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FISCAAL RECHT

Openbaarmaking mede 
plegersboete: heiligt het 
doel de middelen? 

1 Tax planning is het doen van onderzoek naar een voor het bedrijf fiscaal zo voordelig mogelijk plan. Enige vorm van tax planning is noodzakelijk voor de 

bedrijfsstrategie. We spreken echter van agressieve tax planning wanneer de wijze van planning omslaat naar belastingontwijking, of zelfs -ontduiking.

2 Daarbij zij overigens opgemerkt dat louter belastingontduiking strafbaar is. Belastingontwijking betreft een legale vorm van gebruikmaking van wettelijke 

regelingen om daarmee tot een lager te betalen bedrag aan belasting te komen.

3 In de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen – de wet waarin we de regelingen met betrekking tot toeslagen terugvinden – is een met artikel 67r 

AWR corresponderend artikel opgenomen: artikel 42a Awir. Gemakshalve zal deze bijdrage zich louter richten op artikel 67r AWR en zal artikel 42a Awir 

verder buiten beschouwing worden gelaten.

4 Tenzij als er sprake is van “afwezigheid van alle schuld” (avas). Zie § 4, lid 1, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

1. Inleiding
De Panama Papers. Weinig juristen zullen niet bekend zijn 
met het begrip. In de Panama Papers is een zeer groot aantal 
(11,5 miljoen) vertrouwelijke documenten van de Panamese 
juridische en zakelijke dienstverlener Mossack Fonseca gelekt. 
De documenten geven blijk van agressieve internationale tax 
planning,1 waarbij de desbetreffende belastingstructuren veelal 
door tussenkomst van intermediairs – denk aan accountants, 
belastingadviseurs, notarissen, trustmaatschappijen – 
worden opgezet. 

Niet verrassend is dat het lekken van de Panama Papers heel 
wat teweeg heeft gebracht; niet in de laatste plaats een duide-
lijk waarneembare verharding als het gaat om de aanpak van 
belastingontwijking en -ontduiking.2 In deze bijdrage zal ik 
stilstaan bij het meest recente middel dat is geïntroduceerd 
in deze strijd: artikel 67r Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(hierna: AWR).3 Aan de hiervoor genoemde intermediairs kon 
op grond van artikel 5:1, lid 2 Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb) reeds een medeplegersboete worden opgelegd. 
Op grond van het op 1 januari 2020 in werking getreden artikel 
67r AWR kan deze medeplegersboete vervolgens onder voor-
waarden openbaar worden gemaakt. 

In deze bijdrage zal ik nader ingaan op de invoering van artikel 
67r AWR. Hiertoe zal ik eerst ingaan op de medeplegersboete 
in het fiscale boeterecht. Voorts zal ik ingaan op artikel 
67r AWR. Tot slot zal ik tot een conclusie komen.

2. De medeplegersboete in het fiscale boeterecht
Het heffen van belasting betreft een gebied van bestuurs-
werkzaamheid en valt daarmee in beginsel binnen het toe-
passingsbereik van de Awb. Bepaalde delen van de Awb zijn 
voor het fiscale (proces)recht echter uitgesloten. De AWR 
bevat namelijk bijzondere bepalingen ten aanzien van het fis-
cale (proces)recht, die afwijken van en voorrang hebben op 
de algemene bepalingen die zijn opgenomen in de Awb. 
Voor wat betreft het fiscale boeterecht is zowel de Awb, als 
de AWR van toepassing. De beboetbare feiten en de hoogte 
van de op te leggen boeten, volgen uit de AWR. Daarnaast 
zijn de titels 5.1 en 5.4 (bestuurlijke boeten) van toepassing.

In de AWR is een onderscheid gemaakt tussen de verzuim-
boete en de vergrijpboete. Verzuimboeten zijn opgenomen in 
de artikelen 67a tot en met 67ca AWR. Voor het opleggen van 
een verzuimboete is het niet vereist dat er sprake is van 
opzet of grove schuld bij de belastingplichtige; voldoende 
is dat er door de belastingplichtige niet is voldaan aan een 
wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het niet tijdig doen 
van aangifte of het niet tijdig betalen van een verschuldigde 
betaling. Het enkele feit dat de aangifte niet tijdig is gedaan 
of dat er niet tijdig is betaald, is voldoende voor het opleggen 
van de verzuimboete.4 Vergrijpboeten kunnen worden opge-
legd op grond van de artikelen 67cc tot en met 67f AWR en 
artikel 10a AWR. Het verschil met verzuimboeten is dat het 
voor het opleggen van vergrijpboeten wel vereist is dat er 
sprake is van opzet of grove schuld bij de belastingplichtige.Mr. M.F. Kossen

M.F. Kossen is als docent verbonden 
aan de vaksectie Belastingrecht van 
de Radboud Universiteit en tevens 
werkzaam als advocaatbelastingkundige 
bij FTadvocaten.
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Het enkele feit dat de aangifte 
niet tijdig is gedaan of dat 
er niet tijdig is betaald, is 
voldoende voor het opleggen 
van de verzuimboete.

De belastingplichtige is in de voornoemde artikelen de 
‘normadressaat’, ofwel de pleger in de zin van artikel 5:1, lid 2 
Awb. Voornoemde boeten kunnen op grond van artikel 5:1, 
lid 2 Awb echter ook worden opgelegd aan degene die de 
overtreding medepleegt. Medeplegen is aan de orde indien 
sprake is van een bewuste en nauwe samenwerking. Hiervan 
is sprake wanneer de medepleger een intellectuele en/of 
materiële bijdrage van voldoende gewicht heeft geleverd.5 
Het handelen van de hiervoor genoemde intermediairs 
kan in bepaalde gevallen dus worden gekwalificeerd als 
mede plegen, hetgeen ertoe kan leiden dat aan hen een 
mede plegers boete wordt opgelegd. 

De belastingplichtige is in de 
voornoemde artikelen de 
‘normadressaat’, ofwel de pleger 
in de zin van artikel 5:1, lid 2 Awb.

Een bekende casus waarin een dergelijke medeplegersboete 
is opgelegd, betreft de casus van een notaris die als medeple-
ger werd aangemerkt van het opzettelijke niet voldoen van 
de door zijn cliënt verschuldigde overdrachtsbelasting. In 
deze casus had de inspecteur – want let wel: we zitten nog 
steeds in het fiscale boeterecht, niet in het strafrecht – aan 
de notaris bij voor bezwaar vatbare beschikking een boete 
opgelegd ter hoogte van maar liefst € 72.000. In hoger 
beroep heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoor-
deeld dat uit de handelingen en gedragingen van de notaris 
en de cliënt af te leiden valt dat zij samen een constructie – 
bestaande uit het opstellen van koopakten en wederinkoop-
akten om zodoende teruggaaf van overdrachtsbelasting te 
verzoeken – hebben besproken en uitgevoerd. De door de 
inspecteur aan de notaris opgelegde medeplegersboete is 
dan ook terecht opgelegd. Het Gerechtshof Arnhem-Leeu-
warden heeft de boetebeschikking nog wel tot € 55.000 ver-
minderd, maar dan nog hebben we het hier over een fikse 
boete. Ter vergelijk: in het strafrecht betreft dit een boete 
van de vijfde categorie (van de zes categorieën in totaal).6 

5 HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474.

6 Zie artikel 23 Wetboek van Strafrecht.

7 Zie artikel 67r AWR, lid 1 tot en met lid 4 AWR.

8 Zie artikel 67r, lid 7 AWR.

Over de medeplegersboete is nog veel meer te zeggen, 
te schrijven en te vinden. Gelet op de omvang van deze 
bijdrage, zal ik dat hier echter achterwege laten. Ik zal 
nu overgaan tot behandeling van artikel 67r AWR.

3. Artikel 67r AWR

3.1 Inleiding
Per 1 januari 2020 is artikel 67r AWR in werking getreden. 
Artikel 67r AWR ligt in het verlengde van de hiervoor 
beschreven mogelijkheid om aan de intermediair van een 
belastingplichtige een medeplegersboete op te leggen. 
Artikel 67r AWR bepaalt namelijk dat de inspecteur de 
bevoegdheid heeft de hiervoor beschreven medeplegers-
boete openbaar te maken indien:
1. er sprake is van een vergrijp in de zin van de artikelen 10a, 

67cc, 67d, 67e of 67f AWR. Verzuimboeten vallen dus niet 
onder het bereik van artikel 67r AWR;

2. het vergrijp opzettelijk door de medepleger is begaan 
tijdens de door hem beroepsmatig of bedrijfsmatig ver-
leende bijstand. Het moet dus gaan om een intermediair;

3. de medeplegersboete onherroepelijk is vast komen 
te staan;

4. het besluit tot openbaarmaking genomen wordt bij 
voor bezwaar vatbare beschikking.7

Daarnaast dient de inspecteur bepaalde waarborgen in acht 
te nemen. Zo moet de intermediair in de gelegenheid worden 
gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en moet de 
inspecteur afwegen of de intermediair niet onevenredig 
in zijn belangen wordt getroffen.

Indien de inspecteur overgaat tot openbaarmaking van de 
boetebeschikking, dan zal de boetebeschikking publiekelijk 
toegankelijk zijn op de website van de Belastingdienst 
voor een periode van vijf jaar.8

3.2 Het te dienen doel
Dat het bepaalde in artikel 67r AWR een rechtstreeks gevolg 
betreft van het lekken van de Panama Papers, blijkt uit de 
Memorie van Toelichting (hierna: MvT): “Uit de Panama Papers 
blijkt hoe sommige intermediairs hun cliënten actief geholpen 
hebben om via agressieve fiscale planning de belastingdruk 
te verlagen of buitenlands vermogen buiten het zicht van 
de Belastingdienst te houden. Hoewel complexe transacties 
en ondernemingsstructuren legitieme doelen kunnen dienen, 
wordt het merendeel van de structuren uit de Panama Papers 
opgezet om belasting te ontwijken of te ontduiken. (…) Uit de 
verhoren blijkt ook dat verschillende beroepsbeoefenaren een 
belangrijke rol spelen bij het bedenken en implementeren van 

structuren die belastingontwijking en -ontduiking mogelijk 
maken.”9 Uit de MvT blijkt voorts dat met artikel 67r AWR is 
beoogd het publiek voor te lichten, zodat een ieder een geïn-
formeerde keuze voor een adviseur kan maken.10 

Bijzonder is vervolgens dat de staatssecretaris stelt dat leed-
toevoeging niet een beoogd doel is. Artikel 67r AWR wordt 
dan ook niet geacht bestraffend te zijn.11 Erkend wordt dat 
de maatregel door de intermediair als bestraffend kan worden 
ervaren, maar dat maakt nog niet dat sprake is van een 
bestraffende maatregel.12 De vraag is of dit standpunt van 
de staatssecretaris houdbaar is. Een vergelijking kan worden 
getrokken met het strafrecht. In artikel 9, lid 1, onder b, sub 3 
Wetboek van Strafrecht vinden we de openbaarmaking van 
een rechterlijke uitspraak. In het strafrecht is de openbaar-
making van een uitspraak gekwalificeerd als een bijkomende 
straf, welke kan worden opgelegd tezamen met een of meer 
van de in lid 1 onder a bedoelde hoofdstraffen. Het is mij niet 
duidelijk waarom in het strafrecht openbaarmaking wel 
gekwalificeerd is als een straf, terwijl dezelfde regeling in het 
fiscale boeterecht louter zou dienen als voorlichting en daar-
mee punitief karakter zou dragen. Het antwoord op deze 
vraag is in de MvT onbeantwoord gelaten.

3.3  Toepassingsbereik artikel 6 Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens (hierna: EVRM)

Een volgende vraag die opkomt is de vraag of artikel 67r AWR 
al dan niet onder het toepassingsbereik van artikel 6 EVRM 
valt. Voor de beantwoording van deze vraag is allereerst van 
belang dat in het belastingrecht een onderscheid bestaat tus-
sen regelgeving met betrekking tot de materiële belasting-
heffing enerzijds en het boeterecht anderzijds. Regelgeving 
met betrekking tot de materiële belastingheffing valt name-
lijk niet onder het toepassingsbereik van artikel 6 EVRM.13 

Het fiscale boeterecht daarentegen valt wel onder het toe-
passingsbereik van artikel 6 EVRM. Het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) heeft reeds in zijn 
arrest van 8 juni 1972 geoordeeld dat het begrip ‘criminal 
charge’ ex artikel 6 EVRM een autonome betekenis toekomt 
en dat de invulling van nationale wetgeving niet beslissend 
is voor de vraag of er al dan niet sprake is van een straf-

9 Kamerstukken II 2019/20, 35.303, nr. 3, p. 3. 

10 Kamerstukken II 2019/20, 35.303, nr. 3, p. 4.

11 Kamerstukken II 2019/20, 35.303, nr. 3, p. 5.

12 Kamerstukken II 2019/20, 35.303, nr. 3, p. 5-p. 6.

13 EHRM 12 juli 2001, nr. 44759/98, § 29 (Ferrazzini/Italië).

14 EHRM 8 juni 1972, Publ. ECHR Series A, nr. 22, § 81 (Engel e.a./Nederland).

15 EHRM 21 februari 1984, nr. 8544/79, § 49 (Öztürk/Duitsland).

16 EHRM 8 juni 1972, Publ. ECHR Series A, nr. 22, § 82 (Engel e.a./Nederland).

17 EHRM 24 september 1997, nr. 18996/91, § 33 (Garyfallou AEBE/Griekenland); EHRM 23 juli 2002, nr. 34619/97, § 67 (Janosevic/Zweden).

18 HR 19 juni 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC8934, r.o. 4.2 (Belastingboete).

rechtelijk karakter.14 Het is dus niet mogelijk toepassing van 
het begrip ‘criminal charge’ in het nationale recht te vermij-
den, door de procedure nationaalrechtelijk niet onder het 
strafrecht te laten vallen. In de zaak Öztürk – waarbij het 
ging om een Duitse administratieve boete, vergelijkbaar met 
een boete in Nederland op grond van de Wet administra-
tiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften – bena-
drukte het EHRM dat dit ook geldt voor bestuursrechtelijke 
sancties.15

Het is dus niet mogelijk toe - 
passing van het begrip ‘criminal 
charge’ in het nationale recht te 
vermijden, door de procedure 
nationaalrechtelijk niet onder 
het strafrecht te laten vallen.

Of al dan niet sprake is van een ‘criminal charge’ in de zin van 
artikel 6 EVRM, dient te worden beoordeeld aan de hand van 
de classificatie van de overtreding volgens het nationale recht, 
de aard van de overtreding en de aard en zwaarte van de straf 
waarmee de overtreding wordt bedreigd.16 Deze criteria dienen 
op alternatieve wijze – en dus niet op cumulatieve wijze – te 
worden toegepast.17 Dat de beoordeling van deze criteria ertoe 
leidt dat fiscale boeten onder het toepassingsbereik van artikel 
6 EVRM vallen, is door de Hoge Raad in 1985 reeds bevestigd.18

De staatssecretaris gaat niet in op deze problematiek. Ik maak 
daaruit op dat de staatssecretaris van mening is dat artikel 67r 
AWR niet valt onder het toepassingsbereik van artikel 6 EVRM, 
nu er volgens de staatssecretaris geen sprake is van een 
bestraffend karakter (en daarmee dus geen sprake is van een 
‘criminal charge’). Dit standpunt lijkt mij echter niet houdbaar, 
gelet op hiervoor genoemde criteria. Tevens lijkt het mij niet 
mogelijk dat enerzijds de medeplegersboete wel onder het 
bereik van artikel 6 EVRM zou vallen, terwijl anderzijds de 
bekendmaking van diezelfde medeplegersboete er niet onder 
zou vallen. 
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Mijns inziens is het dan ook niet alleen verdedigbaar, maar 
zelfs aannemelijk dat artikel 67r AWR te kwalificeren is als een 
‘criminal charge’ en daarmee valt onder het toepassingsbereik 
van artikel 6 EVRM. Indien wordt aangenomen dat dit inder-
daad het geval is, maakt dat niet alleen dat vaststaat dat 
de stelling dat geen sprake is van leedtoevoeging niet houd-
baar is, maar zijn tevens alle rechten die in artikel 6 EVRM 
worden gewaarborgd ook een op een van toepassing in 
situaties waarin 67r AWR aan de orde is. 

Mijns inziens is het dan ook niet 
alleen verdedigbaar, maar zelfs 
aannemelijk dat artikel 67r AWR 
te kwalificeren is als een 
‘criminal charge’ en daarmee 
valt onder het toepassingsbereik 
van artikel 6 EVRM.

3.4 De online publicatie
Indien de boetebeschikking openbaar wordt gemaakt, 
gebeurt dit door online publicatie hiervan op de website 
van de Belastingdienst.19 Is het haalbaar te garanderen dat 
de openbaarmaking na vijf jaren wordt beëindigd? 
Mijns inziens dient deze vraag ontkennend te worden beant-
woord. We weten immers allemaal inmiddels dat iets wat een-
maal op internet is geplaatst, bijna nooit permanent te verwij-
deren is.20 

Daarnaast kan ook niet worden gegarandeerd dat derden niet 
met de openbaar gemaakte informatie aan de haal gaan – 
bijvoorbeeld door het maken van screenshots of het plaatsen 
van de informatie op een eigen website – gedurende die 
periode van vijf jaren. 

19 Artikel 67r, lid 7 AWR.

20 Vgl. https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/persoonlijke-informatie-van-internet-verwijderen;

4. Conclusie
Ja, de Panama Papers hebben heel wat teweeggebracht in 
zowel de fiscale wereld, als in de gehele maatschappij. En nee, 
daarvoor moeten wij onze ogen niet sluiten. Het is een goede 
ontwikkeling dat we met elkaar de discussie aangaan over het 
bijdragen van een ‘fair share’ en over rechtvaardige wijzen van 
belastingdrukverdeling. Ook is het niet onbegrijpelijk dat het 
kabinet extra inzet op het bestrijden van belastingontduiking. 
Dit lijkt me terecht. Zeker ook gelet op de roep hierom vanuit 
de maatschappij. 

De vraag is echter wel of we dit moeten willen op een manier 
zoals nu vormgegeven in artikel 67r AWR? Ik denk van niet. 
Het doel heiligt niet altijd de middelen. Met minder verstrek-
kende middelen, kan hetzelfde doel worden bereikt. Zo kan 
voorlichting van het publiek bijvoorbeeld ook plaatsvinden 
door middel van het afgeven van keurmerken door beroeps-
verenigingen. Daarnaast kennen we ook al veel regelingen op 
basis waarvan intermediairs gesanctioneerd kunnen worden. 
Zo bestaan er al veel mogelijkheden tot het sanctioneren van 
intermediairs via de verschillende vormen van tuchtrecht. 
Laten we dan ook helder blijven nadenken over de in te voeren 
maatregelen, de consequenties die met deze maatregelen 
gemoeid zijn en de proportionaliteit van de maatregelen in 
het kader van de bijbehorende gedraging. Dit is naar mijn 
mening bij de invoering van artikel 67r AWR helaas in 
onvoldoende mate gebeurd.

Het is een goede ontwikkeling 
dat we met elkaar de discussie 
aangaan over het bijdragen van 
een ‘fair share’ en over recht-
vaardige wijzen van belasting-
drukverdeling.

‘Maak kennis met...’ 
door: Simone van Schaik (Secretaris Vereniging Rozon)

Allereerst zou ik graag namens het bestuur van Vereniging Rozon willen zeggen 
dat wij erg verheugd zijn dat wij zijn benaderd om een stuk te schrijven voor Actioma. 

Vereniging Rozon is dit collegejaar druk bezig meer bekendheid te genereren en dit 
is daar een mooie aanvulling op. 

Over ons
Vereniging Rechtswinkel Overleg Zuid Oost Nederland (Rozon) is het overkoepelend orgaan van 

rechtswinkels in de regio Zuidoost/Nederland. De vereniging is opgericht als reactie op een rapport 
van een door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ingestelde commissie. Deze commissie heeft onderzocht op 
welke manier de faculteit een bijdrage zou kunnen leveren aan het werk van rechtswinkels. Op 15 juni 2000 zijn de 
statuten opgesteld en werd de vereniging Rechtswinkel Overleg Zuid Oost Nederland een feit. Vereniging 
is een vereniging in bloei en groeit dan ook elk jaar weer. Momenteel zijn er maar liefst 20 rechtswinkels bij 
Rozon aangesloten.

Onze missie 
Vereniging Rozon komt op voor de belangen van rechtswinkels en de bij hen aangesloten rechtswinkeliers. Daar-
naast vormt zij een schakel tussen de rechtswinkeliers onderling en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De missie 
van Vereniging Rozon is het verbeteren van kwaliteit van rechtswinkels, zorg dragen voor onderlinge binding en 
het vergroten van bekendheid van het rechtswinkelwerk. Dit doet Rozon onder andere door middel van het ver-
strekken van subsidies ten behoeve van de promotie van de rechtswinkels. Op deze manier hebben zij wat extra 
middelen om hun rechtswinkel op de kaart te zetten. 
In de afgelopen decennia is het werk van rechtswinkels een onmisbare voorziening geworden in de maatschappij. 
Vereniging Rozon steunt rechtswinkels in hun ontwikkeling door de mogelijkheid van kennisverbreding voor 
medewerkers te bieden. Dit doet zij onder andere door het organiseren van lunchlezingen en cursussen omtrent 
een breed scala aan rechtsgebieden, geleid door advocaten en andere experts. Het gaat daarbij vaak om rechtsge-
bieden die veelal aan bod komen bij het rechtswinkelwerk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het huurrecht, 
het arbeidsrecht en het personen-en familierecht. Daarnaast heeft Vereniging Rozon afgelopen jaar een discussie-
avond georganiseerd, speciaal voor de bestuurders van de rechtswinkels. Hiermee hebben wij beoogd een platform 
te creëren waar de rechtswinkels zelf van elkaar kunnen leren. We hebben verschillende onderwerpen besproken, 
zoals de organisatie en de promotie van de rechtswinkels. Ook organiseert de vereniging jaarlijks verschillende 
informele activiteiten om de rechtswinkeliers van verschillende rechtswinkels met elkaar in contact te brengen. 
De jaarlijkse Pubquiz is dan ook een van de drukst bezochte activiteiten van het collegejaar.
 Een ander belangrijk doel dat Vereniging Rozon voor ogen heeft, is de rechtswinkeliers kennis laten maken met 
verschillende arbeidsmogelijkheden. Zo gaat zij jaarlijks op bezoek bij diverse advocatenkantoren. Dit jaar hadden 
we het genoegen De Kempenaer Advocaten te bezoeken. Op deze manier kunnen wij de rechtswinkeliers op een 
laagdrempelige manier kennis laten maken met de advocatuur. Daarnaast komt EIFFEL ieder jaar op bezoek om een 
lezing te verzorgen over hun werkzaamheden en om te laten zien welke mogelijkheden er zijn voor rechtenstudenten 
buiten de advocatuur. Wij vinden het erg belangrijk dat rechtswinkeliers zich kunnen voorbereiden op een mooie 
carrière na hun studietijd. Het is ons streven daaraan bij te dragen. 

Wat trekt Vereniging Rozon aan het recht
Wat het bestuur van Vereniging Rozon trekt aan het recht is dat het recht iedereen raakt. Iedereen heeft er op enig 
moment mee te maken. Dat zie je ook goed terug in het rechtswinkelwerk. De spreekuren worden druk bezocht door 
verschillende soorten mensen. Deze mensen krijgen ook te maken met allerlei soorten problemen. Het is daarom ook 
maar goed (en logisch) dat er zo veel rechtswinkels bestaan. De rechtswinkel vormt namelijk voor veel mensen het 
eerste contact en het eerste aanspreekpunt wanneer zij op zoek zijn naar een antwoord op hun juridische vraag. 
Het is laagdrempelig, mede doordat het advies gratis verleend wordt door enthousiaste rechtenstudenten. Het recht 
moet toegankelijk zijn voor iedereen en de rechtswinkels en de rechtswinkeliers dragen daar hun steentje aan bij!
Op 15 juni 2020 heeft Vereniging Rozon haar vierde lustrum mogen inluiden! Een prachtige mijlpaal waar we met zijn 
allen trots op kunnen zijn. Het rechtswinkelwerk is in de afgelopen twintig jaar niet alleen onmisbaar geworden in de 
maatschappij, maar ook in de studieloopbaan van veel rechtenstudenten. Wij verwachten niet dat het rechtswinkel-
werk snel ten einde loopt. Het lijkt ons dan ook een gegeven dat Vereniging Rozon nog vele jaren mee zal gaan. 
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