zover het de periode vanaf het einde van de achttiende eeuw betreft, opgevuld door de twee delen van Corjo
Jansen, besproken in de KwartaalSignalen van maart en
september 2016.
Behalve deze bibliografie verscheen nog een proefschrift.
Op 22 juni jl. werd in Groningen door Tobias Jonkers
dit proefschrift met de lange titel Over onwettigheid,
onzedelijkheid en terugvordering: een rechtshistorisch en
rechtsvergelijkend onderzoek naar de toelaatbaarheid van
vorderingen uit onverschuldigde betaling na de uitvoering
van een nietige overeenkomst verdedigd. Die titel is lang,
maar spreekt ook voor zich. Dat heeft als voordeel dat ik
kort kan zijn, wat ook moet, omdat ik promotor was en
er dus moeilijk de loftrompet over kan steken. Jonkers
betoogt, kort gezegd, dat de regeling van artikel 6:211
BW, die de terugvordering van onverschuldigd verrichte
betalingen voor het verrichten van strafbaar of onzedelijk
gedrag onder omstandigheden belet, nodeloos ingewikkeld
is. Voor toepassing van het artikel moet eerst vaststaan
dat de prestatie waarvoor betaald is en die naar haar aard
niet ongedaan kan worden gemaakt, in rechte niet op geld
behoort te worden gewaardeerd. Als dat vaststaat, moet
worden gekeken of de terugvordering van de tegenprestatie, de betaling, daarom uitgesloten is wegens strijd met de
redelijkheid en billijkheid. Dat geeft een tweetal beoordelingsogenblikken – men vergeve mij het woord – aan de
rechter, zonder al te veel houvast. Dat die beoordeling tot
ingewikkelde en onvoorspelbare casuïstiek leidt, wordt
duidelijk als men de schrijver volgt langs de Franse en
Zuid-Afrikaanse jurisprudentie. Het boek wordt ingeleid
door een beschouwing van het Romeinse recht waarop de
twee genoemde rechtsstelsels voortbouwen. Onder het
oude BW was de kwestie een eenvoudige: de Hoge Raad
stond terugvordering altijd toe. Het huidige BW bracht de
genuanceerde en dus lastige benadering, zojuist genoemd.
Jonkers voelt meer voor een rol van het strafrecht. Laat de
terugvordering naar privaatrecht toe, maar ontneem degene die een strafbaar feit heeft gepleegd de vruchten van
zijn strafwaardig gedrag. Een privaatrechtelijk eenvoudiger en doeltreffender middel? Lees en oordeel zelf.
Op de valreep verscheen de derde druk van het deel Ro
meins recht in de reeks BoomBasics van de hand van Jelle
Jansen. De eerste druk was van 2013, dus het boek verkoopt kennelijk goed. Het is dan ook een handig hulpmiddel voor de student die zich voorbereidt op een tentamen
Romeins recht en naast het desbetreffende handboek –
sprak hij hoopvol – graag een ‘zo beknopt mogelijk overzicht’ wil bestuderen, zoals het heet in de Verantwoording.

RECHTSSOCIOLOGIE
AAK20178454
Heleen Weyers

Beperkte zelfredzaamheid en andere problemen
voor het recht
In zijn jaarverslag Wie niet past, loopt vast noemt de
Nationale ombudsman drie thema’s die de afgelopen jaren
aandacht hebben gevraagd en waarvan hij verwacht dat
die dat de komende jaren ook zullen blijven doen: schulden
en armoede, de digitaliserende overheid en de toegang
tot voorzieningen. Zijn algemene indruk is dat de overheid uitgaat van de zelfredzame burger terwijl het blijkt
dat een grote groep burgers dat niet is. Redenen daarvoor
zijn, onder andere, hun IQ, hun laaggeletterdheid, het
onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal en de
ingewikkeldheid en complexiteit van regels. De Nationale
ombudsman ziet het als zijn taak om de overheid uit te
dagen anders te kijken naar haar diensten, processen en
innovaties; meer vanuit het perspectief van de (niet zelfredzame) burger.
Weten is nog geen doen is een onderzoeksrapport van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
dat in de grond over hetzelfde probleem gaat. De WRR
constateert dat er een behoorlijk verschil bestaat tussen wat de overheid van burgers verwacht en wat dezen
daadwerkelijk aankunnen. De WRR wijst daarbij op een
complicerende factor die de Nationale ombudsman niet
expliciet noemt: het beroep op vermogens, zoals in actie
kunnen komen, het hoofd koel houden en vasthouden aan
goede voornemens. Dit zijn mentale vermogens die veel
mensen ontberen. De raad duidt dit aan met een gebrek
aan ‘doenvermogen’. Duidelijk is dat levensomstandigheden – zoals echtscheiding, faillissement of ontslag
– invloed hebben op de inzetbaarheid van deze mentale
capaciteiten. Door te kijken naar het ‘doenvermogen’
kan de overheid zich bewust worden van het feit dat het
adagium ‘juiste kennis leidt tot juiste daden’ vaak niet
opgaat. De WRR pleit dan ook voor een realistisch beleid;
een beleid dat rekening houdt met deze problemen met
zelfredzaamheid.
Een heel andere benadering maar ook met dezelfde
boodschap is te vinden in het HiiL-rapport Menselijk
en rechtvaardig. Is de rechtsstaat er voor de burger? De
auteurs beschrijven en analyseren tien als problematisch
ervaren juridische procedures. Ze komen tot de conclusie
dat geen van die procedures systematisch gemonitord is
en dat er geen instantie is die eindverantwoordelijk is voor
de behandeling van bijvoorbeeld scheidingsproblemen,
schuldenkwesties of het functioneren van regelgeving rond
ontslag. Ondanks deze beperking menen de auteurs wel
te kunnen concluderen dat de burger die in één van deze
kwesties verzeild raakt niet al te veel van het rechtssysteem te verwachten heeft, noch van advocaten, noch van
de rechtspraak. Het probleem bij de advocatuur is dat de
overgrote meerderheid van de goede advocaten zich richt
op commercieel succesvolle gebieden (grote bedrijven,
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overheden en rijke particulieren). Het probleem met de
rechters is dat hun taak het doen van uitspraken is, terwijl het onduidelijk is of dat wel leidt tot het oplossen van
een geschil. Het is, volgens de auteurs, de vraag of het
niet contraproductief is om buren, ouders of betrokkenen
bij een noodlottig ongeval, elkaar te laten bestoken met
claims, beschuldigingen, ontkenningen en verweren. Moet
men niet per soort probleem voor de burger een geschikte
procedure met een deugdelijk financieringsmodel ontwikkelen? Op basis van het WRR-rapport kan daaraan
toegevoegd worden dat men in die procedures rekening
moet houden met het ‘doenvermogen’ van de cliënten.
Mensen die wel ‘meedoen’ zijn het onderwerp van de
dissertatie van Felicity Turner-Zwinkels. Zij onderzocht
hoe een gewone burger ‘activist’ wordt; het psychologische
proces van ‘politisering’. Haar stelling is dat politisering mensen fundamenteel verandert. Ze kijkt naar de
stadia van het politiseringsproces en ze ontwikkelt een
meetinstrument om de kwalitatieve verandering van de
politiserende persoon kwantitatief te begrijpen. Op die
manier draagt zij bij aan het beter begrijpen van politisering in het algemeen. Turner laat zien dat de activist
iemand is die niet alleen belangrijke veranderingen heeft
doorgemaakt in hoe hij of zij zichzelf ziet in het politieke
domein, maar ook in het leven in brede zin. Zij maakt
duidelijk dat niet alleen de politieke identiteit van die
persoon verandert, maar ook de samenhang tussen alle
andere identiteiten van die persoon. Wat eerst een samenraapsel van andere identiteiten was (vrouw, werknemer, zwart, religie, regio) wordt geleidelijk een coherent
politiek geheel.
Ook over andere onderwerpen dan zelfredzaamheid zijn
een aantal interessante publicaties verschenen. Sean de
Hoon heeft in het kader van zijn promotie onderzocht hoe
de economische, culturele en beleidsmatige omstandigheden van een land invloed hebben op de relatie tussen familie-afhankelijkheden en het welbevinden van mensen.
Hij heeft gebruikgemaakt van het levensloopperspectief.
Twee aandachtspunten kenmerken dat perspectief: de
wisselwerking tussen individuele levens in de historische
context en het principe van het verbonden leven. Met het
principe van het verbonden leven benadrukt hij het idee
dat mensen beïnvloed worden door anderen met wie ze
in aanraking komen en op wie ze op hun beurt invloed
uitoefenen. De Hoon richt zich daarbij op afhankelijkheden die samengaan met partnerrelaties en ouderschap.
Op basis van vier empirische onderzoeken komt hij tot
belangwekkende bevindingen: mensen met een partner
zijn wat betreft inkomen en gezondheid beter af dan alleenstaande mensen, in Nederland heeft het moederschap
grote negatieve gevolgen voor het inkomen van vrouwen,
vrouwen met schoolgaande kinderen zijn gelukkiger
wanneer zij in deeltijd werken (omdat ze dan minder
conflicten tussen werk en familieverantwoordelijkheden
ervaren), en mannen met schoolgaande kinderen zijn
juist gelukkiger wanneer ze voltijd werken. Dat laatste
verklaart De Hoon onder andere met het feit dat mannen
daarmee handelen naar de traditionele genderrol-ver-
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wachtingen. Tal van wettelijke maatregelen ter bevordering
van gelijkheid van mannen en vrouwen hebben dus nog
niet geleid tot het doorbreken van die verwachtingen.
De Nijmeegse rechtssociologe Tetty Havinga heeft samen
met haar Tilburgse collega Paul Verbruggen een bundel teksten uitgebracht over de regulering van voedselveiligheid.
Voedselveiligheid is een belangrijk onderwerp sinds de jaren negentig. Verschillende factoren, zoals de ‘gekkekoeien
ziekte’ en de globalisering van de voedselvoorzieningsketen,
hebben daaraan bijgedragen. De verschillende reguleringen
van voedselveiligheid zijn hybride van aard. Hybride niet
alleen omdat zowel publieke als private actoren een rol
spelen maar ook omdat verschillende vormen van regulering gebruikt worden (zoals ‘command and control’ en
marktwerking) en allerlei verschillende soorten deelnemers
actief zijn. Verbruggen en Havinga kiezen voor een aanpak
waarin de ‘actor’ centraal staat. In hun inleiding stellen ze
een analytisch kader voor waarin verschillende factoren
in kaart kunnen worden gebracht: wie de actoren zijn, wat
hen drijft, welke mechanismen en instrumenten ze gebruiken, hoe de interacties eruitzien, wat de resultaten/effecten
zijn en welke veranderingen er in de loop van de tijd wat
betreft deze elementen optreden. De auteurs van de twaalf
bijdragen in het boek richten zich op een of meerdere van
deze factoren. Op die manier brengen ze op interessante
wijze de trends, types en resultaten van de hybridisering
van voedselregulering in kaart.
Ten slotte twee evaluatieonderzoeken. Croes c.s. onderzochten de effectiviteit van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz). Dit is dan eindelijk eens een evaluatie
waarin de onderzoekers duidelijk maken welk theoretisch
kader ze gebruiken, in hun geval ‘theory based evaluation’.
Uitgaande van die theorie zijn de evaluatievragen: welke
doelen wil de wetgever gebruiken, welke maatregelen neemt
hij daartoe en wat zijn de resultaten ervan? Ook mooi is dat
de onderzoekers expliciet maken welke mechanismen de
wetgever bedoelde in gang te zetten met die maatregelen.
Een van de maatregelen is het innen van het griffierecht
aan het begin van de procedure. De achterliggende gedachte
(het mechanisme) is dat vereenvoudiging van de vaststelling van de griffierechten en reductie van de taken van de
griffie de gebruiksonvriendelijkheid vermindert en daarmee
de hoeveelheid werk voor de griffie. De bevinding van de
auteurs is dat de introductie van het ‘betalen aan de poort’
niet zonder strubbelingen en haperingen verliep. Het vereiste bijvoorbeeld een flinke aanpassing van de IT-systemen.
Het handhaven van het directe betalen verliep daardoor
verre van vlekkeloos. Dit onderzoek is een mooie basis voor
een volgende stap: het onderzoeken van de werking van
hetzelfde mechanisme (vereenvoudiging leidt tot gebruiksvriendelijkheid en minder werk) bij meerdere wetten.
De tweede evaluatie betreft een precair onderwerp:
financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van seksueel
misbruik in residentiële jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Het doel van deze twee regelingen is om slachtoffers van misbruik, die tussen 1945 en 2002 op gezag van
de overheid in dergelijke instellingen/pleeggezinnen waren
geplaatst, enige genoegdoening te geven voor het opge-
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dane leed en de geleden schade. De ene regeling is er voor
slachtoffers die niemand kunnen of willen aanspreken.
De overheid betaalt dan het toegekende schadebedrag dat
maximaal 35.000 euro is. Bij de andere regeling wordt de
verantwoordelijke instelling (of diens rechtsopvolger) aansprakelijk gesteld. Het maximale bedrag is hier 100.000
euro. Inmiddels is er over 701 aanvragen beslist (hoofdzakelijk binnen de eerstgenoemde regeling). Driekwart van
de verzoeken om schadevergoeding is toegewezen. Het
gemiddelde uit te keren bedrag per toegewezen aanvraag
is 18.300 euro. Van deze mensen kan men stellen dat ze
erkenning en/of genoegdoening hebben gekregen, maar
het kan bijna niet anders dan dat er een wrang randje aan
zit. Een paar voorbeelden kunnen dit duidelijk maken: een
kwart van de aanvragers heeft geen schadevergoeding gekregen, een deel van de aanvragers is, doordat ze opnieuw
de confrontatie moeten aangaan met wat hen overkomen
is, voor een tweede maal slachtoffer geworden van hetzelfde delict, verder roept voor mensen die wel een vergoeding
krijgen het verschil van hoogte in uitkering voor vergelijkbaar leed soms de vraag van rechtvaardigheid op. Immateriële schade financieel vergoeden is, zo blijkt ook deze keer,
een heel ingewikkelde zaak.
–– L.M. Bakker e.a., Erkenning, genoegdoening of opnieuw
geraakt. Ervaringen met de financiële regelingen ‘Sek
sueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen, Amsterdam: Cebeon 2017 (www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2017/06/12/tk-bijlage-erkenninggenoegdoening-of-opnieuw-geraakt);

–– J.M. Barendrecht, K. van Beek & S. Mulder, Menselijk
en rechtvaardig. Is de rechtsstaat er voor de burger?, Den
Haag: Hiil 2017 (www.hiil.org/data/sitemanagement/
media/HiiL Menselijk en rechtvaardig Launch 3 mei
2017 def.pdf);
–– M.T Croes e.a., Evaluatie Wet griffierechten burger
lijke zaken. De complexiteit van vereenvoudiging, Den
Haag: WODC 2017 (www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/
evaluatie-griffierechten.aspx)
–– S. de Hoon, Family interdependencies: Partnerships,
parenthood and well-being in context (diss. Rotterdam),
2017 (https://repub.eur.nl/pub/98661);
–– Nationale ombudsman, Wie niet past, loop vast. Jaar
verslag van de Nationale ombudsman over 2016, Den
Haag: Sdu 2017 (www.nationaleombudsman.nl/
jaarverslag/2016);
–– F.M. Turner-Zwinkels, A new psychological perspective
on identity content: its conceptualization, measure
ment and application (diss. Groningen), 2016 (http://
hdl.handle.net/11370/be2a478a-e969-4d22-8e29cb4152b01706);
–– P.W.J. Verbruggen & T. Havinga, Hybridization of Food
Governance, Trends, Types and Results, Cheltenham and
Northampton: Edward Elgar Publishing 2017;
–– Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Weten
is nog geen doen. Een realistisch perspectief of redzaam
heid, Den Haag: WRR 2017 (www.wrr.nl/publicaties/
rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen).

Zie jij ook door de vele hoofdstukken van je handboek de grote lijnen niet meer?

Ars Aequi Geschetst
maakt studeren eenvoudiger!
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Arbeidsrecht geschetst
Beslag- en executierecht geschetst
Burgerlijk procesrecht geschetst
Erfrecht geschetst
Goederenrecht geschetst
Familierecht geschetst
Huurrecht geschetst
Relatievermogensrecht geschetst
Verbintenissenrecht geschetst

Deze studiereeks helpt jou als student bij het bestuderen en begrijpen van de studiestof en zo beter voorbereid te zijn op je tentamen. Per deeltje wordt een globaal
overzicht van het betreffende rechtsgebied geschetst. Een korte heldere inleiding van
de hoofdlijnen van een rechtsgebied wordt verduidelijkt met handige schema’s, zodat
de contouren van de studiestof zich snel helder aftekenen. Deze heldere structuur kan
het inzicht bieden dat op andere wijze niet doorbrak.

Ars Aequi Geschetst op één lijn met studenten

www.arsaequi.nl

ALLE BALLEN
VERZAMELEN!
KIENHUIS HOVING ZOEKT JONGE
JURISTEN DIE VEEL SPEELRUIMTE WILLEN

Als je toekomstige ideale werkgever willen we eerst even wat rechtzetten.
Namelijk dat er in ons kantoor een ballerig sfeertje zou hangen. Wij zien
onszelf vooral als een innovatieve pionier op het gebied van moderne
advocatuur. Hier telt het langetermijnbelang van onze cliënten. Als advocaat
draag je de volle verantwoording voor je relaties en trek je alles voor ze uit de
kast. Ben jij een jonge, ambitieuze jurist die veel vrijheid en speelruimte wil?
Gooi dan eens een balletje op en bel Hugo Hekket voor een afspraak.

kienhuishoving.nl

