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Vooraf

Reageer op NJBlog.nl op het Vooraf

1

Europese consumentenbescherming

zien, niet zelden in termen van goede voornemens, ander-
zijds. Wie een blik terugwerpt op hetgeen de afgelopen paar 
maanden vanuit Europa in termen van consumentenbe-
scherming op ons afkomt, ziet een paar opmerkelijke verde-
re stapjes van het HvJEU op het terrein van ambtshalve toet-
sing en op het gebied van de internationale bevoegdheid.1 

Alvorens daarop nader in te gaan, is het misschien 
goed om de blik terugwaarts nog wat te verwijden en eens 
kort te bezien wat de afgelopen decennia in Europa aan con-
sumentenbescherming is vormgegeven. Het beeld is dan wat 
mij betreft bepaald opmerkelijk te noemen, zeker afgezet 
tegen hetgeen op nationaal niveau autonoom is geschied.2 
Zowat alle regelgeving over productveiligheid, productenaan-
sprakelijkheid, oneerlijke handelspraktijken, oneerlijke 
bedingen, conformiteit van consumptiegoederen, koop op 
afstand, colportage, software en elektronische handel (inclu-
sief het openbreken van de markt van tweedehandssoft-
ware), pakketreizen, time-sharing, oneerlijke reclame, cul-
tuurgoederen, elektronische handtekeningen, financiële 
zekerheidsovereenkomsten, grensoverschrijdende betalin-
gen, prijzen en versterking van marktwerking bij onder meer 
mobiele telefonie en internet, intellectuele eigendomsrech-
ten, vergoedingen bij vertragingen en uitval van vliegtuigen, 
diverse goederenrechtelijke en op insolventie betrekking 
hebbende regelingen, privaatrechtelijke handhaving en scha-
devergoeding bij schending van mededingingsrecht, staats-
steun en aanbesteding is afkomstig uit Europa.3 Ik denk dat 
we zonder gevaar van overdrijving de stelling kunnen 
betrekken dat regelingen op het gebied van bescherming 
van burgers en consumenten, naast de fundamentele vrijhe-
den, de grondrechten en het mededingingsrecht cum 
annexis, tot de kern van het Europese recht behoren.

Het grootste deel van deze beschermende regels is 
afkomstig van de regelgevende organen van de Europese 
Unie, maar een niet onaanzienlijk deel ervan vindt zijn 
herkomst in de jurisprudentie. Een paar belangrijke  
voorbeelden daarvan zijn de uitspraken op de al kort  
aangeduide gebieden van passagiersvergoedingen bij  
vertragingen in het vliegverkeer, de markt van tweede-
handssoftware, de privaatrechtelijke handhaving van 
mededingingsrecht en, last but not least, de jurispruden-
tie op het terrein van de ambtshalve toetsing van oneerlij-
ke bedingen bij consumentenovereenkomsten. Recentelijk 
zijn daar nog twee niet onbelangrijke uitspraken bijgeko-
men, de in noot 1 genoemde zaken Hueros en Emrek. 

In Hueros ging het, kort gezegd, om een Spaanse con-
sument die een auto had gekocht met een inklapbaar, 
maar lekkend, dak. De consument vordert ontbinding en 
terugbetaling van de koopprijs, maar geen prijsverminde-
ring, een van de rechten die hij op basis van de Richtlijn 
Consumptiegoederen heeft (art. 3 lid 5 van Richtlijn 
1999/44). De Spaanse rechter stelt vast dat de non-confor-
miteit te gering was voor een rechtsgeldige ontbinding en 
terugbetaling van de koopprijs en dat nationaal Spaans 
procesrecht het niet toestaat dat de rechter hem dat recht 

(ambtshalve) toekent, kort gezegd, indien het niet door de 
consument wordt gevorderd. Het HvJEU bepaalt dat 
genoemde Richtlijn zich verzet tegen de beperkingen die 
voortvloeien uit het Spaanse procesrecht. Hoewel dat niet 
met zoveel woorden door het hof wordt gezegd, vloeit 
naar alle waarschijnlijkheid uit deze uitspraak voort dat 
de rechter ook de consumentenbeschermende bepalingen 
uit deze Richtlijn ambtshalve zal mogen, en waarschijnlijk 
ook: moeten, toepassen. Het is, bij mijn weten, de eerste 
keer dat een dergelijke uitspraak buiten het toepassings-
gebied van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen wordt gedaan. 

In de zaak Emrek ging het eveneens om een auto, die 
in dit geval door de in Duitsland woonachtige consument 
(Emrek) werd aangeschaft bij een zich in Frankrijk bevin-
dend garagebedrijf (Sabranovic). Vast staat dat Emrek via 
kennissen was gewezen op dit bedrijf en dat hij zich ook 
daar fysiek vervoegde om de auto aan te schaffen. Hij start-
te echter een procedure uit hoofde van een beweerdelijk 
geschonden garantie niet in Frankrijk, maar bij de rechter 
van zijn eigen woonplaats in Duitsland, stellende dat Sabra-
novic een website had die zich mede op Duitsland richtte 
(omdat op die site sprake was van een vermelding van het 
internationale kengetal van Frankrijk en een Duits gsm-
nummer). Het voor de hand liggende verweer van Sabrano-
vic was natuurlijk: “maar jij kende mijn site helemaal niet, 
je kocht niet online, en er is geen causaal verband tussen 
jouw koop en mijn site, áls die al mede gericht was op 
Duitsland”. De verwijzingsrechter stelt de vraag of in een 
geval als het onderhavige causaal verband inderdaad een 
voorwaarde is voor internationale bevoegdheid van de 
Duitse rechter, indien ervan moet worden uitgegaan dat de 
website mede gericht was op Duitsland. Het HvJEU stelt dat 
causaal verband niet is vereist omdat die eis in strijd zou 
zijn met het doel van de ingeroepen bepaling, te weten de 
bescherming van de consument als de zwakke partij bij de 
overeenkomst met een handelaar. De Duitse rechter was 
dus internationaal bevoegd.

Ook deze recente loten aan de stam laten zien hoe-
zeer het Europese recht zich bezighoudt met bescherming 
van consumenten en burgers. Hoewel kritiek op sommige 
minder democratische elementen van Europese besluit-
vorming bepaald voorstelbaar is, vind ik de vraag toch 
gerechtvaardigd of het niet opmerkelijk is dat die burger- 
en consumentvriendelijke aspecten van het Europese 
recht in de discussies over Europa vooralsnog geen enkele 
rol lijken te spelen. 

Coen E. Drion

1 De periode rond de jaarwisseling kenmerkt zich 
bij velen van ons door een al dan niet nostalgi-
sche terugblik in de tijd enerzijds en een vooruit-

1. HvJEU 3 oktober 2013, C-32/12 (Hueros) en HvJEU 17 oktober 2013, C-218/12 (Emrek).

2. Dit is natuurlijk niet nieuw. Zie hierover reeds in de Serie Onderneming en Recht de twee kloeke 

boeken De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, red. Hartkamp, Sie-

burgh en Keus, Deventer 2007, en bijvoorbeeld Harmonisatie van het consumentencontracten-

recht in Europa, Consequenties voor Nederland, red. Cauffman, Faure en Hartlief, Den Haag 2009.

3. En dan hebben we het nog niet over milieuregelingen, grondrechten, privacy en bescher-

ming van zwakkere partijen in het handelsverkeer, zoals agenten. Of over soft law, zoals de 

Common Frame of Reference en het 28-ste kooprecht, onder de intrigerende afkorting GEKR. 

Of over belangrijke IPR-instrumenten als Rome I en Rome II.
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Focus2

Wetgever en rechter
Rechtsvorming in een open en vruchtbare dialoog

Jurgen de Poorter1

Rechtsvorming is al lang niet meer een uitsluitend nationale aangelegenheid en al lang niet meer enkel een 

aangelegenheid van staatsmachten. In de globaliserende rechtsorde voltrekt zich in toenemende mate een 

interactief proces op het terrein van de rechtsontwikkeling tussen nationale, Europese en internationale 

 actoren onderling, alsmede tussen statelijk en niet-statelijke actoren. De nationale wetgever en rechter maken 

van dit complexe netwerk van rechtsontwikkeling en rechtstoepassing deel uit en dienen hierin gezamenlijk 

op te treden als partners in de rechtsontwikkeling. Hoe deze dialoog tussen rechter en wetgever kan worden 

gestimuleerd was het onderwerp van het symposium ‘Rechtsvorming door de (bestuurs)rechter. Naar een 

vruchtbare dialoog tussen wetgever en rechter’. In de verschillende, hierna opgenomen bijdragen werden de 

verschuivingen in de verhouding tussen wetgever en rechter geanalyseerd. 

1. Inleiding
Op 25 oktober 2013 organiseerde het Departement of 
Public Law, Jurisprudence and Legal History van Tilburg 
Lawschool ter gelegenheid van mijn oratie het symposium 
‘Rechtsvorming door de (bestuurs)rechter. Naar een 
vruchtbare dialoog tussen wetgever en rechter’.2 Het ver-
trekpunt voor de bijdragen aan het symposium vormde 
de stelling dat er door verschillende ontwikkelingen – in 
het bijzonder door de verwevenheid van ons rechtssys-
teem met de Europese en internationale rechtsorde – in 
het proces van rechtsvorming steeds sterker op de rechter 
wordt geleund en dat zulks de verhouding tussen de nati-
onale wetgever en de nationale rechter onder druk zet. In 
een globaliserende rechtsorde komen de traditionele doc-
trines die de verhouding tussen de onderscheiden mecha-
nismen van rechtsvorming regelen, in toenemende mate 
onder druk te staan. In het bijzonder roepen zij vragen op 
naar de legitimatie van de rechterlijke rechtsvorming, 
meer in het bijzonder de vraag of er andere benaderingen 
denkbaar zijn om de onderlinge verhouding tussen de 
onderscheiden mechanismen van rechtsvorming, in het 
bijzonder die tussen wetgever en rechter te duiden. Eén 
van die benaderingen vormt het concept van de dialoog. 

2. Globalisering: gevolgen voor de  
verhouding wetgever - rechter 
Het uitgangspunt in onze democratische rechtsstaat is dat 
in de rechtsvorming het primaat bij de wetgever en het 
bestuur ligt, waarbij de rechter het concrete handelen toetst 
aan het recht. Daaraan liggen vanouds een aantal doctrines 
ten grondslag waarmee de verschillende mechanismen van 
rechtsvorming – en daarmee ook de verhouding tussen 
 wetgever en rechter – onderling geordend worden. Dat zijn 

leerstukken van wetgevingsleer, zoals: primaat van de wetge-
ver, legaliteitsbeginsel en het materieel wetgevingsbeginsel. 
Het vertrekpunt in het denken over de onderlinge verhou-
ding wordt echter gevonden in de democratische legitimatie. 
De vraag is of die doctrines nog zonder meer houdbaar zijn 
door ontwikkelingen binnen de democratische rechtsstaat, 
maar vooral door de globalisering van de rechtsorde. 

De benadering vanuit de democratische legitimatie 
is echter op zijn minst conceptueel vrij ongenuanceerd. 
Scheltema heeft er terecht op gewezen dat dit uitgangs-
punt sterk leunt op de eenzijdige veronderstelling dat 
democratische legitimatie moet worden gelijkgesteld met 
verkiezingen en representatieve democratie.3 En juist de 
globalisering van onze rechtsorde heeft in toenemende 
mate een ‘deparlementarisatie’ van het proces van rechts-
vorming tot gevolg. Er zijn verschillende uitingen van dit 
fenomeen. We zien dat bijvoorbeeld op Europees niveau 
door een grote mate van delegatie of subdelegatie van 
wetgevende bevoegdheden aan het bestuur, maar ook 
door een ‘outsourcing’ van regelgevende bevoegdheden 
via zelfregulering of co-regulering aan private organisa-
ties.4 Een andere uiting is echter een toenemende rechts-
vormende rol voor de supranationale en de nationale 

De globalisering van onze  rechtsorde 

heeft in toenemende mate een 

‘deparlementarisatie’ van het proces 

van rechtsvorming tot gevolg
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rechters. Door de groeiende verwevenheid van de nationa-
le rechtsorde met die van de Europese Unie en met de 
internationale rechtsorde moet de rechter steeds meer 
worden gezien als een co-actor in een complex patroon 
van rechtsvorming en rechtstoepassing. Een complex 
patroon, waarin de constitutionele inbedding van de rech-
terlijke functie via andere patronen verloopt dan in de 
nationale rechtsorde. In het kader van de internationalise-
ring van onze samenleving en rechtsgemeenschap heb-
ben wij nog geen goed alternatief voor democratische 
besluitvorming door nationale regering en parlement 
weten te vinden. Dat draagt ertoe bij dat bij de internatio-
nale verankering van de rechtsstaat sterker op de rechter 
wordt geleund dan op vertegenwoordigende lichamen.5 

De globalisering van onze rechtsorde leidt er echter 
ook toe dat de onderlinge verhouding tussen de nationale 
wetgever en rechter verder onder druk wordt gezet. Zij heeft 
onder meer tot gevolg dat de democratische basis van gel-
dende rechtsnormen op het nationale niveau minder duide-
lijk is dan in het klassieke model van de nationale rechts-
staat. Dat zet de aanvaardbaarheid van deze regels onder 
druk. Denk aan het kritisch debat dat is en wordt gevoerd 
over rechterlijk activisme in de uitleg van de bepalingen uit 
het EVRM en in het verlengde hiervan het voorstel van het 
Tweede Kamerlid Taverne strekkende tot aanpassing van de 
procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van 
een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van 
besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Voorts wijst 
Elaine Mak er in haar preadvies voor de Vereniging voor 
Wetgeving en Wetgevingsbeleid terecht op dat de globalise-
ring van onze rechtsorde er, in het verlengde hiervan, toe 
leidt dat de verhouding tussen rechtspraak en politiek zich 
wijzigt.6 Recente ontwikkelingen lijken immers juist te wij-
zen op een geringer acceptatie van de zogenaamde ‘judicial 
empowerment’; denk aan recente politieke initiatieven om 
de toegang tot de rechter te beperken – zoals in de sfeer van 
de griffierechten en de gefinancierde rechtsbijstand. 

De conclusie dat de traditionele benaderingen bij de 
ordening van mechanismen van rechtsvorming ontoerei-
kend blijken, roept echter wel de vraag op of er andere 
benaderingen denkbaar zijn om de onderlinge verhouding 
tussen de onderscheiden mechanismen van rechtsvorming, 
in het bijzonder die tussen wetgever en rechter te duiden. 
Eén van die benaderingen vormt het concept van de dia-
loog, dat in het bijzonder tot ontwikkeling is gebracht in de 
Anglo-Amerikaanse literatuur in de context van de rechter-
lijke constitutionele toetsing van wetgeving. Het concept 
wordt zowel in een descriptieve, als in een normatieve bete-
kenis gebruikt. Descriptief, voor zover het refereert aan de 

praktijk van interactie en deliberatie tussen wetgevers en 
rechters over hoe een (constitutionele) verplichting moet 
worden ten uitvoer gelegd. De dialoog vormt echter ook 
een normatief concept, dat meer is dan een observatie van 
wat feitelijk gebeurt, maar veeleer een wijze waarop rech-
terlijke rechtsvorming wordt gerechtvaardigd. Zoals Daw-
son schrijft, typeert het concept van de dialoog de rol van 
de rechter niet als een beperking van het democratisch 
gehalte in de rechtsontwikkeling, maar als onderdeel van 
het constitutionele discours tussen rechter en wetgever in 
een zoektocht naar een balans tussen de wil van de meer-
derheid en de individuele rechten van de minderheid.7  

De problematiek van de rechterlijke rechtsvorming is 
in onze Nederlandse rechtsorde wellicht minder gepro-
nonceerd dan in de common law landen en mogelijk zelfs 
minder dan in andere civil law landen met een rechterlij-
ke constitutionele toetsing door een constitutioneel hof. 
Dat neemt niet weg dat ook de Nederlandse rechters con-
stitutionele toetsing verrichten en ook daarbuiten aan 
rechtsvorming doen en dat de vraag rijst in hoeverre het 
concept van de (constitutionele) dialoog een normatief 
kader biedt om de rol van de nationale wetgever en rech-
ter in onderlinge verhouding bezien te (her)definiëren.  

3. De constitutionele dialoog als normatief 
concept
Theorieën over het normatieve concept van de dialoog heb-
ben in landen met een rechterlijke constitutionele toetsing 
van wetgeving in formele zin een hoge vlucht genomen, 
omdat zij de potentie hebben om de veronderstelde proble-
men rond de democratische legitimatie van rechterlijke 
rechtsvorming op te lossen, of althans te verzachten. Deze 
theorieën benadrukken dat de rechter geen monopolie 
heeft, noch behoort te hebben in de uitleg van de betekenis 
van het recht. Veeleer treedt de rechter bij de uitoefening 
van zijn rechtsvormende taak in een voortdurend delibera-
tief proces met andere constitutionele actoren. 

De vraag die voorligt, is in hoeverre het concept van de 
dialoog in ons rechtssysteem een oplossing kan bieden voor 
de problematiek van het democratisch deficit in de rechter-
lijke rechtsvorming en tegelijkertijd in staat is een normatief 
kader te scheppen om de posities van rechter en wetgever in 
onderlinge verhouding te bezien, te (her)definiëren. Wat dat 
laatste betreft blijft een voorwaarde voor het goed functione-
ren van het constitutionele bestel dat er sprake is van checks 
and balances. Het gaat voortdurend om het evenwicht bin-
nen de Trias Politica en hun wederzijdse afhankelijkheid.8 

Verschillende varianten op het concept van de dia-
loog zijn denkbaar.9 Er zijn theorieën die in sterke mate 
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leunen op de idee dat de rechter zich in een andere orde 
beweegt dan de politieke; de idee dus dat hij keuzen 
maakt vanuit een andere rationaliteit dan de politieke 
rationaliteit. Deze ‘Theories of Judicial Principle’ hebben 
weliswaar het voordeel dat zij de rechtspraak een eigen 
zelfstandige functie geven ten opzichte van de wetgever 
en dat zij de wetgever voldoende democratische speel-
ruimte geven, maar zij overtuigen niet om twee belangrij-
ke redenen.10 In de eerste plaats is de veronderstelling dat 
de rechter zijn oordeel baseert op een juridische rationali-

teit slechts juist voor zover daarmee wordt bedoeld dat de 
rechter niet wordt gedreven door een partijpolitieke ratio-
naliteit, maar zij is veel minder overtuigend wanneer men 
daarmee beoogt te zeggen dat de rechter zich in zijn oor-
deelsvorming geen rekenschap mag geven van andere dan 
juridische argumenten. En andersom: zij lijkt voorbij te 
gaan aan de omstandigheid dat de wetgever evengoed een 
rol heeft waar het gaat om toe te zien op de juridische 
kwaliteit van haar producten. In de tweede plaats staan 
genoemde theorieën in de weg aan een vruchtbare dia-

Focus



NEDERLANDS JURISTENBLAD – 10-01-2014 – AFL. 1  9

loog, omdat zij er eigenlijk van uit gaan dat zowel wetge-
ver als rechter elk superieur is op zijn eigen terrein en 
zich op dat andere terrein naar de ander dient te schik-
ken. De rechter heeft in die gedachtegang als het ware het 
alleenrecht op de uitleg van de betekenis van het recht, 
hetgeen juist aan een dialoog met de wetgever over die 
betekenis van het recht – en daarmee aan de idee van 
checks and balances – in de weg staat.  

Een normatief concept van de dialoog tussen wetge-
ver en rechter dat een bevredigend antwoord biedt op de 
hiervoor opgeworpen vraag dient veeleer uit te gaan van 
een beeld waarbij wetgever en rechter als partners wor-
den beschouwd met een gedeelde verantwoordelijkheid 
voor de rechtsontwikkeling. Niet de rechter heeft de 
eindverantwoordelijkheid in de uitleg van de betekenis 
van het recht, maar wetgever en rechter dragen daarvoor 
gezamenlijk verantwoordelijkheid. De dialoog voltrekt 
zich als een doorlopend discours waarin de rechterlijke 
uitspraak slechts een incident vormt; een incident, waar-
op de wetgever kan reageren met als doel gezamenlijk 
uitdrukking te geven aan de inherente waardeoriëntaties 
die aan het recht ten grondslag liggen. Daarmee wordt 
het democratisch deficit in de rechterlijke rechtsvorming 
deels ondervangen, maar rijst wel de vraag naar de 
 spelregels aan de hand waarvan deze dialoog zich kan 
voltrekken. Immers, anders dan de ‘Judicial Principle 
Theories’ kent een ‘partnership-theorie’ geen intrinsieke 
betekenis voor de wijze waarop rechter en wetgever zich 
in onderlinge verhouding dienen te gedragen. Tegelijker-
tijd rijst de vraag of het concept van de dialoog werkbaar 
is, als het moet worden beschouwd als, wat Van Gestel 
hierna in navolging van Habermas noemt: een ‘herr-
schaftsfreie Kommunikation’. 

4. Het concept van de dialoog: over spelregels 
en randvoorwaarden  
De constatering dat de dialoog zich dient te voltrekken 
aan de hand van nader te bepalen spelregels, dwingt 
ons na te denken over de vraag wat des rechters en wat 
des wetgevers is. Anders gezegd: zij brengt ons bij de 
principiële vraag naar de inhoud van de wetgevende en 
de rechterlijke functie. Hierna zal Tjeenk Willink daarop 
nader ingaan. Het is een vraagstuk dat van groot belang 
is, maar waarop niet zo gemakkelijk een antwoord valt 
te geven. Ik volsta met enkele opmerkingen die het den-
ken over de spelregels voor het onderlinge functione-
ren van wetgever en rechter, richting zouden kunnen 
geven. 

Van groot belang is dat rechter en wetgever ieder 
een andere relatie tot het voorliggende vraagstuk hebben. 
Dat is niet alleen het geval omdat beiden anders zijn gesi-
tueerd ten opzichte van het vraagstuk, maar ook omdat 
dit met zich brengt dat zij het vraagstuk elk vanuit hun 
eigen, op zich zelf waardevol perspectief benaderen. Daar-
bij is het niet zo dat de rechter per definitie beter geëqui-
peerd is om rechtsvragen te beantwoorden, wel dat de 
rechter dit vanuit een onpartijdige positie doet los van 
partijpolitieke druk. Daarbij geldt dat de rechter altijd 
afhankelijk is van een verzoek van een partij en (aspecten 
van) het vraagstuk slechts binnen de grenzen van het aan 
hem voorgelegde geschil kan bespreken. De positie van de 
rechter is ook in die zin verschillend van die van de wet-
gever, dat laatstgenoemde beter in staat is de gevolgen 
van zijn keuzen beter op zijn consequenties door te reke-
nen. Daarvoor heeft de wetgever in beginsel meer tijd en 
hij heeft meer expertise in huis dan de rechter. Dat neemt 
niet weg dat ik het ook voor de rechter aangewezen acht 
na te denken over de vraag hoe hij zich beter op de gevol-
gen van zijn rechtsvormende beslissingen kan oriënteren. 
Niet voor niets het onderwerp van mijn oratie. De spelre-
gels voor de dialoog tussen wetgever en rechter dienen op 
die onderscheiden posities en de daarbij behorende moge-
lijkheden aan te sluiten. Niet ondenkbaar is dat wetgever 
en rechter in de meest vergaande vorm van dialoog, in 
onderling overleg en tegen de achtergrond van hun beider 
mogelijkheden afspraken maken over wie wat doet.

Of een vruchtbare dialoog tussen wetgever en rech-
ter mogelijk is, hangt echter vooral af van verschillende 
wezenlijke randvoorwaarden voor een vruchtbare dia-
loog. Het vergt vooral dat rechter en wetgever zich vol-
doende bewust zijn van elkaars positie en bereid zijn om 
met elkaar in dialoog te treden. Dat veronderstelt een 
zekere mate van terughoudendheid omtrent de eigen 
standpuntbepaling en bereidheid om van elkaar te 
leren.11 Is er bijvoorbeeld voldoende politieke bereidheid 
om de rechter als een partner in het ontwikkelen van 
het recht te beschouwen in plaats van als een hinderlijke 
barrière bij het verwezenlijken van beleidsdoeleinden? 
Dat lijkt vooral een element van attitude, maar dat is het 
niet alleen: het gaat ook om de vraag of er in het politie-
ke domein voldoende constitutionele kennis is om tot 
een evenwichtige dialoog te komen. En daar zit een seri-
eus probleem. Het concept van een dialoog vergt ook 
een rechter die zich voldoende bewust is van zijn positie 
als rechtsvormer. Thans plegen rechters het rechtsvor-
mend element van hun rechterlijke uitspraken toch eer-
der te zien als een bijproduct van hun primaire taak 
geschillen te beslechten, dan als een hoofdfunctie van 
hun rechterlijke activiteit. Een dialoog is echter afhanke-
lijk van een rechter die rechtsvorming niet als een toe-
vallige bijkomstigheid van zijn functioneren beschouwd, 

Niet de rechter heeft de 

 eindverantwoordelijkheid in 

de uitleg van de betekenis van 

het recht, maar wetgever en 

rechter gezamenlijk

10. Zie C. Bateup, ‘The Dialogic Promise: 

Assessing The Normative Potential of Theo-

ries of Constitutional Dialogue’, 71 Brook-

lyn Law Review 1109, 1109-10 (2006).

11. Zie J. Hierbert, Charter Conflicts: What 

is Parliament’s Role? Mc Gill – Queen’s 

University Press 2002: “(…) the judiciary 

and the legislature are able to engage in a 

dialogue about constitutional meaning, in 

which both should have a degree of 

modesty about their conclusions and listen 

to and learn from each other’s perspecti-

ves, modifying their own views accor-

dingly”. 
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maar daartoe bewust beleid voert. Dat vergt ook dat hij 
in zijn motivering expliciteert wat de achterliggende 
afweging van belangen is geweest die tot zijn beslissing 
heeft geleid. Een dialoog veronderstelt nu eenmaal dat 
de wederpartij weet waarop hij moet reageren. Dat is 
niet het enige: een dialoog betekent ook dat het van 
belang is dat beiden dezelfde taal spreken. Daarmee 
bedoel ik dat het van belang is dat de rechter voldoende 
gevoel heeft voor de politieke, of breder: maatschappelij-
ke consequenties van zijn uitspraken en dat hij over de 
mate waarin hij aan die consequenties gewicht heeft 
 toegekend in zijn oordeelsvorming, in de motivering van 
zijn uitspraak verantwoording aflegt.12 

5. Behoefte aan dialogisch instrumentarium?
Een vruchtbare dialoog tussen wetgever en rechter veron-
derstelt dat beiden over voldoende instrumenten beschik-
ken om die dialoog gestalte te geven. De omstandigheid 
dat de rechter niet zonder meer het laatste woord dient te 
hebben in de duiding van de betekenis van het recht 
impliceert dat de wetgever moet beschikken over voldoen-
de mogelijkheden om op een rechterlijke uitspraak te 
 reageren. Andersom dient ook de rechter over de moge-
lijkheden te beschikken om enigerlei vorm van interactie 
met de wetgever af te dwingen. 

Ten aanzien van het instrumentarium van de wet-
gever wordt in de Anglo-Amerikaanse literatuur veelal 
gewezen op de mogelijkheden van een ‘constitutional 
override’ en van een ‘legislative override’.13 In de globali-
serende rechtsorde lijkt een ‘constitutional override’ voor 
de nationale wetgever geen begaanbaar pad. Als de rech-
ter wetgeving niet in overeenstemming acht met Euro-
pees of internationaal recht kan de nationale wetgever 
daarop niet – althans niet eenzijdig – reageren door het 
Europees of internationale recht op dat punt aan te pas-
sen. Wat wel mogelijk is, is dat de wetgever de betrokken 
wetgeving aanpast of wijzigt, zodanig dat de strijd met 
hoger recht wordt opgeheven. Dat vergt echter, zoals 
hiervoor gezegd, een wetgever die voldoende bereid is 
om zijn voordeel te doen met de rechterlijke uitspraak 
om daarmee de kwaliteit van de wet- en regelgeving te 
verhogen. Het vergt ook dat de rechter over voldoende 
middelen beschikt om die interactie met de wetgever te 
stimuleren. In zijn recent verschenen en zeer lezenswaar-
dige proefschrift bepleit Uzman in dat verband een con-
stitutionele lus.14 Een variant op de bestuurlijke lus, 
waarbij de rechter in een tussenuitspraak de wetgever in 
de gelegenheid stelt een gebrek in de wetgeving te her-
stellen. Hoewel op het eerste gezicht wellicht aantrekke-
lijk, heb ik bij dit instrument toch wel enige aarzeling. 

Allereest is het herstel van het wetgevingsgebrek 
– anders dan bij de gemiddelde toepassing van de 
bestuurlijke lus – niet een kwestie van weken, maar eer-
der van maanden of jaren. Daarnaast is mij ook niet zo 
duidelijk waarom de rechter de regie moet houden bij 
het herstel van het gebrek. Dat lijkt me vanuit dialogisch 
perspectief weinig aantrekkelijk; het lijkt immers juist te 
bevestigen dat de rechter het laatste woord heeft. Waar 
ik eerder voorstander van ben is wat we de ‘informele 
lus’ lus zouden kunnen noemen. Dat wil zeggen dat de 
rechter, zoals de Afdeling deed in haar uitspraak inzake 
de Kieswet,15 na te hebben geconstateerd dat de voorlig-
gende wettelijke regeling niet in overeenstemming is 
met Europees of internationaal recht, vervolgens rich-
ting geeft aan de wetgever over de onderscheiden wijzen 
waarop dit gebrek kan worden geheeld. Dit instrument 
van de zogenoemde ‘constitutional hints’ plaatst de rech-
ter in de positie dat hij niet zonder meer het laatste 
woord heeft, doch slechts een bijdrage levert aan de con-
stitutionele zoektocht naar een in alle opzichten goede 
wetgeving. Een ander instrument vormt de differentiatie 
in de temporele werking van de uitspraak. Die differenti-
atie kent de Nederlandse rechtspraktijk nog nauwelijks, 
maar in andere landen kent men bijvoorbeeld instru-
menten als de ‘declaration of incompatibility’ of de ‘sus-
pended declaration of invalidity’. In beide gevallen heeft 
het rechterlijk oordeel dat de wettelijke regeling niet in 
overeenstemming is met hoger recht, geen onmiddellij-
ke werking, maar wordt de wetgever de tijd en de ruimte 
gelaten om het geconstateerde gebrek te helen. Het zijn 
alle vraagstukken die naar mijn oordeel nadere bestude-
ring verdienen. 

Meer studie is ook nodig waar het gaat om de vraag 
hoe de interactie tussen rechter en wetgever kan worden 
gestimuleerd in de gevallen waarin de rechter aan rechts-
vorming doet zonder dat daarbij een product van de wet-
gever zelf ter toetsing voorligt. Ook dan doen zich niet 
zelden situaties voor dat de wetgever behoefte heeft naar 
aanleiding van het rechterlijk oordeel over te gaan tot een 
‘legislative override’. Ik verwijs in dit verband naar de bij-
drage van Jaap Polak. Ik noem hier slechts de uitspraken 
van de Afdeling bestuursrechtspraak over de luchtkwali-
teit die uiteindelijk tot bijgestelde regelgeving op dit punt 
hebben geleid. Ik wijs voorts op de recente uitspraken van 
de ABRvS inzake de wapenvergunning van Vereniging SV 
De Bunker die onmiddellijk leidde tot kamervragen van 
het VVD-kamerlid Van der Steur en inzake de eigen bijdra-
ge in het kader van de zorgtoeslag, waarna Minister van 
Sociale Zaken Asscher onmiddellijk aankondigde te zullen 
studeren op de vraag of aanpassing van wetgeving moge-
lijk is. Ook in dit soort gevallen komt het aan op een goe-
de motivering die de wetgever of het bestuur richting 
geeft bij de verdere rechtsontwikkeling. Tegelijkertijd is 
het zinvol om meer in abstracto een voortdurende dialoog 
tussen wetgever en bestuur enerzijds en de rechter ander-
zijds te stimuleren over het thema rechtsvorming. De 
Raad van State heeft in dit verband, naar het voorbeeld 
van de Franse Conseil d’Etat, het idee opgevat om jaarlijks 
een door een groep wetenschappers uitgevoerde étude uit 
te brengen over genoemd thema. Daarin kan worden gere-
flecteerd op de wijze waarop zich in de rechtspraktijk een 
dialoog tussen de verschillende actoren in het proces van 
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Rechtsvorming is al lang niet  

meer een uitsluitend nationale 

 aangelegenheid en al lang niet  

meer enkel een aangelegenheid  

van staatsmachten

rechtsvorming voltrekt. Het instrument van de terugkop-
peling naar de wetgever heeft tot op heden vooral de 
gedaante aangenomen van het onder de aandacht bren-
gen van enkele kleine technische onvolmaaktheden in de 
wetgeving. De hier bedoelde études geven echter de gele-
genheid om de voortdurend aan verandering onderhevige 
algemene context te schetsen waarbinnen wetgever, 
bestuur en rechter uiting geven aan hun gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de rechtsontwikkeling. Derge-
lijke studies kunnen daarbij ook leiden tot meer begrip 
voor elkaars positie en uiteindelijk daarmee ook tot een 
kwaliteitsimpuls voor het proces van rechtsvorming. 

6. Tenslotte
Rechtsvorming is al lang niet meer een uitsluitend 
 nationale aangelegenheid en al lang niet meer enkel een 
aangelegenheid van staatsmachten. In de globaliserende 
rechtsorde voltrekt zich in toenemende mate een interac-
tief proces op het terrein van de rechtsontwikkeling 
 tussen nationale, Europese en internationale actoren 
onderling, alsmede tussen statelijk en niet-statelijke acto-
ren. De nationale wetgever en rechter maken van dit com-
plexe netwerk van rechtsontwikkeling en rechtstoepassing 
deel uit en dienen hierin gezamenlijk op te treden als 
partners in de rechtsontwikkeling. Hoe deze dialoog tus-

sen rechter en wetgever kan worden gestimuleerd was het 
onderwerp van het symposium ‘Rechtsvorming door de 
(bestuurs)rechter. Naar een vruchtbare dialoog tussen wet-
gever en rechter’. In de verschillende bijdragen werden de 
verschuivingen in de verhouding tussen wetgever en rech-
ter geanalyseerd (bijdrage van Herman Tjeenk Willink); 
werd vervolgens bezien wat dit betekent voor de rechtsvor-
mende taak van de hoogste rechters, in het bijzonder de 
hoogste bestuursrechters (bijdrage van Jaap Polak) en werd 
tenslotte ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkhe-
den van een vruchtbare dialoog tussen onderscheiden 
actoren in het rechtsvormingsproces, mede vanuit Euro-
peesrechtelijk perspectief (bijdrage door Rob van Gestel).  

12. Zie uitvoerig mijn oratie: J.C.A. de 

 Poorter, Het overbruggen van de kloof 

tussen recht en samenleving. Over rechts-

vorming door bestuursrechter en hoe de 

samenleving daarbij te betrekken, Tilburg: 

Prisma Print 2013.

13. Zie hierover o.m. P. Hogg & A. Thornton, 

The Charter dialogue between courts and 

legislatures, 35 Osgoode Hall L.J. 75 (1997).

14. J. Uzman, Constitutionele remedies bij 

schending van grondrechten, Over efffec-

tieve rechtsbescherming, rechterlijk absti-

neren en de dialoog tussen rechter en wet-

gever, Deventer: Kluwer 2013.

15. ABRvS 21 november 2006, AB 2007/80 

m.nt. P.J. Stolk. 
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Focus3

De rechterlijke functie 
in de veranderde  
democratische  
rechtsstaat
Herman Tjeenk Willink1

Het evenwicht tussen wetgever, bestuur en rechter is verstoord. Wetgever en bestuur, bestuur en politieke 

 controle op het bestuur zijn (te) nauw met elkaar verknoopt geraakt en de rechter wordt opgezadeld met de 

gevolgen van politiek – bestuurlijke problemen die hij niet kan oplossen, maar waarin hij wel uitspraak moet 

doen. Opnieuw moet het besef levend worden dat wetgever, bestuur en rechter voor de kwaliteit van hun werk 

van elkaar afhankelijk zijn. Voor dat herstel en dat besef is duidelijkheid nodig over wat de functies van 

 wetgever, bestuur en rechter inhouden. 

I n 2006 verscheen de indrukwekkende vertaling door 
Jeanne Holierhoek van De l’esprit des lois van 
 Montesquieu (1748). De vraag waar (onder meer) 

Montesquieu zich 250 jaar geleden voor gesteld zag was: 
hoe komt het toch dat een gematigde staatsvorm – toen 
was dat de monarchie – langzaam maar zeker zijn stabili-
teit en zijn interne evenwicht verliest en uiteindelijk in 
zijn tegendeel dreigt te verkeren? Inderdaad een actuele 
vraag als we naar de ontwikkelingen in onze democrati-
sche rechtsstaat kijken. ‘Democratie en rechtsstaat zijn 
niet los verkrijgbaar’ (Hirsch Ballin). Zij zijn daarmee niet 
hetzelfde. De democratie geeft vorm aan de diversiteit. De 
rechtsstaat geeft vorm aan de eenheid. Cruciaal voor een 
democratische rechtsstaat met een evenwicht tussen 
diversiteit en eenheid is een gedeelde soevereiniteit tus-
sen wetgever, bestuur en rechter. ‘Niemand behoort het 
monopolie van het definitieve gelijk voor zich op te eisen.’ 
(Foqué). Ook de politieke meerderheid niet! Het evenwicht 
tussen wetgever, bestuur en rechter is verstoord. Wetgever 
en bestuur, bestuur en politieke controle op het bestuur 

zijn (te) nauw met elkaar verknoopt geraakt. Die situatie 
is overigens niet nieuw. Scheltema heeft het in 1984 al 
over ‘ De partijdige wetgever’. De situatie is echter wel ver-
hevigd. Burgers voelen zich vaak niet meer politiek verte-
genwoordigd. De politiek is ‘verbestuurlijkt’. De politieke 
legitimatie is verzwakt. De wetgeving wordt vooral als 
bestuursinstrument ingezet en de aandacht voor de eisen 
van de rechtsstaat is bij politieke bestuurders gering. 
Gevolg is dat voor de burger de rechter vaak als enig 
tegenwicht tegen het bestuurlijk overwicht overblijft. 
‘Waar wetgever en bestuur de maatschappij naar hun 
eigen beeld van de werkelijkheid proberen te modelleren, 
grijpt de mondiger geworden burger de ruim geboden 
mogelijkheden aan om bij de rechter zijn beeld van de 
werkelijkheid daartegenover te stellen.’2 Zo wordt de rech-
ter opgezadeld met de gevolgen van politiek – bestuurlij-
ke problemen die hij niet kan oplossen, maar waarin hij 
wel uitspraak moet doen. Het beroep door burgers op de 
rechter neemt toe en de zaken die aan de rechter worden 
voorgelegd, worden complexer. Om de druk op de rechter 
te verminderen wordt, geheel in de geest van de tijd, 
steeds meer nadruk gelegd op organisatie, financieel 
beheer en management. Die nadruk heeft echter tot 
gevolg dat de rechtzoekende burger, de justitiabele, een 
kostenpost wordt. Zijn beroep op de rechter maakt deel 
uit van het kostenplaatje. Rechtspraak wordt beschouwd 

Cruciaal voor een democratische 

rechtsstaat met een evenwicht 

 tussen diversiteit en eenheid is een 

gedeelde soevereiniteit tussen 

 wetgever, bestuur en rechter
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als een van de diensten die door de overheid worden 
 aangeboden. Wanneer de vraag het aanbod dreigt te over-
treffen, worden de drempels verhoogd. Allemaal buitenge-
woon rationeel. Met slechts één nogal principiële ‘maar’: 
het doet afbreuk aan het karakter van rechtspraak als col-
lectief goed. Zowel de Afdeling bestuursrechtspraak als de 
Afdeling advisering van de Raad van State hebben dat, 
evenals vele anderen overigens, in hun reactie (mei 2011) 
respectievelijk advies (september 2011) op het wetsvoor-
stel kostendekkende griffierechten duidelijk beargumen-
teerd. Het meest zorgelijke van dat voorstel vond ik, ook 
nu nog, dat een ambtelijke suggestie voor kostendekkende 
griffierechten tijdens de kabinetsformatie 2010 een poli-
tieke meerderheid kon krijgen en vervolgens het voorstel 
van de minister van Justitie, ondanks principiële kritiek 
van buiten, de instemming van de gehele ministerraad 
verwierf en bij de Tweede Kamer werd ingediend.

Om tegenwicht te bieden tegen de hierboven aange-
duide, voortgaande, in zichzelf ook rationele ontwikkeling 
moet een nieuw evenwicht worden gevonden tussen wet-
gever, bestuur en rechter en moet opnieuw het besef 
levend worden dat wetgever, bestuur en rechter voor de 
kwaliteit van hun werk van elkaar afhankelijk zijn. Voor 
dat herstel en dat besef is duidelijkheid nodig over wat de 
functies van wetgever, bestuur en rechter inhouden. Dat 
blijkt niet meer het geval. Voor individuele rechters is 
misschien nog wel duidelijk wat het rechtersvak, dat ook 
een ambacht is, inhoudt, voor de rechterlijke macht als 
geheel geldt dat niet meer, laat staan voor de andere 
staatsmachten: wetgever en bestuur. En is omgekeerd 
voor rechters duidelijk wat de functie van wetgever of 
bestuurder nog inhoudt? Voor samenwerking is het nodig 
de eigen functie, de ‘eigen identiteit’, te kennen. Anders 
wordt samenwerking al snel het gezamenlijk volgen van 
dezelfde, functievreemde, managementrationaliteit.

In terugblik is opmerkelijk, zo niet schokkend, dat 
geen van de reorganisaties van de rechterlijke macht van 
de afgelopen 30 jaar is gebaseerd op een opnieuw door-
denken van de rechterlijke functie(s) in een maatschappij 
en binnen een overheid waarin de verhoudingen dras-
tisch gewijzigd zijn. Dat geldt eveneens voor het ritueel 
dat het rechterlijk proces ook is. Alle veranderingen waren 
steeds gebaseerd op structuurmodellen. Steeds hebben 
organisatorische aspecten de overhand gehad. Steeds wer-
den en worden de argumenten gebruikt die bijvoorbeeld 
ook bij de schaalvergroting in de gezondheidszorg of 
onderwijs wordt gebezigd: goedkoper en kwalitatief beter. 
Toch groeit juist daarover in die sectoren de twijfel. Het, 
inhoudelijke, tegenwicht tegen de rationaliteit van het 
denken in termen van organisatie, beheer en manage-
ment ontbreekt. Protesten vanuit de rechterlijke macht, 
zoals het manifest van een aantal Leeuwardense rechters 

zullen ook niets uithalen zonder de inhoud van rechterlij-
ke functie als ijkpunt.

Wat houdt de rechterlijke functie in? Mij heeft altijd 
aangesproken de tweeledige functieaanduiding die de 
vroegere Israëlische opperrechter, Aharon Barak, een aan-
tal jaren geleden heeft gegeven.3 Allereerst moet de rech-
ter de kloof overbruggen tussen het recht en de concrete, 
steeds veranderende samenleving. Daarnaast moet hij de 
constitutie en de democratie beschermen. 

Bij het eerste deel van de functie, het overbruggen 
van de kloof tussen het recht en de concrete steeds veran-
derende samenleving, is de rechter een ‘partner in het 
scheppen van het recht’. De wetgever heeft weliswaar het 
initiatief bij het aanpassen van het recht aan de zich ver-
anderende maatschappelijke realiteit, maar de rechter 
heeft door zijn interpretatie, als ‘junior partner’ de taak in 
elk concreet geval de kloof te overbruggen tussen de wet 
(het recht) en het leven. Die taak wordt zwaarder als wet-
ten vooral als beleidsinstrument worden ingezet, het 
recht ‘gelaagder’ (europeanisering) wordt en de kloof tus-
sen beleidsvorming en beleidsuitvoering groter is. De 
rechter wordt van junior partner tenminste equal partner. 
Maar dat kan spanningen opleveren met de wetgever, die 
responsief wil zijn op signalen uit de maatschappij en 
met het bestuur dat vooral daadkracht wil tonen. Zij zul-
len de neiging hebben de beoordelingsruimte van de rech-
ter te beperken. Is de rechter bereid op basis van de 
inhoud van zijn functie en zijn eigen professionaliteit op 
een bepaald moment te zeggen: Stop!? Dat kan alleen als 
de rechter ‘systeemkennis’ heeft: kennis van de werking 
van het staatsbestel en kennis van politieke, bestuurlijke 
en maatschappelijke verhoudingen.

En daarmee kom ik bij het tweede deel van de func-
tie van de rechter, de bescherming van constitutie en 
democratie. Barak denkt daarbij, behalve aan de regels en 
beginselen die betrekking hebben op de constitutionele 
instituties en hun onderlinge verhoudingen, in het bij-
zonder aan de fundamentele beginselen en waarden, zoals 
tolerantie, goede trouw, rechtvaardigheid, redelijkheid, 
openbare orde en mensenrechten. Omdat een constitutio-
neel hof ontbreekt (hetgeen ik overigens in toenemende 
mate betreur) moet elke rechter bij ons in zekere zin con-
stitutioneel rechter zijn en op z’n minst zijn eigen (consti-
tutionele) positie kennen en bewaken. Maar is de rechter 
daartoe in staat? Constitutionele rechtspraak, en daarmee 
bedoel ik meer dan het toetsen aan de klassieke grond-
rechten, verschilt nu eenmaal van de gewone rechtspraak. 
Niet alleen de toetsing aan de beginselen van de rechts-
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staat maar ook toetsing aan de beginselen van de demo-
cratie behoren daarbij een rol te spelen. (Vergelijk de 
 uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak en de 
Hoge Raad inzake de SGP).

Die tweeledige functie van de rechter verandert van 
inhoud en wordt aanzienlijk complexer in een tijd dat:
 – de wetgever van activisme blijk geeft en algemene 
regels formuleert naar aanleiding van incidenten;

 – het bestuur de normen formuleert die de wet zelf niet 
meer bevat;

 – de fundamentele beginselen in de maatschappij onder 
spanning staan door verscherping van tegenstellingen 
tussen daders en slachtoffers, allochtonen en autochto-
nen, have’s en have’s not;

 – niet de belangen van de rechtzoekende burger in de 
visie van de overheid centraal staan maar de effectivi-
teit en efficiëntie van het bestuur.

De rechter moet zich niet alleen rekenschap geven 
van deze ‘opgedrongen’ veranderingen en de eisen die deze 
stellen aan zijn professionaliteit en functioneren, individu-
eel en vooral ook collectief, maar daarvan ook, meer nog 
dan nu, verantwoording afleggen en de dialoog met wetge-

ver en bestuur aangaan. Dat zou er toe kunnen leiden dat 
ook wetgever en bestuurders weer eens gaan nadenken 
over de inhoud van hun functie en functioneren. Zo ont-
staat er ook een kans dat de ‘naar binnen gerichtheid’ van 
wetgever, bestuur en rechter wordt doorbroken.

Stellingen:
De rationaliteit van het managementdenken, ook in de 
rechterlijke macht, kan alleen worden doorbroken door 
opnieuw na te denken over de inhoud van de rechterlijke 
functie.

De rechter ontwikkelt zich van ‘junior partner’ tot 
‘equal partner’ van wetgever (en bestuur) bij het scheppen 
van recht. De rechter moet zich daarvan niet alleen zelf 
rekenschap geven, maar ook daarvoor naar buiten meer 
rekenschap afleggen.

Meer dan vroeger wordt de rechter als belemmering 
ervaren door een wetgever die responsief wil zijn en een 
bestuur dat daadkracht wil tonen. De drempels die wetge-
ver en bestuur daartegen opwerpen doen afbreuk aan de 
functie van de rechter. Zij zijn gericht op de gevolgen niet 
op de oorzaken.  

Focus
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Rechtsvorming bij  
en de dialoog met  
de  bestuursrechter 

Jaap Polak1

De rechtsvormende taak van de rechter is in het bestuursrecht door de aard van het bestuursrecht wat 

 beperkter dan in de andere grote rechtsgebieden. Dat verschil moet echter ook niet worden  overdreven.  

De bijdrage van de rechter aan de rechtsvorming is in het bestuursrecht vooral pregnant op het algemeen  

deel ervan. Ook de internationalisering van het bestuursrecht heeft met zich meegebracht dat de rol van de 

bestuursrechter bij de rechtsvorming is gegroeid. 

R echtsvorming en de rechter: er is veel over te zeg-
gen en er is de laatste decennia ook heel veel over 
gezegd. Soms wordt gezegd dat de rechter niet aan 

rechtsvorming doet of mag doen en geen rechtsvormende 
taak heeft. Velen zullen zich herinneren dat vooral de 
 Nijmeegse emeritus hoogleraar staatsrecht Kortmann dat 
een paar jaar geleden heeft gezegd, vooral in de richting 
van de Hoge Raad, samengevat: de rechter komt geen 
rechtsvormende taak toe, hij noemt dat zelfs een dwaal-
leer, maar wel mag hij aan ontwikkeling van recht doen en 
ik denk dat wat de rechter naar zijn opvatting dan wel mag 
doen niet heel veel afwijkt van wat de Hoge Raad zelf 
(maar volgens Kortmann dan ten onrechte) zijn rechtsvor-
mende taak noemt.2 Daarmee dreigt de discussie over die 
rechtsvormende taak van de rechter een beetje een termi-
nologisch debat te worden. Ik denk dat Kortmann in zover-
re gelijk heeft, dat de rechter nooit (of vrijwel nooit) recht 
doet of moet doen zonder wettelijke basis. In een mooi in 
Leiden op 5 december 2013 verdedigd proefschrift over 
Constitutionele remedies bij schending van grondrechten, 
zegt de Leidse onderzoeker Jerfi Uzman het zo:

‘De rechter moge volgens velen dan een rechtsvor-

mende taak hebben, lui-meme sa regle is hij niet. Wordt 
over rechterlijke rechtsvorming gesproken, dan wordt 
vaak bedoeld dat de rechter - of hij nu open of betrekke-
lijk duidelijke normen interpreteert - iets “nieuws” toe-
voegt aan het bestaande recht of de betekenis ervan in 
meer of minder mate verandert. (…) Van rechtsvorming is 
in potentie dus sprake als de rechter de vrijheid heeft bij 
het vaststellen wat het geldende recht is.’3

De betekenis van die rechtsvorming is dan vooral gele-
gen in die voor andere gevallen, zoals de Poorter en van 
Roosmalen in hun onderzoek uit 2009 hebben uiteengezet.4

Spreek ik hierna over de rechtsvorming door de 
bestuursrechter, dan heb ik het dus vooral over de inter-
pretatie door de rechter van open of vage normen die iets 
nieuws toevoegt aan het bestaande recht, welke bindende 
interpretatie betekenis heeft voor nieuwe gevallen.

Rechtsvorming door de bestuursrechter
Betrek ik dit op het bestuursrecht, dan meen ik dat vrij 
algemeen terecht wordt onderkend dat die rechtsvormende 
taak van de rechter in het bestuursrecht wat beperkter is 
dan in de andere grote rechtsgebieden. Aan Scheltema,5 
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waarbij Jurgen de Poorter zich in een preadvies voor de 
staatsrechtconferentie6 nog niet zo lang geleden heeft aan-
gesloten, ontleen ik aan een ook in Tilburg uitgesproken 
bijdrage in 1995 naar aanleiding van de verschijning van 
een nieuw Algemeen deel van Asser-Vranken7 dat de rech-
ter in het bestuursrecht door vooral de legaliteitseis ‘aan 
een aantal door het rechtssysteem gestelde grenzen gebon-
den is’. Hij vervolgt: ‘Voor het privaatrecht kunnen we ons 
een goed functionerend systeem voorstellen dat voor een 
groot deel uit rechtersrecht bestaat, maar voor het 
bestuursrecht is dat in een democratisch land moeilijk 
denkbaar.’ Ik voeg er aan toe dat het strafrecht natuurlijk 
ook een legaliteitseis kent, maar dat daar de rol van de 
rechter vergeleken met het bestuursrecht traditioneel gro-
ter is doordat hij niet zozeer toetser van besluiten van het 
bestuur is, maar zelf al dan niet een straf oplegt. 

Weliswaar moet dus worden onderkend dat de bete-
kenis van de rechterlijke rechtsvorming in het bestuurs-
recht in vergelijking met de andere grote rechtsgebieden 
wat beperkter is door de aard van het bestuursrecht, dat 
verschil moet ook niet moeten worden overdreven en 
moet worden gerelativeerd. Dat laatste zal ik nu nader 
toelichten.

Relativering van de beperkte rol van de 
bestuursrechter bij de rechtsvorming
Bij de krachtige ontwikkeling van het bestuursrecht als 
vakgebied sinds de Tweede Wereldoorlog en vooral vanaf 
de jaren ’70 van de vorige eeuw is weliswaar de enorme 
groei van wetgeving en overheidsbeleid voor de rechtsvor-
ming van groot belang, maar ook de rol van de rechter. 
Denk aan de ontwikkeling van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur in de tweede helft van de vorige 
eeuw. Nadat de burgerlijke rechter en de bijzondere 
bestuursrechters daarmee begonnen waren, heeft de in 
1976 ingestelde Afdeling rechtspraak van de Raad van 
 State vooral de nadruk gelegd op het motiveringsbeginsel 
en het beginsel van zorgvuldige voorbereiding. Deze 
beginselen zijn vervolgens in 1994 gecodificeerd in de 
Awb: die ontwikkeling is daarmee zowel een voorbeeld 
van dialoog tussen rechter en wetgever, als een blijk van 
de noodzaak te onderkennen dat de bestuursrechter wel 
degelijk aan rechtsvorming doet, al heeft dat dan (in mijn 
ogen terecht) tot wetgeving geleid.8 De binding van het 
bestuur aan zijn eigen beleidsregels, welke binding eerst 
door rechtersrecht tot stand is gekomen en nadien in de 
Awb is gecodificeerd, is ook een voorbeeld van zo’n 
samenspel tussen bestuursrechter en Awb-wetgever, waar-
uit blijkt dat de wat beperktere rol van de rechter in het 
bestuursrecht ook niet moet worden overdreven. En het 
overheidsaansprakelijkheidsrecht, zowel als het gaat om 
onrechtmatige daad als rechtmatige daad, is vooral rech-
tersrecht. Het is in mijn ogen om tal van redenen goed 
dat het algemeen deel van het bestuursrecht deels is vast-
gelegd in de Awb, maar deze voorbeelden laten zien dat 
het ook in sterke mate rechtersrecht is en dat soms dat 
rechtersrecht vooraf is gegaan aan de vastlegging in de 
Awb.

Hoewel ook op bijzondere terreinen van het 
bestuursrecht de rechter als interpretator van vage nor-
men aan rechtsvorming doet, denk ik dat zijn bijdrage 
aan de rechtsvorming vooral pregnant is op het algemeen 
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deel van het bestuursrecht. Op het terrein van het bijzon-
der deel is de rol van de wetgever en het bestuur heel 
 prominent. Denkt u aan de Schuurmans en Jordens wet-
boekjes, die voor meer dan 90% uit bijzondere bestuurs-
wetgeving bestaat. Vergeleken bij de overdaad aan rechts-
vorming door de wetgever en het bestuur op die terreinen 
van bijzonder bestuursrecht is de ook daar wel degelijk 
aanwezige rechtsvorming door de bestuursrechter die 
daar toch nog meer de klassieke rol heeft van de bouche 
de la loi, geringer.

Verdere relativering door internationalise-
ring van het bestuursrecht
Ook de internationalisering van het bestuursrecht die 
vooral in het afgelopen decennium de praktische beoefe-
ning ervan grondig heeft veranderd, brengt met zich mee 
dat de rol van de rechter bij de rechtsvorming ook in het 
bestuursrecht is gegroeid. Kon de beoefenaar van het 
bestuursrecht tot aan de eeuwwisseling een eind komen 
zonder veel aandacht aan EU en EVRM te besteden en was 
het een erg nationaal vakgebied, dat is wezenlijk veran-
derd. 

Aan de actualiteit ontleen ik twee voorbeelden, date-
rend van 23 oktober jl., die illustreren hoezeer de 
bestuursrechter vage internationale normen in de natio-
nale rechtsorde moet concretiseren. In beide gevallen 
heeft die concretisering betekenis voor andere gevallen op 
een wijze die niet onder doet voor wetgeving:  
Het eerste voorbeeld betreft de eerste Conclusie in het 
bestuursrecht9 van staatsraad advocaat-generaal 
 Widdershoven over het verschil tussen de hoogste 
bestuursrechters bij het antwoord op de vraag welke 
beslistermijnen voor rechter en bestuur nog als redelijk in 
de zin van artikel 6 EVRM zijn te beschouwen wanneer 
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wordt geklaagd over de lange duur van een procedure, iets 
preciezer: over overschrijding van de redelijke termijn.10 
Zoals bekend heeft de wetgever daar geen regeling voor 
getroffen en het dus aan de rechter overgelaten om de 
betekenis van art. 6 EVRM voor dit vraagstuk te bepalen. 
De hoogste bestuursrechters hebben de vele vragen die 
daarbij spelen, vrijwel allemaal op dezelfde wijze beant-
woord op niettemin één belangrijk verschil na. De Afde-
ling bestuursrechtspraak en het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven hanteren voor de fases bezwaar, beroep 
in eerst aanleg en hoger beroep termijnen van resp. 1 jaar 
voor bezwaar, 2 jaar in beroep en 2 jaar in hoger beroep, 
derhalve in totaal 5 jaar, terwijl de Hoge Raad en de 
 Centrale Raad van Beroep een totale duur van 4 jaar han-
teren (een half jaar voor bezwaar, anderhalf jaar voor 
beroep en twee jaar voor hoger beroep welke laatste ter-
mijnen aansluiten bij die de strafrechter hanteert). De 
hoogste rechters hebben aanvankelijk gewacht dit verschil 
weg te nemen, omdat de verwachting was dat de wetgever 
in ieder geval voor het bestuursrecht met een uniforme 
regeling zou komen en uniformering door de rechter het 
gevaar in zich zou hebben dat deze dan weer zou afwijken 
van de regeling die de wetgever zou treffen. De onduide-
lijkheid die dat voor de praktijk zou opleveren, leidde tot 
een rechterlijke pas op de plaats. Het heeft ook een tijdje 
op het programma van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie gestaan, maar is daar van verdwenen. Dat nu heeft 
aanleiding gegeven deze kwestie aan een grote kamer 
voor te leggen, een kamer van de Afdeling bestuursrecht-
spraak bestaande uit vijf leden, de voorzitter van de Afde-
ling, de oudste Kamervoorzitter, de presidenten van de 
CRvB en het CBB en een vice-president van de Hoge Raad 
(belastingkamer).

De conclusie van Widdershoven houdt, thans zeer 
verkort weergegeven, het advies in om van een totale ter-
mijn van vier jaar voor bezwaar, beroep in eerste aanleg 
en hoger beroep uit te gaan. Verwezen zij verder naar de 
Conclusie, de zaak is thans onder de rechter en ik ga er 
niet verder op in. 

Wel kan worden gesteld dat er merkwaardige aspec-
ten aan zitten dat de wetgever geen regeling heeft getrof-
fen. In de memorie van toelichting bij de op 1 juli 2013 
deels in werking getreden wet Nadeelcompensatie en 
schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten wordt de 
verwachting uitgesproken dat de door de bestuursrechters 
ontwikkelde praktijk wordt gecontinueerd en wordt deze  
bevredigend genoemd. Enigszins merkwaardig is dat wel. 
Zo is in de literatuur niet ten onrechte gesteld, dat de 

rechtspraak wellicht contra legem is, vooral waar schade-
vergoeding wordt toegekend op basis van art. 8:73 Awb 
dat ziet op onrechtmatige besluiten van bestuursorganen, 
niet op te lang uitblijvende besluiten en al helemaal niet 
op onrechtmatige rechtspraak.11 Dat verandert in de nieu-
we wetgeving niet, maar de wetgever spreekt de verwach-
ting uit dat die rechtspraak rustig kan worden gecontinu-
eerd. Dat is in mijn ogen minder fraai. 

Waar de wetgever iets laat liggen, biedt het vragen 
van een Conclusie een goede mogelijkheid te bevorderen 
dat de rechter aan verantwoorde rechtsvorming kan doen. 

In 2013 zijn nog twee andere conclusies gevraagd, 
beiden aan staatsraad advocaat-generaal Keus, wiens  
hoofdbetrekking zoals bekend, advocaat-generaal bij de 
Hoge Raad is. Een daarvan is bij het inleveren van deze 
bijdrage verschenen en betreft een rechtsvraag op het ter-
rein van het vreemdelingenrecht, te weten de al dan niet 
bestaande mogelijkheid dat getuigen bij het Internatio-
naal Strafhof de bescherming van de status als vluchte-
ling in Nederland inroepen.12 De derde Conclusie in 2013 
ziet op vragen met betrekking tot coffeeshops, met name 
of gemeenten de toegang kunnen reguleren met het zoge-
naamde besloten club-criterium, vragen die ook bij de 
burgerlijke rechter en mogelijk bij de strafrechter spelen. 

Alcoholslotprogramma voor 
 beroepschauffeurs en criminal charge
Het tweede voorbeeld van de betekenis van de internatio-
nalisering voor de rechtsvorming door de bestuursrechter 
zijn drie uitspraken van 23 oktober 2013 over de recente 
wetgeving die het CBR de mogelijkheid biedt chauffeurs 
met veel te veel drank op een zogenaamd alcoholslotpro-
gramma op te leggen. Zo’n alcoholslot wordt dan in 
 personenauto’s ingebouwd en voorkomt het rijden onder 
invloed. Maar de regelgeving voorziet bewust niet in 
inbouw in vrachtwagens.

Een alcoholslotprogramma in geval van beroeps- 
chauffeurs die in hun vrije tijd zijn geverbaliseerd, 
 betekent volgens deze wetgeving inbouw in hun eigen 
personenauto, maar daarnaast het verlies van hun rijbe-
wijs voor hun vrachtwagen. Ik noem twee elementen van 
rechtsvorming uit de uitspraken.13 Is het alcoholslotpro-
gramma in beginsel een bestuurlijke maatregel die niet 
als criminal charge moet worden gekwalificeerd, dat is 
gelet op de rechtspraak van het EHRM anders ten aanzien 
van degenen wiens rijbewijs voor vrachtwagens voor twee 
jaar wordt ingetrokken. Deze uitspraak zal consequenties 
hebben voor onder meer de werkwijze van het CBR in 
deze gevallen. 

Het tweede element van rechtsvorming is dat de 
keuze van de wetgever dat beroepschauffeurs voor 2 jaar 
hun rijbewijs verliezen, de volle toetsing aan het evenre-
digheidsbeginsel doorstaat, hetgeen in de uitspraken uit-
voerig wordt gemotiveerd. 

Dialoog
Laat de wetgever dus soms kwesties liggen die primair op 
zijn bordje thuis horen, dat laat onverlet dat er een leven-
dige dialoog is in het bestuursrecht tussen wetgever en 
bestuursrechter. Ik noemde de Wet nadeelcompensatie en 
schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Mede 
omdat de bestuursrechter in 1997 het zelfstandig schade-

Kon de beoefenaar van het 

bestuursrecht tot aan de 

 eeuwwisseling een eind komen 

zonder veel aandacht aan EU 

en EVRM te besteden, dat is 

wezenlijk veranderd



NEDERLANDS JURISTENBLAD – 10-01-2014 – AFL. 1  19

De wetgever heeft wel het  

recht te bezien of men de 

 regelgeving naar aanleiding 

van de rechtsvorming door de 

rechter aanpast en hoe het 

 primaat bij de rechtsvorming  

te houden

besluit ‘uitvond’ (een voorbeeld van rechterlijke rechts-
vorming)14 bestonden er meerdere rechtsgangen bij 
onrechtmatige besluiten. Daar heeft de wetgever nu inge-
grepen. Voor wat betreft het algemeen deel wees ik al op 
de rechtsvorming door de rechter bij de ontwikkeling van 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de 
vastlegging daarvan vervolgens door de wetgever, de 
omgekeerde volgorde als je uit zou gaan van een rechter 
die niet aan rechtsvorming doet.

Ook op een terrein van bijzonder bestuursrecht zoals 
het omgevingsrecht zijn vele voorbeelden van de dialoog 
tussen rechter en bestuursrechter te geven.15 Zo bleek een 
paar jaar geleden uit de rechtspraak van de Afdeling dat 
door de wijze van implementatie van EU-recht op het ter-
rein van luchtverontreiniging bouwen langs wegen en 

bouwen van nieuwe wegen vrijwel onmogelijk was. De 
wetgever heeft daarop gereageerd door een andere wijze 
van implementatie en nu is daardoor weer veel meer 
mogelijk. Ook vond de wetgever de rechtspraak van de 

Afdeling met betrekking tot geurcirkels te beperkend voor 
nieuwe ontwikkelingen en heeft dat aangepast. De nog 
door staatssecretaris Bleker op gang gebrachte nieuwe 
ontwerp-wetgeving op het terrein van de Natuurbescher-
ming vormt nog een ander voorbeeld van een reactie van 
de wetgever op rechtspraak van de bestuursrechter die 
geënt is op de wijze van implementatie van EU-recht: die 
rechtspraak wordt door de wetgever kennelijk als te beper-
kend ervaren.

Of men dat nu uit oogpunt van natuurbescherming 
betreurt of niet: de wetgever heeft wel het recht te bezien 
of men de regelgeving naar aanleiding van de rechtsvor-
ming door de rechter aanpast en beziet hoe het primaat 
bij de rechtsvorming te houden.16 Vervolgens zal ongetwij-
feld de vraag weer op het bord van de bestuursrechter 
worden gelegd of dat binnen de grenzen gebeurt die het 
EU-recht stelt. De internationalisering geeft aldus een 
impuls aan de dialoog, als het over rechtsvorming door de 
wetgever en de rechter gaat.

Slot: rechtsvorming en snelheid
Er is in het bestuursrecht gelet op de maatschappelijke 
behoeften in het afgelopen decennium veel aandacht 
voor snelheid en effectiviteit. Sprekend over het omge-
vingsrecht komen dan bijvoorbeeld de Crisis- en herstel-
wet, de introductie van de relativiteitseis door de 
 wetgever en de gerichtheid van de rechter op finale 
geschillenbeslechting en korte doorlooptijden voor de 
geest. Tegelijk moet de bestuursrechter door de ontwik-
kelingen die aan de orde komen, meer dan voorheen aan 
rechtsvorming doen. Dat behoeft geen tegenstelling te 
zijn. Zo constateert Schueler dat de rechtspraak van de 
Afdeling op het terrein van de relativiteitseis in het 
bestuursrecht al snel veel duidelijkheid laat zien.17 
Rechtsvormig en snelheid kunnen dus wel samen gaan, 
maar het is goed dat instrumenten als het vragen van 
een Conclusie en de Grote Kamer bij de rechtsvorming 
behulpzaam kunnen zijn.  

10. ABRvS 23 oktober 2013, 

201302106/2/A2, ECLI:NL:RVS:2013:1586

11. Zie Uzman, t.a.p., pag 211 met verdere 

literatuurverwijzingen.

12. ABRvS 12 november 2013, 

201303197/2/V3 en 201303198/2/V3, 

ECLI:NL:RVS:2013:1882

13. ABRvS 23 oktober 2013, 

201301126/1/A3, ECLI:NL:RVS:2013:1643 

en ABRvS 23 oktober 2013, 201207475/1/

A3, ECLI:NL:RVS:2013:1604 en ABRvS 23 

oktober 2013, 201302809/1/A3, 

ECLI:NL:RVS:2013:1671

14. ABRvS 6 mei 1997, geannoteerd door 

P.J.J. van Buuren, in: AB klassiek stan-

daarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en 

thematisch geannoteerd, 6e dr., Deventer,: 

Kluwer, 2009, p. 441 e.v.

15. Hetgeen thans volgt ontleen ik goed-

deels aan een toespraak van collega P.J.J. 

van Buuren bij een Kluwer-bijeenkomst op 

14 oktober 2013 over de dialoog tussen 

rechter en wetgever in het omgevingsrecht.

16. A.M. Donner sprak in 1982 al van een 

‘vangnet’ bij het verschijnsel dat de wetge-

ver na rechtsvorming door de rechter zo hij 

dat wenst, die rechtsvorming door wetge-

ving kan corrigeren, in: ‘Het beleid van de 

rechter ten aanzien van grond- en mensen-

rechten’, in Gondrechten (Jeukensbundel) 

p. 40-48, onder redactie van A.K. Koek-

koek, W. Konijnenbelt en F.C.L.M. Crijns, 

Nijmegen 1982.

17. Ben Schueler, ‘Waar zit de bestuursrech-

ter van de toekomst’, NJB 2012/1217,  

afl. 21, p. 1461.
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Focus5

Naar een beter huwelijk 
tussen rechter en 
 wetgever of toch maar 
liever living apart 
 together?
Rob van Gestel1

Waar het gaat om de nationale situatie gaan wij formeel nog altijd uit van het bestaan van een primaat van  

de wetgever, maar de vraag is in hoeverre die situatie nog ‘levend recht’ vertegenwoordigd. De Nederlandse wet-

gever is de afgelopen decennia steeds zwaarder op zijn bestuurlijke been gaan leunen terwijl anderzijds de afge-

lopen decennia veel wetgevende macht is weggevloeid naar Europa. Ondertussen hebben we zowel nationaal als 

Europees te maken met de opkomst van allerlei vormen van zelfregulering, soft law en  ‘governance’. Het is dus 

niet zo vreemd dat zowel nationaal als Europees de rechter een belangrijker taak krijgt waar het gaat om de con-

trole op de kwaliteit van wet- en regelgeving. Waar het om draait is het vinden van de juiste balans tussen rech-

terlijk activisme en rekening houden met politieke wensen en draagvlak in de samenleving.

1. Constitutional dialogues
De laatste jaren horen we binnen de rechtswetenschap in 
Nederland en daarbuiten geregeld oproepen voor zogehe-
ten ‘constitutional dialogues’.2 Het meest bekend is waar-
schijnlijk de afstemming tussen het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) en het Europese Hof van 
Justitie (HvJEU) die beide uitleg geven aan een grondrech-
tencatalogus welke veel overlap vertoont. Overleg is er 
echter ook tussen nationale rechters, zoals in Nederland 
tussen de hoogste bestuursrechters (Raad van State, Hoge 
Raad, CBb en CrvB). Minder aandacht lijkt vooralsnog in 
de literatuur uit te gaan naar de mogelijkheid van een 
dialoog tussen rechter(s) en wetgever(s). Sterker nog, van-
uit de Tweede Kamer is zelfs een initiatiefwetsvoorstel 
ingediend dat de bedoeling heeft om het de rechter 
onmogelijk te maken wetten in formele zin te toetsen aan 
een ieder verbindende verdragsbepalingen. Volgens de 
indiener daarvan wordt het primaat daarbij van de rech-
ter terug naar de wetgever verschoven.3 Indien het vooral 
de wetgever is die moet vaststellen of wetten in overeen-
stemming zijn met de Grondwet en met verdragenrecht 
rijst de vraag: waarom zou deze dan nog overleggen met 
de rechter?

We kunnen deze vraag echter ook omdraaien: indien 
we het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet moeten 

zien als een bevestiging van een goed functionerend pri-
maat van de wetgever, waarom hebben we dan bijvoor-
beeld Aanwijzingen voor de regelgeving nodig die bepalen 
welk type voorschriften zoveel mogelijk in de wet in for-
mele zin moet worden opgenomen en waarom maakt de 
Raad van State dan geregeld kritische opmerkingen over 
delegatievormen die het primaat van de wetgever aantas-
ten?4 Is dat eigenlijk geen indicatie dat er op dit soort 
zaken controle door de rechter nodig is?5

 
2. Primaat van de wetgever?
Op Europees niveau lijkt die vraag inmiddels bevestigend 
beantwoord te worden. In artikel 290 VWEU is namelijk 
geregeld dat alleen niet-essentiële zaken door de Uniewet-
gever gedelegeerd mogen worden aan de Commissie.6 
Sommigen zien daarin een ontluikend primaat van de 
wetgever op Europees niveau. Kern van de zaak daarbij is 
dan natuurlijk: wie beslist wat essentieel is? De Raad en 
de Commissie zijn van mening dat dit aan hen is, omdat 
het hierbij zou gaan om een politieke afweging. Het Hof 
stelt dienaangaande echter: 

‘Anders dan de Raad en de Commissie betogen, staat 
het niet alleen aan de Uniewetgever te beoordelen 
welke onderdelen van een materie essentieel zijn; 
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deze beoordeling moet berusten op objectieve gege-
vens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn.’7 

Het Hof dwingt hier de Uniewetgever te motiveren waar-
om delegatie aangewezen is en geeft bovendien te ken-
nen dat het delegatiebeslissingen zal toetsen aan de cri-
teria die de wetgever zichzelf daarbij stelt. Dat klinkt 
heel dialogisch, maar de vraag is of de Uniewetgever dat 
ook zo ervaren heeft.8 Gaat het bij de constitutionele dia-
loog in dit voorbeeld wel om een onschuldige vorm van 
‘mutual learning and improvement’,9 waarbij rechtsvor-
ming de uitkomst is van een proces van ‘Herschaftsfreie 
Kommunikation’?10 Of is hier sprake van een stoelendans 
om de macht?11 In het laatste geval kan het begrip con-
stitutionele dialoog gemakkelijk verhullen dat overleg 
tussen rechter, bestuur en wetgever bij het vormgeven 
aan de rechtsontwikkeling geen vrijblijvende aangele-
genheid is. 

Zelfs op EU niveau waar Hof van Justitie (HvJEU) 
uitgaat van een ‘institutional balance’ en wetgever, 
bestuur en rechter elkaars bevoegheden zoveel mogelijk 
dienen te respecteren,12 is het doorgaans de rechter die 
uiteindelijk bij competentiegeschillen optreedt als bewa-
ker van de basisverdragen en daarbij knopen moet door-
hakken. Dit is alleen anders wanneer er voor gekozen 
wordt conflicten niet aan het Hof voor te leggen. In dat 

geval is het Hof machteloos. Het geheel wordt nog 
gecompliceerder wanneer we ons realiseren dat we zowel 
Europees als nationaal in toenemende mate te maken 
krijgen met vormen van private of hybride regelgeving 
die moeilijk lijken te passen binnen het traditionele 
schema van rechtsvorming door middel van wetgeving 
en rechtspraak.13

3. Netwerken van rechtsontwikkeling
Vranken stelt dat de kern van het begrip constitutione-
le dialoog is: ‘dat rechtsvorming meer en meer plaats-
vindt in netwerken van rechtsontwikkeling die niet 
noodzakelijk institutioneel, grondwettelijk, hiërarchisch 
of in een systeem van checks and balances verankerd 
zijn, maar vaak los-vast gevormd zijn met het oog op 
concrete onderwerpen.’14 Hij betrekt daarbij niet alleen 
vormen van coördinatie tussen hoogste rechters of tus-
sen rechters en wetgevers, maar kijkt ook naar de 
afstemming van rechtspraak op normen die middels 
zelfregulering in de samenleving tot stand zijn geko-
men. Een interessante casus in dat verband betreft de 
zogeheten Knooble zaak, waarin het ging om de vraag 
of private NEN-normen veranderen in algemeen verbin-
dende voorschriften op het moment dat de wetgever er 
– in dit geval in het Bouwbesluit – rechtsgevolgen aan 
verbindt.15

Het geheel wordt nog gecompliceerder wanneer we ons realiseren 

dat we zowel Europees als nationaal in toenemende mate te 

maken krijgen met vormen van private of hybride regelgeving 

die moeilijk lijken te passen binnen het traditionele schema van 

rechtsvorming door middel van wetgeving en rechtspraak
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3.1 Algemeen verbindend of niet algemeen verbindend?
Twee theorieen met betrekking tot de totstandkoming 
van algemeen verbindende voorschriften stonden in de 
Knooble zaak tegenover elkaar.

De eerste, aangehangen door o.a. Elferink,16 kwam er 
kort gezegd op neer dat als de wetgever verwijst naar 
NEN-normen die normen als het ware oplossen in de ver-
wijzende regeling en daarom bijvoorbeeld ook gepubli-
ceerd dienen te worden volgens het reguliere regime van 
de Bekendmakingswet, zoals dat op algemeen verbinden-
de voorschriften van toepassing is. 

De tweede theorie, met kracht verdedigd door 
Evers,17 vertrekt vanuit het perspectief dat als de priva-
te instelling die de normen produceert geen regelge-
vende bevoegdheden geattribueerd of gedelegeerd 
heeft gekregen door of vanwege de wetgever, de nor-
men die deze instelling voortbrengt ook nooit als alge-
meen verbindend voorschrift kunnen gelden. Dit zou 
betekenen dat artikel 11 van de Auteurswet, waarin is 
geregeld dat geen auteursrecht kan rusten op algemeen 
verbindende voorschriften, niet van toepassing is op 
NEN-normen waarnaar in wetgeving wordt verwezen. 
Daardoor zou het NEN de mogelijkheid behouden om 
auteursrecht te heffen bij de verkoop van normen om 
daarmee de kosten van de private normenproductie te 
dekken. 

De Hoge Raad bewandelt uiteindelijk de bevoegd-
heidsweg, waardoor NEN-normen dus niet veranderen 
in algemeen verbindende voorschriften door verwij-
zing, zij dus ook niet overeenkomstig de bekendma-
kingswet gepubliceerd hoeven te worden en het 
auteursrecht op de normen blijft rusten.18 Eind goed al 
goed, zou men kunnen denken, maar dat valt nog te 
bezien. 

3.2 Een constitutionele dialoog tussen hoogste 
 bestuursrechters?
Bij deze zaak vallen vanuit het perspectief van de moge-
lijkheid tot een constitutionele dialoog interessante kant-
tekeningen te plaatsen. 

Om te beginnen kon de Hoge Raad in feite weinig 
anders doen dan de Raad van State volgen in het oordeel 
dat verwezen NEN-normen geen algemeen verbindende 
voorschriften zijn.19 Een andere opvatting zou immers 
tot divergentie tussen twee hoogste bestuursrechters 
hebben geleid. De Raad van State had namelijk eerder 
– terwijl de Knooble zaak liep – in een andere zaak aan-
genomen dat NEN-normen ook na verwijzing door de 
wetgever moeten worden aangemerkt als private zelfre-
gulering.20 Is de Raad van State daarover in dialoog getre-
den met de Hoge Raad? In het Jaarverslag van de Raad 
van State over 2012 valt er in elk geval niets over enig 
rechtseenheidsoverleg op dit punt te ontwaren, terwijl 
dat overleg juist voor dit soort kwesties in het leven lijkt 
te zijn geroepen. Het ging in casu om een belangrijke 
constitutioneel relevante kwestie, te weten: een eenvor-
mige uitleg van het materiële wetsbegrip door onze 
hoogste bestuursrechters.21 Mocht er op dit punt wel 
informeel overleg hebben plaatsgevonden tussen Raad 
van State en Hoge Raad dan kan de vraag worden gesteld 
of het niet meer vertrouwen zou hebben gewekt als daar-
over ook openheid zou zijn betracht.

3.3 Of een dialoog tussen rechter en wetgever?
Interessant is dat de Afdeling bestuursrechtspraak wel 
nadrukkelijk in dialoog leek te willen treden met de wet-
gever door in haar uitspraak op te merken dat, hoewel 
de verwezen NEN normen niet als algemeen verbinden-
de voorschriften mogen worden aangemerkt, hun ken-
baarheid niettemin voldoende verzekerd dient te zijn.22 
Dit signaal van de Afdeling heeft er waarschijnlijk mede 
toe geleid dat van regeringswege de toezegging is 
gedaan dat in geval van dwingende verwijzing in wetge-
ving naar NEN-normen, die normen vanaf 1 januari 
2014 kosteloos ter beschikking zullen worden gesteld. 
Een mooie vorm van dialoog zou men op het eerste 
gezicht denken met één gemeenschappelijk doel voor 
ogen: het verzekeren van de kenbaarheid voor de burger 
van verplichtingen die uit NEN-normen voortvloeien 
waarnaar in wetgeving wordt verwezen. Dat zou ook zo 
zijn geweest, ware het niet dat door het kabinet tegelij-
kertijd een wetgevingsoperatie in gang is gezet om voor 
die tijd alle bestaande dwingende verwijzingen naar 
NEN-normen zoveel mogelijk om te zetten in facultatie-
ve verwijzingen.23 Daarbij wordt geregeld dat voldoen 
aan het verwijzende wettelijke voorschrift tevens moge-
lijk is via een andere route dan het toepassen van de 
betreffende NEN-norm, zolang het uiteindelijke resul-
taat maar gelijkwaardig is. 

Deze afstemming van de wetgever op de jurispruden-
tie van de Raad van State zal er naar verwachting toe lei-
den dat het aantal dwingende verwijzingen naar NEN-nor-
men vanaf 1 januari 2014 waarschijnlijk verwaarloosbaar 
zal zijn of althans drastisch gereduceerd. Bedrijven en 
burgers krijgen hier dus in feite een sigaar uit eigen doos 
gepresenteerd. Zij betalen uiteindelijk toch de rekening 
van het verwijzen in wetgeving naar deze private normen. 
Daarvoor zou ook iets te zeggen zijn, indien er daadwerke-
lijk sprake is van een vrije keuze tussen het voldoen aan 
NEN-normen of het op een andere wijze aantonen dat 
men conform de wet handelt, maar ik heb eerder en 
elders uitgelegd dat en waarom het in de praktijk lang 
niet altijd om een daadwerkelijk vrije keuze gaat.24 Het op 
een andere wijze aantonen dat men aan de wet voldoet 
dan door het naleven van NEN-normen is in de praktijk 
vaak buitengewoon lastig en hetzelfde geldt mutatis 
mutandis voor bewijs dat het alternatief een gelijkwaardig 
resultaat oplevert. 

3.4 Een dialoog tussen de Hoge Raad en het  
Hof van Justitie?
De Hoge Raad lijkt hier weinig oog voor te hebben, terwijl 
hij hier mogelijk aan het dwingende oordeel van de Raad 
van State had kunnen ontsnappen door prejudiciële vra-
gen te stellen aan het HvJEU. 
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Dat zou een derde vorm van dialoog hebben opgele-
verd, maar dan tussen de nationale en de Europese 
 rechter. De voor het arrest van de Hoge Raad verschenen 
conclusie van de AG bij het HvJEU in de zaak Fra.bo SpA 
bood daarvoor een opening.25 In deze zaak is, in navolging 
van de conclusie van de AG, namelijk uitgemaakt dat het 
verbod op kwantitatieve invoerbeperkingen en maatrege-
len van gelijke werking uit artikel 34 VWEU ook van 
 toepassing is op private normerings- en certificeringsacti-
viteiten wanneer de nationale wetgeving die de door deze 
organisaties opgestelde normen gebruikt om overeen-
stemming met de wet vast te stellen, de verhandeling van 
producten die niet aan de private standaarden voldoen of 
die niet gecertificeerd zijn, aanzienlijk bemoeilijkt.26 Van 
dergelijke handelsbelemmeringen zou in dit geval wel-
licht sprake kunnen zijn nu normalisatie-instellingen in 
diverse EU lidstaten niet altijd dezelfde tarieven rekenen 
voor geharmoniseerde Europese normen die opgesteld 

worden door Europese normalisatie-instituten en die 
 vervolgens  gedistribueerd worden via het netwerk van 
nationale  normalisatie-instellingen. 

3.5 Waarom is de prejudiciële route niet gevolgd?
Waarom heeft de Hoge Raad geen prejudiciële vragen 
gesteld in de Knooble zaak? Het antwoord op die vraag 
blijft giswerk nu er in het arrest of in de conclusie van de 
AG niet over wordt gerept.

Heel wel denkbaar is dat de Hoge Raad dit soort 
kwesties simpelweg niet heeft gezien, omdat hij 
 onvoldoende ingevoerd was in de rechtseconomische 
 problemen die schuil gaan achter het gebruik van norma-
lisatienormen door de overheid. Een alternatieve verkla-
ring is dat het stellen van prejudiciële vragen aan het 
HvJEU door de Hoge Raad van de zijde van Raad van State 
gemakkelijk had kunnen worden opgevat als het niet 
accepteren van zijn gezag als (even) hoogste bestuurs-

16. M. Elferink, Verwijzingen in wetgeving. 

Over de publiekrechtelijke en auteursrech-

telijke status van normalisatienormen, 
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1999, afl. 38, p. 1814.
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20. Zie voor wat betreft de Raad van State: 
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249-259.

25. HvJEU 12 juli 2012, C-171/11, JB 

2012/196 (de conclusie van de AG is van 

28 maart 2012).

26. Ook andere mededingingsrechtelijke 

vragen laten zich echter stellen. Zie R. van 

Gestel en H. Micklitz, ‘European integration 

through standardization: How judicial 

review is breaking down the club house of 

private standardization bodies’, CMLR, Vol. 
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rechter. De constitutionele dialoog met de één (HvJEU) 
kan met andere woorden leiden tot verstoorde verhoudin-
gen met de ander (Raad van State). Dat geldt temeer wan-
neer het huwelijk toch al enigszins onder spanning staat. 

Denk in dit verband aan de voorgenomen splitsing 
van de Raad van State en de daaraan gerelateerde sugges-
ties vanuit diverse zijden om de bestuursrechtspraak in 
hoogste instantie onder te brengen binnen de gewone 
rechterlijke macht met de mogelijkheid van cassatie.27

4. Het grotere plaatje
Ik heb hierboven, gelet op de mij toebemeten ruimte, slechts 
één casus kunnen bespreken en dan nog in vogelvlucht. 
Deze casus is zeker niet representatief voor alle mogelijke 
vragen die constitutionele dialogen tussen onder andere 
rechters en wetgevers kunnen oproepen, maar laat wel zien 
dat er allerlei verschillende soorten problemen kleven. 

Waar het gaat om de nationale situatie gaan wij for-
meel nog altijd uit van het bestaan van een primaat van de 
wetgever, maar de vraag is gerechtvaardigd in hoeverre die 
situatie nog ‘levend recht’ vertegenwoordigd. Enerzijds zien 
we dat de Nederlandse wetgever de afgelopen decennia 
steeds zwaarder is gaan leunen op zijn bestuurlijke been.28 
Anderzijds is de afgelopen decennia veel wetgevende 
macht weggevloeid naar Europa. Naarmate de formele 
bevoegdheden van het EP zijn toegenomen zien we boven-
dien dat ook meer nadruk is komen te liggen op delegatie 
en comitologie.29 Daar komt bij dat we zowel nationaal als 
Europees een opkomst hebben gezien van uiteenlopende 
vormen van zelfregulering, soft law en ‘governance’, die niet 
goed passen binnen de bestaande kaders. In het licht van 
dit alles is het niet vreemd dat zowel nationaal als Euro-

pees de rechter een belangrijkere taak krijgt waar het gaat 
om de controle op de kwaliteit van wet- en regelgeving. 
Nationaal zijn er bijvoorbeeld klachten over kaderwetge-
ving en toenemende regeldruk en op EU-niveau is de kwali-
teit van wetgeving mede onder druk komen te staan door 
de uitbreiding van het aantal lidstaten en het daarmee toe-
genomen risico van het kiezen voor bewuste ambiguïteit. 
Het HvJEU heeft verder met het Verdrag van Lissabon en 
het handvest voor de grondrechten meer mogelijkheden 
gekregen om het wetgevend optreden van EU-instellingen 
en lidstaten kritisch te toetsen.30 

Het opkomende debat over constitutionele dialogen 
tussen rechter en wetgever heeft vooral te maken met 
vinden van een balans tussen rechterlijk activisme bij 
invulling van rechtsvormende taak en voldoende reke-
ning houden met politieke wensen en draagvlak in de 
samenleving. Door als rechter aan de wetgever keuze-
ruimte te  bieden bij het voorkomen of repareren van 
wetgevingshandelingen die in strijd komen met hoger 
recht, wordt ook de kans op acceptatie van rechterlijke 
rechtsvorming vergroot, zo luidt althans de gedachte.31 
In theorie is dit natuurlijk mogelijk, maar van belang is 
dat veel kritischer dan tot op heden het geval is gekeken 
wordt a) voor welke problemen een constitutionele dia-
loog de oplossing zou moeten zijn; b) in hoeverre sprake 
is van overleg tussen gelijkwaardige partijen die bereid 
zijn om rekening houdend met elkaars rechten en 
bevoegdheden en c) wat voor randvoorwaarden nodig 
zijn om het overleg tussen – in dit geval – rechter en 
wetgever in goede banen te leiden zodat uiteindelijk 
sprake is van een daadwerkelijke institutionele balans 
tussen de verschillende machten.  
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Van hoera-instituut tot 
luis in de pels
Acht jaar Alex Brenninkmeijer als Nationale ombudsman

Marc Hertogh1

Alex Brenninkmeijer neemt na acht jaar afscheid als Nationale ombudsman. Deze bijdrage maakt de balans 

op. Wat waren zijn belangrijkste verdiensten? Welke onderdelen van zijn werk kwamen minder goed uit de 

verf? En welke lessen kunnen we hieruit trekken voor de toekomst? Brenninkmeijer heeft het instituut 

 Nationale ombudsman stevig op de kaart gezet. Maar zijn succes als klachtbehandelaar heeft ook een 

 keerzijde. Door vaak partij te kiezen voor de burger en door zijn scherpe kritiek op de politiek slaagt hij er 

minder goed in om de kwaliteit van de overheid daadwerkelijk te verbeteren.

1. Inleiding
Alex Brenninkmeijer is met ingang van 1 januari 
benoemd als lid van de Europese Rekenkamer in 
 Luxemburg. Hiermee komt een einde aan zijn achtjarige 
ambtsperiode als Nationale ombudsman (2005-2013). 
Brenninkmeijer heeft zijn eigen stempel op het instituut 
gedrukt. Vroeger werd de Nationale ombudsman vaak 
gekarakteriseerd als een ‘hoera-instituut’: een instituut 
waar iedereen vóór is (maar die in de praktijk weinig 
kwaad kan). Met de komst van Brenninkmeijer is dit 
beeld echter compleet veranderd. De ombudsman is uit-
gegroeid tot een geduchte luis in de pels van politiek en 
bestuur, die geen blad voor de mond neemt maar die 
daarom zelf ook regelmatig onderwerp is van kritiek. In 
deze bijdrage maak ik - op basis van zijn jaarverslagen, 
berichten uit de media en enkele onderzoeken - de 
balans op van acht jaar Alex Brenninkmeijer als 
 Nationale ombudsman. 

Ik zal eerst laten zien dat Brenninkmeijer als 
 Nationale ombudsman drie belangrijke rollen heeft 
 vervuld: ‘belangenbehartiger’, ‘kwaliteitsbewaker’ en 
‘criticaster’. Vervolgens kunnen we op die manier het 
werk van de ombudsman beoordelen vanuit het per-
spectief van de burger, het bestuur en de politiek. 
 Tenslotte zal ik stilstaan bij de vraag in hoeverre 
 Brenninkmeijer geslaagd is in zijn belangrijkste missie 
als Nationale ombudsman: het herstel van het 
 vertrouwen van de burger in de overheid. Terugkijkend 
op de afgelopen acht jaar is mijn conclusie dat 
 Brenninkmeijer de Nationale ombudsman succesvol op 
de kaart heeft gezet. Door zijn succes als ‘belangenbe-
hartiger’ en ‘criticaster’ staat zijn werk als ‘kwaliteitsbe-
waker’ echter steeds meer onder druk. 

2. Belangenbehartiger: de Nationale 
 ombudsman en de burger
Sinds zijn aantreden heeft Brenninkmeijer zich vooral 
gepresenteerd als ‘belangenbehartiger’ (of: rechtsbescher-
mer) van de burger. ‘De Nationale ombudsman heeft als 
missie burgers te beschermen tegen onbehoorlijk over-
heidsoptreden.’2 Hij profileert zich hiermee nadrukkelijk 
als Defensor del Pueblo (de naam van de Spaanse 
 ombudsman) of als Bürgerbeauftragte (een ombudsman 
in  Duitsland). In deze rol richt de Nationale ombudsman 
zich in de eerste plaats op de behandeling van individuele 
klachten (art. 9:18 Awb). 

In de periode 2005-2012 ontving de Nationale 
ombudsman jaarlijks ongeveer 13.000 klachten.3 Afgelo-
pen jaar was het aantal klachten (15.040) bijna 10% hoger 
dan het jaar ervoor (13.740) (Tabel 1).

Een deel van deze klachten (jaarlijks ca. 15%) heeft 
geen betrekking op de overheid en wordt daarom niet in 
behandeling genomen. Bij een ander deel (jaarlijks ca. 
55%) is de Nationale ombudsman niet bevoegd of is de 
klacht nog niet kenbaar gemaakt aan de instantie waar-
over wordt geklaagd. Het resterende deel van de klachten 
(jaarlijks ca. 30%) belandt uiteindelijk op het bureau van 
de ombudsman.
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De opmars van de interventiemethode
De Nationale ombudsman kan deze klachten op grofweg 
twee manieren afhandelen: door middel van de zgn. 
 ‘interventiemethode’ of door middel van een formeel 
onderzoek met een rapport. Sinds het aantreden van 
Brenninkmeijer in 2005 is de toepassing van de interven-
tiemethode sterk toegenomen (Tabel 2). Hierbij neemt een 
medewerker van het Bureau Nationale ombudsman con-
tact op met de betrokken overheidsinstantie en wordt 
direct naar een oplossing gezocht (zonder formeel onder-
zoek en zonder eindrapport). Inmiddels worden verreweg 
de meeste klachten (2012: 83%) op deze informele manier 
afgehandeld en mondt nog slechts een klein aantal klach-
ten uit in een onderzoek met een rapport (2012: 5%). 

De Nationale ombudsman gebruikt bij de beoorde-
ling van een klacht behoorlijkheidsnormen (art. 9:36 lid 2 
Awb). Volgens Brenninkmeijer kan de essentie van behoor-
lijk overheidsoptreden worden samengevat in de volgende 
kernwaarden: (1) open en duidelijk; (2) respectvol; (3) 
betrokken en oplossingsgericht; en (4) eerlijk en betrouw-
baar.4 In de periode 2005-2012 heeft de ombudsman 
 jaarlijks in gemiddeld drie kwart van alle gevallen (ca. 75 à 
80%) de klacht (gedeeltelijk) gegrond verklaard en de kla-
ger gelijk gegeven. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de 
meeste klagers tevreden zijn over de Nationale ombuds-
man. In 2006 kreeg de Nationale ombudsman van verzoe-
kers een gemiddeld cijfer van 7,7 (n = 561); en in 2010 
gaven de verzoekers hem gemiddeld een 8,2 (n = 126).5

Matthëus-effect
Ondanks het grote aantal klachten bij de Nationale 
ombudsman, zijn er ook nog steeds veel mensen die de 
ombudsman niet weten te bereiken. De gemiddelde  klager 
bij de Nationale ombudsman is: ‘een man van middelbare 
leeftijd, met hbo-opleiding: een leidinggevende, met een 
duurdere woning in de Randstad, die een regionale krant 
of De Telegraaf leest.’6 Mensen die een klacht indienen bij 
de Nationale ombudsman zijn, met andere woorden, geen 
representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevol-

king. Hierin staat de Nederlandse ombudsman overigens 
niet alleen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat bij de 
meeste ombudsdiensten hogere sociaal-economische 
groepen beter worden bereikt dan vertegenwoordigers 
van lagere sociaal-economische groepen.7 Men spreekt in 
dit verband wel van het Matthëus-effect.8 Hetzelfde beeld 
komt naar voren als we ons richten op de vraag in hoever-
re burgers het recht kennen en herkennen. Hierbij kan 
een onderscheid worden gemaakt in vier normatieve 
 profielen.9 Uit een representatieve steekproef van ruim 
500 verzoekschriften blijkt dat bijna twee derde van de 
verzoekers bij de Nationale ombudsman kan worden 
 getypeerd als ‘gezagsgetrouwen’ (40%) of ‘juridisch actie-
ven’ (23%) en slechts één derde als ‘cynici’ (19%) of ‘buiten-
staanders’ (18%). Vergeleken bij het landelijke beeld, is bij 
de ombudsman het aantal ‘gezagsgetrouwen’ oververte-
genwoordigd en het aantal ‘buitenstaanders’ onderverte-
genwoordigd.10

3. Kwaliteitsbewaker: de Nationale  
ombudsman en het bestuur
Naast de behandeling van individuele klachten, is het 
optreden van de Nationale ombudsman ook gericht op 
het bewaken van de kwaliteit van de overheid. Zo schrijft 
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beeld, is bij de ombudsman  

het aantal ‘gezagsgetrouwen’  

oververtegenwoordigd en het  

aantal ‘buitenstaanders’  

ondervertegenwoordigd

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ontvangen klachten 11.852 14.607 13.242 13.073 12.222 13.979 13.740 15.040

Tabel 1: Aantal ontvangen klachten (Bron: Jaarverslag 2007, 2009, 2011, 2012)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Opgelost door 
interventie

1.638
(52%)

3.952
(73%)

2.899
(75%)

4.120
(89%)

3.550
(88%)

2.973
(79%)

2.657
(76%)

3.409
(83%)

Bemiddeling - - - - -
53
(1%)

58
(2%)

35
(1%)

Onderzoek met 
rapport

421
(13%)

401
(7%)

339
(9%)

324
(7%)

303
(8%)

382
(10%)

379
(11%)

209
(5%)

Onderzoek met 
brief

- - - - -
136
(4%)

161
(5%)

189
(4%)

Tussentijds opge-
lost of beëindigd

213
(7%)

329
(6%)

240
(6%)

134
(3%)

176
(4%)

213
(6%)

221
(6%)

282
(7%)

Terug naar 
bestuursorgaan

861
(28%)

719
(13%)

399
(10%)

36
(1%)

- - - -

Totaal 3.133 5.401 3.877 4.614 4.029 3.757 3.476 4.124
Tabel 2: Afhandeling klachten (Bron: Jaarverslag 2007, 2009, 2011, 2012)
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de regering bij de instelling van de ombudsman: ‘Wij zien 
het nut van [een onderzoek door de Nationale ombuds-
man] niet slechts gelegen in de bescherming van de indi-
viduele bestuurde, maar ook in de mogelijke verbetering 
van de wijze waarop de overheidsdienst functioneert.’11 De 
ombudsman als ‘kwaliteitsbewaker’ signaleert tekortko-
mingen in de overheidsorganisaties en doet voorstellen 
hoe klachten in de toekomst kunnen worden voorkomen. 
Een belangrijk instrument waarmee de ombudsman de 
kwaliteit van de overheid kan verbeteren, is door in zijn 
rapport één of meer aanbevelingen op te nemen (art. 9:27 
lid 3 Awb). Brenninkmeijer maakt een onderscheid in 
individuele aanbevelingen (gericht op genoegdoening in 
het concrete geval) en algemene aanbevelingen (gericht 
op verbetering van de uitvoeringspraktijk). Daarnaast 
heeft de ombudsman de bevoegdheid om een onderzoek 
uit eigen beweging in te stellen (art. 9:26 Awb), zoals naar 
de bestrijding van de Q-koorts (2012); preventief fouille-
ren (2011); en de 100%-controles op Schiphol (2010).12

Kwaliteitsbewaking wordt minder belangrijk
Direct na zijn aantreden als Nationale ombudsman lijkt 
Brenninkmeijer aanvankelijk ook zijn rol als ‘kwaliteitsbe-
waker’ verder uit te willen bouwen. In 2005 stijgt bijvoor-
beeld het aantal aanbevelingen en worden ook meer 
onderzoeken uit eigen beweging ingesteld. Maar deze 
groei stagneert weer na de eerste drie jaar (Tabel 3).

Volgens medewerkers van het Bureau Nationale 

ombudsman ligt tegenwoordig het zwaartepunt van hun 
werkzaamheden bij de individuele klachtbehandeling.13 

‘De klachtenfabriek drukt wel heel zwaar op onze bezet-
ting,’ aldus één van hen.14 Zo blijft er steeds minder tijd en 
geld over voor andere werkzaamheden. In de afgelopen 
acht jaar is daarom de rol van ‘kwaliteitsbewaker’ steeds 
minder belangrijk geworden in het werk van de Nationale 
ombudsman. Terwijl het aantal klachten dat wordt afge-
daan met de interventiemethode sterk stijgt van 52% (in 
2005) naar 83% (in 2012); vertoont het aantal onderzoe-
ken dat wordt afgesloten met een rapport een scherpe 
daling. In 2012 (5%) is het aantal rapporten zelfs meer 
dan gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor (2011: 
11%). Daarnaast loopt ook het aantal aanbevelingen gelei-
delijk terug; en blijft het aantal onderzoeken uit eigen 
beweging nagenoeg gelijk (Tabel 3).

Doorwerking van de Nationale ombudsman
Eerder onderzoek eind jaren negentig liet zien dat de 
 Nationale ombudsman als ‘kwaliteitsbewaker’ heel effec-
tief kan zijn. Zijn aanbevelingen leidden regelmatig tot 
structurele verbeteringen en zijn oordeel werkte bijvoor-
beeld beter door in het bestuursoptreden dan het oordeel 
van de bestuursrechter.15 Omdat actuele empirische gege-
vens ontbreken, is het lastig om vast te stellen of dit ook 
geldt voor de periode-Brenninkmeijer. Enerzijds meldt de 
Nationale ombudsman in zijn Jaarverslag dat in de perio-
de 2005-2012 elk jaar ongeveer 90% van zijn aanbevelin-
gen wordt opgevolgd. Dit cijfer is echter gebaseerd op de 
reacties van bestuursorganen zelf en kan niet objectief 
worden geverifieerd. Anderzijds blijkt uit een recent 
 empirisch onderzoek bij drie politiekorpsen, dat de door-
werking van het oordeel van de Nationale ombudsman 
vrij beperkt is.16 Het is echter niet duidelijk in hoeverre 
dit ook geldt voor andere bestuursorganen.

4. Criticaster: de Nationale ombudsman  
en de politiek
Naast de klassieke rol van ‘belangenbehartiger’ en ‘kwali-
teitsbewaker’, heeft Brenninkmeijer ook nog een nieuwe 
derde rol ontwikkeld: de Nationale ombudsman als ‘criti-

‘De klachtenfabriek drukt wel 

heel zwaar op onze bezetting’

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aanbevelingen 65 143 206 191 133 141 129* 78*
Ond. uit eigen 
beweging

3 7 9 5 8 10 8 8

* Vanaf 2011 wordt i.p.v. het totaal aantal aanbevelingen, het aantal rapporten met één of meer aanbevelingen geregistreerd.

Tabel 3: Aantal aanbevelingen en onderzoeken uit eigen beweging (Bron: Van der Vlugt 2011; Jaarverslag 2007, 2009, 2011, 2012)
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caster’. In deze rol levert de ombudsman regelmatig (stevi-
ge) kritiek op het functioneren van de overheid, op het 
overheidsbeleid, en op nieuwe wet- en regelgeving. Terwijl 
de eerste twee rollen zijn gericht op de burger en het 
bestuur, is deze derde rol vooral gericht op de politiek.

Publieke optreden Nationale ombudsman
Net als zijn voorgangers, begint Brenninkmeijer elk Jaar-
verslag met een ‘visiedeel’. Hierin reflecteert hij in meer 
algemene termen op het afgelopen jaar. Terwijl dit stuk bij 
zijn voorgangers doorgaans een vrij analytisch karakter 
droeg, kiest Brenninkmeijer vaker voor een meer kritische 
toon. Dit komt ook tot uitdrukking in de titel van zijn 
Jaarverslagen, zoals: ‘Regel is regel is niet genoeg’ (2006), 
‘De burger in de ketens’ (2008) en ‘Mijn onbegrijpelijke 
overheid’ (2012).

Brenninkmeijer was de afgelopen jaren ook zeer actief 
in de media. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het aantal vermeldin-
gen van de term ‘Nationale ombudsman’ in de landelijke 
pers (Tabel 4). Bij zijn aantreden in 2005 stond de teller nog 
op 114, maar afgelopen jaar is dit aantal opgelopen tot 407. 
Ter vergelijking: vijf jaar (2000: 18) en tien jaar (1995: 22) 
vóór zijn aantreden ging het hierbij om niet meer dan 
 enkele tientallen krantenartikelen per jaar. Als gevolg van 
het toenemend aantal vermeldingen van het instituut 
 Nationale ombudsman, is ook de aandacht voor de ambts-
drager sterk toegenomen. Het aantal vermeldingen van  
‘Alex Brenninkmeijer’ is gestegen van 13 in 2005 tot 220 in 
2012 (Tabel 4).

Scherpe kritiek op de politiek
Naast de frequentie, wijkt ook de inhoud van zijn 
 media-optreden af van dat van zijn voorgangers. 
 Brenninkmeijer treedt niet alleen op in de media om een 
toelichting te geven op zijn Jaarverslag of een klachtenon-
derzoek, maar hij reageert ook regelmatig op de actuali-
teit als er geen directe relatie is met zijn werk. Daarnaast 
valt op dat hij zich vaak rechtstreeks richt tot de politiek. 
Brenninkmeijer kiest hierbij bewust voor een scherpe 
toon. ‘Als er iets fundamenteel misgaat, dan past daar ver-
ontwaardiging bij. Met kracht er tegenin gaan,’ zo vertelt 
hij bijvoorbeeld in een kranteninterview.17 Hij wil soms 
‘escaleren’ om zo zijn punt te maken. ‘Burgers moeten het 
gevoel hebben: die man staat ergens voor. Als ik steeds 
zeg: ik snap wel hoe dit zo is gelopen, ben ik zo grijs als 
wat. Als ik jeuk veroorzaak, doe ik mijn werk goed.’18

Een recente illustratie van de manier waarop 
 Brenninkmeijer als ‘criticaster’ scherpe kritiek levert op de 
politiek is een interview met NRC Handelsblad in het 
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voorjaar van 2012.19 Hij noemt hierin een aantal kabinets-
voorstellen ‘symbolisch’ en hij vindt bovendien dat het 
kabinet ‘uit ressentiment’ de positie van de rechtspraak 
verzwakt. Tenslotte bestempelt hij de opstelling van de 
coalitiepartijen als ‘kadaverdiscipline’. Een ander voor-
beeld is zijn optreden in het televisieprogramma Buiten-
hof in het najaar van 2013. Hierin hekelt hij (als reactie op 
een kritisch rapport van de Raad van Europa) de negatieve 
stemming tegen vreemdelingen in ons land. Volgens hem 
is het politieke klimaat in Nederland ‘discriminatoir’.20

5. Evaluatie
Volgens Brenninkmeijer is de kern van zijn opdracht als 
Nationale ombudsman een bijdrage leveren aan het 
 vertrouwen van de burger in de overheid. Het uitgangspunt 
van zijn ‘vertrouwenstheorie’ is dat klagers die tevreden 
zijn over de manier waarop een overheidsdienst hun klacht 
heeft behandeld, ook eerder tevreden zijn over het 
 algemene functioneren van die dienst, en dat zal uiteinde-
lijk ook bijdragen aan meer vertrouwen in de overheid.21 
Brenninkmeijer schrijft in zijn eerste Jaarverslag (2005): ‘De 
Nationale ombudsman is het kenniscentrum voor de 
behoorlijke verhouding tussen overheid en burger (…) en 
werkt aan het herstel van het vertrouwen van de burger in 
de overheid.’22 In hoeverre is hij geslaagd in deze, door hem-
zelf geformuleerde, missie voor de Nationale ombudsman?

Geen herstel vertrouwen in de overheid
Terugkijkend op de afgelopen acht jaar zijn er nauwelijks 
concrete aanwijzingen die erop duiden dat het optreden 
van de ombudsman inderdaad leidt tot het herstel van het 
vertrouwen in de overheid.23 Volgens Euwema e.a. is er 

slechts sprake van een zwakke correlatie tussen de mate 
waarin verzoekers tevreden zijn met de Nationale 
 ombudsman en hun vertrouwen in de overheid.24 Mein e.a. 
vinden zelfs helemaal geen verband: ‘Uit ons panelgesprek 
en de enquête onder een beperkte groep klagers komt 
naar voren dat de op zichzelf genomen adequate klachtaf-
handeling er niet toe heeft geleid dat het vertrouwen in de 
overheid is toegenomen.’25 Hun conclusie sluit aan bij de 
bevindingen van een onderzoek naar drie ombudslieden 
in België (die institutioneel grotendeels overeenkomen 
met de Nationale ombudsman). De onderzoekers stellen 
hierin: ‘De veronderstelling dat de ombudsman een grote 
bijdrage kan leveren aan het herstel van het vertrouwen in 
administratie en overheid kon op basis van onze data niet 
empirisch [worden] onderbouwd...’26 

Gelet op deze uitkomsten, is het belangrijk om de 
drie eerder besproken rollen van de Nationale ombuds-
man nog eens opnieuw kritisch tegen het licht te houden.

Succesvol belangenbehartiger met oog voor  
menselijke maat
Brenninkmeijer was in de afgelopen jaren bijzonder suc-
cesvol als ‘belangenbehartiger’ van de burger. Bij verreweg 
de meeste klachten hoeven verzoekers niet eerst te wach-
ten op een formeel onderzoek, maar wordt via de inter-
ventiemethode meteen een praktische oplossing gezocht. 
Brenninkmeijer benadrukt hierbij bovendien steeds het 
belang van de menselijke maat. Volgens hem ligt er bij de 
overheid teveel accent op de ‘rechtmatigheidsreflex’, 
 waarbij als belangrijkste uitgangspunt geldt: ‘regel is 
regel’.27 Als alternatief heeft hij daarom het ‘ombudsman-
kwadrant’ geïntroduceerd. Hier ligt niet alleen de nadruk 
op de ‘zakelijke kant’ van het overheidsoptreden (rechtma-
tigheid), maar gaat er net zoveel aandacht uit naar de 
‘relationele kant’ van de overheid (behoorlijkheid).28 Tegen 
deze achtergrond pleit hij consequent voor ‘dejuridisering’ 
en voor meer aandacht voor de principes van ‘procedurele 
rechtvaardigheid’ in de verhouding tussen overheid en 
burger.29 

Het succes van Brenninkmeijer als klachtbehande-
laar leidt echter niet automatisch tot herstel van het 
 vertrouwen in de overheid. Om dit te kunnen verklaren, 

Het succes van Brenninkmeijer 

als klachtbehandelaar leidt 

niet automatisch tot herstel 

van het vertrouwen in de 

 overheid

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nationale ombudsman 114 274 273 325 356 253 307 407
Alex Brenninkmeijer 13 71 105 130 172 98 114 220

Tabel 4: Aantal vermeldingen in landelijke kranten (Bron: LexisNexis)

17. F. Jensma, ‘In de zachte hoek: Alex 

Brenninkmeijer’, NRC Handelsblad 7 april 

2012.

18. J. Stam & R. Hornstra, ‘Als ik jeuk ver-

oorzaak, doe ik mijn werk goed,’ de Volks-

krant 21 december 2010.

19. NRC Handelsblad, 7 april 2012.

20. ‘Politici leidend in negatieve stemming 

tegen vreemdelingen,’ NRC Handelsblad 21 

oktober 2013.

21. Vgl. P. de Jong, ‘Werken aan behoorlijk-

heid…en daardoor óók aan vertrouwen in 

de overheid?,’ in Brenninkmeijer, 2007, p. 

145.

22. Nationale ombudsman, De maakbare 

overheid. Verslag van de Nationale 

ombudsman over 2005. Den Haag , p. 9.

23. M. Hertogh, ‘Burgerbeelden in het 

klachtrecht: waarom klachtprocedures niet 

leiden tot herstel van vertrouwen,’ in M. 

Laemers & A. Brenninkmeijer (red.), Visies 

op klachtrecht. Den Haag: SdU 2010, p. 

49-63.

24. M.C. Euwema et. al, ‘De opmars van de 

interventie. Tevredenheid over interventies 

van de Nationale ombudsman,’ in Brennink-

meijer, 2007, p. 241.

25. Mein et. al, 2010, p. 30.

26. S. Van Roosbroek & S. Van de Walle, 

‘De ombudsman en de klager: tevredenheid 

en herstel van het vertrouwen,’ Tijdschrift 

voor bestuurskunde en bestuursrecht 

2006/2, p. 116.

27. Nationale ombudsman, ‘Regel is 

regel’ is niet genoeg. Verslag van de Nati-

onale ombudsman over 2006. Den Haag, 

p. 20.

28. Nationale ombudsman, 2005, p. 20.

29. Nationale ombudsman, Burgerschap 

verzilverd. Verslag van de Nationale 

ombudsman over 2007. Den Haag, p. 16.



30  NEDERLANDS JURISTENBLAD – 10-01-2014 – AFL. 1

Essay

moeten we niet alleen kijken naar de ombudsman als 
‘belangenbehartiger’, maar ook naar zijn optreden als 
‘kwaliteitsbewaker’ en ‘criticaster’. 

Kwaliteitsbewaker onvoldoende uit de verf
Het succes van Brenninkmeijer als ‘belangenbehartiger’ 
gaat op tenminste twee manieren ten koste van zijn 
 effectiviteit als ‘kwaliteitsbewaker’. 

In de eerste plaats blijkt dat veel ambtenaren en 
bestuurders de opstelling van Brenninkmeijer zien als een 
teken van vooringenomenheid. Mein e.a. constateren in 
hun onderzoek bijvoorbeeld dat het merendeel van hun 
respondenten vindt dat deze ombudsman zich teveel 
opstelt als ‘de burgerkampioen’, waarbij hij ‘onvoorwaarde-
lijk partij kiest voor de burger en de nadruk teveel legt op 
het tekortschieten van de overheid.’30 Op dezelfde manier 
vertelt bijvoorbeeld een politieman in het onderzoek van 
Van der Vlugt: ‘Mijn indruk is dat hij sneller de neiging 
heeft om de kant van de burger te kiezen dan van de over-
heidsdienst.’31 Deze opstelling van Brenninkmeijer leidt bij 
veel bestuursorganen tot irritaties. Volgens medewerkers 
van het Bureau Nationale ombudsman bemoeilijkt dit de 
onderlinge communicatie en krijgen ze daarom minder 
voor elkaar. 

In de tweede plaats heeft de manier waarop 
 Brenninkmeijer invulling geeft aan zijn rol als ‘belan-
genhartiger’ geleid tot een sterke groei in het aantal 
interventies. Zo kan weliswaar snel een praktische 
 oplossing voor een probleem worden gevonden, maar 
het leereffect van een interventie is gering. Het 
bestuursorgaan biedt excuses aan of biedt de klager als-
nog een kleine financiële vergoeding aan, maar de oor-
zaak van de klacht wordt op die manier niet aange-
pakt.32 De keerzijde van het groeiend aantal interventies 
is bovendien een sterk teruglopend aantal rapporten en 
aanbevelingen. In de praktijk zijn echter juist de (alge-

mene) aanbevelingen van de Nationale ombudsman een 
krachtig middel om systematische veranderingen bin-
nen de overheid te stimuleren.

Criticaster schiet zijn doel voorbij
Als ‘criticaster’ heeft Brenninkmeijer een derde rol aan 
zijn repertoire toegevoegd. Hiermee laat hij zien dat het 
instituut Nationale ombudsman open staat voor vernieu-
wing. Hiermee lijkt hij bovendien een passend antwoord 
te hebben gevonden op het huidige politieke klimaat, 
waarin het voor externe adviseurs als de Nationale 
ombudsman steeds moeilijker wordt om een voet aan de 
grond te krijgen.33 Daarnaast roept zijn nieuwe rol als 

 ‘criticaster’ echter ook een aantal pittige vragen op.
Vanuit de politiek worden vooral vraagtekens 

geplaatst bij de bevoegdheid van de Nationale 
 ombudsman. Gaat Brenninkmeijer als ‘criticaster’ niet 
 buiten zijn boekje? Het eerder aangehaalde interview van 
Brenninkmeijer, waarin hij onder meer een aantal kabi-
netsvoorstellen als ‘symbolisch’ bestempelt, leidde tot 
 bijzonder felle reacties van de politiek. Het Kamerlid Litjes 
(VVD) stelde bijvoorbeeld: ‘Hij interpreteert zijn mandaat 
te ruim. Hij gaat over de uitvoering van wetten.’ Volgens 
hetzelfde Kamerlid is het bovendien zaak dat de ombuds-
man ‘minder de BV Brenninkmeijer en meer de NV 
Ombudsman’ wordt.34 

Voor zover deze kritiek zich toespitst op de formele 
bevoegdheid van de Nationale ombudsman is dit onte-
recht. In 2005 heeft de Tweede Kamer de profielschets 
voor de ombudsman vastgesteld. Hierin staat onder 
meer dat de Nationale ombudsman zich ‘gemakkelijk 
[moet] mengen in maatschappelijke discussies in een 
publieke openbare omgeving’. Hij moet ‘met gezag 
 bijdragen aan publieke meningsvorming gevoed door 
zijn specifieke kennis en ervaring’.35 Hierbij wordt boven-
dien onderkend dat een gevolg hiervan kan zijn dat, 
naast het instituut van de Nationale ombudsman, ook de 
persoon van de ambtsdrager meer aandacht krijgt. ‘De 
functionaris moet (...) een gezicht, een smoel aan het 
instituut kunnen geven,’ aldus het Kamerlid Van Beek 
(VVD).36 Met andere woorden, in zijn rol als ‘criticaster’ 
doet Brenninkmeijer precies wat hem in de profielschets 
is opgedragen en blijft hij keurig binnen de grenzen van 
zijn mandaat.37 De felle kritiek op zijn optreden lijkt 
daarom vooral ingegeven door de veranderde politieke 
verhoudingen. Een assertieve ombudsman, die een paar 
jaar geleden nog zo’n goed idee leek, is nu kennelijk een 
stuk minder welkom.

Los van de vraag of het wel mag, blijft echter de 
vraag of het wel werkt. Hoe effectief is Brenninkmeijer 
als ‘criticaster’? Zoals eerder beschreven, kiest hij bewust 
voor de confrontatie. Na acht jaar lijkt echter de conclu-
sie gerechtvaardigd dat deze methode niet altijd het 
gewenste effect heeft opgeleverd. Ten eerste ondergraaft 
hij als ‘criticaster’ zijn rol als ‘belangenbehartiger’. De 
Nationale ombudsman heeft geen formele bevoegdhe-
den om zijn oordeel af te dwingen. Om zaken voor elkaar 
te krijgen is hij daarom, in het uiterste geval, afhankelijk 
van de steun van de Tweede Kamer. Echter, door de 
manier waarop hij zijn rol als ‘criticaster’ invult, staat die 
relatie behoorlijk onder druk. Hierdoor wordt het voor de 
Nationale ombudsman lastiger om als effectieve ‘belan-
genbehartiger’ op te treden en om zo een bijdrage te 
leveren aan het herstel van het vertrouwen in de over-
heid. Anders gezegd: ‘de burger heeft niets aan een 
Ombudsman op wiens aanbellen bij het Binnenhof niet 
wordt opengedaan.’38

Ten tweede bemoeilijkt de harde opstelling van 
 Brenninkmeijer zijn vermogen om op te treden als 
 effectieve ‘kwaliteitsbewaker’. Zijn strategie om bewust te 
escaleren heeft bij veel overheidsinstanties een averechts 
effect. Zo schrijven Mein e.a. bijvoorbeeld: ‘Het merendeel 
van onze gesprekspartners ervaart zijn externe optreden 
soms als activistisch en kan dit moeilijk rijmen met de 
statuut van het ambt.’39 Het (confronterende) optreden 
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van Brenninkmeijer ‘roept weerstand op bij betrokken 
overheidsorganisaties en ondermijnt de bereidheid om 
lessen te trekken uit de klachten’.40 Dit komt ook naar 
voren uit het eerder genoemde onderzoek bij de politie. 
Volgens één van de respondenten leeft bij veel van zijn 
collega’s het beeld: ‘daar komt die Brenninkmeijer weer en 
die gaat weer afgeven op wat er allemaal niet deugt. Dan 
landt het dus niet,’ aldus deze politieman. ‘Ik denk dat je 
op zo’n momenten meer diplomaat moet zijn.’41

6. Slot
Alex Brenninkmeijer heeft wel eens verteld dat hij bang 
was dat hij zijn dagen als Nationale ombudsman zou 
moeten slijten als een anonieme ‘boekhouder van de 
behoorlijkheid’.42 Die vrees bleek echter ongegrond. 
 Brenninkmeijer heeft de Nationale ombudsman een dui-
delijk profiel gegeven. Hij is er in geslaagd om het insti-
tuut op een aantal belangrijke onderdelen te vernieuwen 
en zijn succes is ook internationaal niet onopgemerkt 
gebleven.43 

Brenninkmeijer had tijdens zijn periode als 
 Nationale ombudsman vooral succes als klachtbehande-
laar. Nog nooit eerder heeft de ombudsman zoveel men-

sen met een klacht over de overheid zo snel en effectief 
geholpen. Maar dit succes heeft ook een keerzijde. Door 
zijn eenzijdige aandacht voor de bescherming van de bur-
ger en door zijn scherpe kritiek op de politiek slaagt hij er 
minder goed in om de kwaliteit van de overheid daadwer-
kelijk te verbeteren. Het optreden van de Nationale 
ombudsman leidt daarom niet automatisch tot het her-
stel van het vertrouwen van de burger in de overheid.

De komende tijd buigt de Tweede Kamer zich over de 
benoeming van een nieuwe Nationale ombudsman. In het 
verleden ging vaak meer aandacht uit naar de (politieke) 
achtergrond van de kandidaten dan naar de invulling van 
het instituut. Het verdient daarom de voorkeur om, 
 voorafgaand aan een discussie over ‘de poppetjes’, eerst op 
basis van een inhoudelijk debat een profielschets vast te 
stellen. Het huidige politieke klimaat is niet gebaat bij de 
benoeming van een meegaand oud-politicus of een 
 anonieme boekhouder, maar vraagt om een eigenwijze, 
onafhankelijke en kritische Nationale ombudsman. 
 Brenninkmeijer heeft de afgelopen acht jaar laten zien dat 
zo’n ombudsman een waardevolle bijdrage kan leveren 
aan een behoorlijke verhouding tussen overheid en 
 burgers.  

30. Mein et. al, 2010, p. 27.

31. Van der Vlugt, 2011, p. 326.

32. Vgl. Euwema et. al, 2007, p. 243.

33. A. Brenninkmeijer, ‘Unitas politica,’ NJB 

2012/176, afl. 3, p. 192.

34. J. Julen, ‘Ombudsman Brenninkmeijer 

volgens VVD en PVV “te partijdig”,’ NRC 

Handelsblad 10 oktober 2012.

35. Kamerstukken II 2004/5, 30052, nr. 1, 

p. 2.

36. Kamerstukken II 2004/5, 30052, nr. 2, 

p. 4.

37. Hij kan echter niet zelf een onderzoek 

instellen naar zaken die handelen over het 

algemeen regeringsbeleid of naar algemeen 

verbindende voorschriften (art. 9:22 Awb).

38. ‘De Ombudsman in beschadigd,’ NRC 

Handelsblad 23 mei 2012.

39. Mein et. al, 2010, p. 27.

40. Mein et. al, 2010, p. 28.

41. Van der Vlugt, 2011, p. 305.

42. NRC Handelsblad, 7 april 2012.

43. Brenninkmeijer is bijvoorbeeld in 2012 

benoemd als voorzitter van de Europese 

afdeling van het International Ombudsman 

Institute (IOI).
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Europees Hof voor de 
 Rechten van de Mens
Deze rubriek wordt verzorgd door onderzoe-

kers van de Universiteit Leiden, de VU Amster-

dam en de RU Nijmegen. Onderstaande bewer-

king is verzorgd door T. de Jong (Universiteit 

Leiden). Alle uitspraken van het EHRM staan 

op www.echr.coe.int; een  selectie verschijnt 

uiteindelijk in Reports of J udgments and Deci-

sions. De uitspraken van kamers van het 

EHRM worden drie maanden na de uitspraak-

datum definitief, tenzij er intern appel wordt 

ingesteld bij de Grote Kamer van het Hof.

7

17 oktober 2013, appl. nr. 27013/07

Verplaatsing Roma. Voorzien bij wet. 

 Legitiem doel. Proportionaliteit van de 

maatregel is niet getoetst. Inmenging 

 disproportioneel. 

(EVRM art. 8, 14)

 

Winterstein e.a. vs. Frankrijk

A. Feiten
Klagers in deze zaak zijn 25 mensen (van 

Roma origine, met de Franse nationaliteit) en 

een belangenorganisatie (‘International Move-

ment ATD Fourth World’). Het merendeel van 

de klagers heeft een reizend bestaan, en woont 

in de gemeente Herblay in Frankrijk. Bij 

besluit van 30 april en 11 mei 2004 zijn de 

gemeentelijke autoriteiten een spoedprocedu-

re gestart tegen 40 mensen, waaronder klagers. 

De gemeentelijke autoriteiten stelden dat een 

deel van het land in de gemeente onrechtma-

tig werd bewoond, en hebben derhalve ver-

zocht om een bevel uit te vaardigen dat de 

caravans en andere voertuigen verwijderd 

moeten worden, op straffe van een boete van 

€ 200 per dag voor elke dag vertraging. De 

rechter wijst het verzoek van de autoriteiten 

af. De gemeentelijke autoriteiten zetten echter 

door, en de beroepsrechter oordeelt op 22 

november 2004 dat klagers binnen drie maan-

den vanaf de datum van de uitspraak van het 

land moeten vertrekken, op straffe van een 

boete van € 70 voor elke dag vertraging. Dit 

oordeel wordt op 13 oktober 2005 bevestigd 

door de hoger beroepsrechter: de langdurige 

bewoning van het land door klagers, noch het 

gedogen van de aanwezigheid van klagers doet 

eraan af dat de bewoning in strijd komt met 

het bestemmingsplan. De gemeentelijke auto-

riteiten hebben dit laatste oordeel echter niet 

ten uitvoer gelegd. Wel hebben de nationale 

autoriteiten onderzoek gedaan naar de moge-

lijkheden van alternatieve accommodatie voor 

klagers. In navolging van een besluit van de 

Franse autoriteit tegen discriminatie en onge-

lijkheid, hebben de gemeentelijke autoriteiten 

besloten om een deel van de grond in te rich-

ten voor rondtrekkende reizigers.

Een aantal van de klagers is voorzien van 

sociale woningen of woont thans in andere 

delen van Frankrijk. Een aantal andere kla-

gers (een minderheid) is gebleven en woont 

in onzekere omstandigheden op ongeschikte 

grond waarvan zij elk moment kunnen wor-

den verwijderd.

B. Procedure in Straatsburg
Op 13 juni 2007 hebben klagers een klacht 

ingediend bij het Europees Hof voor de Rech-

ten van de Mens. Klagers hebben hierbij een 

beroep gedaan op art. 8 EVRM (recht op pri-

vacy en familieleven) en art. 14 EVRM (discri-

minatieverbod).

C. Uitspraak van het Hof
(Vijfde Kamer: Villiger (president),  Nußberger, 

Zupančič, Power-Forde, Potocki, Lemmens, 

Jäderblom)

Allereerst gaat het Hof in op de vraag naar de 

inmenging in art. 8 EVRM. Klagers hebben 

lange tijd (tussen de vijf en vijfendertig jaar) 

in de gemeente Herblay gewoond. De cara-

vans/bungalows van klagers zijn aan te mer-

ken als ‘huis’ in de zin van art. 8 EVRM. Daar-

naast hebben de maatregelen van de 

autoriteiten onvermijdelijke gevolgen voor 

hun levenswijze. 

Het Hof oordeelt dat de inmenging in over-

eenstemming is met de wet, en daarnaast 

een legitiem doel dient, namelijk: de bescher-

ming van het milieu/leefomgeving.

Bij het beoordelen van de proportionaliteit van 

de inmenging gaat het Hof in op de volgende 

twee factoren. In de eerste plaats hebben de 

nationale autoriteiten de aanwezigheid van 

klagers geruime tijd gedoogd, voordat zij beslo-

ten om aan deze situatie in 2004 een einde te 

maken. In de tweede plaats wijzen de nationale 

autoriteiten alleen op de strijdigheid met het 

bestemmingsplan zonder in te gaan op de 

inhoudelijke argumenten van klagers. Het Hof 

herhaalt dat het verlies van iemands huis kwa-

lificeert als de meest extreme vorm van 

inmenging in het recht op respect voor de 

woning. In het onderhavige geval hebben de 

nationale rechtbanken opdracht gegeven tot 

verplaatsing van klagers zonder de proportio-

naliteit van de maatregel te onderzoeken. Even-

min is de noodzakelijkheid van de verplaatsing 

van klagers door de nationale autoriteiten aan-

getoond. Het proportionaliteitsbeginsel brengt 

verder met zich dat er voldoende aandacht is 

voor de gevolgen van de verplaatsing en het 

risico voor klagers om dakloos te worden. Van-

uit onder meer de Raad van Europa is ook 

benadrukt dat bij de gedwongen verplaatsing 

van Roma of reizigers moet worden gezocht 

naar alternatieve woonruimte. Ook moet reke-

ning worden gehouden met het feit dat klagers 

Roma zijn en derhalve behoren tot een kwets-

bare minderheid. Hiervan is in deze zaak 

slechts ten dele sprake. Naar het oordeel van 

het Hof hebben de nationale autoriteiten 

genoeg aandacht besteed aan de families die 

hebben gevraagd om sociale huisvesting of 

alternatieve accommodatie hebben gekregen. 

Dit geldt echter niet ten aanzien van de klagers 

die gevraagd hebben om alternatieve accom-

modatie op familieterreinen, en die momen-

teel in een onzekere situatie verkeren.

Het Hof oordeelt dat art. 8 EVRM is geschon-

den ten aanzien van alle klagers daar waar 

het gaat om de ontbrekende proportionali-

teitstoets van de inmenging in het recht op 

privé- en familieleven en hun huis.

Art. 8 EVRM is ook geschonden ten aanzien 

van de klagers die hebben verzocht om plaat-

sing op een familieterrein, nu de nationale 

autoriteiten dit niet voldoende in overwe-

ging hebben genomen.

D. Slotsom
Het Hof oordeelt unaniem dat art. 8 EVRM is 

geschonden. Het Hof oordeelt met zes stem-

men tegen een dat het het niet nodig acht om 

de klacht onder art. 14 EVRM in samenhang 

met art. 8 EVRM te behandelen. Het Hof oor-

deelt unaniem dat het nog niet in kan gaan 

op een eventuele schadevergoeding onder art. 

41 EVRM en houdt rekening met een mogelij-

ke overeenkomst tussen de staat en klagers.  

8

24 oktober 2013, appl. no. 52943/10

Art. 1 Eerste Protocol EVRM. Stopzetten 

 pensioen na verhuizing klager naar Servië. 

Eigendomsbegrip. Niet voorzienbaar bij 

wet. 

(EVRM, art. 14, art. 1 Eerste Protocol)

Damjanac vs. Kroatië
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A. Feiten
Klager, Borisav Damjanac, heeft de Kroatische 

en Servische nationaliteit en woont in 

 Belgrado, Servië. Tussen 1941 en 1979 is hij 

officier geweest in het Yugoslav People’s Army 

(YPA), en tussen 1992 en 2003 ontving hij 

pensioen van de Kroatische autoriteiten in 

Dubrovnik. In 2003 liet klager de autoriteiten 

weten dat hij was verhuisd naar Belgrado, 

wat resulteerde in stopzetting van zijn pensi-

oen in oktober 2003. Kroatië en Servië waren 

partij bij een internationaal verdrag op basis 

waarvan het recht op uitbetaling van pensi-

oengelden bestond, ongeacht in welke van de 

staten partij bij het verdrag de ontvanger 

woonde. De Kroatische autoriteiten meenden 

echter dat dit niet gold voor YPA-pensioenen. 

Damjanac ging tegen het besluit in beroep 

en diende tevens een klacht in bij het consti-

tutionele hof, maar hij had geen succes. Pas 

toen Damjanac (tijdelijk) terugverhuisde naar 

Dubrovnik – in oktober 2004 – ontving hij 

opnieuw pensioen.

B. Procedure
Op 24 augustus 2010 diende klager een 

klacht in bij het EHRM. Hij klaagde onder art. 

1 Eerste Protocol EVRM dat het stopzetten 

van zijn pensioen nadat hij naar Servië was 

verhuisd, een ongerechtvaardigde inbreuk op 

zijn eigendomsrecht vormde. Verder beriep 

hij zich op art. 14 EVRM, en op artt. 3, 6, 13 

en 17 EVRM. 

C. Uitspraak van het Hof 
(Eerste Kamer: Berro-Lefèvre, Lazarova 

 Trajkovska, Laffranque, Sicilianos, Møse, 

Turković, Dedov)

Met betrekking tot de klacht onder art. 1 Eer-

ste Protocol EVRM merkt het Hof op dat wan-

neer een uitkering of pensioen wordt gekort 

of stopgezet, er sprake kan zijn van een 

inmenging in het eigendomsrecht, mits de 

betreffende persoon aan de toepasselijke 

eisen voldoet. In de zaak van klager betekent 

dit dat het Hof moet nagaan of klager aan de 

eisen voor uitbetaling van zijn pensioen vol-

deed. Het Hof herhaalt dat het ondanks een 

ruime margin of appreciation kan onderzoe-

ken of de wetgeving specifiek en voorzien-

baar is en in hoeverre duidelijk is of het 

geval van klager er wel of niet onder valt. Het 

merkt op dat de wetgeving die na het uiteen-

vallen van Joegoslavië toestond dat eisen 

werden gesteld aan de verblijfplaats van de 

pensioenontvanger, in 1998 was komen te 

vervallen in verband met de nieuwe Pensi-

oenverzekeringswet waar ook de YPA-pensi-

oenen onder kwamen te vallen. Volgens het 

Hof volgden uit deze wet geen bijzondere 

eisen voor uitbetaling van YPA-pensioenen. 

Bovendien was er sinds 2003 een verdrag dat 

de samenwerking op het terrein van pensioe-

nen tussen Kroatië en Servië regelde, en op 

basis waarvan verblijfplaats geen grond kon 

zijn om pensioenen aan te passen of stop te 

zetten. De redenen die de Kroatische autori-

teiten in de nationale procedure hadden 

gegeven voor de uitzondering van YPA-pensi-

oenen vind het Hof bovendien niet overtui-

gend genoeg. Onder verwijzing naar de sta-

tus van het Sociale Verzekeringsverdrag in 

Kroatië en het feit dat daarin geen uitzonde-

ring was opgenomen voor YPA-pensioenen, 

concludeert het Hof dan ook dat klager alle 

reden had erop te kunnen vertrouwen dat 

zijn pensioen ook in Servië zou worden uit-

betaald. Het stopzetten van het pensioen was 

niet voorzienbaar en zodoende was niet vol-

daan aan het legaliteitsvereiste. Schending 

art. 1 EP.

Het Hof is van oordeel dat de klacht onder 

art. 14 EVRM voldoende is meegenomen in 

de toets onder art. 1 EP en ziet geen reden 

voor een aparte behandeling ervan. De klach-

ten onder de overige bepalingen worden 

niet-ontvankelijk verklaard. 

D. Slotsom
Het Hof concludeert unaniem dat er sprake 

was van een schending van art. 1 Eerste Pro-

tocol EVRM.  

Hof van Justitie van de 
 Europese Unie
Deze rubriek is verzorgd door M. Bulterman, 

medewerker van de Directie Juridische Zaken, 

Afdeling Europees Recht van het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken. De volledige uit-

spraken van het EU-Hof zijn beschikbaar via 

www.curia.europa.eu.

9

Arrest van 26 november 2013, C-40/12 P, 

C-50/12 P, C-58/12 P

(Grote kamer: V. Skouris, president,  

K. Lenaerts, vicepresident, R. Silva de 

 Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, M. Safjan, 

kamerpresidenten, J. Malenovský, E. Levits, 

A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, D. 

Šváby en M. Berger (rapporteur), rechters)

Hogere voorziening – Mededinging – Bui-

tensporig lange duur van procedure voor 

Gerecht – Beginsel van effectieve rechterlij-

ke bescherming

Gascogne Sack Deutschland, Kendrion en 

Groupe Gascogne vs. Commissie

Feiten en procedure voor het 
Gerecht
In 2005 heeft de Commissie aan verschillen-

de ondernemingen boetes opgelegd wegens 

deelname aan een kartel op de markt van 

kunststof industriële zakken. Enkele van deze 

ondernemingen hebben bij het Gerecht 

beroep tot nietigverklaring van de boetebe-

schikking of om verlaging van de opgelegde 

geldboete verzocht. De beroepen van 

 Gascogne Sack Deutschland, Kendrion en 

Groupe Gascogne zijn op 26 november 2011 

door het Gerecht verworpen. De aan hen 

opgelegd geldboete is ongewijzigd gebleven. 

De hogere voorziening 
In hogere voorziening wordt het Hof onder 

meer verzocht om het arrest van het Gerecht 

te vernietigen en vanwege overschrijding van 

de redelijke proces termijn door het Gerecht 

de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht 

voor een uitspraak over de financiële conse-

quenties hiervan of om zelf rechtstreeks de 

geldboete te verlagen. De kritiek is hoofdza-

kelijk gericht tegen de periode waarin het 

Gerecht procedureel heeft stilgezeten, tussen 

het einde van de schriftelijke behandeling en 

het begin van de mondelinge behandeling.

De uitspraak van het Hof
Bij de behandeling van het middel betreffen-

de overschrijding van de redelijke termijn, 

gaat het Hof eerst in op de ontvankelijkheid 

daarvan. De ontvankelijkheid wordt door de 

Commissie betwist omdat rekwiranten geen 

schending van dit recht tijdens de terechtzit-

ting voor het Gerecht hebben aangevoerd. 

Het Hof merkt op dat hoewel een partij een 

procedurele onregelmatigheid moet kunnen 

opwerpen zodra zij meent dat schending van 

de toepasselijke regels is aangetoond, zij niet 

gehouden is dit te doen ineen stadium waar-

in de volle omvang van de gevolgen van deze 

schending nog niet bekend is. Waar het 

schending van de redelijke termijn betreft, 

kan een partij zo nodig wachten tot het ein-

de van de procedure om de totale duur 

ervan te kennen, en dus over alle noodzake-

lijke gegevens te beschikken om vast te stel-

len hoe zij in haar belangen meent te zijn 

aangetast.

Ten gronde overweegt het Hof bij gebreke 

van enige aanwijzing dat de te lange duur 

van de procedure de uitkomst van het geding 

heeft beïnvloed, de niet-inachtneming van 

een redelijke procestermijn geen grond voor 

vernietiging van het bestreden arrest kan 

zijn (Der Grüne Punkt, C-385/07 P, Jurispr. blz 

I -6155, punten 190 en 196). Het middel 

betreffende overschrijding van de redelijke 

procestermijn kan dus niet tot vernietiging 

van het bestreden arrest leiden.



34  NEDERLANDS JURISTENBLAD – 10-01-2014 – AFL. 1

Rechtspraak

Voor zover rekwiranten verzoeken om 

 verlaging van de geldboeten wegens over-

schrijding van de redelijke procestermijn, 

overweegt het Hof dat het aanvankelijk een 

dergelijk verzoek in een vergelijkbare situatie 

heeft ingewilligd om redenen van proceseco-

nomie (arrest van 17 december 1998, 

Baustahlgewebe, C 185/95 P, Jurispr. blz. I 

8417, punt 48). Later heeft het Hof geoor-

deeld dat de niet-inachtneming van een 

 redelijke procestermijn door het Gerecht aan-

leiding kan zijn voor een schadevordering 

(Der Grüne Punkt, punt 195). Het Hof erkent 

dat de situatie aan de orde in de onderhavige 

zaak analoog is aan die welke aanleiding 

heeft gegeven tot het arrest Baustahlgewebe. 

Een schadevordering tegen de Unie op grond 

van de artikelen 268 VWEU en 340, tweede 

alinea, VWEU vormt echter, omdat deze alle 

gevallen van overschrijding van de redelijke 

procestermijn dekt, een doeltreffend en alge-

meen toepasselijk rechtsmiddel om tegen 

een dergelijke niet-achtneming op te komen 

en deze te bestraffen. Het staat dus aan het 

Gerecht, dat krachtens artikel 256, lid 1, 

VWEU bevoegd is, om zich over dergelijke 

schadevorderingen uit te spreken, zulks in 

een andere formatie dan die welke kennis 

heeft genomen van het geschil dat heeft 

geleid tot de procedure waarvan de duur 

wordt bekritiseerd.

Hoewel het middel betreffende overschrij-

ding van de redelijke procestermijn aldus 

wordt afgewezen, gaat het Hof gaat desalniet-

temin toch nog in op de kwestie of in onder-

havige zaak sprake is van overschrijding van 

de redelijke procestermijn. Het Hof over-

weegt dat de duur van de procedure voor het 

Gerecht, die 5 jaar en 9 maanden heeft 

bedragen, niet kan worden gerechtvaardigd 

door enige bijzondere omstandigheid. Tussen 

het einde van de schriftelijke behandeling, 

met de neerlegging van de memorie van 

dupliek van de Commissie in februari 2007, 

en de opening van de mondelinge behande-

ling in december 2010 zijn ongeveer 3 jaar 

en 10 maanden zijn verstreken. Dit tijdsver-

loop valt niet te verklaren door de specifieke 

omstandigheden van de zaak, zoals de com-

plexiteit ervan, het gedrag van partijen of 

procesincidenten. De voor het Gerecht 

gevoerde procedure levert dus een schending 

op van artikel 47, tweede alinea, van het 

Handvest, hetgeen een voldoende gekwalifi-

ceerde schending vormt van een rechtsregel 

die ertoe strekt particulieren rechten toe te 

kennen (arrest van 4 juli 2000, Bergaderm en 

Goupil/Commissie, C 352/98 P, Jurispr. blz. I 

5291, punt 42). 

Conclusie
De hogere voorziening wordt afgewezen.   

Hoge Raad (civiele kamer)
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. G.C.C. 

Lewin, lid van het Gemeenschappelijk Hof 

van Justitie van het Caribische deel van het 

Koninkrijk. De uitspraken zijn integraal in te 

zien op www.rechtspraak.nl
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13 december 2013, 12/02029 

(Mrs. F.B. Bakels, M.A. Loth, C.E. Drion,  

G. de Groot en M.V. Polak;  

A-G mr. F.F. Langemeijer)

ECLI:NL:HR:2013:1881

Auteursrecht. Verband met 

ECLI:NL:HR:2009:BJ0655, NJ 2009/540   

(Montis I). In 1988 is voor de stoelen Charly 

en Chaplin een modeldepot verricht. Montis 

is de modelrechthebbende en heeft ook de 

rechten van de ontwerper verkregen. Art. 21 

lid 3 (oud) Benelux Tekeningen- en Model-

lenwet (BTMW) vereiste een instandhou-

dingsverklaring, maar die is niet afgelegd. 

Kan Montis niettemin nog auteursrechten 

geldend maken? HR: 1. Partijaanduiding. 

Wijziging. De HR komt terug van 

ECLI:NL:HR:2004:AN7324 en formuleert 

nieuwe regels over wijziging van de partij-

aanduiding in de procedure: zie hoofdtekst. 

2. Samenloop. Art. 21 lid 3 (oud) BTMW, dat 

een instandhoudingsverklaring vereist, 

moet wijken voor art. 7 lid 4 van de Berner 

Conventie, dat een minimumbeschermings-

termijn van 25 jaar noemt, maar gaat voor 

op art. 37 lid 1 Auteurswet, dat een bescher-

mingstermijn van 70 jaar noemt. 3. Over-

gangsrecht. De HR stelt prejudiciële vragen 

over de overgangsrechtelijke gevolgen van 

het vervallen van art. 21 lid 3 (oud) BTMW. 4. 

Onderscheid naar nationaliteit. Indien een 

lidstaat zijn eigen onderdanen ongunstiger 

behandelt dan onderdanen van andere lid-

staten, levert dat geen verboden discrimina-

tie op. 5. Publicatie in de zin van de Berner 

Conventie. Het hof heeft geen blijk gegeven 

van een onjuiste rechtsopvatting door te oor-

delen dat van eerste ‘publicatie’ van de stoel 

op de meubelbeurs sprake is indien tijdens 

de beurs voor het eerst potentiële afnemers 

de mogelijkheid hadden de stoel te kopen.

(BC art. 3 lid 3, 5 leden 2 en 4, 7 lid 4; VWEU 

art. 18; Beschermingstermijnrichtlijn art. 10 

lid 2, 13 lid 1; BTMW art. 21 lid 3 (oud); Aw art. 

37 lid 1, 51; Rv art. 122 lid 1, 236, 332, 398)

Montis Design B.V., door fusie opgegaan in 

Montis Holding B.V., adv. mr. H.J.W. Alt, vs. 

Goossens Meubelen B.V., adv. mrs. M.W. 

 Scheltema en S.M. Kingma.

Feiten en procesverloop
In 1988 is voor de fauteuil Charly en de eet-

kamerstoel Chaplin een internationaal 

modeldepot verricht, met vermelding van de 

Nederlandse meubelproducent Montis als 

modelrechthebbende. In 1990 heeft de ont-

werper van de Charly en de Chaplin zijn rech-

ten overgedragen aan Montis. Na afloop van 

de termijn van vijf jaar is de modelregistratie 

niet verlengd. Montis heeft geen instandhou-

dingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 

(oud) Benelux Tekeningen- en Modellenwet 

(hierna: BTMW) afgelegd. De Nederlandse 

winkelketenexploitant Goossens brengt een 

eetkamerstoel onder de naam Beat op de 

markt. 

Tussen partijen is een kort geding gevoerd 

dat heeft geleid tot HR 30 oktober 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BJ0655, NJ 2009/540  

(Montis I). 

In de onderhavige bodemprocedure heeft 

Montis vorderingen ingesteld op grond van 

haar stelling dat Goossens inbreuk maakt op 

de auteursrechten van Montis op de stoelen 

Charly en Chaplin. Montis heeft zich primair 

op het standpunt gesteld dat de Charly voor 

het eerst in 1983 is gepubliceerd op een 

meubelbeurs in Keulen, dat daarom Duits-

land het land van oorsprong van de Charly is, 

dat daarom de Berner Conventie (BC) van 

toepassing is en dat het auteursrecht van 

Montis niet is vervallen, omdat art. 21 lid 3 

(oud) BTMW (vereiste van een instandhou-

dingsverklaring) in strijd is met art. 5 lid 2 

BC (formaliteitenverbod) en met art. 7 lid 4 

BC (minimumbeschermingsduur van 25 

jaar). Voor het geval dat Nederland als het 

land van oorsprong van de Charly moet wor-

den aangemerkt, heeft Montis zich subsidiair 

op het standpunt gesteld dat art. 5 lid 2 en 7 

lid 4 BC niettemin van toepassing zijn, hetzij 

rechtstreeks, hetzij langs de weg van het bin-

nen de Europese Unie geldende verbod van 

discriminatie naar nationaliteit. De recht-

bank heeft een tussenvonnis gewezen. In 

tussentijds appel heeft het hof Montis toege-

laten haar stelling te bewijzen dat de Charly 

voor het eerst is gepubliceerd op de meubel-

beurs in Keulen in 1983 en tussentijds 

 cassatieberoep opengesteld. De cassatiedag-

vaarding is op 27 maart 2012 uitgebracht op 

naam van Montis Design B.V. Nadien heeft de 

cassatieadvocaat van Montis medegedeeld 

dat Montis Design B.V. in december 2011 als 

gevolg van een fusie is opgegaan in Montis 

Holding B.V. en verzocht de partijaanduiding 

te mogen herstellen. Goossens heeft inciden-

teel cassatieberoep ingesteld.

Hoge Raad 
Toepassing van de in HR 9 januari 2004, 

ECLI:NL:HR:2004:AN7324, NJ 2005/222 (MIM/
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Cohen) gegeven regels zou meebrengen dat 

Montis niet-ontvankelijk wordt verklaard in 

het principale cassatieberoep, nu dat beroep 

is ingesteld door een ten tijde van het uit-

brengen van de cassatiedagvaarding niet 

meer bestaande procespartij. Voor gevallen 

waarin de volgende instantie ten onrechte 

nog op naam van de partij in de vorige 

instantie aanhangig wordt gemaakt, zijn in 

de rechtspraak gevallen aanvaard waarin 

niet-ontvankelijkverklaring achterwege blijft. 

Bovendien kunnen kennelijke verschrijvin-

gen worden hersteld met toestemming van 

de wederpartij. De ratio van de deformalise-

ringstendens die hieraan ten grondslag ligt, 

is dat fouten en vergissingen niet tot fatale 

gevolgen behoren te leiden, mits de weder-

partij door het herstel hiervan niet onredelijk 

in haar belangen wordt geschaad. Voorts 

dient zoveel mogelijk te worden beslist tus-

sen de werkelijk belanghebbende partijen bij 

de rechtsbetrekking in geschil. De Hoge Raad 

ziet aanleiding op deze rechtspraak en die 

tendens voort te bouwen door terug te 

komen van de in HR 9 januari 2004, 

ECLI:NL:HR:2004:AN7324, NJ 2005/222 (MIM/

Cohen) gegeven regels, mede in aanmerking 

genomen dat het hier meestal gaat om louter 

formele fouten en dat met herstel daarvan in 

de regel geen materiële belangen van de 

wederpartij worden geschaad. Voortaan zul-

len bij de beoordeling of de aanduiding van 

een procespartij kan worden gewijzigd nadat 

de procedure in een volgende instantie aan-

hangig is gemaakt, de volgende regels gelden:

(i) Een procedure in een volgende instantie 

dient in beginsel plaats te vinden tussen de 

partijen uit de vorige instantie;

(ii) Indien een procedure in een volgende 

instantie aanhangig is gemaakt, kan een ver-

schenen partij wijziging verzoeken van haar 

aanduiding in de procedure op de grond dat 

een vergissing is begaan in die aanduiding of 

een partijwisseling heeft plaatsgevonden;

(iii) Het verzoek is toewijsbaar, tenzij de 

wederpartij stelt en bij betwisting aanneme-

lijk maakt dat zij daardoor onredelijk in 

haar belangen wordt geschaad (vgl. art. 122 

lid 1 Rv);

(iv) Indien de wederpartij niet in de door het 

rechtsmiddel ingeleide procedure is versche-

nen, beveelt de rechter dat zij wordt opgeroe-

pen teneinde zich over het verzoek tot wijzi-

ging uit te laten.

In het onderhavige geval heeft Goossens niet 

gesteld dat zij door toewijzing van het verzoek 

van Montis onredelijk in haar belangen wordt 

geschaad. Het verzoek tot wijziging van de 

partijaanduiding wordt toegestaan. Het ont-

vankelijkheidsverweer wordt verworpen.

Goossens klaagt dat het hof heeft miskend 

dat de Berner Conventie niet belet dat voor 

werken van toegepaste kunst het vereiste 

van een instandhoudingsverklaring als 

bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW effect 

sorteert. De klacht faalt. Het hof heeft uit het 

Cassina-arrest (HR 26 mei 2000, 

ECLI:NL:HR:2000:AA5967, NJ 2000/671) afge-

leid dat het geldend maken van het recht dat 

een rechthebbende rechtstreeks kan ontle-

nen aan art. 7 lid 4 BC - dat wil zeggen: 

bescherming gedurende 25 jaar - niet afhan-

kelijk mag worden gesteld van het formele 

vereiste van een instandhoudingsverklaring 

als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) BTMW. Het 

oordeel van het hof is juist. De klacht treft 

evenmin doel voor zover zij ertoe strekt de 

Hoge Raad te doen terugkomen van zijn uit-

leg van de BC. Daartoe is geen aanleiding. 

Montis betoogt dat het vereiste van de 

instandhoudingsverklaring van art. 21 lid 3 

(oud) BTMW ook in strijd is met de BC voor 

zover deze afbreuk doet aan de bescher-

mingsduur van 70 jaar van art. 37 lid 1 Aw. 

Het betoog treft geen doel. Art. 2 lid 7 BC 

brengt mee dat het formaliteitenverbod van 

art. 5 lid 2 BC moet wijken voor het vereiste 

van een instandhoudingsverklaring van art. 

21 lid 3 (oud) BTMW. Het andersluidende 

betoog van Montis vindt geen steun in het 

Cassina-arrest. In dit arrest is slechts geoor-

deeld dat de instandhoudingsverklaring in 

strijd is met de BC voor zover deze afbreuk 

doet aan de minimumbeschermingstermijn 

van art. 7 lid 4 BC.

Montis klaagt dat het hof heeft miskend dat 

het Unierechtelijke verbod van onderscheid 

naar nationaliteit - voorheen neergelegd in 

art. 12 EG, thans in art. 18 VWEU - in de weg 

staat aan toepassing van het land-van-oor-

sprongbeginsel van de BC. De klacht faalt. In 

het Vredestein-arrest (HR 11 mei 2001, 

ECLI:NL:HR:2001:AB1558, NJ 2002/55) is 

geoordeeld dat een Nederlandse auteur zich 

in Nederland met betrekking tot een werk 

waarvan Nederland het land van oorsprong 

is, niet op de BC kan beroepen en dat dit 

geen ontoelaatbare discriminatie van Neder-

landse ten opzichte van buitenlandse 

auteursrechthebbenden meebrengt. Nu het 

oordeel van het hof daarmee strookt, falen de 

daartegen gerichte klachten. Voor zover Mon-

tis beoogt de Hoge Raad te doen terugkomen 

van het Vredestein-arrest, treffen de klachten 

evenmin doel. In het middel wordt een 

beroep gedaan op HvJEU 20 oktober 1993, 

C-92/92 en C-326/92, 

ECLI:NL:XX:1993:BF1655, Jur. 1993, p. I-5145 

(Phil Collins), HvJEU 6 juni 2002, C-360/00, 

ECLI:NL:XX:2002:BG0080, Jur. 2002, p. I-5089 

(Ricordi), en HvJEU 30 juni 2005, C-28/04, 

ECLI:NL:XX:2005:BF8528, Jur. 2005, p. I-5781 

(Tod’s). Uit deze rechtspraak valt evenwel niet 

af te leiden dat een met het stelsel van de BC 

verenigbare, ongunstiger behandeling door 

een lidstaat van zijn eigen onderdanen in 

vergelijking met onderdanen van andere lid-

staten een verboden discriminatie oplevert. 

Hierover kan redelijkerwijs geen twijfel 

bestaan. De Hoge Raad ziet dan ook geen 

noodzaak hierover prejudiciële vragen te stel-

len aan het HvJEU.

Montis betoogt dat het hof heeft miskend 

dat de Beschermingstermijnrichtlijn (Richt-

lijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 

1993, Pb L 290/9, nadien gewijzigd en inmid-

dels vervangen door Richtlijn (EG) 2006/116 

van het Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2006, Pb L 372/12) in verbin-

ding met art. 51 Aw rechtstreeks ertoe leidt 

dat een werk dat op 1 juli 1995 (het tijdstip 

genoemd in art. 10 lid 2 in verbinding met 

art. 13 lid 1 Beschermingstermijnrichtlijn) in 

een lidstaat auteursrechtelijk werd 

beschermd, ook in Nederland wordt 

beschermd. Deze klacht kan bij gebrek aan 

feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden 

voor zover het berust op de enkele stelling 

dat de Charly op 1 januari 1995 in enige lid-

staat auteursrechtelijke bescherming genoot. 

Anders dan Montis betoogt, heeft noch de 

rechtbank, noch het hof vastgesteld dat de 

Charly op 1 januari 1995 in Duitsland 

auteursrechtelijk werd beschermd. Voorts 

voert Montis in cassatie niet aan dat door 

haar in de feitelijke instanties de stelling is 

betrokken dat destijds in een andere lidstaat 

dan Nederland sprake was van auteursrechte-

lijke bescherming van de Charly. Voor zover 

Montis mede een beroep doen op de auteurs-

rechtelijke bescherming van de Charly in 

Nederland, kan de klacht evenmin tot cassa-

tie leiden omdat dit auteursrecht door het 

ontbreken van een instandhoudingsverkla-

ring in beginsel was vervallen.

Montis klaagt dat het hof de devolutieve wer-

king van het hoger beroep heeft miskend 

door niet kenbaar in te gaan op de in eerste 

aanleg door Montis betrokken stelling dat 

het vervallen met ingang van 1 december 

2003 van het vereiste van een instandhou-

dingsverklaring van art. 21 lid 3 (oud) BTMW, 

tot gevolg heeft dat het auteursrecht van 

Montis is herleefd met terugwerkende kracht 

tot 1 juli 1995. Het onderdeel klaagt terecht 

dat de devolutieve werking van het hoger 

beroep meebrengt dat het hof had moeten 

ingaan op dit betoog. Het betoog werpt vra-

gen van uitleg op, die de Hoge Raad zal voor-

leggen aan het Benelux-Gerechtshof.

Zowel Montis als Goossens bestrijdt het oor-

deel van het hof met betrekking tot het 

begrip ‘publicatie’ van art. 3 lid 3 in verbin-

ding met art. 5 lid 4, aanhef en onder a, BC. 

Het hof heeft overwogen dat de enkele aan-

wezigheid of het enkele tonen van de Charly 
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op de meubelbeurs in Keulen onvoldoende is 

om Duitsland als het land van oorsprong te 

kunnen aanmerken. Volgens het hof is voor 

‘publicatie’ vereist dat Montis de Charly tij-

dens deze beurs voor het eerst aan het 

publiek heeft aangeboden en dat potentiële 

afnemers de mogelijkheid hadden de Charly 

te bestellen en/of te kopen. Aldus heeft het 

hof geen blijk gegeven van een onjuiste 

rechtsopvatting. Aan het vereiste van publica-

tie in de zin van de BC is voldaan indien Mon-

tis daadwerkelijk exemplaren van de Charly 

aan het publiek in Duitsland ter beschikking 

heeft gesteld. Daarbij is niet van belang of 

Montis deze beschikbaarstelling heeft 

bewerkstelligd door middel van een (eigen) 

vestiging of vaste inrichting in Duitsland dan 

wel door inschakeling van andere (rechts)

personen in Duitsland. Goossens keert zich 

tegen het oordeel van het hof dat art. 3 lid 3 

BC niet vereist dat op de meubelbeurs in Keu-

len eindgebruikers/consumenten aanwezig 

waren. Aldus heeft het hof geen blijk gegeven 

van een onjuiste rechtsopvatting. Art. 3 lid 3 

BC vereist dat het werk voor eenieder ver-

krijgbaar is, hetgeen rechtstreeks dan wel 

door tussenkomst van groothandel, dealer of 

detaillist kan geschieden. Van een eerste 

publicatie van een werk op een beurs kan 

derhalve sprake zijn zonder aanwezigheid van 

eindgebruikers/consumenten op die beurs, 

mits het werk door tussenkomst van de wel 

op de beurs aanwezige groothandel, dealers 

en potentiële afnemers (niet zijnde eindge-

bruikers/consumenten) voor eindgebruikers/

consumenten verkrijgbaar zal worden.

Volgen als vragen aan het Benelux-Gerechts-

hof (over uitleg van de BTMW):

Dient het vervallen van art. 21 lid 3 (oud) 

BTMW aldus te worden uitgelegd dat het 

auteursrecht ten aanzien van een werk van 

toegepaste kunst dat voor 1 december 2003 

is vervallen wegens het niet tijdig afleggen 

van een instandhoudingsverklaring, als blij-

vend vervallen geldt, dan wel op enig tijdstip 

is herleefd? Indien het auteursrecht op enig 

tijdstip is herleefd, met ingang van welk tijd-

stip is dat dan het geval?

De A-G concludeert tot het stellen van prejudi-

ciële vragen, maar dan (eerst) aan de HvJEU 

(over uitleg van de Beschermingstermijnricht-

lijn 2006/116 en de Modellenrichtlijn 

1998/71/EG (zie onder 5.7, 5.22, 5.23 en 7)). 

Onder 1.1-1.14 merkt hij op dat sprake is van 

wisselwerking tussen vier rechtsordes: de 

auteursrechtelijke Unie, geschapen door het 

mondiale verdrag Berner Conventie, de Euro-

pese Unie, de Benelux-unie en het nationale 

auteursrecht, en schetst hij het juridische 

kader bij de aanvang van het geding. Onder 

2.11 geeft hij een overzicht van de geschilpun-

ten. Onder 3.3-3.10 bespreekt hij rechtspraak 

over wijziging van de partijaanduiding en 

oordeelt hij dat het verzochte herstel in dit 

geval moet worden toegestaan op de grond 

dat dit strookt met een goede procesorde.  

11

13 december 2013, 12/02738

(Mrs. C.A. Streefkerk, G. Snijders en G. de 

Groot; A-G mr. E.M. Wesseling-van Gent)

ECLI:NL:HR:2013:1884

Sint Maarten. Alimentatie. Motivering. HR: 

Het hof heeft onvoldoende inzicht gegeven 

in de feitelijke behoefte van het kind en de 

draagkracht van de man.

(BW Sint Maarten art. 1:397, 1:404 lid 1)

De vrouw, adv. mr. H.J.W. Alt, vs. de man, niet 

verschenen.

Feiten en procesverloop
Partijen leven gescheiden. Zij zijn gezamen-

lijk belast met het ouderlijk gezag over hun 

in 1996 geboren kind. 

De vrouw heeft het gerecht verzocht de man 

te veroordelen tot betaling van kinderali-

mentatie van US $ 2.000 per maand en tot 

betaling van schoolgeld. Het gerecht heeft 

het verzoek afgewezen. Het hof heeft de man 

veroordeeld tot betaling van US $ 450 per 

maand aan kinderalimentatie en tot betaling 

van schoolgeld en ziektekostenpremie. Het 

hof heeft overwogen dat de man zich 

akkoord heeft verklaard met een regeling 

waarbij hij in totaal ongeveer US $ 1.000 per 

maand betaalt, hetgeen voor het kind niet 

ongunstiger is dan voortvloeit uit de wettelij-

ke maatstaven, ook al heeft de moeder in het 

geheel geen draagkracht. Niet aannemelijk is 

geworden dat de man in het verleden minder 

bijdroeg dan overeenstemt met de wettelijke 

maatstaven, aldus het hof.

Hoge Raad
Het hof heeft onvoldoende inzicht gegeven 

in de feitelijke behoefte van het kind en de 

draagkracht van de man, zodat niet kan wor-

den beoordeeld of het maandelijks in totaal 

door de man te betalen bedrag van ongeveer 

US $ 1.000 voldoet aan de wettelijke maatsta-

ven alsmede of de vader in het verleden in 

overeenstemming met de wettelijke maatsta-

ven heeft bijgedragen aan de kosten van 

levensonderhoud van het kind. 

Volgt vernietiging en terugwijzing, overeen-

komstig de conclusie van de A-G.

De A-G noemt in voetnoot 7 rechtspraak over 

de aan alimentatiebeschikkingen te stellen 

motiveringseisen.  

12

13 december 2013, 13/00861

(Mrs. F.B. Bakels, A.M.J. van Buchem- 

Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heister-

kamp en G. de Groot; A-G mr. J. Wuisman)

ECLI:NL:HR:2013:1910

Prejudiciële vraag. Surseance van betaling. 

Stil pandrecht. Fiscus. Nadat aan een 

 schuldenaar voorlopige surseance van beta-

ling is verleend, eist de bank tijdens de 

afkoelingsperiode de stil verpande roeren-

de zaken op die zich in het bedrijfspand 

van de schuldenaar bevinden. Nadat de 

schuldenaar failliet is verklaard verkoopt 

de curator de zaken aan een doorstartende 

partij en houdt hij een deel van de 

opbrengst achter ten behoeve van de fiscus. 

HR: De in art. 241c lid 2 Fw aan derde-recht-

hebbenden geboden bescherming geldt niet 

(overeenkomstig) ten behoeve van de hou-

der van een stil pandrecht op een zaak van 

de belastingschuldige.

(Fw art. 241a lid 1, 241c lid 2; BW art. 3:237 

lid 3, 3:276; Iw art. 18, 21 lid 2, 22 lid 3, 22bis)

Rabobank en DLL, adv. mr. J. de Bie  Leuveling 

Tjeenk, vs. mr. A.A.M. Deterink q.q., curator 

in het faillissement van Danvo, niet 

 verschenen.

Feiten en procesverloop
Danvo dreef een onderneming die broodpro-

ducten vervaardigde en werd gefinancierd 

door Rabobank en DLL, die in dat kader een 

(eerste of tweede) stil pandrecht hadden ver-

kregen op de inventaris, de voorraden en een 

automatiseringslijn. Deze roerende zaken 

waren eigendom van Danvo en bevonden 

zich in haar bedrijfspand. Danvo is in finan-

ciële problemen geraakt. Rabobank en DLL 

hebben de financieringen opgezegd. Op 15 

september 2011 heeft de rechtbank voorlopi-

ge surseance van betaling aan Danvo ver-

leend en op de voet van art. 241a Fw een 

afkoelingsperiode gelast van twee maanden. 

Op 16 september 2011 hebben Rabobank en 

DLL hun vorderingen opgeëist en Danvo bij 

exploot gesommeerd de verpande zaken af te 

geven. De bewindvoerder heeft dit geweigerd 

met een beroep op de afkoelingsperiode. Op 

22 september 2011 is Danvo in staat van fail-

lissement verklaard. Met instemming van 

Rabobank en DLL heeft de curator de verpan-

de zaken verkocht en geleverd aan een door-

startende partij. De curator heeft een deel 

van de netto-opbrengst aan Rabobank en DLL 

betaald, maar circa € 140.000 achtergehou-

den ten behoeve van de fiscus. 

In dit geding hebben Rabobank en DLL gevor-
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derd dat voor recht wordt verklaard dat zij 

zich op de volledige opbrengst van de aan 

hen verpande bodemzaken kunnen verhalen 

en dat een eventueel fiscaal voorrecht niet 

aan hen kan worden tegengeworpen. De 

rechtbank heeft aan de Hoge Raad de preju-

diciële vraag gesteld of art. 241c lid 2 Fw 

aldus dient te worden uitgelegd dat deze 

bepaling ook geldt ten behoeve van een der-

de die een stil pandrecht heeft op een aan de 

schuldenaar toebehorende zaak en aanspraak 

maakt op afgifte daarvan.

Hoge Raad
Bij de beantwoording van de prejudiciële 

vraag wordt het volgende vooropgesteld.

Indien ten aanzien van de belastingschuldige 

surseance van betaling wordt uitgesproken, 

en tevens op de voet van art. 241a lid 1 Fw 

een afkoelingsperiode wordt gelast, kan een 

derde-rechthebbende, bijvoorbeeld een 

 eigenaar, of een houder van een pandrecht 

op een zaak die niet toebehoort aan de belas-

tingschuldige, in beginsel niet zijn bevoegd-

heid uitoefenen tot opeising van zaken die 

zich in de macht van de schuldenaar bevin-

den. De ontvanger is echter tijdens de afkoe-

lingsperiode nog wel bevoegd om, zolang die 

zaken zich op de bodem van de belasting-

schuldige bevinden, daarop bodembeslag als 

bedoeld in art. 22 lid 3 Iw te leggen, hetgeen 

zou meebrengen dat hij zich met voorrang 

boven de derde op die zaken kan verhalen 

(art. 21 lid 2 Iw). Daarom heeft de wetgever 

in art. 241c lid 2 Fw ter bescherming van de 

derde bepaald (kort gezegd) dat een bodem-

beslag niet kan worden tegengeworpen aan 

de hiervoor bedoelde derde-rechthebbende 

op de zaak, indien deze bij deurwaardersex-

ploot aanspraak heeft gemaakt op afgifte 

daarvan voordat het beslag was gelegd. 

In HR 17 oktober 2008, 

ECLI:NL:HR:2008:BE7451, NJ 2009/92 (Singu-

lus/Memox) is geoordeeld dat een soortgelij-

ke regel als neergelegd in art. 241c lid 2 Fw 

reeds gold voordat deze bepaling was inge-

voerd. Daartoe is onder meer overwogen dat 

de strekking van de afkoelingsperiode is om 

de curator dan wel de bewindvoerder in de 

gelegenheid te stellen zijn beleid te bepalen 

ten aanzien van de vraag welke zaken hij in 

elk geval voor de boedel wil behouden. De 

afkoelingsperiode strekt dus niet (mede) 

ertoe om de ontvanger in staat te stellen zich 

door het leggen van bodembeslag een betere 

positie te verschaffen dan waarin hij zou 

hebben verkeerd indien de afkoelingsperiode 

niet in de weg zou hebben gestaan aan het 

opeisen door de derde-rechthebbende (in het 

geval van het Singulusarrest: de lessor) van 

de hem toebehorende zaak. In het licht van 

het vorenoverwogene stelt de prejudiciële 

vraag aan de orde of de in art. 241c lid 2 Fw 

neergelegde regel, op soortgelijke gronden 

als in het Singulusarrest vermeld, ook dient 

te gelden in gevallen als het onderhavige, 

waarin niet door een derde-rechthebbende 

bij deurwaardersexploot aanspraak wordt 

gemaakt op afgifte van de zaak, maar door de 

houder van een stil pandrecht op een aan de 

belastingschuldige toebehorende zaak.

Naar de bedoeling van de wetgever ziet art. 

241c Fw uitsluitend op het geval van opei-

sing van een aan een ander dan de belasting-

schuldige toebehorende zaak, en dus niet 

mede op het geval dat de houder van een stil 

pandrecht op een aan de belastingschuldige 

toebehorende zaak, deze op de voet van art. 

3:237 lid 3 BW opeist. Dat volgt uit de tekst 

van art. 241c Fw. Het volgt ook uit de daarop 

(mede in verbinding met art. 63c Fw) gege-

ven toelichting (Kamerstukken II 1999-2000, 

27244, nr 3, p. 18). Ook overigens bestaat 

onvoldoende aanleiding om art. 241c lid 2 Fw 

in een geval als het onderhavige (overeen-

komstig) toe te passen. Tussen het onderha-

vige, en het in de zaak Singulus/Memox 

berechte, geval bestaat immers het wezenlij-

ke verschil dat in het Singulusarrest de zaak 

van een derde-eigenaar tegen diens wil 

‘instond voor’ de belastingschulden van zijn 

contractuele wederpartij, terwijl het in het 

onderhavige geval gaat om een zaak van de 

belastingschuldige zelf en de ontvanger daar-

op dus, evenals iedere andere schuldeiser, 

verhaal heeft op de voet van art. 3:276 BW.

Ten slotte is van belang dat het nieuwe art. 

22bis Iw, in werking getreden op 1 januari 

2013, (kort gezegd) bepaalt dat pandhouders 

en andere derde-rechthebbenden op een 

bodemzaak mededeling moeten doen aan de 

ontvanger van het voornemen hun rechten 

met betrekking tot de bodemzaak uit te oefe-

nen, en vervolgens gedurende vier weken 

geen handelingen mogen verrichten waar-

door de ontvanger wordt beperkt in zijn 

recht met betrekking tot de bodemzaak. Dit 

artikel is ingevolge lid 18 van overeenkomsti-

ge toepassing tijdens de afkoelingsperiode, 

waarmee ook de afkoelingsperiode tijdens 

een surseance is bedoeld. Dat laatste brengt 

mee dat de in art. 241c lid 2 Fw aan derde-

rechthebbenden geboden bescherming door 

de wetgever in belangrijke mate is ingeperkt. 

In dat licht bestaat te minder aanleiding art. 

241c lid 2 Fw overeenkomstig van toepassing 

te achten op het onderhavige geval. 

Volgt als antwoord dat de in art. 241c lid 2 

Fw neergelegde regel niet (overeenkomstig) 

geldt ten behoeve van de houder van een stil 

pandrecht op een zaak van de belasting-

schuldige.

De A-G concludeert tot beantwoording in 

andere zin. Hij ziet geen relevant verschil tus-

sen het geval van de derde-eigenaar en het 

geval van de derde-stil pandhouder (6.1.2-

6.1.6).  

Hoge Raad (strafkamer)
Deze rubriek wordt verzorgd door prof. mr. 

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

straf(proces)recht Radboud Universiteit 

 Nijmegen.
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3 december 2013, nr. 12/02680  

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

 Splinter-van Kan en W.F. Groos)

(na conclusie van A-G mr. P.C. Vegter, 

 strekkende tot vernietiging en tot terugwij-

zing; adv. mr. C. Eenhoorn, Groningen)

ECLI:NL:HR:2013:1560

 

Noodweer art. 41 Sr: in casu niet begrijpelij-

ke motivering nu bewezen is verklaard dat 

de verdachte het slachtoffer ‘met een hamer 

op/tegen het hoofd heeft geslagen’ terwijl 

het hof bij zijn beoordeling van de gerecht-

vaardigdheid van die handelwijze heeft 

overwogen dat ‘de verdachte en de zijnen’ 

de dreiging eenvoudig op een minder dras-

tische manier het hoofd hadden kunnen en 

moeten bieden dan door het slachtoffer ‘te 

beschieten’.

(Sr art. 41) 

Inleiding:
Ten laste van de verdachte is bewezenver-

klaard dat hij – kort gezegd – ter uitvoering 

van het door verdachte voorgenomen mis-

drijf, opzettelijk een persoon genaamd 

[betrokkene 1], van het leven te beroven, met 

dat opzet [betrokkene 1] met een hamer op/

tegen het hoofd heeft geslagen, terwijl de uit-

voering van dat voorgenomen misdrijf niet 

is voltooid. 

Het hof gaat uit van de volgende feitelijke 

gang van zaken. Enige tijd voor het incident 

op 19 mei 2011 ontstaat er onenigheid tussen 

[betrokkene 1] en medeverdachte [medever-

dachte]. Het conflict tussen hen vindt zijn oor-

zaak in het verwijderen van een laminaatvloer 

uit een huurflat die [medeverdachte] samen 

met zijn toenmalige vriendin [betrokkene 2] 

huurde. Nadien heeft [betrokkene 2] een rela-

tie gekregen met [betrokkene 1]. De lami-

naatvloer is door [betrokkene 1] uit de flat 

verwijderd. Via een sms-bericht aan [medever-

dachte] geeft [betrokkene 1] te kennen dat hij 

van mening is dat hij, als vergoeding voor het 

verwijderen van de laminaatvloer, recht heeft 

op 2000 euro. Ook via een kennis en familiele-
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den komt [medeverdachte] ter ore dat [betrok-

kene 1] een vordering op hem meent te 

 hebben. Hierbij wordt dreigende taal gebruikt. 

[Medeverdachte] is van mening dat hij het 

geldbedrag niet hoeft te betalen. Toch zit hij 

met het conflict in zijn maag. [Medeverdach-

te] wendt zich op 18 mei 2011 tot zijn oom, 

verdachte, en bespreekt het conflict dat hij 

heeft met [betrokkene 1].  Verdachte besluit 

naar aanleiding van dat gesprek om te bemid-

delen en neemt telefonisch contact op met 

[betrokkene 2]. Het gesprek tussen [betrokke-

ne 2] en verdachte loopt hoog op en [betrok-

kene 1] mengt zich op een gegeven moment 

in het gesprek. Tussen verdachte en [betrokke-

ne 1] wordt over en weer gescholden. Uitein-

delijk doet verdachte aan [betrokkene 1] het 

voorstel om langs te komen in zijn woning 

aan de [a-straat] 10 te Hoogkerk om een en 

ander uit te praten. De verhoudingen tussen 

[betrokkene 1] enerzijds en verdachte en 

[medeverdachte] anderzijds zijn aldus 

 verstoord. Met het oog op een mogelijke 

 confrontatie met [betrokkene 1] voorziet 

[medeverdachte] zich op 18 mei 2011 van een 

vuurwapen. Op 19 mei 2011 belt [betrokkene 

1] naar verdachte met de mededeling dat hij 

die avond zal langskomen om zijn geld op te 

halen. Nadat verdachte enige tijd in zijn 

woning op nummer 10 op [betrokkene 1] 

heeft gewacht, besluit hij om naar de woning 

van zijn zus op nummer 4, tevens de woning 

van [medeverdachte], te gaan. Daar zijn ook de 

broer, [betrokkene 3], en drie neven, waaron-

der [betrokkene 4] en [betrokkene 5], van 

 verdachte aanwezig. Zij staan allen in de tuin 

van de woning op nummer 4 wanneer 

[betrokkene 1] samen met [betrokkene 6] in 

een auto komt aanrijden. Verdachte heeft op 

dat moment reeds een hamer in handen. 

[betrokkene 1] stapt uit de auto, loopt de tuin 

in, maakt zich daarbij breed en is opgefokt. 

[betrokkene 6] blijft in de auto wachten. 

[betrokkene 1] vraagt wie [verdachte] is en 

wendt zich tot verdachte. Tussen hen is er een 

verbale confrontatie. [betrokkene 1] loopt op 

enig moment weer terug naar de auto en 

stopt bij de kofferbak. [betrokkene 6] zit nog 

steeds op de bestuurdersstoel. [Betrokkene 1] 

verzoekt hem meermalen op dwingende toon 

om (van binnenuit) de kofferbak van de auto 

te openen. De spanning loopt hoog op. 

 Verdachte, medeverdachte en de neven van 

verdachte lopen in de richting van [betrokke-

ne 1]. [Betrokkene 3] probeert [betrokkene 6] 

ervan te weerhouden om de kofferbak te ope-

nen. [Medeverdachte] schiet meermalen in de 

richting van [betrokkene 1], waarbij [betrokke-

ne 1] eenmaal in zijn rechterschouder wordt 

geraakt. Een andere kogel wordt later aange-

troffen in de deurstijl van het linkervoorpor-

tier van de auto. Tevens wordt [betrokkene 1] 

op enig moment op zijn hoofd geslagen door 

verdachte met de hamer. [Betrokkene 1] rent 

weg en de groep van verdachte en [medever-

dachte] gaat vervolgens achter hem aan. 

[Betrokkene 6] rijdt in zijn auto weg, komt 

[betrokkene 1] op enig moment tegen en rijdt 

met hem naar het ziekenhuis. In het zieken-

huis wordt geconstateerd dat [betrokkene 1] 

een schotverwonding in zijn rechterschouder 

heeft, vlak boven het sleutelbeen, dat de kogel 

zich nog in het weefsel bevindt en dat hij een 

barstwond heeft aan de linkerzijde (slaapre-

gio) van zijn hoofd.

Namens verdachte is bepleit dat hij het ten 

laste gelegde heeft begaan uit zelfverdedi-

ging. Het hof overweegt onder meer: ‘Het hof 

gaat bij de beoordeling of aan verdachte een 

beroep op noodweer toekomt, uit van de fei-

telijke gang van zaken, zoals hiervoor door 

het hof is vastgesteld. […] Naar het oordeel 

van het hof is aannemelijk geworden dat die 

situatie onder de gegeven omstandigheden 

als een dreigende onmiddellijke wederrechte-

lijke aanranding als bedoeld in artikel 41 Sr 

kan worden aangemerkt. Hiermee is echter 

geenszins gezegd dat het gerechtvaardigd 

was om [betrokkene 1] met een hamer op het 

hoofd te slaan. Die rechtvaardiging vergt 

immers dat is voldaan aan de vereisten van 

proportionaliteit en subsidiariteit. Voor de 

beoordeling daarvan is van belang dat, anders 

dan de verdediging meent, niet is komen vast 

te staan dat er door verdachte en de zijnen 

van moest of mocht worden uitgegaan dat de 

kofferbak een vuurwapen zou bevatten. Voor 

de juistheid van die veronderstelling ont-

breekt namelijk enig concreet aanknopings-

punt. Het hof gaat in dit verband voorbij aan 

de verklaringen van verdachte en [medever-

dachte] dat [betrokkene 1] iets geroepen zou 

hebben omtrent een ‘geweer’, nu het deze ver-

klaringen in het licht van de verklaringen van 

de overige aanwezigen niet geloofwaardig 

acht. Bovendien verdient vermelding dat de 

auto kort na het incident, in de parkeergarage 

nabij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis, 

in beslag is genomen en (daarna) is onder-

zocht. Daarbij is in de auto geen vuurwapen, 

munitie of enig ander wapen aangetroffen. 

Voorts neemt het hof in aanmerking dat de 

kofferbak dicht was en dicht bleef, dat ver-

dachte en de zijnen getalsmatig een evident 

overwicht hadden op het slachtoffer, terwijl 

zij zich bovendien zodanig dichtbij het slacht-

offer bevonden dat zij de dreiging eenvoudig 

op een minder drastische manier het hoofd 

hadden kunnen en moeten bieden dan door 

[betrokkene 1] te beschieten, bijvoorbeeld 

door hem bij de auto weg te trekken. Aan de 

vereisten van proportionaliteit en subsidiari-

teit is niet voldaan. De noodweersituatie 

 verschafte de verdachte dan ook geen recht-

vaardiging om op het slachtoffer te schieten 

gelijk hij heeft gedaan.’

Het middel klaagt dat het Hof het door de 

verdediging gedane beroep op noodweer 

heeft verworpen op gronden die deze verwer-

ping niet kunnen dragen.

Hoge Raad, onder meer:
2.3. Het middel slaagt. Het oordeel van het 

Hof dat het beroep op noodweer moet worden 

verworpen is niet begrijpelijk gemotiveerd, in 

aanmerking genomen dat is bewezenver-

klaard dat de verdachte het slachtoffer 

[betrokkene 1] met een hamer op/tegen het 

hoofd heeft geslagen, terwijl het Hof bij zijn 

beoordeling van de gerechtvaardigdheid van 

die handelwijze van de verdachte heeft over-

wogen dat ‘de verdachte en de zijnen (...) de 

dreiging eenvoudig op een minder drastische 

manier het hoofd hadden kunnen en moeten 

bieden dan door [betrokkene 1] te beschieten’ 

en dat de noodweersituatie de verdachte geen 

rechtvaardiging verschafte ‘om op het slacht-

offer te schieten gelijk hij heeft gedaan’.  
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3 december 2013, nr. 12/02689

(Mrs. A.J.A. van Dorst, W.F. Groos en  

V. van den Brink)

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

 Spronken, strekkende tot verwerping; adv. 

mr. R.J. Baumgardt, Spijkenisse)

ECLI:NL:HR:2013:1556

Smaadschrift door telastlegging van een 

bepaald feit art. 261 Sr: er is sprake van 

telastlegging van een ‘bepaald feit’ indien 

het feit op een zodanige wijze door de ver-

dachte is telastgelegd dat het een duidelijk 

te onderkennen concrete gedraging aan-

wijst. Daarvan is bijvoorbeeld géén sprake 

indien het ‘feit’ niet het gedrag van de 

betrokkene betreft maar een eigenschap 

die hem wordt toegedicht en evenmin, zo 

het wel gaat om diens gedrag, indien dat 

gedrag slechts in algemene termen wordt 

geduid en derhalve niet wordt toegespitst 

op een voldoende geconcretiseerde gedra-

ging. Seksuele gedragingen die op een film 

zichtbaar zijn, kunnen worden aangemerkt 

als voldoende geconcretiseerde gedragin-

gen en daarmee als ‘bepaalde feiten’ als 

bedoeld in art. 261 Sr.

(Sr art. 261) 

Inleiding:
Verdachte is veroordeeld omdat hij – kort 

gezegd – opzettelijk, door middel van het 

verspreiden en openlijk tentoonstellen van 

afbeeldingen, de eer en de goede naam van 
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[betrokkene 1] heeft aangerand door telast-

legging van bepaalde feiten, met het kenne-

lijke doel om daaraan ruchtbaarheid te 

geven, immers heeft verdachte met voormeld 

doel een film, waarop seksuele gedragingen 

zichtbaar zijn, terwijl dit filmpje de titel [A] 

heeft, waardoor de suggestie wordt gewekt 

dat die persoon [betrokkene 1] betreft, ten-

toongesteld en verspreid. 

Verdachte heeft verklaard dat hij dit filmpje, 

dat door hem van de naam ‘[A]’ was voorzien, 

aan ongeveer 10 personen via bluetooth 

heeft verzonden en het tevens aan een aantal 

personen, zijnde minder dan 10 personen, 

direct had laten zien, waaronder zijn moeder 

en [betrokkene 4], zijnde de baas van verdach-

te bij [B]. Voorts heeft verdachte verklaard dat 

dit filmpje door hem na ontvangst in dezelf-

de pauze op school in de aula aan meerdere 

personen is doorgezonden en dat het filmpje 

‘snel rond ging’. Blijkens diverse getuigenver-

klaringen heeft verdachte dit filmpje via zijn 

telefoon verzonden aan [betrokkene 6], 

[betrokkene 7], [betrokkene 3] en [betrokkene 

9], en in elk geval getoond aan [betrokkene 5], 

[betrokkene 6], [betrokkene 7], [betrokkene 

10], [betrokkene 11], [betrokkene 12] en 

[betrokkene 13]. Het hof overweegt: ‘Gelet op 

de uitgebreide, diverse en willekeurige 

samenstelling van de personen aan wie ver-

dachte het filmpje heeft verzonden en 

getoond, alsmede het feit dat het verzenden 

en het tonen van dit filmpje onder meer 

heeft plaatsgevonden binnen een schoolset-

ting waarbij, zoals verdachte heeft verklaard, 

dit filmpje ‘snel rond ging’, is naar het oordeel 

van het hof sprake van het ter kennis van het 

publiek brengen door verdachte. Daarmede 

acht het hof bewezen dat verdachte door het 

verzenden en tonen van dit filmpje rucht-

baarheid heeft gegeven als bedoeld in artikel 

261 van het Wetboek van Strafrecht.’

Het middel klaagt over het oordeel van het 

Hof dat sprake was van ‘telastlegging van 

bepaalde feiten’ in de zin van art. 261 Sr.

Hoge Raad, onder meer:
2.4. Vooropgesteld moet worden dat sprake is 

van telastlegging van een ‘bepaald feit’ als 

bedoeld in art. 261 Sr, indien het feit op een 

zodanige wijze door de verdachte is telastge-

legd dat het een duidelijk te onderkennen 

concrete gedraging aanwijst. Daarvan is bij-

voorbeeld geen sprake indien het ‘feit’ niet 

het gedrag van de betrokkene betreft maar 

een eigenschap die hem wordt toegedicht en 

evenmin, zo het wel gaat om diens gedrag, 

indien dat gedrag slechts in algemene ter-

men wordt geduid en derhalve niet wordt 

toegespitst op een voldoende geconcreti-

seerde gedraging. Het behoort tot de taak 

van de strafrechter om, afhankelijk van de 

precieze vormgeving van de door het open-

baar ministerie uitgebrachte tenlastelegging, 

zelfstandig - dus ook indien op dat punt geen 

verweer is gevoerd - te beoordelen of het 

bestanddeel ‘telastlegging van een bepaald 

feit’ als bedoeld in art. 261 Sr kan worden 

bewezenverklaard dan wel of het bewezen-

verklaarde het misdrijf van art. 261 Sr ople-

vert. (Vgl. HR 29 september 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BI1171, NJ 2009/541.)

2.5. Voor zover het middel ervan uitgaat dat 

seksuele gedragingen die op een film zicht-

baar zijn, niet kunnen worden aangemerkt 

als voldoende geconcretiseerde gedragingen 

en daarmee als ‘bepaalde feiten’ als bedoeld 

in art. 261 Sr, berust het op een onjuiste 

opvatting. Gelet hierop en in aanmerking 

genomen dat het Hof heeft vastgesteld dat 

door de naam die de verdachte aan de film 

- waarop blijkens de bewijsvoering seksuele 

gedragingen van een vrouw zichtbaar zijn 

- heeft gegeven de suggestie wordt gewekt 

dat in de film [betrokkene 1] zichtbaar is, 

getuigt het oordeel van het Hof dat de ver-

dachte de eer en de goede naam van [betrok-

kene 1] heeft aangerand door telastlegging 

van bepaalde feiten, niet van een onjuiste 

rechtsopvatting en is het niet onbegrijpelijk.

2.6. Het middel faalt.  
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3 december 2013, nr. 12/01278

(Mrs. W.A.M. van Schendel, B.C. de Savornin 

Lohman en Y. Buruma)

(na conclusie van A-G mr. A.E. Harteveld, 

strekkende tot primair vernietiging voor 

zover daarbij het vonnis van de Politierech-

ter is vernietigd en tot niet-ontvankelijk-

verklaring van het Openbaar Ministerie in 

de vervolging en subsidiair tot vernietiging 

en tot terugwijzing; adv. mr. D.E. Wiersum, 

Amsterdam)

ECLI:NL:HR:2013:1561

Vervolging ter zake art. 231 Sr: aanvulling 

op HR 6 november 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BW9266. Richtlijn 

2004/83/EG geldt als een aanvulling op de 

aan vluchtelingen te bieden bescherming 

ingevolge het Vluchtelingenverdrag. Dat 

brengt mee dat een vreemdeling niet 

behoort te worden vervolgd wegens het 

onmiskenbaar in het kader van zijn vlucht 

in het bezit hebben of aangewend hebben 

van vervalste documenten wanneer aan die 

vreemdeling subsidiaire bescherming van-

wege de Richtlijn is geboden doordat hem 

een verblijfsvergunning is verleend op 

grond van art. 29 lid 1 onder b Vw 2000. 

(Vluchtelingenverdrag art. 31; Richtlijn 

2004/83/EG inzake minimumnormen voor 

de erkenning van onderdanen van derde 

 landen en staatlozen als vluchteling (Pb 

L 304/12); Sr art. 231; Vreemdelingenwet 

2000 art. 28 en 29) 

Inleiding:
Aan de verdachte is – kort gezegd – tenlaste-

gelegd dat hij ‘opzettelijk gebruik heeft 

gemaakt van een niet op zijn naam gesteld 

reisdocument, te weten een (nationaal) pas-

poort van Groot-Brittannië (voorzien van het 

nummer [001], op naam gesteld van [betrok-

kene], geboren op [geboortedatum] 1982), 

welk gebruik hierin bestond dat hij, verdach-

te, voornoemd document ter controle heeft 

aangeboden aan een ambtenaar belast met 

de uitoefening van de grensbewaking, 

althans aan een persoon belast met enig toe-

zicht op de Luchthaven Schiphol’ (art. 231 Sr).

De raadsvrouwe heeft betoogd dat de 

 verdachte niet mag worden vervolgd ter zake 

van het ten laste gelegde, omdat hij aan-

spraak kan maken op de bescherming van 

artikel 31 van het Vluchtelingenverdrag 

 (Verdrag van 28 juli 1951, Trb. 1951/131 en 

1954/88). Deze bepaling luidt: ‘The Contract-

ing States shall not impose penalties, on 

account of their illegal entry or presence, on 

refugees who, coming directly from a territo-

ry where their life or freedom was threat-

ened in the sense of article 1, enter or are 

present in their territory without authoriza-

tion, provided they present themselves with-

out delay to the authorities and show good 

cause for their illegal entry or presence.’ 

Het hof overweegt onder meer: ‘Het hof is 

van oordeel, gelet op het vorenstaande, dat 

de verdachte vanaf het moment dat hij in 

Pakistan arriveerde, niet meer in een noodsi-

tuatie verkeerde. Daarmee was er geen spra-

ke meer van de noodzaak voor het gebruik 

van reisdocumenten op naam van een ander. 

Dit blijkt ook uit de omstandigheid dat de 

verdachte op zijn eigen paspoort naar Malei-

sië is gereisd en ook daar kennelijk nog enige 

tijd zonder problemen heeft kunnen verblij-

ven en eventueel nog langer had kunnen 

verblijven als hij het had kunnen betalen. 

Vervolgens heeft de verdachte na aankomst 

in Nederland niet onverwijld een asielver-

zoek gedaan. Hij heeft daarmee gewacht tot-

dat bij controle op uitgaande reizigers voor 

een vlucht naar Londen de verdenking ont-

stond dat hij het paspoort van een ander 

gebruikte, hetgeen hij aanvankelijk ontkende. 

Gelet op het vorenstaande voldoet de ver-

dachte niet aan de voorwaarden van artikel 

31 Vluchtelingenverdrag, zodat hem de in 

dat artikel opgenomen bescherming tegen 

strafvervolging niet toekomt. De omstandig-
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heid dat de verdachte inmiddels een ver-

blijfsvergunning op humanitaire gronden (de 

zogenoemde B-status) van de Nederlandse 

autoriteiten heeft verkregen, maakt dit niet 

anders. Ook overigens is geen omstandigheid 

gesteld of gebleken op grond waarvan het 

Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk zou 

moeten worden verklaard in de strafvervol-

ging van de verdachte.’

Het middel klaagt over de verwerping door 

het Hof van het verweer strekkende tot niet-

ontvankelijkverklaring van het openbaar 

ministerie in de vervolging op grond van het 

bepaalde in art. 31 lid 1 Vluchtelingenverdrag.

Hoge Raad, onder meer:
2.5. Bij de beoordeling van het middel moet 

worden vooropgesteld dat, zoals de Hoge 

Raad in zijn arrest van 6 november 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BW9266 heeft beslist, uit de 

strekking van art. 31 Vluchtelingenverdrag 

voortvloeit dat het openbaar ministerie in de 

op art. 231 Sr gebaseerde vervolging van een 

verdachte die vreemdeling is en zich tegen 

de beschuldiging verweert met een beroep 

op de bescherming die deze verdragsbepa-

ling beoogt te bieden, slechts dan ontvanke-

lijk is indien onverwijld en zonder nader 

onderzoek door de strafrechter kan worden 

vastgesteld dat de stelling van de vreemde-

ling dat hij een vluchteling is in de zin van 

het Vluchtelingenverdrag ongegrond is. In 

dat arrest is overwogen dat de beslissing op 

een asielaanvraag, en dus ook het oordeel 

omtrent de aannemelijkheid van het aan de 

asielaanvraag ten grondslag liggende vlucht-

relaas, is voorbehouden aan de Minister en 

– na ingesteld beroep – aan de bestuursrech-

ter en dat, mede met het oog op het voorko-

men van tegenstrijdige uitspraken van de 

strafrechter en de bestuursrechter, de straf-

rechter zich in beginsel van een zelfstandig 

oordeel over het beroep van de vreemdeling 

op zijn vluchtelingenstatus moet onthouden.

2.6.1. In het onderhavige geval is door het 

Hof vastgesteld dat de uit Somalië afkomsti-

ge verdachte van Pakistan via Maleisië naar 

Nederland is gereisd en in het kader van zijn 

reis naar Nederland gebruik heeft gemaakt 

van een niet op zijn naam gesteld Brits pas-

poort. Uit de stukken van het dossier waar-

van ook het Hof heeft kennisgenomen blijkt 

dat de verdachte in Nederland een asielver-

zoek heeft gedaan en dat aan hem bij 

beschikking van de IND van 4 maart 2011 

een ‘verblijfsvergunning asiel voor bepaalde 

tijd’ als bedoeld in art. 28 Vw 2000 is ver-

leend op grond van art. 29, eerste lid onder b, 

Vw 2000.

2.6.2. Daarmee is, in lijn met de in de conclu-

sie van de Advocaat–Generaal onder 3.15 en 

3.16 genoemde Richtlijn 2004/83/EG van de 

Raad van 29 april 2004 inzake minimumnor-

men voor de erkenning van onderdanen van 

derde landen en staatlozen als vluchteling of 

als persoon die anderszins internationale 

bescherming behoeft, en de inhoud van de 

verleende bescherming (Pb L 304/12), aan de 

verdachte een zogenoemde subsidiaire vorm 

van bescherming geboden, die als een aan-

vulling moet worden beschouwd op de aan 

vluchtelingen op grond van het Vluchtelin-

genverdrag te bieden bescherming. Dat 

brengt mee dat de bescherming die krach-

tens de hiervoor onder 2.5 vermelde recht-

spraak van de Hoge Raad een vluchteling 

kan ontlenen aan de strekking van art. 31 

Vluchtelingenverdrag in de gevallen waarin 

nog niet definitief (afwijzend) is beslist op 

een door hem gedane (eerste) asielaanvraag, 

zich op overeenkomstige wijze behoort uit te 

strekken tot de vreemdeling aan wie de even 

genoemde subsidiaire vorm van bescher-

ming is geboden doordat hem een verblijfs-

vergunning op grond van art. 29, eerste lid 

onder b, Vw 2000 is verleend. Zo een vreem-

deling behoort niet strafrechtelijk te worden 

vervolgd wegens het onmiskenbaar in het 

kader van zijn reis naar Nederland in het 

bezit hebben of aangewend hebben van val-

se of vervalste documenten. Daaruit volgt 

dat het Hof het Openbaar Ministerie in de 

op art. 231 Sr gebaseerde strafvervolging van 

de verdachte niet-ontvankelijk had moeten 

verklaren.

2.7. Het middel is terecht voorgesteld.

2.8. Nu een nieuwe behandeling na ver- of 

terugwijzing niet tot een andere einduit-

spraak zou kunnen voeren dan hierna ver-

meld, zal de Hoge Raad zelf de zaak om 

 doelmatigheidsredenen afdoen.

Volgt vernietiging van de bestreden uit-

spraak behoudens voor zover daarbij het 

vonnis van de Politierechter is vernietigd, en 

niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar 

ministerie in de vervolging.  
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3 december 2013, nr. 13/00195

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

van Kan en Y. Buruma)

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

strekkende tot vernietiging en terugwij-

zing; OM-cassatie, tegengesproken door adv. 

mr. R.G.J. Laan, Hoorn)

ECLI:NL:HR:2013:1564

EU-conforme uitleg van begrip ‘afvalstoffen’ 

uit de Wet milieubeheer in het licht van 

EG-verordening 1013/2006 betreffende de 

overbrenging van afvalstoffen (EVOA): voor-

werpen waarvan de houder zich ontdoet of 

voornemens is zich te ontdoen zijn 

 afvalstoffen, ongeacht of zij bijvoorbeeld 

substantiële waarde hebben in het econo-

misch verkeer, op zichzelf voor hergebruik 

geschikt zijn of niet afgedankt en niet ver-

sleten zijn, en blijven dat totdat zij de sta-

tus van afvalstof hebben verloren.

(EG-Verordening 1013/2006 betreffende de 

overbrenging van afvalstoffen (EVOA) (PbEG 

L 190) art. 2; Richtlijn 2006/12/EG betreffen-

de afvalstoffen (PbEG L 114) art. 1; Richtlijn 

2008/98/EG betreffende afvalstoffen 

(PbEU2008, L 312); Wet milieubeheer art. 

10.55, 10.60).

Inleiding:
OM-cassatie. Verdachte is vrijgesproken van 

de op de Wet Milieubeheer gebaseerde ten-

lastelegging die – kort gezegd – inhoudt (feit 

1) dat zij te Rotterdam, althans in Nederland, 

in elk geval binnen het grondgebied van 

Europese Gemeenschap, tezamen en in ver-

eniging met een (of meer) ander(en), althans 

alleen, al dan niet opzettelijk, (een) 

handeling(en) heeft verricht als bedoeld in 

artikel 2 onder 35 sub a en/of b van Verorde-

ning (EG) Nr. 1013/2006 betreffende de over-

brenging van afvalstoffen en (feit 2) dat zij te 

Rotterdam en/of te Oldenzaal, althans in 

Nederland, al dan niet opzettelijk, huishou-

delijke apparaten waarvan de houder (s) zich 

had(den) ontdaan en die (deels) niet meer 

functioneerden, te weten onder meer friteu-

ses en/of klokken en/of koffiezetapparaten, 

in ieder geval bedrijfsafvalstoffen, heeft ver-

handeld, zonder vermelding als handelaar op 

de lijst van vervoerders, handelaars en 

bemiddelaars.

Het hof heeft betreffende de vrijspraak onder 

meer overwogen: ‘Ter terechtzitting is door 

de raadsman van de verdachte betoogd dat 

de inhoud van de in de tenlastelegging 

bedoelde container niet kan worden aange-

merkt als afvalstof in de zin van de Wet 

 Milieubeheer en de Verordening (EG) nr. 

1013/2006 betreffende de overbrenging van 

afvalstoffen (hierna: EVOA). […] Voor de 

omschrijving van hetgeen wordt bedoeld 

met ‘afvalstoffen’ – in de zin van de EVOA en 

de Wet Milieubeheer – wordt in artikel 2 van 

de EVOA verwezen naar de omschrijving in 

artikel 1, lid 1, onder a), van Richtlijn 

2006/12/EG. Daarin wordt bepaald: ‘afval-

stof ’: elke stof of elk voorwerp behorende tot 

de in bijlage I genoemde categorieën waar-

van de houder zich ontdoet, voornemens is 

zich te ontdoen of zich moet ontdoen (zie 

thans: artikel 3, aanhef en onder 1, van Richt-

lijn 2008/98/EG). […] De container bevatte 

(nagenoeg) nieuwe producten die in het land 

van bestemming zonder voorafgaande wijzi-
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ging in de aard, samenstelling en vorm en 

zonder bewerking konden worden gebruikt. 

Dat er bij een deel van goederen een kleine 

reparatie nodig was, doet daaraan niet af. 

Evenmin vormde de container een ongeor-

dende vergaarbak van zeer verschillende pro-

ducten. De inhoud van de container was 

beperkt tot koffiezetapparaten, klokken en 

frituurpannen, die voor een groot deel nog 

in hun originele verpakking zaten verpakt. 

Voorts acht het hof van belang dat de pro-

ducten op het moment van het ongedaan 

maken van de aankoop door de consument 

en de verkoop door de detaillist nog een sub-

stantiële, positieve marktwaarde hadden en 

nog volledig in het handelsverkeer als voort-

zetting van het distributieproces waren (ver-

gelijk: gebruikte automobielen tot twee jaar 

oud). Ook de afnemer in het land van 

bestemming zou een daarmee corresponde-

rende prijs betalen. De container bevatte 

geen residu(en) van een productieproces van 

een andere stof, noch kwam de inhoud van 

de container voor geen enkel ander gebruik 

dan verwijdering in aanmerking. Van een last 

waarvan de houder zich wilde ontdoen was 

bij de producten in de onderhavige container 

geen sprake. Een en ander tezamen brengt 

met zich dat het naar het oordeel van het hof 

in dit geval – gelet op alle omstandigheden 

die in deze zaak naar voren zijn gekomen – 

niet gaat om stoffen of voorwerpen die 

beantwoorden aan de omschrijving van het 

begrip afvalstof in de zin van de EVOA. Gelet 

op het voorgaande is geen handeling verricht 

als bedoeld in artikel 2 onder 35 van de 

EVOA, noch sprake van bedrijfsafvalstoffen 

zoals bedoeld in het onder 2 tenlastegelegde. 

Derhalve is niet wettig en overtuigend bewe-

zen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 is 

ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan 

behoort te worden vrijgesproken. Voor het 

stellen van een prejudiciële vraag aan het 

Hof van Justitie EU, zoals door de raadsman 

verzocht, acht het hof geen termen aanwezig.’

Het cassatiemiddel van het openbaar minis-

terie komt op tegen het oordeel van het Hof 

dat de in de tenlastelegging bedoelde elektri-

sche en/of elektronische huishoudelijke 

apparaten niet kunnen worden aangemerkt 

als afvalstoffen.

Hoge Raad, onder meer:
2.5.1. De tenlastelegging van feit 1 en die van 

feit 2 zijn toegesneden op de Wet Milieube-

heer. De daarin voorkomende term (bedrijfs) 

‘afvalstoffen’ moet telkens geacht worden 

aldaar te zijn gebezigd in dezelfde betekenis 

als daaraan toekomt in de Wet milieubeheer.

2.5.2. Het Hof heeft terecht tot uitgangspunt 

genomen dat voor de uitleg van het begrip 

‘afvalstoffen’ in de Wet milieubeheer moet 

worden aangesloten bij de in art. 1, eerste lid 

onder a, van de Richtlijn 2006/12/EG betref-

fende afvalstoffen (PbEG L 114) gegeven 

omschrijving, te weten: of de houder zich van 

de stof of het voorwerp ontdoet, voornemens 

is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

2.5.3. Het Hof heeft voor de uitleg van het 

begrip ‘afvalstoffen’ mede verwezen naar het-

geen is bepaald in de Richtlijn 2008/98/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 

19 november 2008 betreffende afvalstoffen 

en tot intrekking van een aantal richtlijnen 

(PbEU 2008, L 312). Deze Richtlijn heeft met 

ingang van 12 december 2010 – na de tijd-

stippen waarop de tenlasteleggingen zien – 

de Richtlijn 2006/12/EG vervangen. Deze ver-

vanging getuigt niet van een gewijzigd 

inzicht van de wetgever omtrent de straf-

waardigheid van de voor de inwerkingtreding 

van de nieuwe Richtlijn begane strafbare fei-

ten (vgl. ECLI:NL:HR:2012:BU3988, rov. 3.2.3). 

De Richtlijn 2008/98/EG beoogt blijkens de 

preambule een verduidelijking te geven van 

hetgeen ten aanzien van het begrip ‘afval-

stoffen’ reeds in de Richtlijn 2006/12/EG hier-

over is bepaald en beoogt in het bijzonder de 

definitie van de term ‘afvalstoffen’ te specifi-

ceren wanneer, voor zover hier van belang, 

een bepaalde stof niet langer een afvalstof is 

(einde-afval fase). Deze specificatie is in 

essentie ook onder het regime van de Richt-

lijn 2006/12/EG in de rechtspraak van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie ont-

wikkeld. Daarom kan en mag ook de Richtlijn 

2008/98/EG bij de uitleg van het begrip 

‘afvalstoffen’ worden betrokken.

2.5.4. De volgende bepalingen van de Richt-

lijn 2008/98/EG zijn van belang. […] [artikel 3 

en artikel 6, PHvK]. 

2.6.1. Het Hof heeft geoordeeld dat de in de 

tenlastelegging bedoelde elektrische en/of 

elektronische huishoudelijke apparaten geen 

stoffen of voorwerpen betreffen die beant-

woorden aan de omschrijving van het begrip 

‘afvalstof ’’. Dat oordeel berust in het bijzon-

der op de in zijn overwegingen gedane 

 vaststellingen, die erop neerkomen dat de 

onderhavige container geen productie- of 

consumptieresiduen, noch afgedankte versle-

ten tweedehands goederen bevatte, doch dat 

de container ‘(nagenoeg) nieuwe producten;’ 

bevatte ‘die in het land van bestemming 

 zonder voorafgaande wijziging in de aard, 

samenstelling en vorm en zonder bewerking 

konden worden gebruikt’, en dat daaraan niet 

afdoet ‘dat er bij een deel van de goederen 

een kleine reparatie nodig was’. Het Hof heeft 

voorts geoordeeld dat van een last waarvan 

de houder zich wilde ontdoen bij deze pro-

ducten geen sprake was en daarbij in het bij-

zonder van belang geacht dat de producten 

nog een substantiële, positieve marktwaarde 

hadden en het niet ging om producten die 

voor geen enkel ander gebruik dan verwijde-

ring in aanmerking kwamen.

2.6.2. Het Hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld 

dat het voor het antwoord op de vraag of 

sprake is van een ‘afvalstof ’ niet eerst behoef-

de vast te stellen of de houders van wie de 

verdachte de voorwerpen heeft betrokken 

zich van de desbetreffende voorwerpen heb-

ben ontdaan of voornemens waren zich daar-

van te ontdoen. Dat oordeel geeft, mede in 

het licht van de in de conclusie van de Advo-

caat-Generaal in de noten 7 tot en met 10 

vermelde jurisprudentie van het Hof van 

 Justitie van de Europese Unie, blijk van een 

onjuiste, want te beperkte uitleg van het 

begrip ‘afvalstof ’ in de zin van art. 1, eerste 

lid onder a, Richtlijn 2006/12/EG. Voorwer-

pen waarvan de houder zich ontdoet of 

 voornemens is zich te ontdoen zijn immers 

afvalstoffen, ongeacht of zij bijvoorbeeld sub-

stantiële waarde hebben in het economisch 

verkeer, op zichzelf voor hergebruik geschikt 

zijn of niet afgedankt en niet versleten zijn, 

en blijven dat totdat zij de status van afval-

stof hebben verloren.

Voorts is het oordeel van het Hof dat (al) de 

voorwerpen zonder voorafgaande wijziging 

in de aard, samenstelling en vorm en zonder 

bewerking in het land van bestemming kon-

den worden hergebruikt niet begrijpelijk 

gemotiveerd, nu het Hof ervan is uitgegaan 

dat bij een deel van de producten nog enige 

reparatie nodig was en het Hof niet ervan 

blijk heeft gegeven te hebben onderzocht of 

de producten zullen worden hergebruikt zon-

der dat (ook overigens) een verdere voorbe-

handeling nodig is als omschreven in art. 3 

onder 16 van de Richtlijn 2008/98/EG.

2.6.3. Het middel is terecht voorgesteld.

Volgt vernietiging en terugwijzing.

A-G Machielse, onder meer:
In wezen worden afvalstoffen erdoor geken-

merkt dat de houder zich van hen ontdoet, 

wil ontdoen of zich moet ontdoen. Het werk-

woord zich ontdoen, dat het toepassingsge-

bied van het begrip afvalstof bepaalt, kan 

niet restrictief worden uitgelegd gelet op de 

strekking van de Europese wetgeving die op 

afvalstoffen betrekking heeft, te weten de 

bescherming van de gezondheid van de 

mens en het milieu. 7

Het oogmerk waarmee de houder zich van 

stoffen of voorwerpen ontdoet is niet bepa-

lend voor de kwalificatie tot afval. De 

bescherming van de gezondheid van mens 

en milieu zou in gevaar kunnen worden 

gebracht wanneer de toepasselijkheid van de 

regels van het oogmerk van de houder zou 

afhangen. Er kan dus sprake zijn van het zich 

ontdoen van voorwerpen en daarmee van 
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afvalstoffen ook als de houder niet het oog-

merk heeft om ieder hergebruik van de stof 

of het voorwerp door anderen onmogelijk te 

maken. 8

Ook voorwerpen die voor economisch herge-

bruik geschikt zijn kunnen afval zijn.9 Zelfs 

kunnen voorwerpen en stoffen, waarvan de 

eigenaar afstand doet, afval zijn ook al heb-

ben zij een commerciële waarde en worden 

zij voor handelsdoeleinden opgehaald met 

het oog op hergebruik.10

Naar mijn mening gold dit onder Richtlijn 

2006/12/EG en is dit stelsel door Richtlijn 

2008/98/EG niet gewijzigd. Richtlijn 2008/98/

EG expliciteert slechts wat eerder werd 

geacht besloten te liggen in Richtlijn 

2006/12/EG. De inhoud van het begrip ‘afval-

stoffen’ is ongewijzigd gebleven. Enkel is 

onder woorden gebracht wat recycling, herge-

bruik enzovoorts inhoudt. Producten waar-

van men zich ontdoet of heeft ontdaan zijn 

afvalstoffen, ongeacht of zij nog een waarde 

vertegenwoordigen en ongeacht of zij versle-

ten zijn. Deze afvalstoffen kunnen worden 

gecontroleerd, schoongemaakt of gerepa-

reerd en aldus worden voorbereid voor her-

gebruik. Als deze voorwerpen zijn gecontro-

leerd, schoongemaakt of gerepareerd en weer 

voor hetzelfde doel kunnen worden gebruikt 

als waarvoor zij waren bedoeld, verliezen zij 

de kwaliteit van afvalstof.

Het hof heeft vastgesteld dat de container 

gevuld was met nieuwe en nagenoeg nu 

wordt er geen productie- of consumptieresi-

duen noch afgedankte, versleten tweede-

handsgoederen bevatte. De inhoud van de 

container zou in het land van bestemming 

zonder voorafgaande wijziging in de aard, 

samenstelling en vorm en zonder bewerking 

weer opnieuw kunnen worden gebruikt. 

Aldus heeft het hof mijns inziens aan het 

begrip ‘afvalstoffen’ een onjuiste uitleg gege-

ven door dat het niet heeft nagegaan of dege-

ne van wie verdachte voorwerpen trok zich 

van die voorwerpen wilde ontdoen. Evenmin 

heeft het hof nagegaan of de voorwerpen 

nog moesten worden schoongemaakt, gecon-

troleerd of gerepareerd alvorens zij zouden 

kunnen worden hergebruikt.

Het middel lijkt mij gegrond te zijn.

Deze conclusie strekt tot vernietiging van het 

bestreden arrest en tot terugwijzing van de 

zaak naar het Gerechtshof Den Haag tenein-

de op het bestaande beroep opnieuw te 

 worden berecht en afgedaan.  
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3 december 2013, nr. 12/03790

(Mrs. W.A.M. van Schendel, J. de Hullu en  

V. van den Brink)

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

kende tot verwerping;  

adv. mr. M.J.R. Roethof, Arnhem)

ECLI:NL:HR:2013:1572

Onverwijlde indiening vordering tot 

 herroeping voorwaardelijke invrijheidstel-

ling art. 15i lid 2 Sr: periode in casu van 

ruim zes weken voldoet aan de eis van 

onverwijldheid.

(Sr art. 15i)

Inleiding:
Het middel klaagt over het oordeel van het 

Hof dat de vordering van de Officier van 

J ustitie tot herroeping van de voorwaardelij-

ke invrijheidstelling als bedoeld in art. 15i, 

tweede lid, Sr ‘onverwijld’ is ingediend. Het 

Hof had de vordering van de Officier van 

 Justitie tot herroeping van de voorwaardelij-

ke invrijheidstelling toegewezen.

Bij vonnis van de rechtbank van 18 januari 

2010 werd veroordeelde veroordeeld tot een 

gevangenisstraf voor de duur van 30 maan-

den, met aftrek van voorarrest, over welke 

straf voorwaardelijke invrijheidstelling is ver-

leend per 1 juni 2011 over een detentieperio-

de van een derde deel van voornoemde straf, 

te weten 300 dagen. De officier van justitie 

heeft op 21 november 2011 gevorderd dat de 

voorwaardelijke invrijheidstelling wordt her-

roepen, nu veroordeelde zich niet aan de aan 

die voorwaardelijke invrijheidstelling verbon-

den algemene voorwaarde heeft gehouden. 

Het hof stelt vast dat het proces-verbaal van 

politie betreffende de feiten waarvoor veroor-

deelde thans in hoger beroep wordt veroor-

deeld op 6 oktober 2011 is binnengekomen 

bij het openbaar ministerie te Assen. De offi-

cier van justitie heeft op 21 november 2011 

de onderhavige vordering bij de rechtbank 

ingediend. De raadsvrouw van veroordeelde 

heeft betoogd dat dit niet ‘onverwijld’ kan 

worden genoemd, zoals bedoeld in artikel 15i 

lid 2 Sr, hetgeen haars inziens zou dienen te 

leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het 

openbaar ministerie in de vordering tot 

 herroeping van de voorwaardelijke invrij-

heidstelling dan wel afwijzing van deze vor-

dering. Het hof overweegt hierover: ‘Indien 

een proces-verbaal van politie binnenkomt 

bij een parket, dient dat proces-verbaal te 

worden beoordeeld en zo nodig aangevuld. 

Op grond van die beoordeling dient het 

openbaar ministerie een vervolgingsbeslis-

sing te nemen. Het hof vermag niet in te zien 

dat de daarmee in deze zaak gemoeide perio-

de van ruim zes weken – zoals door de raads-

vrouw is betoogd –niet zou voldoen aan de 

eis van onverwijldheid. In het van toepassing 

zijnde wetsartikel zijn geen criteria opgeno-

men, zodat de redelijkheid in deze leidraad 

dient te zijn. Hieraan is naar het oordeel van 

het hof voldaan.’

Hoge Raad, onder meer:
3.4. Het oordeel van het Hof dat de op 21 

november 2011 ingediende vordering tot 

herroeping van de voorwaardelijke invrij-

heidstelling in de onderhavige zaak ‘onver-

wijld’ is ingediend, geeft niet blijk van een 

onjuiste rechtsopvatting. Voorts is zijn oor-

deel toereikend gemotiveerd.

3.5. Het middel faalt.  
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3 december 2013, nr. 12/00454

(Mrs. W.A.M. van Schendel, B.C. de Savornin 

Lohman en Y. Buruma)

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

kende tot vernietiging uitsluitend voor 

zover geen beslissing is genomen omtrent 

de vorderingen van de benadeelde partijen, 

tot verwijzing in zoverre, en tot verwerping 

voor het overige; adv. mr. A.A. Franken, 

Amsterdam)

ECLI:NL:HR:2013:1567

Beslissing op vordering benadeelde partij 

art. 335 Sv: de Hoge Raad stelt ambtshalve 

vast dat de bestreden einduitspraak niet in 

stand kan blijven nu deze geen beslissing 

op de vorderingen van de benadeelde par-

tijen bevat. 

(Sv art. 335, 361, 415, 444) 

Hoge Raad, onder meer:
4. Ambtshalve beoordeling van de bestreden 

uitspraak

Blijkens de stukken van het geding hebben 

[betrokkene 1] en [betrokkene 2] zich in 

 eerste aanleg als benadeelde partijen in het 

strafgeding gevoegd. De Rechtbank heeft de 

benadeelde partijen niet-ontvankelijk ver-

klaard in hun vorderingen.

Bij de stukken van het geding bevindt zich 

7.  O.a. HvJ 15 juni 2000, ARCO Chemie Nederland e.a, 

C418/97 en C419/97, Jurispr. blz. I4475.

8.  HvJ 28 maart 1990, C-206/88, Jurisprudentie 1990 p. 

I-01461, Vessoso en Zanetti, paragraaf 10 e.v.

9.  HvJ 28 maart 1990, C-359/88, Jurisprudentie 1990 p. 

I-01509, Zanetti, paragraaf 12; HvJ 18 december 1997, 

C-129/96, Jurisprudentie 1997 p. I-07411, Inter-Environne-

ment Wallonie ASBL, paragraaf 31; HvJ 25 juni 1997, Juris-

prudentie 1997 p. I-03561, Tombesi, paragraaf 47.

10. HvJ 11 september 2003, Jurisprudentie 2003 p. I-08725, 

AvestaPolarit Chrome Oy, paragraaf 33; HvJ 1 maart 2007, 

C-176/05, KVZ retec GmbH, paragraaf 61.
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een ‘antwoordformulier slachtofferinforma-

tie’, dat blijkens een daarop geplaatst stempel 

op 25 juli 2011 – dus voor de terechtzitting 

in hoger beroep van 5 augustus 2011 – bij de 

griffie van het Hof is ingekomen. Aan dit for-

mulier is een door [betrokkene 1] mede als 

gemachtigde van haar zoon [betrokkene 2] 

ondertekend schrijven gehecht, dat is gericht 

aan het Parket bij het Hof. Dit schrijven 

houdt in dat de benadeelde partijen hun oor-

spronkelijke vorderingen wensen te handha-

ven.

De bestreden uitspraak bevat geen beslissing 

op de vorderingen van de benadeelde partij-

en. Ingevolge de art. 335 en 361, vierde lid, in 

verbinding met art. 415 Sv was het Hof 

gehouden omtrent de vorderingen van de 

benadeelde partijen een met redenen omkle-

de beslissing te nemen. De bestreden uit-

spraak ontbeert een dergelijke beslissing en 

kan daarom in zoverre niet in stand blijven.

Volgt vernietiging van de bestreden uit-

spraak uitsluitend voor zover daarbij geen 

beslissing is genomen op de vorderingen van 

de benadeelde partijen, terugwijzing opdat 

de zaak in zoverre op het bestaande hoger 

beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan 

en verwerping voor het overige.  
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3 december 2013, nr. 12/05885

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

van Kan en Y. Buruma)

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

strekkende tot verwerping;  

adv. mr. G.J. van Oosten, Amsterdam)

ECLI:NL:HR:2013:1575

Beklag aangaande beslag in context van 

rechtshulpverzoek tot teruggave van 

 voorwerpen aan buitenlandse rechtmatige 

eigenaar: Hoge Raad zet relevante 

 toetsingskader uiteen.

(Europees Verdrag aangaande de wederzijdse 

rechtshulp in strafzaken (Trb. 1965/10) art. 3; 

Overeenkomst betreffende de wederzijdse 

rechtshulp in strafzaken EU (Trb. 2000/96) 

art. 8; Sv art. 94, 94a, 94c, 116, 552a, 552h, 

552k; BW 3:86) 

Inleiding:
De Rechtbank heeft het door de klager inge-

diende klaagschrift, waarmee hij zich verzet 

tegen de kennisgeving van de Officier van 

Justitie voornemens te zijn ‘de in beslag 

genomen kunstwerken via de Noorse autori-

teiten te retourneren aan de Noorse recht-

hebbenden’, en teruggave verzoekt van de 

onder hem inbeslaggenomen schilderijen, 

ongegrond verklaard. 

Klager is eigenaar van Gallery [A]. Op 28 mei 

2010 zijn onder klager voornoemde schilde-

rijen inbeslaggenomen. Klager heeft de schil-

derijen op 26 mei 2010 gekocht van een 

Engelssprekende man die hem de schilderij-

en te koop aanbod. […] Op 27 mei 2010 is 

klager gebeld door een man afkomstig uit 

Hong Kong, die hem ook een schilderij van 

Sam Francis wilde verkopen. Klager vond het 

vreemd dat hem in zo’n korte tijd door twee 

verschillende mensen schilderijen van Sam 

Francis werden aangeboden. Na verder onder-

zoek is gebleken dat de schilderijen in Noor-

wegen zijn gestolen. De raadsvrouw van kla-

ger heeft in raadkamer gepersisteerd bij het 

klaagschrift tot teruggave van de schilderijen 

aan klager en ter aanvulling op het klaag-

schrift aangevoerd – kort samengevat – dat 

inbeslaggenomen voorwerpen volgens de 

hoofdregel worden teruggegeven aan degene 

onder wie zij in beslag zijn genomen. De offi-

cier van justitie heeft verklaard dat het straf-

vorderlijk belang zich niet verzet tegen 

opheffing van het beslag. De officier verzet 

zich tegen teruggave van de inbeslaggeno-

men schilderijen aan klager en heeft daartoe 

aangevoerd dat de Noorse autoriteiten in het 

kader van internationale rechtshulp om over-

legging van de schilderijen hebben verzocht, 

zodat zij deze aan de eigenaar kunnen terug-

geven. De officier van justitie heeft hiertoe 

een e-mail bericht van [betrokkene 1] van 8 

mei 2012 aan de rechtbank overgelegd. Niet 

klager, maar de Noorse eigenaar van wie de 

schilderijen zijn gestolen kan redelijkerwijs 

als rechthebbende van de schilderijen wor-

den aangemerkt.

De rechtbank overweegt onder meer het vol-

gende. ‘In de onderhavige procedure dient de 

rechtbank te beoordelen of het belang van 

strafvordering het voortduren van het beslag 

vordert, en zo neen, of klager redelijkerwijs 

als rechthebbende op het inbeslaggenomene 

kan worden aangemerkt. […] Uitgangspunt is 

dat de officier van justitie in geval van dief-

stal het inbeslaggenomene retourneert aan 

de oorspronkelijke eigenaar. De rechtbank, 

overweegt voorts dat wellicht thans niet dui-

delijk is wie als oorspronkelijke eigenaar 

dient te worden aangemerkt, de Noorse gale-

rie of de verzekeringsmaatschappij, maar dat 

nu de schilderijen door de Noorse autoritei-

ten zijn opgeëist, op grond van het intersta-

telijk vertrouwensbeginsel moet worden aan-

genomen dat de eigenaar de schilderijen bij 

de Noorse autoriteiten binnen drie jaar na de 

diefstal heeft opgeëist. Bij deze stand van 

zaken kan klager op het eerste gezicht rede-

lijkerwijs niet als rechthebbende worden aan-

gemerkt, ook als ervan wordt uitgegaan dat 

klager te goeder trouw was toen hij de vijf 

schilderijen kocht. Omdat klager in de uitoe-

fening van zijn beroep of bedrijf handelde, 

beschermt zijn goede trouw hem immers 

niet tegen een eis tot teruggave van de eige-

naar. Het beklag dient dan ook ongegrond te 

worden verklaard.’

Het cassatiemiddel komt op tegen de onge-

grondverklaring van het beklag.

Hoge Raad, onder meer:
2.4. Voor zover de Rechtbank in haar hiervoor 

in 2.2 weergegeven overwegingen als haar 

oordeel tot uitdrukking heeft gebracht dat de 

kennisgeving van de Officier van Justitie is 

gegrond op een rechtshulpverzoek waaraan 

op grond van art. 552k, eerste lid, Sv zoveel 

mogelijk het verlangde gevolg dient te wor-

den gegeven, wordt het volgende overwogen.

2.5. Zowel art. 3 van het Europees Verdrag 

aangaande de wederzijdse rechtshulp in 

strafzaken, gesloten te Straatsburg op 20 

april 1959 (Trb. 1965, 10), waarbij Noorwegen 

en Nederland zijn aangesloten, als art. 552h, 

tweede lid, Sv zien uitsluitend op de over-

dracht van stukken van overtuiging. Het door 

de Officier van Justitie bij de behandeling in 

raadkamer overgelegde e-mailbericht houdt 

niet een zodanig verzoek in.

Art. 8, eerste lid, van de Overeenkomst betref-

fende de wederzijdse rechtshulp in strafza-

ken tussen de lidstaten van de Europese 

Unie, gesloten te Brussel op 29 mei 2000 

(Trb. 2000, 96) (hierna: EU-Rechtshulpover-

eenkomst) houdt in dat de aangezochte lid-

staat, op verzoek van de verzoekende lidstaat 

en onverminderd de rechten van derden te 

goeder trouw, de voorwerpen die door een 

strafbaar feit zijn verkregen, ter beschikking 

kan stellen van de verzoekende lidstaat met 

het oog op de teruggave daarvan aan de 

rechtmatige eigenaar. Zo al moet worden 

aangenomen– nu Noorwegen geen EU-lid-

staat is – dat art. 8 lid 1 van de EU-Rechts-

hulpovereenkomst van toepassing is, is van 

belang dat de Memorie van Toelichting bij de 

goedkeuringswet van dat verdrag inhoudt:

‘Het rechtshulpverkeer is gericht op het 

behulpzaam zijn bij het opsporen en vervol-

gen van strafbare feiten en er zijn daarbij 

ook raakvlakken met het slachtoffer. Bijvoor-

beeld het horen van een slachtoffer als getui-

ge. Ook ten aanzien van strafrechtelijk in 

beslag genomen voorwerpen komt het voor 

dat de dader deze op onrechtmatige wijze 

heeft onttrokken aan de rechtmatige eige-

naar en volgt teruggave aan de laatste. Bij de 

overdracht van ten behoeve van het buiten-

land in beslag genomen voorwerpen wordt 

gewoonlijk bedongen dat deze na het vereis-

te strafvorderlijke gebruik worden terugge-
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zonden. Van die teruggave kan, ingevolge 

artikel 552p, derde lid, van het Wetboek van 

Strafvordering alleen worden afgezien wan-

neer duidelijk is dat de rechthebbende niet 

in Nederland verblijft.

In het eerste lid wordt voor het eerst rechts-

hulp uitsluitend met het oog op de teruggave 

van voorwerpen aan het slachtoffer geïntro-

duceerd. Slechts enkele lidstaten kennen dit 

type inbeslagneming. Het gaat daarbij wel 

om voorwerpen of goederen die door een 

strafbaar feit zijn verkregen. Deze bepaling 

houdt voor lidstaten, die deze vorm van inbe-

slagneming niet kennen, overigens geen ver-

plichting in tot invoering daarvan over te 

gaan – zo is ook in het toelichtend rapport 

vermeld. Aan de gronden voor inbeslagne-

ming opgenomen in artikel 94 van het 

 Wetboek van Strafvordering, te weten de 

waarheidsvinding, het aantonen van weder-

rechtelijke verkregen voordeel, verbeurdver-

klaring en onttrekking aan het verkeer en 

het conservatoir strafvorderlijke beslag, 

bedoeld in de artikelen 94a en 94c van het 

Wetboek van Strafvordering, blijkt dat door 

Nederland niet kan worden voldaan aan ver-

zoeken, waarvan de uitvoering zou neerko-

men op inbeslagneming uitsluitend met het 

oog op teruggave aan het slachtoffer in het 

buitenland. Wel is het mogelijk, wanneer er 

in Nederland een voorwerp om strafvorderlij-

ke redenen in beslag is genomen en een 

andere lidstaat ons verzoekt om ter beschik-

king stelling daarvan met het oog op terug-

gave aan het aldaar wonende slachtoffer, te 

bezien of daaraan kan worden voldaan. Een-

voudiger lijkt het om naar aanleiding van 

zulk een verzoek na te gaan of met toepas-

sing van artikel 116 van het Wetboek van 

Strafvordering teruggave aan het slachtoffer 

mogelijk is en vervolgens het slachtoffer 

rechtstreeks per brief over de teruggave en 

de wijze waarop dit zal geschieden te infor-

meren. Het antwoord aan de verzoekende 

lidstaat kan dan beperkt blijven tot een een-

voudig afloopbericht. De onderhavige bepa-

ling staat daaraan niet in de weg, want deze 

bevat niet de verplichting dat de feitelijke 

teruggave per se via de autoriteiten van de 

verzoekende lidstaat dient te verlopen.’ 

(Kamerstukken II 2001/02, 28350 (R 1720), nr. 

3, p. 13-14)

2.6. Uit het voorgaande volgt dat aan het 

Noorse rechtshulpverzoek tot teruggave van 

de schilderijen aan de rechtmatige eigenaar 

slechts kan worden voldaan indien het 

belang van strafvordering het voortduren 

van het beslag niet langer vordert en als ove-

rigens voldaan is aan het vereiste dat de 

beslagene op de voet van art. 116, tweede lid, 

Sv afstand van de schilderijen heeft gedaan, 

dan wel dat het klaagschrift van de beslage-

ne tegen de schriftelijke kennisgeving als 

bedoeld in art. 116, derde lid, Sv dat het 

openbaar ministerie voornemens is de 

 inbeslaggenomen voorwerpen te doen 

 teruggeven aan een ander dan de beslagene, 

ongegrond is verklaard.

2.7. Uit de kennisgeving van de Officier van 

Justitie dat hij voornemens is de onder de 

klager inbeslaggenomen schilderijen via de 

Noorse autoriteiten te doen teruggeven aan 

de oorspronkelijke eigenaar, de Noorse gale-

rie dan wel de verzekeringsmaatschappij, 

volgt dat het belang van strafvordering het 

voortduren van het beslag niet langer vor-

dert. Nu de klager tegen die kennisgeving op 

de voet van art. 552a Sv een klaagschrift 

heeft ingediend, dient de Rechtbank te 

beoordelen of degene aan wie de Officier van 

Justitie de schilderijen wil doen teruggeven, 

redelijkerwijs als rechthebbende van die 

schilderijen kan worden aangemerkt. Het 

gaat daarbij om een voorlopig oordeel 

omtrent de eigendoms- en bezitsrechten ten 

aanzien van die schilderijen (vgl. HR 28 sep-

tember 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823, NJ 

2010/654).

2.8. Voor het antwoord op de vraag of de 

Noorse galerie (of de betreffende verzeke-

ringsmaatschappij die in haar rechten is 

getreden) als rechthebbende van de schilde-

rijen moet worden aangemerkt, zoals de 

Rechtbank heeft geoordeeld, is bepalend of 

de Noorse galerie op de voet van art. 3:86, 

derde lid, BW de schilderijen binnen drie jaar 

te rekenen vanaf de dag van de diefstal als 

haar eigendom heeft opgeëist.

2.9. Het middel klaagt in het bijzonder over 

het oordeel van de Rechtbank dat de schilde-

rijen gestolen zijn en dat de Noorse galerie 

die als haar eigendom heeft opgeëist.

Het oordeel van de Rechtbank dat, nu niet 

betwist is dat aangifte van diefstal is gedaan, 

ervan kan worden uitgegaan dat de inbeslag-

genomen schilderijen van diefstal afkomstig 

zijn, is niet onbegrijpelijk.

Anders dan in de toelichting bij het middel is 

betoogd, brengt het vereiste dat de Noorse 

galerie binnen drie jaar na de diefstal de 

schilderijen als haar eigendom heeft opge-

eist, niet mee dat de Noorse galerie binnen 

die termijn een klaagschrift moet hebben 

ingediend. Voldoende is dat vaststaat dat de 

Noorse galerie zich binnen de vervaltermijn 

van drie jaren tot de Noorse politie of justitie 

heeft gewend en te kennen heeft gegeven de 

inbeslaggenomen schilderijen als haar eigen-

dom te willen opeisen. De Rechtbank heeft 

geoordeeld dat ‘op grond van het interstate-

lijk vertrouwensbeginsel’ moet worden aan-

genomen dat de bestolene de schilderijen bij 

de Noorse autoriteiten binnen drie jaar na de 

diefstal heeft opgeëist. Klaarblijkelijk heeft 

de Rechtbank haar oordeel doen berusten op 

het door de Officier van Justitie bij de behan-

deling in raadkamer gestelde Noorse rechts-

hulpverzoek en daaruit – niet onbegrijpe-

lijk – afgeleid dat de Noorse galerie aan de 

Noorse Officier van Justitie te kennen heeft 

gegeven de schilderijen als haar eigendom te 

willen opeisen.

2.10. Het voorgaande brengt mee dat het 

middel tevergeefs is voorgesteld.  

Raad van State
Deze rubriek wordt verzorgd door  

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

werkzaam bij de directie bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Volledige versies van 

deze uitspraken zijn te vinden op  

www.raadvanstate.nl.
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27 november 2013, nr. 201206146/1/R3

(Mrs. Scholten-Hinloopen, Slump, 

 Uylenburg)

ECLI:NL:RVS:2013:2104

Intrekking reconstructieplannen verdraagt 

zich niet met het stelsel van de Reconstruc-

tiewet concentratiegebieden.

(Reconstructiewet concentratiegebieden art. 

1, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 26; Wet inrichting lande-

lijk gebied art. 1, 2)

Uitspraak in het geding tussen: het college 

van burgemeester en wethouders van Sint 

Anthonis, het college van burgemeester en 

wethouders van Laarbeek en het college 

van burgemeester en wethouders van 

 Reusel-De Mierden (hierna tezamen: de 

gemeentebesturen) en 19 andere appellan-

ten en provinciale staten van Noord-Bra-

bant, de Staatssecretaris van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie (thans: de 

Staatssecretaris van Economische Zaken), 

en de Minister van Infrastructuur en 

 Milieu, verweerders.

Procesverloop
Bij besluit van 2 maart 2012, kenmerk 02/12 

E, (hierna: het intrekkingsbesluit) hebben 

 provinciale staten de reconstructieplannen 

Beerze-Reusel, Baronie, Boven-Dommel, Maas 

en Meierij, Meierij, De Peel en Peel en Maas 

en de correctieve herzieningen van voor-

noemde reconstructieplannen en de gebieds-

plannen Brabantse Delta en Wijde Biesch-

bosch ingetrokken. 

Bij besluit van 24 april 2012 hebben de staats-

secretaris en de minister goedkeuring ver-
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leend aan het intrekkingsbesluit. 

Tegen het intrekkingsbesluit en het daarmee 

samenhangende goedkeuringsbesluit hebben 

appellanten beroep ingesteld. (…)

Overwegingen
(…) 

1. Bij het intrekkingsbesluit hebben provinci-

ale staten onder meer besloten de reconstruc-

tieplannen en de correctieve herzieningen 

van deze reconstructieplannen in te trekken. 

Verder is hierin bepaald dat dit besluit in 

werking treedt daags nadat het bestreden 

besluit, na goedkeuring hiervan, op de voor-

geschreven wijze is bekend gemaakt, met uit-

zondering van de in de reconstructieplannen 

en in de correctieve herzieningen opgenomen 

begrenzing van de integrale zonering voor de 

intensieve veehouderij met inbegrip van de 

daarop betrekking hebbende onderbouwing 

en onderzoeken. De intrekking van deze 

begrenzing treedt op een nader door het col-

lege van gedeputeerde staten te bepalen 

datum in werking. 

2. Bij het besluit tot verlening van goedkeu-

ring hebben de staatssecretaris en de minis-

ter het intrekkingsbesluit in zijn geheel 

 goedgekeurd. 

(…) 

5.1. Onder 2 van het intrekkingsbesluit heb-

ben provinciale staten besloten de bij besluit 

van 22 april 2005 vastgestelde en met ingang 

van 29 juli 2005 in werking getreden recon-

structieplannen delen A en B Beerze-Reusel, 

Baronie, Boven-Dommel, Maas en Meierij, 

Meierij, De Peel en Peel en Maas in te trekken. 

Onder 3 hebben provinciale staten besloten 

de bij besluit van 27 juni 2008 vastgestelde 

en met ingang van 9 september 2008 in wer-

king getreden correctieve herziening recon-

structieplannen Beerze-Reusel, Baronie, 

Boven-Dommel, Maas en Meierij, Meierij, De 

Peel en Peel en Maas in te trekken. 

Onder 5 hebben provinciale staten besloten 

dat het besluit tot intrekking van de plannen 

als bedoeld onder 2 en 3 van het intrekkings-

besluit in werking treedt daags nadat dit 

besluit op de voorgeschreven wijze is bekend-

gemaakt, met uitzondering van de in de 

reconstructieplannen en de correctieve her-

ziening van de reconstructieplannen opgeno-

men begrenzing van de integrale zonering 

voor de intensieve veehouderij met inbegrip 

van de daarop betrekking hebbende onder-

bouwing en onderzoeken, waarbij de intrek-

king van bedoelde begrenzing op een nader 

door het college van gedeputeerde staten te 

bepalen datum in werking treedt. 

Onder 6 hebben provinciale staten besloten 

dat de begrenzing van de integrale zonering 

voor de intensieve veehouderij met inbegrip 

van de daarop betrekking hebbende onder-

bouwing en onderzoeken tot het moment dat 

de intrekking daarvan in werking treedt, 

geacht wordt het reconstructieplan te vormen 

als bedoeld in artikel 11 van de Rwc. 

5.2. Provinciale staten stellen zich op het 

standpunt dat het intrekkingsbesluit niet is 

genomen in strijd met de Rwc. Zij erkennen 

dat een expliciete wettelijke grondslag voor 

de intrekking van reconstructieplannen in de 

Rwc ontbreekt, doch dit brengt volgens hen 

niet met zich dat zij niet bevoegd zijn tot het 

nemen van het besluit. Onder verwijzing naar 

de uitspraak van de Afdeling van 29 februari 

2012, in zaak nr. 201002029/1/T1/R2, hebben 

provinciale staten ter zitting toegelicht dat 

na intrekking van de reconstructieplannen de 

provinciale structuurvisie, waarin het recon-

structiebeleid is neergelegd, als beleidskader 

fungeert. Blijkens het intrekkingsbesluit is 

met name de wens om duidelijkheid te schep-

pen over welk reconstructiebeleid van toepas-

sing is, aanleiding geweest voor de intrekking 

van de reconstructieplannen. Volgens provin-

ciale staten bestond hierover geen duidelijk-

heid, nu het reconstructiebeleid is neergelegd 

in de reconstructieplannen en ook in de pro-

vinciale Structuurvisie ruimtelijke ordening 

en de provinciale Verordening ruimte 2011 

en 2012. Voorts verwijzen provinciale staten 

naar de beoogde intrekking van de Rwc. 

5.3. Ingevolge artikel 1 van de Rwc wordt in 

deze wet en de daarop berustende bepalingen 

verstaan onder: 

Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij (thans: de Staatsse-

cretaris van Economische Zaken); 

Onze ministers: Onze Minister en Onze 

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer (thans: de Minister 

van Infrastructuur en Milieu); 

concentratiegebied: concentratiegebied Zuid 

of concentratiegebied Oost als bedoeld in bij-

lage I bij de Meststoffenwet; 

reconstructiegebied: bij een reconstructieplan 

nader begrensd gebied binnen een concentra-

tiegebied waar de reconstructie daadwerkelijk 

plaatsvindt. 

Ingevolge artikel 4 vindt ter bevordering van 

een goede ruimtelijke structuur van de con-

centratiegebieden, in het bijzonder met 

betrekking tot landbouw, natuur, bos, land-

schap, recreatie, water, milieu en infrastruc-

tuur, alsmede ter verbetering van een goed 

woon-, werk- en leefklimaat en van de econo-

mische structuur, in deze gebieden een recon-

structie plaats op grond van deze wet. 

Ingevolge artikel 5 omvat de reconstructie de 

gecoördineerde en geïntegreerde voorberei-

ding, vaststelling en uitvoering van maatre-

gelen en voorzieningen, waaronder in ieder 

geval maatregelen en voorzieningen: 

a. ter verbetering van de ruimtelijke structuur 

ten behoeve van de landbouw, mede teneinde 

de veterinaire risico’s voortvloeiend uit een 

hoge veedichtheid te verminderen; 

b. ter verbetering van de kwaliteit van natuur 

en landschap en 

c. ter verbetering van de kwaliteit van milieu 

en water. 

Ingevolge artikel 9, eerste lid, geschieden, met 

het oog op het bereiken van de doelstellin-

gen, bedoeld in artikel 4, de voorbereiding, de 

vaststelling en de uitvoering van het recon-

structieplan met inachtneming van de in de 

bijlage bij deze wet opgenomen rijksuitgangs-

punten. 

Ingevolge het tweede lid kunnen bij algeme-

ne maatregel van bestuur criteria worden 

vastgesteld voor de wijze waarop de toetsing 

van de resultaten van de reconstructieplan-

nen aan de rijksuitgangspunten, bedoeld in 

het eerste lid, kan plaatsvinden. 

Ingevolge artikel 11, eerste lid, worden voor 

elk concentratiegebied een of meer recon-

structieplannen vastgesteld. 

Ingevolge het tweede lid bevat een recon-

structieplan: 

a. een aanduiding van de grenzen van het 

reconstructiegebied; 

b. een beschrijving van de in het reconstruc-

tiegebied bestaande toestand van de aspec-

ten, bedoeld in artikel 4; 

c. de aanduiding van de meest gewenste ont-

wikkeling van het reconstructiegebied ten 

aanzien van de aspecten, bedoeld in artikel 4; 

d. een beschrijving van de ruimtelijke inde-

ling van het reconstructiegebied in land-

bouwontwikkelingsgebieden, verwevingsge-

bieden en extensiveringsgebieden; 

e. een aanduiding van de te treffen maatrege-

len en voorzieningen met het oog op de ont-

wikkeling, bedoeld in onderdeel c; 

f. een beschrijving van de te verwachten 

gevolgen van de onder e bedoelde maatrege-

len en voorzieningen voor de toestand van de 

aspecten, bedoeld in artikel 4; 

g. een globale raming van de totale kosten en 

de verdeling daarvan over de te treffen maat-

regelen en voorzieningen, alsmede een tijd-

schema voor de uitvoering van de maatrege-

len en voorzieningen; 

h. in voorkomend geval een aanduiding van 

te verwerven onroerende zaken; 

i. in voorkomend geval de aanwijzing van te 

onteigenen percelen of opstallen; 

j. een of meer kaarten die met inachtneming 

van het vierde lid zijn vervaardigd. 

Ingevolge artikel 16, eerste lid, stellen provin-

ciale staten het reconstructieplan vast binnen 

acht weken nadat de termijn voor het naar 

voren brengen van zienswijzen is verstreken. 

Ingevolge het tweede lid geldt ten aanzien 

van onderdelen van het reconstructieplan die 

een afwijking inhouden van een vastgestelde 
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structuurvisie als bedoeld in artikel 2.2, eer-

ste of tweede lid, van de Wet ruimtelijke orde-

ning, de vaststelling van het reconstructie-

plan als besluit tot herziening van die 

structuurvisie. 

Ingevolge artikel 17, eerste lid, zoals dit luid-

de ten tijde van belang, behoeft het recon-

structieplan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, 

de goedkeuring van Onze Ministers. Onze 

Ministers nemen het besluit omtrent goed-

keuring in overeenstemming met Onze 

Ministers die het mede aangaat. 

Ingevolge het tweede lid, zoals dit luidde ten 

tijde van belang, kan de goedkeuring, bedoeld 

in het eerste lid, worden onthouden wegens 

strijd met het recht of het algemeen belang 

of indien onvoldoende is gewaarborgd dat 

met de beschikbare middelen het plan 

genoegzaam en met inachtneming van de 

beleidsprioriteiten, bedoeld in artikel 10, kan 

worden uitgevoerd. 

Ingevolge artikel 26, eerste lid, zoals dit luid-

de ten tijde van belang, kan het reconstructie-

plan worden gewijzigd. 

Ingevolge artikel 1, aanhef en onder b, van de 

Wilg wordt onder gebiedsgericht beleid ver-

staan: beleid, gericht op de verbetering van 

de kwaliteit van het landelijke gebied, in elk 

geval ten aanzien van natuur, recreatie, land-

schap, landbouw, sociaal-economische vitali-

teit, milieu en water, voor zover het betreft 

inrichting, gebruik en beheer van daarvoor 

specifiek in aanmerking komende delen van 

het landelijke gebied, met inbegrip van de 

reconstructie van de concentratiegebieden, 

bedoeld in artikel 4 van de Rwc. 

Ingevolge artikel 2, eerste lid, draagt het colle-

ge van gedeputeerde staten van de onder-

scheiden provincies zorg voor de realisatie 

van het gebiedsgerichte beleid. 

5.4. De Afdeling stelt voorop dat in de 

bevoegdheid voor provinciale staten tot vast-

stelling van een reconstructieplan als bedoeld 

in artikel 16 van de Rwc besloten ligt dat dit 

bestuursorgaan ook bevoegd is tot intrekking 

van een vastgesteld en goedgekeurd recon-

structieplan, mits die intrekking in overeen-

stemming is met het stelsel van de Rwc. 

De Afdeling stelt vast dat het intrekkingsbe-

sluit is gericht op de integrale intrekking van 

de reconstructieplannen Beerze-Reusel, Baro-

nie, Boven-Dommel, Maas en Meierij, Meierij, 

De Peel en Peel en Maas en de correctieve 

herzieningen van voornoemde reconstructie-

plannen. De uitgestelde inwerkingtreding van 

de intrekking van de integrale zonering en 

het bepaalde onder 6 van het intrekkingsbe-

sluit betekenen niet dat geen sprake is van 

een integrale intrekking. Voorts hebben pro-

vinciale staten ter zitting erkend met het 

intrekkingsbesluit niet te hebben beoogd een 

besluit tot wijziging van de reconstructieplan-

nen en de correctieve herzieningen daarvan 

te nemen, maar alleen procedureel te hebben 

aangesloten bij de bepalingen in de Rwc die 

gelden voor het wijzigen van een reconstruc-

tieplan. 

Gelet op artikel 16 van de Rwc en artikel 2 in 

samenhang met artikel 1 van de Wilg stellen 

provinciale staten een reconstructieplan vast 

en is het college van gedeputeerde staten 

belast met de uitvoering daarvan. Gelet op de 

artikelen 4, 5 en 9 van de Rwc dient een 

reconstructie plaats te vinden van de concen-

tratiegebieden en geschiedt deze reconstruc-

tie mede door de uitvoering van de recon-

structieplannen. Hieruit volgt dat het 

provinciebestuur is gehouden voor de con-

centratiegebieden die zijn gelegen binnen 

haar provinciegrenzen reconstructieplannen 

in werking te hebben. Steun voor deze lezing 

vindt de Afdeling in de memorie van toelich-

ting bij de Rwc (Kamerstukken II 1998/99, 

26356, nr. 3, p. 57) waarin staat dat uit artikel 

11 van de Rwc voortvloeit dat in ieder con-

centratiegebied ten minste één reconstructie-

gebied zal zijn gelegen. De concentratiegebie-

den zijn aangewezen in bijlage I van de 

Meststoffenwet, die nog altijd geldt. 

Nu het intrekkingsbesluit strekt tot algehele 

intrekking, zijn er ten gevolge van de goed-

keuring van het intrekkingsbesluit geen 

reconstructieplannen meer in werking voor 

de concentratiegebieden, als bedoeld in bijla-

ge I van de Meststoffenwet, in Noord-Brabant. 

Er zijn immers geen voorgaande reconstruc-

tieplannen die als gevolg van deze besluitvor-

ming herleven en er zijn geen nieuwe recon-

structieplannen vastgesteld en goedgekeurd. 

Gelet op deze omstandigheden is de toepas-

sing van de bevoegdheid tot intrekking van 

de reconstructieplannen in dit geval in strijd 

met de Rwc, in het bijzonder met artikel 11, 

eerste lid. Hierbij is van belang dat het 

bestaan van de structuurvisie de verplichting 

tot het in werking hebben van reconstructie-

plannen niet kan opheffen. De structuurvisie 

is immers een instrument dat zijn grondslag 

vindt in de Wro en een ander doel heeft. 

Reeds daarom is deze niet aan een recon-

structieplan gelijk te stellen. Ook de provinci-

ale verordening is een instrument dat zijn 

grondslag vindt in de Wro en is niet aan een 

reconstructieplan gelijk te stellen. De omstan-

digheid dat het reconstructiebeleid groten-

deels is overgenomen in de provinciale struc-

tuurvisie en de provinciale verordening en 

hierin op onderdelen is aangescherpt, het-

geen rechtens is toegestaan, en de, op zichzelf 

niet onredelijke, wens van provinciale staten 

om duidelijkheid te scheppen omtrent het 

van toepassing zijnde reconstructiebeleid, 

doen aan het voorgaande niet af. 

Gelet op het voorgaande staat het systeem 

van de Rwc, zoals dit volgt uit de vermelde 

artikelen, in het bijzonder artikel 11, in de 

weg aan het intrekkingsbesluit. 

Voorts hebben provinciale staten zich bij het 

intrekkingsbesluit ten onrechte gebaseerd op 

een beoogd vervallen van de Rwc in de toe-

komst. Het wetsvoorstel tot wijziging van de 

Wilg, waarin is bepaald dat de Rwc vervalt op 

een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, 

was ten tijde van het bestreden besluit 

immers nog niet ingediend en is ook thans 

nog niet vastgesteld, laat staan in werking 

getreden. 

Gelet op het voorgaande slagen de betogen. 

Slotoverwegingen 

6. De beroepen zijn gegrond. Het intrekkings-

besluit dient wegens strijd met de Rwc, in het 

bijzonder artikel 11, eerste lid, te worden ver-

nietigd, voor zover daarbij de reconstructie-

plannen Beerze-Reusel, Baronie, Boven-Dom-

mel, Maas en Meierij, Meierij, De Peel en Peel 

en Maas en de correctieve herzieningen van 

voornoemde reconstructieplannen zijn inge-

trokken. Het goedkeuringsbesluit dient even-

eens te worden vernietigd wegens strijd met 

artikel 11, eerste lid, van de Rwc, voor zover 

daarbij de intrekking van de reconstructie-

plannen Beerze-Reusel, Baronie, Boven-Dom-

mel, Maas en Meierij, Meierij, De Peel en Peel 

en Maas en de correctieve herzieningen van 

voornoemde reconstructieplannen is goedge-

keurd. Gelet hierop behoeven de overige 

beroepsgronden geen bespreking. 

6.1. Over het verweer van provinciale staten 

dat in enkele beroepschriften mede wordt 

opgekomen tegen de intrekking van niet-bin-

dende onderdelen van de reconstructieplan-

nen en deze beroepen in zoverre niet-ontvan-

kelijk zijn, wordt als volgt overwogen. Dit 

verweer treft in dit geval geen doel, omdat 

artikel 11, eerste lid, van de Rwc ertoe ver-

plicht voor elk concentratiegebied een recon-

structieplan vast te stellen, uit te voeren en 

in werking te hebben en ingevolge het twee-

de lid een dergelijk reconstructieplan de 

aldaar genoemde elementen dient te bevat-

ten. Mede gelet op de samenhang tussen de 

bindende en niet-bindende onderdelen van 

een reconstructieplan, leidt de gegrondheid 

van de ingediende beroepen ertoe dat het 

besluit tot intrekking van de reconstructie-

plannen en het besluit tot goedkeuring hier-

van in hun geheel dienen te worden vernie-

tigd. 

(…)  

Centrale Raad van Beroep
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. A.B.J. 

van der Ham, vice-president van de Centrale 

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

Wetenschappelijk bureau van de Centrale 

Raad van Beroep.
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9 december 2013, nr. 10/7089 WW-P 

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

ECLI:NL:CRVB:2013:2665

In welke lidstaat heeft een gedeeltelijk 

werkloze grensarbeider recht op WW-uitke-

ring?

(Verordening (EEG) nr. 1408/71, art. 71, lid 1, 

sub a-ii)

(…)

Overwegingen
3.2. Op grond van artikel 13, tweede lid, 

onder a, van Vo 1408/71 stelt de Raad vast 

dat [M.], ten tijde van haar werkzaamheden 

bij Saueressig onderworpen was aan de Duit-

se wetgeving, evenals ten tijde van haar 

werkzaamheden bij [werkgever 2]. De vraag is 

echter of uit artikel 71 van Vo 1408/71 volgt 

dat zij desondanks in Nederland recht heeft 

op een werkloosheidsuitkering. 

3.3. In artikel 71, eerste lid, onder a-i, van Vo 

1408/71 wordt gesproken van ‘de grensarbei-

der die in de onderneming waarin hij werk-

zaam is, gedeeltelijk of door onvoorziene 

omstandigheden werkloos is’. In artikel 71, 

eerste lid, onder a-ii van Vo 1408/71 wordt 

een regeling getroffen voor de ‘volledig werk-

loze grensarbeider’. De bewoordingen van 

deze artikeldelen geven, naar het de Raad 

voorkomt, geen antwoord op de vraag welke 

staat een werkloosheidsuitkering moet toe-

kennen in de situatie als in dit geding aan de 

orde. Immers, onderdeel i van artikel 71, eer-

ste lid, onder a, van Vo 1408/71 spreekt over 

‘dezelfde werkgever’, terwijl onderdeel ii 

spreekt van ‘de volledig werkloze grensarbei-

der’. In deze regeling lijkt een leemte te zijn 

wat betreft de categorie gedeeltelijk werkloze 

grensarbeiders die direct aansluitend werk-

zaam zijn geworden bij een andere werkgever. 

3.4. In het arrest De Laat van 15 maart 2001, 

C-444/98, heeft het Hof geoordeeld: 

‘1) Of een grensarbeider in loondienst gedeel-

telijk dan wel volledig werkloos is in de zin 

van artikel 71, lid 1, sub a, van verordening 

(EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 

1971 betreffende de toepassing van de socia-

lezekerheidsregelingen op werknemers en 

zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, 

die zich binnen de Gemeenschap verplaat-

sen, zoals gewijzigd en bijgewerkt bij verorde-

ning (EEG) nr. 2001/83 van de Raad van 2 

juni 1983, moet op grond van eenvormige 

communautaire criteria worden beoordeeld. 

Aan die beoordeling mogen geen nationaal-

rechtelijke criteria ten grondslag worden 

gelegd.

2) Een werknemer die in een andere lidstaat 

dan waar hij woont, bij dezelfde onderne-

ming blijft werken, zij het in deeltijd, en 

beschikbaar is om voltijdwerkzaamheden te 

aanvaarden, is gedeeltelijk werkloos; de uitke-

ring dient in dit geval door het bevoegde 

orgaan van die staat te worden verleend. 

Indien een grensarbeider daarentegen geen 

enkele band met die staat meer heeft en vol-

ledig werkloos is, dient de uitkering door en 

voor rekening van het orgaan van de woon-

plaats te worden verleend. De nationale rech-

ter dient op basis van deze criteria in de bij 

hem aangebrachte zaak uit te maken, onder 

welke categorie de werknemer valt.’

3.5. In Besluit nr. 205 van de Administratieve 

Commissie (Besluit nr. 205) wordt gesproken 

over ‘of enige contractuele arbeidsverhou-

ding tussen partijen bestaat of behouden 

blijft’. 

3.6. Zowel het antwoord van het Hof op de 

tweede vraag in het arrest De Laat, als Besluit 

nr. 205 lijkt te suggereren dat, wil [M.] als 

gedeeltelijk werkloze grensarbeider aange-

merkt kunnen worden, er sprake had moeten 

zijn van een doorlopende, of eventueel nieu-

we, direct aansluitende, arbeidsverhouding, 

voor minder uren, met Saueressig. 

3.7. Echter, het Hof heeft ook in onder andere 

het arrest De Laat uiteengezet dat artikel 71 

van Vo 1408/71 beoogt te waarborgen dat 

aan migrerende werknemers werkloosheids-

uitkeringen worden uitgekeerd onder voor-

waarden die voor het zoeken van nieuw werk 

het gunstigst zijn. In het geval waarin werk-

zaamheden verricht blijven worden in het 

werkland, lijkt het orgaan van die lidstaat het 

meest geschikt de werknemer te helpen bij 

het zoeken naar aanvullend werk. Pas wan-

neer de werknemer geen enkele band met de 

bevoegde lidstaat meer heeft en volledig 

werkloos is, lijkt het voor hem aangewezen 

zich voor hulp bij het zoeken naar werk te 

wenden tot het orgaan van zijn woonplaats. 

Dit lijkt er op te duiden dat met name van 

belang is of er nog werkzaamheden worden 

verricht in de bevoegde lidstaat, niet of deze 

werkzaamheden worden verricht bij dezelfde 

werkgever. 

3.8. Het komt de Raad voor dat door de 

nadruk die het Hof heeft gelegd op het doel 

van artikel 71 van Vo 1408/71, namelijk de 

bescherming van de werknemer in die zin 

dat de lidstaat waar de beste mogelijkheden 

zijn aanvullende werkzaamheden te vinden 

de staat is die de werkloosheidsuitkering 

dient toe te kennen, in dit geding het voor de 

hand ligt dat Duitsland deze staat is. 

3.9. De Raad wijst in dit verband ook op een 

brief van 3 april 2012 van de Europese Com-

missie aan [M.]. De Commissie heeft [M.] 

daarin, desgevraagd, laten weten van mening 

te zijn dat pas sprake is van een volledig 

werkloze grensarbeider als er geen enkele 

band meer is met het werkland. Volgens de 

Commissie is derhalve het standpunt van het 

Uwv juist dat [M.] gedeeltelijk werkloos is 

geworden en dat Duitsland de staat is om te 

bepalen of recht bestaat op een werkloos-

heidsuitkering. 

3.10. Het Duitse orgaan is evenwel een ande-

re mening toegedaan en heeft geweigerd een 

werkloosheidsuitkering toe te kennen. Het 

beroep in deze zaak is nog bij de Duitse rech-

ter aanhangig. De Raad heeft een aantal 

malen getracht in contact te komen met het 

Sozialgericht te Münster om tot een vorm 

van samenwerking te komen. Tot op heden 

heeft dat niet tot enige vorm van samenwer-

king geleid. 

3.11. Door de bewoordingen van het ant-

woord van het Hof in het arrest De Laat, 

mede gezien Besluit nr. 205 en het standpunt 

van het Duitse orgaan, sluit de Raad niet 

geheel uit dat in de situatie van [M.] gespro-

ken moet worden van een volledig werkloze 

grensarbeider. 

3.12. Ter zijde merkt de Raad nog op dat artikel 

65 van Verordening (EG) 883/2004 en het daar-

mee samenhangende Besluit U3 van de Admi-

nistratieve Commissie van 12 juni 2009, even-

min duidelijkheid geven over de vraag welke 

staat gehouden is een werkloosheidsuitkering 

toe te kennen bij een gedeeltelijk werkloze 

grensarbeider die aansluitend bij een andere 

werkgever in het werkland in dienst treedt. 

3.13. De hiervoor weergegeven overwegingen 

geven de Raad dan ook aanleiding een vraag 

voor te leggen aan het Hof met betrekking 

tot de uitleg van artikel 71, eerste lid, van Vo 

1408/71.

Beslissing
De Centrale Raad van Beroep

- verzoekt het Hof bij wijze van prejudiciële 

beslissing als bedoeld in artikel 267 van het 

VWEU uitspraak te doen over de volgende 

vraag. 

Moet artikel 71, lid 1, sub a-i, van Vo 1408/71 

zo uitgelegd worden dat hiermee onverenig-

baar is dat een grensarbeider, die in directe 

aansluiting op een fulltime dienstverband bij 

een werkgever in een lidstaat voor minder 

uren werkzaam wordt bij een andere werkge-

ver in dezelfde lidstaat, wordt aangemerkt als 

een gedeeltelijk werkloze grensarbeider?  

22

4 december 2013, nr. 11/6918 WMO, 13/4659 

WMO   

(mrs. Van Male, Wagner, Van der Vos)

ECLI:NL:CRVB:2013:2716
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Woningeigenaar is belanghebbende bij een 

besluit ingevolge de WMO waarmee een 

traplift wordt toegekend aan een huurder.

(Awb art. 1:2)

(…)

Overwegingen
5.1. In dit geding dient de vraag te worden 

beantwoord of de rechtbank terecht heeft 

geoordeeld dat het belang van appellante niet 

rechtstreeks is betrokken bij het besluit van 

het college van 3 juli 2008 tot het aan [naam 

belanghebbende] toekennen van een traplift 

in het gemeenschappelijke trapportaal. De 

Raad is van oordeel dat dit niet het geval is. 

5.2. Ingevolge artikel 1:2 van de Awb wordt 

onder belanghebbende verstaan: degene 

wiens belang rechtstreeks bij een besluit is 

betrokken. 

5.3. Ingevolge artikel 16 van de Woningwet 

treft degene die als eigenaar van een woning 

of uit anderen hoofde daartoe bevoegd is, de 

voorzieningen waarvoor ingevolge de Wet 

maatschappelijke ondersteuning geldelijke 

steun is verleend. Tegen het niet-naleven van 

deze verplichting kan met toepassing van 

een last onder bestuursdwang dan wel de 

oplegging van een last onder dwangsom 

handhavend worden opgetreden. 

5.4. De Raad is met appellante van oordeel dat 

zij als eigenaar van het gebouw en in haar 

hoedanigheid van verhuurder een recht-

streeks betrokken belang heeft bij de hier aan 

de orde zijnde toekenning van een woonvoor-

ziening bestaande uit het aanbrengen van een 

traplift in het gemeenschappelijke trappor-

taal. De omstandigheid dat het college appel-

lante onder aanzegging van bestuursdwang 

met toepassing van de Woningwet kan gelas-

ten daarvoor toestemming te verlenen en dat 

appellante tegen dat besluit rechtsmiddelen 

kan aanwenden, staat niet in de weg aan het 

aannemen van belanghebbendheid bij het op 

grond van de Wmo genomen besluit van 3 juli 

2008. Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak 

heeft overwogen in haar uitspraak van 27 mei 

2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BI4973) geldt als regel 

dat beroep tegen een eerder besluit uit de 

besluitvormingsketen mogelijk dient te zijn 

wanneer zo’n besluit naar zijn strekking leidt 

tot de mogelijkheid dat een persoon door het 

nadere besluit in zijn belang zal worden 

geschaad. Hierbij is van belang dat de ver-

plichting tot het treffen van voorzieningen 

ingevolge artikel 16 van de Woningwet direct 

uit de wet volgt. Indien appellante niet zou 

kunnen opkomen tegen de toekenning van de 

woonvoorziening als bedoeld in de Wmo, zou 

dit tot gevolg kunnen hebben dat zij gedwon-

gen zou worden in strijd met een wettelijk 

voorschrift te handelen. Zoals blijkt uit de 

onder 1.3 genoemde uitspraak van de Afde-

ling van 16 maart 2011 heeft dat zich in dit 

geval ook daadwerkelijk voorgedaan. 

5.5. Het standpunt van het college dat het 

individuele karakter van de Wmo-voorzie-

ning in de weg staat aan het aannemen van 

belanghebbendheid van appellante wordt 

verworpen. 

De vraag of de belangen waarin appellante 

beschermd wil worden deel uitmaken van de 

belangen die bij het besluit waartegen zij 

opkomt moeten worden afgewogen, speelt 

geen rol bij de vraag of zij belanghebbende is 

(ECLI:NL:CRVB:1998:ZB7600). Of een gekozen 

Wmo-voorziening adequaat is, hangt boven-

dien mede af van de vraag of deze feitelijk 

gerealiseerd kan worden. Hierbij speelt ook 

een rol of de voorziening niet in strijd is met 

andere wet- en regelgeving. 

5.6. Gelet op het voorgaande behoeft het 

betoog van appellante over de onverbindend-

heid van de Verordening individuele voorzie-

ningen maatschappelijke ondersteuning van 

de gemeente Den Haag geen bespreking. 

5.7. Uit hetgeen is overwogen onder 5.2 tot en 

met 5.6 volgt dat de aangevallen uitspraak 

dient te worden vernietigd. Doende hetgeen 

de rechtbank zou behoren te doen, zal de 

Raad het beroep gegrond verklaren. Het 

bestreden besluit dient wegens strijd met 

 artikel 1:2 van de Awb te worden vernietigd.  
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20 november 1013, nr. 12/5538 WMO-T

(mrs. Van Male, Van Berkel-Kikkert, De 

Vries)

ECLI:NL:CRVB:2013:2724

Mededeling over lager pgb is een besluit.

(Awb art. 1:3)

(….)

Overwegingen
4.1. De Raad is van oordeel dat de brief van 19 

juni 2009 moet worden aangemerkt als een 

besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van 

de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hier-

mee is immers de tussen partijen op basis 

van een eerdere toekenning bestaande rechts-

verhouding gewijzigd, in die zin dat per 13 

juli 2009 een pgb op basis van een lager uur-

tarief aan appellante zal worden verstrekt. 

4.2. Op grond van artikel 6:7 van de Awb 

bedraagt de termijn voor het indienen van 

een bezwaarschrift zes weken. De termijn 

vangt ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de 

Awb aan met ingang van de dag na die waar-

op het besluit op de voorgeschreven wijze is 

bekendgemaakt. Artikel 3:41, eerste lid, van 

de Awb bepaalt dat de bekendmaking van 

besluiten die tot een of meer belanghebben-

den zijn gericht, geschiedt door toezending 

of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de 

aanvrager. 

4.3. Indien de geadresseerde stelt dat hij een 

niet aangetekend verzonden besluit niet heeft 

ontvangen, is het in beginsel aan het 

bestuursorgaan om aannemelijk te maken dat 

het besluit wel op het adres van de geadres-

seerde is ontvangen. De omstandigheid dat 

per post verzonden stukken in de regel op het 

daarop vermelde adres van de geadresseerde 

worden bezorgd, rechtvaardigt evenwel het 

vermoeden van ontvangst van het besluit op 

dat adres. Dit brengt mee dat het bestuursor-

gaan in eerste instantie kan volstaan met het 

aannemelijk maken van verzending naar het 

juiste adres. Daartoe is in ieder geval vereist 

dat het besluit is voorzien van de juiste adres-

sering en een verzenddatum en sprake is van 

een deugdelijke verzendadministratie. Voorts 

dient niet gebleken te zijn van recente proble-

men bij de verzending van poststukken. 

4.4. Niet in geschil is dat het besluit van 19 

juni 2009 niet aangetekend is verzonden, dat 

het niet is voorzien van een adressering op 

naam en dat het college niet beschikt over 

een deugdelijke verzendadministratie. De 

verzending naar het adres van appellante is 

dan ook niet aannemelijk. Hieruit volgt dat 

de termijn voor het maken van bezwaar pas 

is aangevangen op 9 februari 2011, de dag na 

die waarop een medewerker van het college 

een afschrift van het besluit van 19 juni 2009 

aan appellante heeft uitgereikt. Dit leidt tot 

de conclusie dat het bezwaar dat appellante 

op 14 februari 2011 tegen dit besluit heeft 

gemaakt tijdig is ingediend. 

4.5. Het voorgaande betekent dat het 

bezwaar van appellante tegen het besluit van 

19 juni 2009 ten onrechte niet-ontvankelijk 

is verklaard. 

4.6. De Raad dient vervolgens te bezien welk 

vervolg aan deze uitkomst wordt gegeven. In 

het voorliggende geval ziet de Raad, gelet op 

het gegeven dat thans te weinig gegevens 

beschikbaar zijn om zelf in de zaak te voor-

zien, aanleiding met toepassing van artikel 21, 

zesde lid, van de Beroepswet het college op te 

dragen het gebrek in het bestreden besluit te 

herstellen. Het college dient hiertoe alsnog 

een inhoudelijk besluit te nemen op het 

bezwaar van appellante. Hierbij dient het col-

lege zich rekenschap te geven van het volgen-

de. De bekendmaking van het besluit van 19 

juni 2009 op 8 februari 2011 leidt tot de situa-

tie dat appellante eerst op dat moment werd 

geconfronteerd met het besluit om een lager 

uurtarief te hanteren. Dit betekent dat dit 
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besluit voor haar terugwerkende kracht heeft 

tot 13 juli 2009. Het beginsel van rechtszeker-

heid brengt mee dat in deze situatie aan 

appellante een overgangsperiode moet wor-

den geboden, die haar in staat stelt zich op de 

wijziging van het uurtarief in te stellen.  
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10 december 2013, nr. 12/5091 WWB  

(mr. Van der Ham)

ECLI:NL:CRVB:2013:2782

Huisbezoek, omslagpunt naar redelijke 

grond bij vrijwillig aangevangen 

 huisbezoek.

(EVRM art. 8; WWB art. 17)

Overwegingen
4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat 

voorafgaand aan het huisbezoek op 14 

november 2011 geen redelijke grond bestond 

voor een huisbezoek. De rechtbank heeft 

terecht geoordeeld dat de door appellant 

gegeven toestemming voor het huisbezoek 

vrijwillig was en berust op ‘informed con-

sent’. Uit de rapportage blijkt dat appellant 

om toestemming is gevraagd en dat hem het 

‘Registratieformulier huisbezoeken (A)’ is 

voorgelegd. Op dit formulier staat vermeld 

dat hij verklaart dat de Dienst SZW hem 

heeft verteld dat hij een huisbezoek mag wei-

geren en dat dit geen directe gevolgen heeft 

voor zijn uitkering. Ook heeft hij op het for-

mulier aangekruist dat hij toestemming 

geeft voor een huisbezoek door de dienst 

SZW. Het formulier is gedateerd op 14 

november 2011 en appellant heeft dit formu-

lier ondertekend. Dat appellant, naar hij stelt, 

van de medewerker geen toestemming kreeg 

om tijdens het huisbezoek geluid- en beeld-

opnamen te maken doet hier niet aan af. 

Gelet hierop heeft de rechtbank dan ook 

terecht geoordeeld dat het huisbezoek op 14 

november 2011 rechtmatig is aangevangen. 

4.3. Uit de in 1.2 genoemde rapportage blijkt 

dat appellant de gesloten kamer op de twee-

de etage aanvankelijk vrijwillig heeft openge-

daan en weer gesloten. Hierna heeft een van 

de medewerkers opgemerkt dat zij een wiet-

lucht rook toen appellant de deur opendeed. 

Op dat moment ontstond er een redelijke 

grond om van appellant te verlangen dat hij 

toegang tot de afgesloten kamer zou ver-

schaffen. Appellant is er op gewezen dat het 

niet verder meewerken tot gevolg zou kun-

nen hebben dat zijn uitkering zou worden 

beëindigd. Appellant heeft vervolgens gezegd 

niet verder te willen meewerken. De recht-

bank heeft dan ook terecht geoordeeld dat 

 tijdens het aanvankelijk onverplicht aange-

vangen huisbezoek een medewerkingsver-

plichting voor appellant is ontstaan. Dat ach-

teraf is gebleken dat bij een politie-inval 

daags na het huisbezoek geen hennepplan-

ten of andere op geld waardeerbare  goederen 

in de woning van appellant zijn aangetrof-

fen, maakt dat niet anders. Het gaat er in dit 

geval om dat er op het moment van beoorde-

ling een redelijke grond was om de medewer-

king van appellant te verlangen. Door onvol-

doende mee te werken aan het huisbezoek 

heeft appellant niet voldaan aan zijn uit arti-

kel 17 van de WWB voorvloeiende inlichtin-

gen- en medewerkingsverplichting. Als 

gevolg  daarvan heeft het college niet kunnen 

vaststellen of appellant nog recht op bijstand 

had en was het bevoegd tot intrekking van 

de bijstand over te gaan.  

AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS

Het verdient aanbeveling vóór het inzenden van artikelen contact 

op te nemen met het redactiebureau; dit kan dubbel of vergeefs werk 

voorkomen. 

Het NJB kent verschillende soorten hoofdartikelen. Voor alle artikelen 

geldt dat de auteur in de eerste alinea’s duidelijk maakt aan de NJB-

lezers waarom dit artikel interessant is om verder te lezen. 

Wetenschappelijke artikelen: omvang inclusief notenapparaat 

3 000 tot maximaal 5 000 woorden. Uitgebreidere versies kunnen 

op de NJB-site worden geplaatst. Deze artikelen voldoen aan de 

maatstaven van het wetenschappelijk forum. Zij vermeerderen de 

bestaande kennis met relevante nieuwe inzichten die methodisch 

worden verantwoord. 

Auteurs van wetenschappelijke artikelen kunnen de redactie verzoe-

ken hun artikel aan peer review te laten onderwerpen. Meer infor-

matie op www.njb.nl onder Voor Auteurs

Lessen voor de praktijk: indicatie van de omvang inclusief noten-

apparaat 2 500 woorden. Dit is een analyse van een expert met als 

doel de praktijk te informeren over ‘best practices’. 

Focus: indicatie van de omvang inclusief notenapparaat 2500 woor-

den. Deze artikelen geven een schets en ordening van interessante 

actuele ontwikkelingen in een deelgebied. 

Essays: indicatie van de omvang 3 000 woorden. Dit is een prikke-

lende beschouwing over een breder onderwerp. Verwijzingen staan 

bij voorkeur in de tekst zelf. 

Opinies zijn in beginsel gebonden aan de omvang van één pagina. 

Dit is 800 woorden. 

O&M omvatten maximaal 1200 woorden. 

Reacties blijven binnen de 600 woorden    

en een naschrift binnen de 300 woorden. 

-  Noten kunnen alleen bij artikelen worden geplaatst; daarin geen 

meningen, toelichtingen of andere uitweidingen, maar alleen 

vindplaatsen. 

-  Meestal ontvangt de auteur binnen 1 maand bericht of de inzen-

ding zal worden geplaatst. 

-  Artikelen of andere bijdragen die elders in dezelfde of vrijwel dezelf-

de vorm zijn of worden gepubliceerd worden niet aanvaard. 

Bij inzending dient vermeld te worden of en waar het artikel of de 

andere bijdrage eveneens ter plaatsing is aangeboden. 

-  Auteurs die bij een zaak of onderwerp waarover zij in het NJB willen 

schrijven, betrokken zijn of zijn geweest, dienen dat in een voetnoot te 

vermelden met een korte uitleg van de aard van hun betrokkenheid. 

-  Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden van artikelen   

aan het NJB impliceert toestemming voor openbaarmaking en ver-

veelvoudiging t.b.v. de elektronische ontsluiting van het NJB. 

Een uitgebreide toelichting op het bovenstaande is te lezen in de 

brochure Schrijven voor het NJB, te vinden op www.njb.nl onder 

Voor Auteurs



Boeken

'Issues that matter'
Mensenrechten, minderheden en 
migranten (Liber amicorum voor  
prof. mr. R. Fernhout)

Dit boek bevat 
 bijdragen van (voor-
malige) collega's, 
promovendi, mede-
werkers, vrienden en 
medebestuursleden 
van prof. mr. Roel 
Fernhout. Fernhout 

was van 1977 tot 1985 wetenschap-
pelijk medewerker en later universi-
tair docent staats- en bestuursrecht 
aan de Vrije Universiteit te Amster-
dam. In 1985 kwam hij naar Nijme-
gen als universitair hoofddocent 
staats- en bestuursrecht aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. In 
1991 werd Roel Fernhout daar 
benoemd op de leerstoel Europees 
recht, in het bijzonder Europees 
migratierecht. Dat hoogleraarschap 
vervulde hij tot aan zijn benoeming 
tot Nationale ombudsman in 1999. 
Na de vervulling van dat ambt 
 keerde Fernhout in 2005 terug als 
hoogleraar migratierecht en rechts-
bescherming bij het Centrum voor 
Migratierecht van wat intussen de 
Radboud Universiteit Nijmegen was 
gaan heten. Op 15 november jl. nam 
hij daar afscheid als hoogleraar.
De bijdragen in deze bundel zijn 
gegroepeerd rond de zes verschillende 
thema's waarmee Roel Fernhout zich 
in het bijzonder heeft beziggehouden: 
asiel- en vluchtelingenrecht, Europees 
migratierecht, het recht op onderwijs, 
mensenrechten in het algemeen, de 
burger tegenover de staat en de 
rechtspositie van vreemdelingen.  
Kees Groenendijk, Elspeth Guild, 
Sandra Mantu, Paul Minderhoud, 
Ashley Terlouw en Karin Zwaan 
(red.) 
Wolf Legal publishers 2013, 392 p., € 39,95

ISBN 978 4 624 0

Rechterlijke organisatie, 
 rechters en rechtspraak
Dit boek beoogt uit een constitutio-
neel gezichtspunt inzicht te geven in 
de inrichting van de rechterlijke 
organisatie, het ambt van rechter en 
de uitoefening van de functie recht-
spraak. Doel is onder meer een 
beschrijving aan de hand van de gel-
dende (grond)wettelijke regelingen te 

combineren met de behandeling van 
een aantal actuele vraagstukken. De 
leidende gedachte in het boek is dat 
de rechterlijke macht in een moder-
ne rechtsstaat een zelfstandige en 
gelijkwaardige macht moet zijn naast 
en tegenover de beide andere mach-
ten, regering en parlement. De vraag 
komt daarbij aan de orde of deze 
gedachte in alle opzichten in Neder-
land wordt verwezenlijkt. Na het ver-
schijnen van de eerste druk hebben 
zich tal van nieuwe ontwikkelingen 
op het terrein van de rechterlijke 
organisatie, de rechtspositie van 
rechters en de rechtspraak voorge-
daan, die een ingrijpende bewerking 
van dit handboek noodzakelijk 
maakten. Denk hierbij aan de herzie-
ning van de gerechtelijke kaart, ver-
sterking van de cassatierechtspraak, 
flexibilisering van de rechtspositie 
van  rechterlijke ambtenaren, aanpas-
singen van het bestuursprocesrecht, 
herstructurering van de Raad van 
State en de staatkundige hervorming 
van het Koninkrijk.  
Prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert, m.m.v. 
prof. mr. C.A.J.M. Kortmann  
Handboeken staats- en bestuursrecht 

Kluwer 2013, 408 p., € 62

ISBN 978 90 1310 922 1

Horizontale werking van 
grondrechten
Over een leerstuk in ontwikkeling
In dit boek staat centraal de vraag: 
Op welke wijze werken grondrechten 
tussen burgers onderling? Het 
betreft hier het leerstuk van de hori-
zontale werking van grondrechten. In 
de Nederlandse literatuur en recht-
spraak wordt nu bijna honderd jaar 
de vraag opgeworpen of grondrech-
ten tussen burgers onderling gelding 
kunnen hebben en zo ja, op welke 
wijze. Gelden de grondrechten in het 
privaatrecht op eenzelfde wijze als in 
het publiekrecht of dient er een 
andere toepassing aan deze funda-
mentele rechten te worden gegeven 
op het moment dat zich een rechts-
geschil voordoet tussen burgers 
onderling? In dit boek wordt stilge-
staan bij de diverse opvattingen en 
ontwikkelingen die zich in de afgelo-
pen eeuw hebben voorgedaan met 
betrekking tot de horizontale wer-
king van grondrechten. Naast een 
algemeen deel, waarin de doctrine 

over grondrechten in zowel het 
publiekrecht als het privaatrecht 
wordt beschreven, wordt in het twee-
de deel van dit boek de horizontale 
werking van een aantal specifieke 
klassieke grondrechten uiteengezet. 
In het laatste hoofdstuk wordt een 
nieuwe visie geformuleerd over dit 
leerstuk. 
Het leerstuk over de horizontale  
 werking van grondrechten bevindt 
zich op het grensvlak van beide grote 
rechtsgebieden. Dit boek beoogt een 
integrale benadering van de horizon-
tale werking van grondrechten te 
geven.   
Mr. R. Nehmelman en  
mr. C.W. Noorlander
Handboeken staats- en bestuursrecht

Kluwer 2013, 362 p., € 55

ISBN 978 90 1311 854 4

Rechten van het kind en 
 waardigheid

Deze bundel maakt 
deel uit van de reeks 
eerder verschenen bun-
dels welke mede onder 
redactie van dr. Coby de 
Graaf tot stand zijn 
gekomen, te weten 
Rechten van het kind 

en ouderlijke verantwoordelijkheid in 
2008 en Rechten van het kind en 
autonomie in 2010, alsmede de in 
2012 verschenen bundel getiteld De 
toepassing van het Internationaal 
Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind in de Nederlandse rechtspraak. 
Voor het thema waardigheid is geko-
zen omdat waardigheid een basisbe-
grip vormt in het Internationaal 
 Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind (IVRK) en beschouwd kan wor-
den als een van de kernwaarden uit 
dit verdrag. De auteurs die hebben 
bijgedragen aan deze bundel zijn 
afkomstig uit verschillende discipli-
nes en rechtsterreinen. Zij zijn ieder 
op hun eigen wijze – en de een op 
concreter niveau dan de ander – 
ingegaan op vragen als ‘wat onder dit 
begrip eigenlijk wordt verstaan’ en 
‘welke rol het kan spelen bij de 
 verwezenlijking van rechten van 
 kinderen’.  
C. Mak, F.K. van Wijk, J.H. de Graaf, 
P.J. Montanus (red.)
Ars Aequi Libri 2013, 484 p., € 39,50

ISBN 978 90 6916 643 8
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Burgerlijk (proces)recht

Nederlands Tijdschrift voor 
Burgerlijk recht
Nr. 9, november 2013
Prof. mr. G.E. van Maanen,  
NTBR 2013/38 
Hoe moet het EVRM doorwerken 
in het Nederlandse aansprakelijk-
heidsrecht?

 – In dit artikel bespreekt schr. het 
proefschrift van Jessy Emaus, over de 
inpassing van de fundamentele 
rechtsschending in het Nederlands 
burgerlijk recht. De centrale vraag in 
de dissertatie is, hoe het aansprake-
lijkheidsrecht kan bijdragen aan de 
handhaving van EVRM-rechten. 
Emaus pleit voor de introductie van 
een zelfstandige, meer expliciete 
figuur in het aansprakelijkheids-
recht, om fundamentele rechten te 
handhaven. Emaus noemt deze 
figuur de fundamentele rechtsschen-
ding, en zij introduceert deze figuur 
als nieuwe bron voor verbintenissen. 
Schr. bestrijdt de noodzaak van deze 
nieuwe rechtsregel. Hij is van 
mening dat het bestaande instru-
mentarium voldoet. 
Mr. dr. P.W.J. Verbruggen, 
NTBR 2013/39 
Aansprakelijkheid van 
certificatie-instellingen als private 
toezichthouders

 – Certificatie speelt een belangrijke 
rol in het handelsverkeer. Het 
bedrijfsleven gebruikt certificaten 
om zich te profileren in het handels-
verkeer, en ook om interne bedrijfs-
processen en die van hun leveran-
ciers en afnemers te controleren op 
aspecten als betrouwbaarheid, duur-
zaamheid, herkomst en veiligheid. 
Doordat onder meer handelspartners 
en consumenten van bedrijven ver-
langen dat ze een bepaald certificaat 
hebben, kan certificatie een voor-
waarde worden voor deelname aan 
het handelsverkeer. Gelet op dit 
belang kan onzorgvuldig toezicht 
door de certificerende instellingen 
vergaande gevolgen hebben, zowel 
voor de bedrijven als voor de consu-
ment. Kunnen deze instellingen aan-
sprakelijk worden gesteld voor de 
schade? Schr. gaat in dit artikel in op 
de civielrechtelijke aansprakelijkheid 
van instellingen die certificatiedien-

sten verlenen, en op de beperkingen 
van de mogelijkheid tot aansprake-
lijkstelling.
Mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt, 
NTBR 2013/40
De Dood en het Privaatrecht - 
Privaatrechtelijke aspecten van 
euthanasie en hulp bij zelfdoding

 – In dit artikel gaat schr. niet alleen 
in op de strafrechtelijke, grondrech-
telijke of mensenrechtelijke aspecten 
van euthanasie en hulp bij zelfdo-
ding, maar ook op enkele privaat-
rechtelijke aspecten. Eén van de cen-
trale vragen daarbij is, hoe levens-
beëindiging op verzoek zich ver-
houdt tot de wettelijke regeling van 
de geneeskundige behandelingsover-
eenkomst. 
Prof. mr. E.H. Hondius, NTBR 2013/41 
Kroniek Algemeen

 – In deze Kroniek kondigt schr. een 
bundel opstellen aan, die ter nage-
dachtenis van de Britse rechter Lord 
Roger of Earlsferry uitkomt. Ook 
bespreekt hij de inaugurele rede die 
Willem van Boom uitsprak bij het 
aanvaarden van zijn tijdelijke leer-
stoel in Leuven. Verder bespreekt hij 
de gebundelde en geannoteerde stan-
daardarresten Europees consumen-
tenrecht, de gebundelde voordrach-
ten van het vijfde letselschade-
congres van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen en een aantal onderwijsuitga-
ven.

WPNR
144e jrg. nr. 6999, 14 december 2013
Mr. F.M.H. Hoens, 
prof. mr. F.W.J.M. Schols
Toekomstig huwend Nederland op 
het verkeerde been?

 – Hoewel schrs. het buiten de 
gemeenschap houden van erfrecht, 
schenking en aanbreng omarmen, 
zijn zij kritisch. Zonder aandacht 
voor de schuldeisersparagraaf blijft 
het huwelijksvermogensrechtelijke 
basisstelsel een gevaar voor echtge-
noten en gezin. Ook heeft de pensi-
oenpot hun huwelijksvermogens-
rechtelijke aandacht.
Mr. J.P.W.H.T. Becks, mr. H.G.J. Teeuwsen
Don Bosco uitontwikkeld: nieuwe 
uitdagingen voor vastgoedpraktijk 
en notaris

 – Het arrest Don Bosco was de basis 
voor een hoop onduidelijkheid rond 
de btw-kwalificatie van vastgoed-
transacties. Schrs. gaan in op de actu-
aliteit en de uitdagingen voor de 

vastgoedpraktijk.
Mr. E.J.M. van Rijckevorsel-Teeuwen, 
mr. T.P. Hoekstra
Aansprakelijkheid van de 
beroepsbeoefenaar naast de 
contracterende vennootschap

 – Bekeken wordt in hoeverre het 
nodig en wenselijk is dat de 
beroepsbeoefenaar zelf naast de 
vennootschap aansprakelijk kan 
worden gehouden en of conservatoir 
beslag ten laste van de beroepsbeoe-
fenaar in privé een geoorloofd pres-
siemiddel is.

Rechtskundig Weekblad
77e jrg. nr. 14, 7 december 2013
E. Verjans
Buitencontractuele 
aansprakelijkheid voor schending 
van persoonlijkheidsrechten

–  (België) De vraag 
naar de buitencon-
tractuele aansprake-
lijkheid bij schending 
van persoonlijkheids-
rechten is meer dan 
ooit actueel, onder 
meer door de opmars 

van sociale netwerksites. Deze bij-
drage gaat na hoe de bescherming 
van persoonlijkheidsrechten, zoals 
het recht op afbeelding, het recht op 
privacy en het recht op naam, wordt 
georganiseerd en hoe deze wordt 
ingebed in het buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht. Zij bestu-
deert bovendien een aantal tenden-
sen inzake de begroting van de scha-
devergoeding bij inbreuken op 
persoonlijkheidsrechten.

27

Fiscaal recht

Tijdschrift voor Religie, 
Recht en Beleid
4e jrg. nr. 3, 2013
M. Wolff
Kunnen godsdienstige organisaties 
belastbare winst maken? De behan-
deling van religie in de wetgeving 
rond de vennootschapsbelasting

 – In Nederlands bestaat een varië-
teit aan religieuze groeperingen. De 
meeste van deze groeperingen zijn 
niet onlosmakelijk verbonden met 
de mensen die daarvan deel uitma-
ken, maar nemen als zelfstandige 
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entiteit deel aan het maatschappe-
lijk verkeer. Dat hierbij geldstromen 
bestaan, lijkt haast onvermijdelijk. 
Winst die organisaties behalen, is 
belast met de zogeheten vennoot-
schapsbelasting; een belasting die 
vergelijkbaar is met de inkomstenbe-
lasting die natuurlijke personen over 
hun inkomen betalen. Waar sommi-
ge landen een vrijstelling van winst-
belasting voor religieuze organisa-
ties kennen, bestaat deze niet in 
Nederland. Toch lijkt de fiscus een 
terughoudende opstelling te hebben 
bij de heffing van vennootschapsbe-
lasting over het inkomen van religi-
euze instellingen. In dit artikel wil 
schr. verkennen of er een formele 
basis in de desbetreffende wet- en 
regelgeving bestaat om (het meren-
deel van de) godsdienstige organisa-
ties uit te zonderen van belasting-
plicht. Bij gebrek aan een dergelijke 
formele basis probeert schr. een ver-
klaring te vinden voor de terughou-
dendheid van de fiscus ten aanzien 
van religieuze instellingen.

Tijdschrift voor sanctierecht 
& compliance voor 
ondernemingen
3e jrg. nr. 5/6, november 2013
Themanummer:  
informatie-uitwisseling

–  In dit fiscaal the-
manummer staat 
de inlichtingenuit-
wisseling centraal. 
De afgelopen jaren 
is de fiscale ‘mind-
set’ op dit gebied 
gewijzigd van beslo-

tenheid naar transparantie. Ooit 
overheerste de algemene notie dat 
de burger mocht kiezen voor de voor 
hem meest gunstige belastinghef-
fing, een uitgangspunt dat overigens 
nog steeds door de Hoge Raad wordt 
gebruikt. Momenteel klinkt echter 
steeds vaker de roep om fair share 
belastingheffing door. Vanwege een 
morele benadering van belastinghef-
fing vervaagt het onderscheid tussen 
belastingontduiking en belasting-
ontwijking.
Mr. F.H.H. Sijbers, mr. D.M. Drok
De informatiebeschikking, een 
tussenstand

 – De Belastingdienst heeft in het 
kader van haar taak, het vaststellen 
en invorderen van de verschuldigde 
belasting, behoefte aan informatie. 

De wetgever heeft in ruime mate in 
die behoefte voorzien. Artt. 47 tot en 
met 53 Algemene wet inzake rijksbe-
lastingen (AWR) geven de Belasting-
dienst een ruim arsenaal aan contro-
lebevoegdheden. Art. 52a AWR 
waarin de informatiebeschikking 
wettelijk is geregeld, voorziet in de 
behoefte dat een belastingplichtige 
de juistheid van een informatiever-
zoek ter discussie kan stellen en kan 
voorleggen aan de belastingrechter 
zonder dat zijn ongelijk per definitie 
leidt tot omkering van de bewijslast. 
In deze bijdrage wordt stilgestaan bij 
de informatiebeschikking, meer in 
het bijzonder bij de eerste ervaringen  
in de praktijk met betrekking tot de 
op 1 juli 2011 in werking getreden 
informatiebeschikking. 
Prof. mr. D.R. Doorenbos
Het zwijgrecht van de 
rechtspersoon
 – Op het terrein van het strafrecht 

wordt de rechtspersoon erkend als vol-
waardig rechtsssubject, als een zelf-
standig drager van rechten en plich-
ten. Een rechtspersoon kan in beginsel 
elk denkbaar strafbaar feit begaan en 
daarvoor worden vervolgd en bestraft. 
De rechtspersoon kan dus ook als ver-
dachte worden aangemerkt en zich als 
zodanig verweren tegen de ingebrach-
te beschuldigingen: niet alleen ter 
terechtzitting, maar ook in de fase van 
het voorbereidend onderzoek. In dat 
kader is het van belang te weten of en 
in hoeverre de rechtspersoon een 
zwijgrecht heeft. Bij bevestigende 
beantwoording rijst de vervolgvraag 
hoe de rechtspersoon een hem toeko-
mend zwijgrecht moet effectueren. 
Gezien de actuele tendens dat toezicht-
houders steeds vaker verhoren (willen) 
afnemen van werknemers of ex-werk-
nemers van ondernemingen die wor-
den verdacht van wetsovertredingen, 
zijn de vragen rondom het bestaan en 
de reikwijdte van het zwijgrecht van de 
rechtspersoon zeer relevant. 
Mr. T.J. van Koningsveld
De TIEA: een effectief fiscaal 
slagwapen of een paarse krokodil?

 – Voor een juiste vaststelling van de 
formele belastingsaanslag en voor 
het opsporen van eventuele belas-
tingfraude dient de belastinginspec-
teur over juiste en volledige informa-
tie te beschikken met betrekking tot 
de belastingplichtige. Om uitvoering 
en juiste nakoming van de Neder-
landse belastingwetten te verzekeren 

worden overeenkomsten gesloten 
met andere landen om voor de 
inspecteur internationale gegevens-
uitwisseling te regelen. In deze bij-
drage gaat het om een specifieke 
overeenkomst namelijk een zogehe-
ten Tax Information Exchange Agree-
ment (TIEA). Met veel landen bestaan 
verdragen ter voorkoming van dub-
bele belasting, waarin uitwisselings-
bepalingen zijn opgenomen. Aan de 
verzoeken in het kader van TIEA’s 
worden bepaalde eisen gesteld voor-
dat een verzoek wordt ingewilligd en 
informatie wordt verstrekt. 
Mr. L.C.A. Wijsman
Gedwongen afgifte van 
documenten en het verbod op 
gedwongen zelfincriminatie
 – Boete- en strafoplegging in delen 

van het bijzonder (bestuurs)strafrecht 
(onder meer financieel, economisch 
en fiscaal) pleegt naast verklaringen 
te steunen op documenten. De vraag 
of de gedwongen afgifte van belasten-
de documenten, zoals overeenkoms-
ten, facturen, rapportages, adviezen 
en belastingaangiften, door de ver-
dachte of boeteling toelaatbaar is in 
het licht van nemo tenetur, laat zich 
niet eenvoudig beantwoorden. Terwijl 
het EHRM het in art. 6 EVRM gelezen 
recht tegen gedwongen zelfbelasting 
meermaals op documenten heeft toe-
gepast, willen de Nederlandse wetge-
ver en rechter er tot op heden niet 
aan. In deze bijdrage geeft schr. kort 
de stand van zaken weer; eerst die in 
Straatsburg en dan die in Nederland. 
Mr. A.A. Feenstra, mr. G.H. Ulrich
Het bankgeheim ontrafeld
 – De afgelopen jaren zijn zowel op 

internationaal als op Europees niveau 
de ogen gericht op fiscale gegevens-
uitwisseling. Vanuit alle windstreken 
komen geluiden,  waaruit blijkt dat 
internationale gegevensuitwisseling 
hoog op de politieke agenda staat om 
belastingontduiking, maar ook belas-
tingontwijking te voorkomen. De laat-
ste maanden lijken deze ontwikkelin-
gen in een stroomversnelling te zijn 
geraakt. 
Mr. S.F. van Immerseel, mr. A.B. Vissers
De fiscale strafbeschikking. 
Beschikt of geschikt?!
 – De fiscale strafbeschikking is, even-

als de OM-strafbeschikking, een daad 
voor vervolging met alle gevolgen van 
dien. De facto duidt het voorvoegsel 
‘fiscale’ er slechts op dat het een straf-
beschikking betreft die is uitgevaar-
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digd door het bestuur van ‘s Rijks 
belastingen of door de inspecteur van 
Douane. De regeling van de fiscale 
strafbeschikking in de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen (AWR) wijkt 
(slechts) op onderdelen af van de 
(algemene) regeling van de strafbe-
schikking in het Wetboek van Straf-
vordering. In deze bijdrage wordt 
allereerst een algemene beschrijving 
van de fiscale strafbeschikking gege-
ven. Vervolgens wordt besproken wan-
neer een fiscale strafbeschikking kan 
worden opgelegd, waarbij tevens aan-
dacht wordt besteed aan de vraag 
waarom de fiscale strafbeschikking 
niet (vaker) ten tonele verschijnt. 
Daarna wordt aandacht besteed aan 
de vraag of een transactie voor fiscaal 
delict nog steeds mogelijk is. 
Mr. P. Kuipers, mr. P.B. Gaasbeek
ACM en informatieverstrekking – 
een weerbarstige materie
 – Op 1 april 2013 is de Autoriteit 

Consument en Markt (ACM) van start 
gegaan. De Instellingswet (IW) is na 
enige perikelen aangenomen door de 
Eerste Kamer. Deze wet regelt enkel 
het samengaan van de drie autoritei-
ten (NMa, OPTA en Consumentenau-
toriteit); de harmonisering van de 
bevoegdheden (Stroomlijningswet) is 
nog in behandeling bij de Tweede 
Kamer. Een bijzondere constructie 
waarbij de organisaties formeel al 
zijn samengevoegd, terwijl de materi-
ele samenvoeging later volgt. In dit 
artikel wordt ingegaan op de reik-
wijdte van de informatie-uitwisseling 
binnen de ACM zoals dit in de IW is 
vastgelegd, de interne informatie-uit-
wisseling, en op de vragen die spelen 
omtrent informatie-uitwisseling met 
andere autoriteiten, zoals onder 
andere DNB, AFM, NZa, OM, Belas-
tingdienst etc. en zusterinstellingen 
van ACM in andere lidstaten, de 
externe informatie-uitwisseling.

28

Gezondheidsrecht

Tijdschrift voor Religie, 
Recht en Beleid
4e jrg. nr. 3, 2013
J. de Vries
De levensbeschouwelijke identiteit 
van de ongebonden geestelijk 
 verzorger

–  Geestelijke verzorging  
aan mensen die in een 
instelling verblijven, was 
vanouds een taak van 
kerken, religieuze en 
levensbeschouwelijke 
gemeenschappen. In de 
intramurale gezond-

heidszorg zijn steeds meer geestelijke 
verzorgers werkzaam wier positie 
enkel berust op een aanstelling door 
de directie en niet tevens op een 
opdracht van een zendende instantie. 
Dit wordt als probleem ervaren, 
omdat er geen toezicht is op de kwali-
teiten van deze verzorgers. Daarom 
heeft een commissie onlangs voorge-
steld een Raad voor onafhankelijke 
spiritualiteit in het leven te roepen, 
die de bevoegdheid en bekwaamheid 
van ongebonden geestelijk verzorgers 
toetst en op hun werk toeziet.

29

Handels- & economisch recht

SEW, Tijdschrift voor 
Europees en economisch 
recht
Nr. 12, december 2013
Mr. dr. P.C. Adriaanse
Ex-ante- en ex-posttoezicht op 
groeps- en de-minimisvrijstellingen 
in het kader van gemoderniseerd 
staatssteunrecht
 – In de praktijk van steunverlening 

wordt veelvuldig gebruikgemaakt van 
groeps- en de minimisvrijstellingen. 
Tal van (steun)maatregelen ontsnap-
pen zo aan een preventieve beoorde-
ling door de Commissie. Tegen de ach-
tergrond van de modernisering van 
het staatssteunbeleid die momenteel 
gaande is, wordt in deze bijdrage 
onderzocht welke rol de Commissie 
en overheden en rechters in de EU-lid-
staten (kunnen) vervullen bij alterna-
tieve vormen van toezicht op het 
gebruik van zulke vrijstellingen. Bij 
wijze van algemeen kader wordt een 
overzicht gegeven van de algemene 
ontwikkelingen in het toezicht op 
staatssteun in de EU door de jaren 
heen. Tegen die achtergrond wordt 
nader ingegaan op achtereenvolgens 
het toezicht op groepsvrijstellingen 
en het toezicht op deminimisvrijstel-
lingen. Voor beide categorieën wordt 
in kaart gebracht welke ex-ante- of ex-

posttoezichtinstrumenten kunnen 
worden ingezet binnen de huidige 
juridische kaders. Daarna wordt met 
een blik op de toezichtpraktijk van 
achtereenvolgens de Commissie en 
overheden en rechters in de lidstaten 
nagegaan in hoeverre er problemen 
zijn die om een oplossing vragen. Ver-
volgens wordt bezien welke wijzigin-
gen in het kader van de modernise-
ring van het staatssteunrecht op korte 
termijn worden doorgevoerd en of die 
wijzigingen de geconstateerde proble-
men (kunnen) oplossen. 
Mr. L. Squintani, 
prof. mr. dr. H.H.B. Vedder
De proceduralisering van het 
Europees milieurecht
 – Deze bijdrage beschouwt de arres-

ten in Leth en Krizan vanuit het per-
spectief van de gelaagdheid van het 
Europees recht en concludeert dat 
sprake is van proceduralisering. Hier-
bij creëert het EU-recht wel rechtsin-
gangen en een stelsel voor rechterlij-
ke samenwerking tussen de nationale 
en EU-rechter, maar biedt het EU-recht 
weinig waarborgen voor de daadwerke-
lijke bescherming van, in casu, het 
milieu. Beide arresten bieden een goed 
voorbeeld van de complexe verhoudin-
gen binnen de gedeelde rechtsorde die 
inmiddels een feit is in de lidstaten 
van de Europese Unie. In deze rechts-
orde bestaan drie onderling verweven 
lagen. Ten eerste de internationale laag 
waaruit in deze twee zaken het Ver-
drag van Aarhus naar voren komt. De 
tweede laag wordt gevormd door het 
milieurecht van de Europese Unie in 
casu bestaand uit de MER-Richtlijn en 
de IPPC-Richtlijn. De derde laag wordt 
gevormd door het nationale (proces)
recht van de lidstaten. Centraal in bei-
de arresten en dit artikel staat de vraag 
hoe deze lagen zich tot elkaar verhou-
den en welke rechten kunnen worden 
ontleend door burgers die zich willen 
beroepen op het milieurecht, wanneer 
optreden van nationale bestuursorga-
nen of rechters onverenigbaar lijkt 
met milieuregels neergelegd in de 
Europese of internationale laag. 

TvC, Tijdschrift voor 
Consumentenrecht & 
handelspraktijken
Nr. 6, december 2013
Mr. B.B. Duivenvoorde
The future of collective redress in 
Europe
 – Op 11 juni 2013 presenteerde de 
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Europese Commissie een aanbeveling 
waarin zij haar visie op collectief 
verhaal in Europa uiteenzette. Na 
tevergeefse pogingen om op dit vlak  
tot Europese wetgeving te komen, 
gooit de Commissie het nu voorzich-
tig over een andere boeg, namelijk 
door aanbevelingen te doen aan lid-
staten die kunnen dienen als lei-
draad voor het ontwerpen van natio-
nale wetgeving. De Commissie doet 
aanbevelingen over bijvoorbeeld de 
reikwijdte van de collectieve actie (bij 
overtreding van welke regels kan de 
collectieve procedure worden inge-
roepen?), maar ook over bijvoorbeeld 
de vraag of deelname aan een collec-
tieve procedure moet worden 
beheerst door een systeem van opt-in 
of opt-out. Reden genoeg voor Chris-
topher Hodges, Astrid Stadler, Willem 
van Boom en Gerhard Wagner van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam om 
op 20 september jl. een congres over 
dit thema te organiseren. De nadruk 
in het congres lag op de vraag hoe de 
huidige regelingen en praktijken in 
de lidstaten zich verhouden tot de 
aanbevelingen van de Commissie.
Prof. mr. Jac. Hijma
Consument en 
non-conformiteitsbewijs
 – Het is in principe aan de koper om 

te bewijzen dat de afgeleverde zaak 
niet aan de overeenkomst beant-
woordt. Gedurende de eerste zes 
maanden komt de wetgever de con-
sument tegemoet met een bewijs-
lastverschuiving (art. 7:18 lid 2 BW). 
Voor teleurgestelde kopers zijn daar-
mee nog niet alle problemen opge-
lost. Dit artikel heeft tweeërlei doel. 
Ten eerste strekt het ertoe de functie 
en het karakter van het geciteerde 
wettelijke vermoeden te analyseren. 
Ten tweede wil het onderzoeken tot 
welke uitkomsten de getroffen rege-
ling leidt in de praktijk van alledag, 
met name in situaties waarin de ver-
koper betoogt dat de consument de 
schade zelf heeft veroorzaakt. 

30

Intellectuele eigendom,  
mediarecht & informatierecht

IER
29e jrg. nr. 6, december 2013
F. Eijsvogels, IER 2013/59

De nieuwe Antipiraterij 
 Verordening: een korte bespreking

 – Op 1 januari 2014 wordt de nieuwe 
Antipiraterij Verordening van toepas-
sing en wordt de huidige Antipirate-
rij Verordening ingetrokken. Volgens 
beide verordeningen kan een catego-
rie van personen (rechthebbende, 
waaronder de houder van een intel-
lectuele-eigendomsrecht, diens 
 licentienemer e.d.) een verzoek tot 
optreden indienen bij de bevoegde 
douanedienst om de vrijgave van 
goederen te schorsen dan wel goede-
ren vast te houden (gezamenlijk 
 aangeduid als ‘tegenhouden’) die 
afkomstig zijn van buiten de Europe-
se Unie, die niet met toestemming 
van de houder van het intellectuele-
eigendomsrecht zijn geproduceerd, 
die niet het voorwerp zijn van onge-
oorloofde parallelhandel en waarvan 
wordt vermoed dat daarmee inbreuk 
op bepaalde intellectuele-eigendoms-
rechten wordt gemaakt die van 
kracht zijn in één of meer van de EU-
lidstaten. De douaneautoriteiten 
 hebben tevens de bevoegdheid om 
ambtshalve dergelijke goederen 
tegen te houden. Beide verordenin-
gen bevatten procedureregels voor 
de douane en voor personen die 
voornemens zijn om een verzoek tot 
optreden in te dienen. In de onderha-
vige bijdrage worden een aantal 
bepalingen uit de Antipiraterij Veror-
dening besproken.

31

Internationaal publiekrecht

Leiden Journal of 
International Law
26e jrg. nr. 4, december 2013
O. Kessler, W. Werner
Ecpertise, uncertainty, and 
international law: a study of the 
Tallinn Manual on Cyberwarfare

–  How should interna-
tional law deal with 
the uncertainty arising 
from the rise of irregu-
lar forms of warfare? 
In the past decade, this 
question has been the 
topic of several reports 

produced by international groups of 
experts in the field of conflict and 
security law. In this article, authors 

discuss the Tallinn Manual, showing 
how experts faced with uncertainty 
as to the law’s precise scope and 
meaning construct legal interpretati-
ons, legal definitions, and institutio-
nal facts and norms that can be used 
to make sense of a contingent world. 
At the same time, authors argue, this 
absorption of uncertainty produces 
new uncertainty. Consequently, the 
power of experts does not reside in 
their knowledge, but in their control 
and management of uncertainty and 
non-knowledge.
A. Leander
Technological agency in the 
co-constitution of legal expertise 
and the US Drone Program
 – Target killing suggests that the 

drone program may be legally regu-
lated. Extrajudicial execution sug-
gests that it falls outside the realm 
of legality. This article does not seek 
to settle which terminology is the 
most appropriate. Instead it analyses 
the legal expertise struggling to do 
so and its implications. More specifi-
cally, it focuses on the processes 
through which drones constitute the 
legal expertise that constitutes the 
drone program as one of targeted kil-
lings and of extrajudicial executions; 
that is, on a process of co-constituti-
on. The article shows that drones 
have ‘agency’ in the ‘field’ of legal 
expertise pertaining to the drone 
program. The article therefore con-
cludes that acknowledging the agen-
cy of drones is important for under-
standing how legal expertise is 
formed but especially for undersco-
ring the continued potential for con-
troversy and politics.
G. Sullivan, M. de Goede
Between law and the exception: the 
UN 1267 Ombudsperson as a hybrid 
model of legal expertise
 – Security measures taken in the 

name of the ‘war on terror’ have fre-
quently been understood to operate 
through a domain of exception, 
defined as an extra-legal space of 
intervention where normal rules of 
juridical protection and due process 
are suspended. Yet whilst most analy-
ses of the exception are critically reli-
ant on notions of legal threshold, 
they are largely dismissive of the 
potentially productive nature of legal 
contestation. This article inquires into 
the dynamic confrontation between 
law and exception in the context of 
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the UN 1267 sanctions system, focu-
sing on the Office of the Ombudsper-
son as an institutional experiment 
designed to remedy the fundamental 
rights deficiencies of the regime.
K. Bannelier, T. Christakis
Under the UN Security Council’s 
watchful eyes: military 
intervention by invitation in the 
Malian conflict
 – Responding to an urgent request 

by the authorities of Mali, France 
launched Operation Serval against 
several terrorist armed groups in 
January 2013. The French troops 
were assisted by a Chadian contin-
gent and by forces progressively 
deployed by other African countries 
within a UNSC authorized African 
force (Resolution 2085). While the 
French and African military operati-
ons in Mali were clearly legal, they 
raise important questions of jus ad 
bellum in relation to the two legal 
arguments put forward to justify 
them: intervention by invitation, and 
UNSC authorization. In this paper 
authors first discuss the general rules 
of international law applying to 
intervention by invitation. Authors 
then apply these rules to the situati-
on in Mali and conclude that the 
French and Chadain interventions 
were legal because, on the one hand, 
the request was validly formulated 
by the internationally recognized 
government of Mali and, on the 
other hand, their legitimate purpose 
was to fight terrorism. 
P.C.W. Chan
A keen observer of the 
international rule of law? 
International law in China’s voting 
behaviour and argumentation in 
the United Nations Security Council

 – Given the centrality of law in the 
creation, decision-making, and 
impact of the United Nations Securi-
ty Council, the deliberative discour-
ses among Security Council Mem-
bers, and the necessity for China to 
articulate its reasons publicly for its 
actions within the Security Council, 
the roles that China plays within the 
Security Council illuminate and cla-
rify its approaches to the current 
international legal order. This article 
explains how law serves as a consti-
tutional-normative framework within 
which the Security Council must 
function, followed by a discussion of 
how the Security Council in turn 

may serve as a locus of deliberative 
discourses that delineate, influence, 
and constrain its members’ state 
behaviours. It challenges the view 
that law plays a limited role on mat-
ters of international security by 
exploring China’s voting behaviour 
in the Security Council and the argu-
ments that it had proffered. It also 
discusses how China may respond to 
a draft Security Council resolution 
aimed at its conduct other than sim-
ply by vetoing it, and how it has 
taken a proactive role in the mainte-
nace of international peace and secu-
rity through the Security Council. 
Y. Tanaka
Reflections on the territorial 
and maritime dispute between 
Nicaragua and Colombia before the 
International Court of Justice

 – On 19 November 2012, the Interna-
tional Court of Justice gave its judg-
ment concerning the territorial and 
maritime dispute between Nicaragua 
and Colombia. This judgment inclu-
des several important issues which 
need serious considerations, such as 
the legal status of maritime features, 
the interpretation and application of 
article 121 of the UN Convention on 
the Law of the Sea, the methodology 
of maritime delimitations, the role of 
proportionality in maritime delimi-
tations, and the impact of the judg-
ment upon third states and effect of 
article 59 of the ICJ Statute. Focusing 
on these issues, this contribution 
aims to analyse the judgment of 
2012 from a viewpoint of the inter-
national law of the sea, in particular, 
the law of maritime delimitation. 
J.T.A. Doherty CBE
Evidence in International Criminal 
Tribunals: contrast between 
domestic and international trials

 – This keynote addresss delivered to 
a Conference on Evidence in Interna-
tional Criminal Tribunals at Universi-
ty College Dublin in November 2011 
considers how differently evidentiary 
issues are dealt with by international 
criminal tribunals from domestic tri-
bunals. It is argued that, although 
there are jurisdictional differences 
affecting what international prosecu-
tors have to prove before internatio-
nal criminal tribunals, many of the 
problems and difficulties that beset 
international tribunals are also to be 
found in domestic tribunals and 
both types of tribunal have similar 

duties and issues to grapple with.
J. Jackson, Y. M’Boge
The effect of legal culture on the 
devlopment of international 
evidentiary practice: from the
‘Robbing Room’ to the ‘Melting Pot’
 – This paper draws on some of the 

preliminary findings of a small pilot 
study which aimed to discover what 
evidentiary challenges a range of 
practitoners with experience of diffe-
rent international trials faced in the 
cases they were involved in, and 
what practices were developed to 
deal with these challenges. The fin-
dings in this study are based on the 
data collected from The Hague-based  
institutions, the ICC, the ICTY, the 
ICTY and ICTR Appeals Chamber, and 
the Special Tribunal for the Lebanon 
(STL). It is argued that professionals 
moving from institution to instituti-
on are engaged in a process of cross-
pollination which itself influences 
the practices that develop, although a 
common understanding of certain 
evidentiary issues in international 
trials remains fragmented and at 
times elusive. 
Y. McDermott
The admissibility and weight of 
written witness testimony in 
international criminal law: 
a socio-legal analysis
 – This article introduces some quan-

titave and qualititative analysis on 
the use of written witness state-
ments in lieu of oral testimony at tri-
al to asess in practice the impact of 
the rules on the admissibility of writ-
ten witness testimony before the 
International Criminal Tribunal for 
the Former Yugoslavia, the Internati-
onal Criminal Tribunal for Rwanda, 
and the Special Court for Sierra Leo-
ne. It traces pieces of evidence admit-
ted under the newer, more liberal, 
rules on written witness testimony 
from admissibility to judgment, to 
establish what impact, if any, these 
rules have had in practice and 
whether the critique that such rules 
might jeopardize fair-trial standards 
has been realized. The ‘totality of the 
evidence’ approach in weighing the 
evidence will be analysed from a 
practical standpoint, and it will be 
shown that recent Appeals Chamber 
jurisprudence suggests that trial 
chambers may need to take a more 
particularized approach to pieces of 
evidence in the future.
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R. Byrne
Drawing the missing map: what 
socio-legal research can offer to 
international criminal trial practice

 – The nature of international cri-
minal trial practice is integral to 
the perception of the legitimacy of 
international criminal justice. 
However, our understanding of 
what transpires within the trial 
chambers of international courts 
and tribunals (ICTs) comes primari-
ly from the reports of judges, lawy-
ers, and stakeholders within the 
system. This  article argues that, 
while the vast body of international 
criminal justice scholarship barely 
draws on socio-legal research, empi-
rical work can contribute to a more 
objective understanding of interna-
tional criminal trial practice. It exa-
mines prevailing academic approa-
ches to the study of international 
trial practice as a backdrop to the 
assessement of data from one of 
the most expansive empirical stu-
dies of international trial practice, 
undertaken during the second 
mandate (1999-2003) of the Inter-
national Criminal tribunal for 
Rwanda (ICTR).
C.M. de Vos
Investigating from afar: the ICC’s 
evidence problem

 – The ICC’s early history indicates 
that more attention must be paid to 
the investigative practices of the 
Office of the Prosecutor. The judicial 
record to date, and the increasing 
dissatisfaction amongst affected 
communicties with the Court’s 
work, belies the desirability of the 
‘light touch’, low-cost approach to 
investigations that has hitherto 
been championed. Rather than posi-
tioning the ICC as a remote site of 
justice, the Office must locate its 
investigative work more thoroughly 
on the territirories in which it is 
engaged. The composition of its 
staff has also been insufficiently 
reflective of the countries under 
investigation and its relationships 
with individuals and institutions on 
the ground poorly managed. Despi-
te relying heavily on the knowledge 
that these local actors can bring, 
the OTP has too often employed a 
unilateral approach to evidence 
gathering, failing to integrate their 
concerns and priorities into the 
investigative process. 

32

Onderwijsrecht

School en wet
93e jrg. nr. 6, 2013
Prof. mr. P.W.A. Huisman
Interventie-instrumenten bij falend 
onderwijsbestuur

 – Welke mogelijkheden hebben 
interne toezichthouders en de 
 overheid op dit moment eigenlijk 
om falende onderwijsbestuurders 
aan te pakken, en is daarbij een 
onderscheid te maken tussen open-
baar en bijzonder onderwijs?
Mr. M.H. Boogers, J. Bustin
Personele gevolgen van passend 
onderwijs en het tripartiete 
convenant. Deel 1
 – In een serie van twee artikelen wor-

den de personele gevolgen van pas-
send onderwijs besproken. In deel 1 
worden de mogelijkheden en vooral 
ook juridische complicaties besproken 
die er zij voor ontslag en overname 
van personeel voor het personeel in 
dienst van de Regionale Expertisecen-
tra en de Weer Samen Naar School-
samenwerkingsverbanden.
Mr. N. Sommers, mr. dr. J. Sperling
Kroniek: Klachtrecht in het 
funderend onderwijs

 – Een vervolg op de eerste kroniek 
klachtrecht. Deze tweede kroniek 
geeft een overzicht van de uitspra-
ken sinds die periode. Alleen de 
 uitspraken van de landelijke klach-
tencommissies die hun uitspraken 
via internet openbaar maken komen 
aan de orde.

Tijdschrift voor Religie, 
Recht en Beleid
4e jrg. nr. 3, 2013
S. van Bijsterveld
Een vergeten episode uit de school-
strijd: de ontdekking van ‘openbaar’ 
en ‘bijzonder’ onderwijs

 – De schoolstrijd wordt gewoonlijk 
beschreven in termen van de strijd 
voor vrijheid van bijzonder onder-
wijs. Dit werd gaandeweg synoniem 
aan confessioneel onderwijs. Vanuit 
het perspectief van het bereikte 
resultaat lijkt een dergelijke benade-
ring vanzelfsprekend. Voor de betrok-
kenen in de eerste helft van de 
negentiende eeuw lag de situatie 
echter heel anders. Om te beginnen 
was er in het begin van de negen-

tiende eeuw nauwelijks een schoolbe-
stel. Belangrijker nog: voordat vrij-
heid van bijzonder onderwijs kon 
worden bepleit, moest ‘bijzonder 
onderwijs’ als categorie eerst worden 
uitgevonden. Daartoe moest ook het 
wél gangbare maar uiterst ruime 
begrip ‘openbaar onderwijs’ een 
metamorfose ondergaan. Dit artikel 
analyseert dit proces aan de hand 
van bronnenmateriaal en geschriften 
van hoofdrolspelers.

33

Privacy

Privacy & Informatie
16e jrg. nr. 6, december 2013
N. Hoogveld MSc, dr. S.M. Straathof
De nieuwe EU-Privacyverordening 
en de keuzemogelijkheden voor 
consumenten 

–  De huidige Privacy 
Richtlijn heeft weinig 
harmonisatie gebracht 
en is niet in staat con-
sumenten adequaat te 
beschermen, nu 
bedrijven hun ver-
dienmodel meer en 

meer op persoonsgegevens baseren. 
Daarom wil de Europese Commissie 
overgaan tot het implementeren van 
een nieuwe Privacy Verordening. 
Schrs. analyseren met gebruikma-
king van economische theorieën en 
inzichten uit de economische psy-
chologie de markt voor privacygevoe-
lige informatie en onderzoeken wat 
de gevolgen hiervan zijn voor de 
nieuwe Verordening. Eerst wordt 
onderzocht welke prikkels er zijn 
voor bedrijven om zorgvuldig om te 
gaan met persoonsgegevens en de 
rol van consumenten bij het ver-
spreiden van een lage privacybe-
scherming door bij het akkoord gaan 
met privacyovereenkomsten te doen 
alsof zij volledig geïnformeerde en 
rationele consumenten zijn. Daarna 
bespreken schrs. de nieuwe Verorde-
ning die met behulp van twee regels 
een minimumbeschermingsniveau 
moet garanderen: privacy by design 
en privacy by default. Daarnaast 
besteden schrs. aandacht aan de cer-
tificering en de functionaris voor de 
gegevensbescherming. 
Mr. A.F.J.M. Mulders,  
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drs. S.T.L.A. Mulders
Persoonsgegevens verzamelen met 
Google Analytics, wat kan wel, wat 
kan niet 
 – Google Analytics is webanalyse-

software. Met deze dienst van Google 
kunnen eigenaren van een website 
gegevens over bezoekers van hun 
website verzamelen. Schrs. onderzoe-
ken de juridische gevolgen van het 
gebruik van webanalytics-software, 
in het bijzonder Google Analytics, en 
aan welke verplichtingen een bedrijf 
moet voldoen als daarvan gebruik 
wordt gemaakt. Eerst wordt het wet-
telijk kader in kaart gebracht, waarbij 
aandacht voor wat onder persoonsge-
gevens dient te worden verstaan, de 
verantwoordelijkheden van de bewer-
ker, de verwerkingsgrond en informa-
tieplicht. Vervolgens wordt het wette-
lijke kader toegepast op webanaly-
tics-software in het algemeen en Goog-
le Analytics in het bijzonder. De con-
clusie is dat onder de huidige privacy-
wetgeving het gebruik van Google 
Analytics naar de mening van schrs. 
schimmig is. Bedrijven die gebruik wil-
len maken van Google Analytics doen 
er goed aan de privacy-instellingen 
zorgvuldig te bekijken, de bewerkers-
overeenkomst met Google te onderte-
kenen en de gegevens niet langer dan 
noodzakelijk te bewaren. 
Mr. dr. A.M. Klingenberg, J. Lindeboom
Lost in e-government: bevat de 
Algemene verordening gegevens-
bescherming voldoende waarbor-
gen voor burgers bij gegevensver-
werking door de overheid? 
 – De Europese Commissie heeft een 

voorstel gedaan voor een Algemene 
Verordening gegevensbescherming 
(AVG). Schrs. onderzoeken of de AVG 
bijdraagt aan een adequate regule-
ring van de verwerking van per-
soonsgegevens door de overheid. De 
overheid digitaliseert administratie-
ve processen. Dit betekent dat de 
overheid persoonsgegevens verwerkt, 
waarbij burgers verplicht zijn gege-
vens te verstrekken om hun rechten 
te kunnen uitoefenen. Hierbij kan 
het bestuursrechtelijke specialiteits-
beginsel en het gegevensbescher-
mingsuitgangspunt van doelbinding 
(gegevens alleen gebruiken voor het 
doel waarvoor zij zijn verzameld) in 
het gedrang komen. De gronden voor 
gegevensverwerking door overheids-
organen worden besproken, waarbij 
nader wordt ingegaan op toestem-

ming van de betrokkene en de rol die 
toestemming kan spelen bij gege-
vensverwerking door overheidsorga-
nen. Hierbij is aandacht voor achter-
eenvolgens het specialiteitsbeginsel, 
vrije toestemming, het gelijkheidsbe-
ginsel en toestemming als rechtvaar-
digingsgrond. De conclusie is dat 
met de AVG, door de artt. 31 en 35 in 
combinatie met art. 79 AVG de bur-
ger beter af is dan thans het geval is. 

34

Rechtsfilosofie & -theorie

RM Themis
Nr. 6, december 2013
Prof. B.M.J. van Klink,  
mr. dr. L.M. Poort
De normativiteit van de 
rechtswetenschap 

 – Dat de rechtswetenschap (nog) 
niet voldoet aan het standaard-
beeld van wetenschap is een 
mening die volgens schrs. breed 
wordt gedeeld. Deze van oudsher 
normatieve wetenschap moet zich 
volgens velen meer richten op 
empirische wetenschappen en 
empirisch onderzoek. Hierbij wordt 
gewezen op het belang van evi-
dence based-onderzoek voor de 
rechtspraktijk. Schrs. betogen dat 
de rechtswetenschap haar eigen-
heid moet behouden en niet uit-
sluitend moet worden gemodel-
leerd naar de empirische 
wetenschappen. Zonder het belang 
van feiten voor de rechtsweten-
schap te willen ontkennen heeft de 
rechtswetenschap naar de mening 
van schrs. behoefte aan versterking 
en verheldering van de normatieve 
basis van het recht en is de rechts-
wetenschap gebaat bij juist meer 
value based-onderzoek.   

35

Rechtspleging & procesrecht

Tijdschrift voor de 
Procespraktijk
Nr. 6, december 2013
Mr. F.J.P. Lock 
Klachtplicht en bewijslast; is het nu 
duidelijk?

– In het arrest Ploum/
Smeets I oordeelde de 
Hoge Raad dat in ver-
band met het bepaalde 
in artt. 6:89 en 7:23 BW 
op de schuldeiser-koper 
de verplichting rust te 
stellen en bij gemoti-

veerde betwisting te bewijzen, dat en 
op welke wijze hij tijdig en op een voor 
de schuldenaar-verkoper kenbare wijze 
heeft geklaagd. Deze uitspraak is de 
Hoge Raad op veel kritiek komen te 
staan. Maar het hoogste rechtscollege 
vertrok geen spier. Op 8 februari 2013 
herhaalde de Hoge Raad in Kramer/
Van Lanschot dat de stelplicht en 
bewijslast dat en op welk moment is 
geklaagd op de schuldeiser rust. Sinds-
dien is het hierover betrekkelijk stil in 
de literatuur. De rechtsgeleerden lijken 
zich bij deze stelplicht- en bewijslast-
verdeling ten aanzien van de klacht-
plicht te hebben neergelegd; het is nu 
wel duidelijk hoe de Hoge Raad erover 
denkt. Toch laat ook Kramer/Van Lan-
schot nog diverse vragen onbeant-
woord.
Mr. J.R. Sijmonsma
De Hoge Raad en het inzagerecht 
van artikel 843a Rv
 – Er is inmiddels zeer veel recht-

spraak over de strekking en inhoud 
van het in art. 843a Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) 
geregelde inzagerecht. Leiding- en 
richtinggevende rechtspraak is er 
weinig tot niet en de lagere recht-
spraak geeft verschillende antwoor-
den op processuele en materiële vra-
gen die rijzen bij de toepassing van 
art. 843a Rv. In deze bijdrage komt 
een aantal processuele en materiële 
aspecten aan bod. Wat de meer mate-
riële aspecten van art. 843a Rv 
betreft zijn er veel verschillende ant-
woorden te vinden op onder meer de 
vraag wat voldoende is bepaald en 
wat de omvang is van het vereiste 
‘aangaande een rechtsbetrekking’. Al 
met al is eenheid in de rechtspraak 
ver te zoeken. Langzaam maar zeker 
wordt de vrijheid van de feitenrech-
ter ingeperkt. In verband met de wij-
ziging van het recht op inzage, 
afschrift of uittreksel van bescheiden 
is er niet alleen nieuwe wetgeving op 
komst met het voorstel van de wet 
Aanpassing van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, maar 
ook heeft de Hoge Raad inmiddels 
kansen gehad om zich uit te laten 
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over enkele aspecten van art. 843a Rv 
en heeft het die kansen aangegrepen. 
Mr. K.J.O. Jansen
Informatieplichten in de 
procespraktijk. Deel 2: praktische 
toepassing (model)
 – Bij de concrete toepassing van 

(ongeschreven) informatieplichten 
rijst allereerst de vraag naar het te 
hanteren uitgangspunt. Dient 
beschikbare informatie in beginsel 
met de onwetende wederpartij te wor-
den gedeeld of bestaat er voor het 
aannemen van een plicht tot informa-
tieverstrekking slechts onder bijzon-
dere omstandigheden grond? Hoewel 
hierover verschillend kan worden 
gedacht meent schr. – mede gelet op 
het beginsel van contractvrijheid en 
de gedachte dat ieder zijn eigen scha-
de draagt – dat als logisch uitgangs-
punt heeft te gelden dat justitiabelen 
in beginsel zélf verantwoordelijk zijn 
voor hun goed geïnformeerde gedrag, 
zodat vergissingen in de contractuele 
en buitencontractuele sfeer in begin-
sel voor hun eigen risico komen. Dit 
betekent dat voor de aanvaarding van 
een mededelingsplicht of waarschu-
wingsplicht van geval tot geval goede 
gronden moeten worden gevonden. 
Welke argumenten kunnen in dit ver-
band een rol spelen? Aanknopend bij 
het dwalingsleerstuk (art. 6:228 lid 1 
onder b BW) en de bekende Kelder-
luik-jurisprudentie op het terrein van 
gevaarzetting (art. 6:162 BW) kan het 
volgende model worden gehanteerd 
voor de aanvaarding van precontrac-
tuele mededelingsplichten en buiten-
contractuele waarschuwingsplichten.

36

Staats- & bestuursrecht

Openbaar Bestuur
23e jrg. nr. 10, december 2013
Dr. P. Castenmiller, prof. dr. C.E. Peters 
Opschalen en decentraliseren
 – Gemeentelijke herindeling vond 

tot voor kort altijd plaats op basis 
van vrijwilligheid. In 2012 werd door 
het kabinet Rutte II voorgesteld dat 
op termijn gemeenten minstens 
100.000 inwoners moeten hebben. 
Schrs. maken de balans op aan de 
hand van een aantal columns ver-
schenen in deze jaargang van Open-
baar Bestuur. In de columns over dit 

onderwerp waren weinig nieuwe 
inzichten te lezen. De argumenten 
van vóór- en tegenstanders zijn al 
jaren hetzelfde. Voorstanders van 
schaalvergroting, die moeilijk waren 
te vinden, waren stelliger dan ooit in 
de bewering dat kleine gemeenten te 
klein en kwetsbaar zijn om zelfstan-
dig te blijven. En veel bestuursweten-
schappers staan afwijzend tegenover 
schaalvergroting. Toch zijn momen-
teel in het lokaal bestuur ontwikke-
lingen gaande die leiden tot grote 
decentralisatie-operaties in het 
 sociale domein. Dit leidt tot een 
intensievere samenwerking tussen 
gemeenten. Maar wat dit precies 
voor schaalvergroting en gemeente-
lijke herindeling gaat betekenen, 
weet nog niemand.
P. Bordewijk
Gemeenten en de EMU-normen

 – De rijksoverheid probeert met de 
wet Tekortreductie Rijk en Mede-
overheden (TReM) en de wet Houdba-
re overheidsfinanciën grip te krijgen 
op de tekorten van gemeenten en 
andere lagere overheden. Schr. onder-
zoekt hoe rationeel en effectief dit is. 
De rijksoverheid probeert grenzen te 
stellen aan het EMU-tekort van lage-
re overheden, omdat het EMU-tekort 
en de EMU-schuld ook voor lagere 
overheden gelden waardoor de finan-
ciële ruimte van de rijksoverheid 
wordt beperkt. Schr. bespreekt de wet 
TreM en de wet Houdbare overheids-
financiën en beschrijft de problemen 
die gemeenten als gevolg van de wet 
Houdbare overheidsfinanciën onder-
vinden. De conclusie is dat gemeen-
ten geen overzicht hebben van de 
ontwikkeling van het totale EMU-sal-
do. Hierdoor is het voor hen lastig  
hun eigen EMU-saldo te beheren. 
Gemeentebesturen moeten volgens 
schr. vooral hun eigen afwegingen 
blijven maken, dan hebben zij van de 
wet Houdbare overheidsfinanciën 
weinig te vrezen.
Dr. R. de Jong, dr. C.M van Driel
Oude discussie over stemcomputers

 – Betekenen falende stemcomputers 
het definitieve einde van het elektro-
nisch stemmen? Een debat rond 
1900 toont dat het enthousiasme 
over de technische mogelijkheden 
altijd heeft moeten opboksen tegen 
de weerbarstige praktijk.
Dr. R. Kroeze
Corruptie en bureaucratisering

 – Nederland heeft de laatste jaren te 

maken met schandalen die als cor-
ruptie zijn gekarakteriseerd. De 
schandalen gingen over de bouw, 
moreel wangedrag in de financiële 
sector en misstanden bij woningcor-
poraties.

Regelmaat
Nr. 6, 2013
Mr. N.C. Engel, mr. H.R. Schouten
Moordamendementen

–  Het amendements-
recht kan ook worden 
gebruikt om ervoor te 
zorgen dat een wets-
voorstel nooit tot 
stand komt. Deze zoge-
naamde moordamen-
dementen zijn in de 

staatsrechtelijke praktijk van de Ver-
enigde Staten zeer bekend. Aan de 
hand van twee voorbeelden uit Ame-
rika bespreken schrs. wat moorda-
mendementen precies zijn en wat de 
gevolgen hiervan zijn. Vervolgens 
wordt onderzocht onder welke condi-
ties een succesvol moordamende-
ment mogelijk is en hoe het kan wor-
den voorkomen. Ook in Nederland 
kunnen moordamendementen voor-
komen. Schrs. bespreken voorbeelden 
hiervan onder andere over abortus 
en over de gewetensbezwaarde 
trouwambtenaar. Dat moordamende-
menten mogelijk zijn, is volgens 
schrs. niet erg. Het kan de macht van 
de coalitie verminderen en dualise-
ring tussen regering en parlement 
bevorderen. Aan de andere kant wij-
zen zij erop dat met moordamende-
menten de minderheid haar wil aan 
de meerderheid oplegt en daardoor 
vanuit democratisch oogpunt niet 
moeten worden toegejuicht.
Mr. W. Timmer
Zorgplichten aan het werk

 – Een wettelijk voorschrift kan in de 
vorm van een zorgplichtbepaling 
worden vormgegeven. Schr. onder-
zoekt wat de belangrijkste omstan-
digheden en voorwaarden zijn, waar-
mee de wetgever bij gebruikmaking 
van een zorgplichtbepaling rekening 
moet houden teneinde behoorlijke 
naleving en handhaving hiervan te 
borgen. Aan de hand van literatuur-
studie en eigen onderzoek gaat schr. 
na hoe het komt dat in de praktijk 
met zorgplichten nooit volledig 
wordt bereikt wat de wetgever voor 
ogen stond. Achtereenvolgens wordt 
besproken wat een zorgplicht is, 
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zorgplichten in de literatuur en de 
naleving en handhaving van zorg-
plichten. Dit alles wordt geïllustreerd 
aan de hand van het voorbeeld 
‘vluchtmiddelen bij gevaarlijke stof-
fen in de binnenvaart’. Er wordt afge-
sloten met enkele aanbevelingen. 
Mr. W.A.E. Brüheim
Verzamelwetgeving: meer 
dan een opeenhoping van 
wijzigingsvoorstellen
 – Verzamelwetsvoorstellen hebben 

een negatief imago en dat is volgens 
schr. jammer, omdat de nadelen zich 
maar bij een klein gedeelte van de wet-
ten voordoen. Schr. definieert de term 
'verzamelwetgeving' als wetgeving die 
zelf niet direct voortvloeit uit een 
ander voorstel van wet, beleidsmatige 
onderwerpen van uiteenlopende aard 
bevat en veelal – maar niet noodzake-
lijkerwijs – meerdere wetten wijzigt. 
De voor- en nadelen van verzamelwet-
geving worden op een rijtje gezet. 
Daarna bespreekt schr. de motie-Boors-
ma, een richtinggevende motie voor 
wat betreft de aanvaardbaarheid van 
de samenstelling van verzamelwets-
voorstellen en de criteria voor de 
samenhang binnen een verzamelwets-
voorstel uit de door staatssecretaris 
Teeven van Veiligheid en Justitie aan 
het parlement toegezonden nota. Schr. 
is van mening dat deze criteria 
behulpzaam kunnen zijn bij het 
maken van een juiste afweging voor de 
samenvoegingsvraag, maar een goed 
ontwikkeld politiek gevoel blijft essen-
tieel. De discussie over dit onderwerp 
is volgens schr. nog niet ten einde.
Prof. dr. W.J. Witteveen
Rosanvallon en de wet van de 
 tegendemocratie
 – Momenteel doen zich in Nederland 

twee democratische regimes voor: de 
stemmingendemocratie (politicoloog 
Frank Hendriks) tegenover de overleg-
democratie. Deze twee regimes zijn 
niet met elkaar te verenigen. Is dat 
erg? Filosoof Claude Lefort gelooft van 
niet. Volgens hem is een democratisch 
regime een onbepaald regime; de 
plaats van de macht is leeg. Pierre 
Rosanvallon bouwt op het werk van 
Lefort voort. Schr. bespreekt onderwer-
pen die in het werk van Rosanvallon 
centraal staan, zoals onder meer fric-
ties, ficties en tegendemocratie. Tegen-
democratie is geen anti-democratie, 
maar krachten die een systeem onder 
druk zetten om het beter te laten func-
tioneren. Volgens schr. kan van Rosan-

vallon worden geleerd dat elke demo-
cratische configuratie een onhaal-
baar ideaal is en er altijd discussie 
moet zijn over de vraag of de democra-
tische orde die staatsrechtelijk erken-
ning heeft gevonden de juiste is. Debat 
over staatkundige vernieuwing is dan 
ook geen luxe, maar noodzaak.  

Tijdschrift voor Religie, 
Recht en Beleid
4e jrg. nr. 3, 2013
H-M. ten Napel
‘Civiel totalitarisme’, 
volkssoevereiniteit en de 
wenselijkheid van beperkt bestuur
 – De politieke legitimiteit van de wes-

terse liberale democratie is meer en 
meer exclusief komen te berusten op 
volkssoevereiniteit. Dit vormt echter 
eerder een belemmering dan een 
bevordering van waardenpluralisme. 
Hernieuwde aandacht voor de, mede 
in het christendom wortelende, notie 
van beperkt bestuur borgt met name 
de waarde van expressieve vrijheid 
beter en versterkt daarmee de legiti-
miteit van westerse liberale democra-
tieën. Een vergelijking met het ideaal 
van de confuciaanse democratie is 
zeer behulpzaam bij de analyse van 
deze problematiek. Voor de gedachte-
vorming over mogelijke alternatieven 
of verbeteringen van het westerse 
model is een terugkeer naar christelij-
ke bronnen echter realistischer.
R. Janssen
Quo vadis, Domine? Monotheïsme en 
de keizercultus in het Romeinse Rijk
 – In deze bijdrage wordt de verhou-

ding tussen de keizercultus, een 
belangrijk onderdeel van de staats-
godsdienst van het Romeinse keizer-
rijk, en de monotheïstische godsdien-
sten jodendom en christendom 
onderzocht. In het eerste deel worden 
de belangrijkste conflicten en de juridi-
sche maatregelen voor en tegen mono-
theïstische stromingen onderzocht, in 
het tweede deel de wet- en regelgeving 
omtrent de keizercultus. Door de ont-
wikkeling in beide facetten van het 
religieuze leven in de Romeinse keizer-
tijd samen te onderzoeken, kan de 
samenhang tussen politiek en religie 
in het Romeinse Rijk worden begrepen. 
Deze casus kan zo als voorbeeld die-
nen voor het bestuderen van andere 
conflicten tussen een staatsgodsdienst 
en religieuze minderheden. 

Tijdschrift voor beleid, 
politiek en maatschappij
40e jrg. nr. 4, 2013
W. Veenendaal
Klein maar fijn? De effecten van 
kleinschaligheid op het karakter 
van politiek en  democratie

– In dit artikel worden 
de resultaten van veld-
onderzoek naar de poli-
tieke en democratische 
kenmerken van vier klei-
ne staten uit verschillen-
de wereldregio’s vergele-
ken met de politiek en 

democratie op de Nederlandse Caribi-
sche eilanden. Na een theoretische dis-
cussie waarin bestaande wetenschap-
pelijke literatuur over de politieke 
consequenties van een kleine bevol-
kingsomvang worden besproken, ver-
volgt het artikel met een presentatie 
van de belangrijkste observaties en 
conclusies van veldonderzoek dat in 
2010 en 2011 is verricht in San Marino 
(in Europa), Saint Kitts en Nevis (in het 
Caribisch gebied), de Seychellen (in de 
Indische Oceaan) en Palau (in de Stille 
Oceaan). De bevindingen worden ver-
volgens gerelateerd aan de huidige 
politieke situatie op de zes Caribische 
eilanden die onderdeel uitmaken van 
het Koninkrijk, om op die manier te 
bezien in welke mate de problemen 
die op deze eilanden spelen kunnen 
worden verklaard door hun geringe 
bevolkingsomvang. Het artikel eindigt 
met een conclusie waarin enkele 
gevolgtrekkingen van de onderzoeksre-
sultaten voor het Nederlands beleid 
ten aanzien van de Caribische onder-
delen van het Koninkrijk worden 
bediscussieerd. 
N. Karsten, T. Jansen
Veranderend lokaal gezag. De 
gezagsbronnen van burgemeesters 
en wethouders erkend

 – Dit artikel verkent de hedendaag-
se gezagsbronnen van burgemees-
ters en wethouders, rekening hou-
dend met en ingebed in 
politiek-maatschappelijke ontwikke-
lingen in en rond de twee ambten. 
Dat wordt gedaan aan de hand van 
een gemoderniseerde typologie van 
gezagsbronnen, gebaseerd op Max 
Webers klassieke model van gezags-
typen. In het eerste deel wordt deze 
geïntroduceerd. In het tweede deel 
van dit artikel wordt het model ach-
tereenvolgens toegepast op het 
gezag van burgemeesters en dat  
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van wethouders. 
 – De rubriek ‘Dossier’ gaat over 

openbaarheid. Hierin staan de vol-
gende bijdragen:
S.L. de Lange
Openbaarheid als elfde gebod?
E. de Best, J. Wallage
Openbaarheid: de regels en het spel
H-M. ten Napel
Snelheid, efficiëntie en 
transparantie: het Nederlandse 
wetgevingsproces in transitie?
R. Passchier
Transparantie in het wetgevings-
proces. Internet en de mogelijkheid 
van een moderne volksvergadering
M. Ramlal
Gij zult beleefd glimlachen
S. Grimmelikhuijsen
Meer openbaarheid, meer 
vertrouwen?
Y. Jeuken
Volgdewet!

37

Straf (proces)recht, 
 penitentiair recht &  
criminologie

Tijdschrift voor Veiligheid
Nr. 4, 2013
Themanummer: Interventies voor 
deradicalisering: evaluaties en 
ethische aspecten

 – Dit themanum-
mer heeft als doel 
kritisch onderzoek 
naar de effectiviteit 
van radicaleringsin-
terventies te stimule-
ren, waarbij vanaf het 
moment van ontwik-

kelen tot na de afronding van de 
interventies evaluatie een integraal 
onderdeel moet zijn van het proces.
F. Bovenkerk 
Training Diamant. Een persoonlijke 
impressie

 – Jongerentraining Diamant richt 
zich op jongeren met een moslim-
achtergrond die door identiteitspro-
blemen dreigen te radicaliseren. Een 
groep van jongerenwerkers werd 
hierin opgeleid en paste het geleer-
de toe op risicojongeren in vijf 
Nederlandse steden. In 2007 had 
schr. deze training uitgezocht om te 
evalueren, omdat deze er veelbelo-
vend uitzag. Thans beschrijft hij zijn 

eigen ervaringen met deze training. 
De conclusie is dat de opgeleide jon-
gerenwerkers in staat bleken om 
identiteits-
problemen te herkennen. Zij kregen 
echter bijna niet te maken met radi-
calisering omdat het vrij weinig 
voorkomt. Er kan dus niet worden 
gezegd dat Diamant een garantie 
biedt tegen radicalisering. Naar de 
mening van schr. kan dat beter wor-
den bereikt met meer toegespitste 
programma’s.  
A.R. Feddes, L. Mann, N. de Zwart,
B. Doosje
Duale identiteit in een multicultu-
rele samenleving: een longitudinale 
kwalitatieve effectmeting van de 
weerbaarheidstraining Diamant

 – In deze bijdrage bespreken schrs. 
een door hen verricht longitudinaal 
kwalitatief onderzoek naar het effect 
van de weerbaarheidstraining Dia-
mant. Diamant is een training die 
zich richt op jongeren met identi-
teitsproblemen en heeft als doel de 
ontwikkeling van crimineel gedrag 
en radicalisering tegen te gaan. Uit 
dit onderzoek blijkt dat Diamant kan 
worden geassocieerd met een toena-
me van zelfvertrouwen en een afna-
me van sociaal isolement. De deelne-
mers konden naar eigen zeggen 
beter omgaan met conflicten en 
gevoelens van relatieve deprivatie 
waren afgenomen. Schrs. sluiten af 
met een aanzet tot discussie. 
H. Quint
Ben ik van Mars? Evaluatie van 
het Halt-project ‘De ander en ik’ 
tegen radicalisering en polarisatie 
in Limburg

 – In Limburg is van 1 oktober 2010 
tot 31 januari 2011 door Het Bureau 
Halt en het Katholiek Pedagogisch 
Studiecentrum (KCP-groep) binnen 
het kader van het actieprogramma 
‘Polarisatie en Radicalisering’ een les-
senpakket ‘De ander en ik’ ontwor-
pen om radicalisering onder jonge-
ren te voorkomen. Schr. bespreekt 
het kwalitatief evaluatieonderzoek 
dat schr. in 2011 uitvoerde. De con-
clusie is dat subsidiegelden kunnen 
worden verkregen voor een project 
zonder dat dit stoelt op een werkelijk 
bestaand probleem. Uit het onder-
zoek van schr. blijkt dat dit mogelijk 
is, wanneer sprake is van een soepele 
subsidiegever die breed interpreteer-
bare criteria voor het toekennen van 
de subsidie hanteert, een goede aan-

vraag is opgesteld door creatieve pro-
fessionals en tot slot sprake is van 
een moeilijk te verifiëren effectivi-
teit. 
A. J. Gielen,R. van Wonderen
Antiradicaliseringsbeleid: de 
dingen goed doen of de goede 
dingen doen?

 – Schrs. bespreken een survey-
onderzoek naar de mate, de vormen 
en de locaties van discriminatie, 
polarisatie en radicalisering onder 
jongeren in de leeftijd van 14 tot en 
met 23 jaar. Dit online survey-onder-
zoek werd uitgevoerd door het 
 Verwey-Jonker Instituut. Na een 
inleiding over de achtergronden en 
opzet van het onderzoek bespreken 
schrs. de resultaten. Uit dit onder-
zoek blijkt een gedragsintentie en 
gaat het niet om daadwerkelijk han-
delen. Tevens kan uit dit onderzoek 
een handelingskader voor beleid 
worden afgeleid. De aanknopings-
punten die dit onderzoek geeft voor 
beleid en beleidsevaluatie worden 
op een rijtje gezet. 
A. van Gorp, A. Roosendaal 
Ethische rechtvaardigingen 
voor preventieve interventies bij 
radicalisering

 – Radicalisering is een fenomeen 
dat veel aandacht vraagt. In het 
kader van een Europees project over 
radicalisering genaamd SAFIRE, is 
ethisch parallel onderzoek uitge-
voerd naar de toelaatbaarheid van 
interventies tegen radicalisering. 
Hierbij stond de vraag centraal of de 
centrale of de lokale overheid of een 
in opdracht daarvan werkende priva-
te organisatie, bij preventie dus op 
het moment dat een persoon (nog) 
geen wetten overtreedt of anderen 
schaadt, mag interveniëren in 
iemands leven. Eerst bespreken 
schrs. de strafrechtelijke grondsla-
gen voor preventie van terrorisme 
en radicalisering. Vervolgens wordt 
aan de hand van utilistische en 
deontologische theorieën gekeken of 
er een ethische basis is voor inter-
venties. Beide benaderingen bieden 
geen of beperkte argumentatie om 
preventief de radicalisering in kaart 
te brengen. Daarom wordt gekozen 
voor een teleologische of deugdethi-
sche benadering, omdat met deze 
benadering preventieve interventies 
kunnen worden gerechtvaardigd, 
mits wordt voldaan aan een aantal 
randvoorwaarden.
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Staatsblad

18+ voor tabak
Inwerkingtreding

38 - Besluit houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding 
van de Wet van 25 november 2013, 
houdende wijziging van de Tabaks-
wet ter verhoging van de minimum-
leeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van 
personen aan wie tabaksproducten 
mogen worden verkocht (Verhoging 
minimumleeftijd verkoop tabakspro-
ducten) (Stb. 2013, 473)
– De wet treedt in werking met 
ingang van 1 januari 2014.
Inwerkingtredingsbesluit van 03-12-2013, Stb. 2013, 526

Op afstand uitleesbare  
meetinrichtingen
Inwerkingtreding

39 - Besluit houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding 
van enkele onderdelen van het 
Besluit op afstand uitleesbare meet-
inrichtingen (Stb. 2011, 511).
– De artikelen 4, eerste lid, onderdeel 
a, en tweede lid, en 5, eerste lid,
onderdeel h, en tweede lid, treden in 
werking met ingang van 1 januari
2014. De overige delen traden al op 1 
januari 2012 in werking.
Inwerkingtredingsbesluit van 05-12-2013, Stb. 2013, 527

Schatkistbankieren

40 - Wet tot wijziging van de Wet 
financiering decentrale overheden in
verband met het rentedragend aan-
houden van liquide middelen in ’s 
Rijks schatkist (verplicht schatkist-
bankieren)
– Eén van de maatregelen in de 
Begroting 2013 die een significante 
bijdrage levert aan de EMU-schuldver-
laging en daarnaast financieel risico 
voor decentrale overheden vermin-

Een overzicht van aanhangige wets-
voorstellen en gepubliceerde staats-
bladen met links naar de integrale 
Kamerstukken is opgenomen op de 
NJB-site www.njb.nl

dert, is de invoering van het verplicht 
schatkistbankieren door decentrale 
overheden. Dat wordt met deze wet 
geregeld. Schatkistbankieren houdt in 
dat deelnemende instellingen al hun 
liquide middelen en beleggingen aan-
houden in de schatkist bij het minis-
terie van Financiën en niet langer 
financiële geldmiddelen en vermogen 
bij private partijen buiten de schatkist 
aanhouden. Schatkistbankieren bete-
kent dat deelnemers de middelen die 
zij (tijdelijk) niet nodig hebben voor 
de uitoefening van hun taken en ver-
antwoordelijkheden aanhouden in de 
schatkist.
Inwerkingtreding 15 december 2013, 
met dien verstande dat artikel II, 
tweede lid, terugwerkt tot 4 juni 
2012, 18.00 uur.
Wet van 11-12-2013, Stb. 2013, 530  

(Kamerstukken 33 540)

Houdbare overheids- 
financiën

41 - Wet inzake houdbare financiën 
van de collectieve sector (Wet
houdbare overheidsfinanciën)
– De Wet houdbare overheidsfinanci-
en (Wet HOF), geeft het benodigde 
wettelijke instrumentarium voor het 
bereiken en vasthouden van houdba-
re overheidsfinanciën. Wettelijke ver-
ankering van de disciplinerende wer-
king van het trendmatige 
begrotingsbeleid en het vereiste om 
te voldoen aan de door de Raad voor 
Nederland vastgestelde middellange-
termijn doelstelling voor de over-
heidsfinanciën (MTO) biedt extra 
waarborgen en zekerheden om de 
overheidsfinanciën richting een 
houdbaar pad te brengen en te hou-
den. Daarnaast past een degelijk 
begrotingsbeleid binnen een breder 
beleid ten aanzien van versterking 
van de economische groei. Het ver-
zoek vanuit de Tweede Kamer om de 
nationale begrotingsregels een wet-
telijke verankering te geven, vormt 
een eerste aanleiding tot het aanbie-
den van de Wet HOF. Een tweede aan-
leiding vormt de totstandkoming 
van twee Europese afspraken. 
De eerste betreft een pakket aan wet-
gevingsmaatregelen – het zgn. gover-
nancepakket – dat sinds 13 decem-
ber 2011 in werking is getreden. Dit 
pakket omvat onder andere aan-
scherpingen van het Stabiliteits- en 

Groeipact (SGP) en een richtlijn met 
minimumeisen aan nationale begro-
tingsraamwerken. De tweede betreft 
een afspraak gemaakt tijdens de 
Europese Raad van 24 en 25 maart 
2011. De lidstaten van de eurozone 
hebben toen, samen met enkele 
andere EU-lidstaten, besloten om de 
vereisten uit het SGP te verankeren 
in nationale wetgeving. 
De Wet HOF bevat zowel bepalingen 
inzake de nationale begrotingsregels 
als inzake de Europese begrotingsre-
gels. De Wet HOF regelt de hoofdlij-
nen van het begrotingsbeleid. De 
meer gedetailleerde begrotingsregels 
maken geen deel uit van de Wet HOF, 
omdat de concrete uitwerking ook 
afhangt van de budgettaire situatie 
(omvang EMU-tekort) en dus kan ver-
schillen van kabinetsperiode tot kabi-
netsperiode. Het vaststellen van 
begrotingsregels is de verantwoorde-
lijkheid van het kabinet.
Deze wet treedt in werking met 
ingang van 14 december 2013.
Wet van 11-12-2013, Stb. 2013, 531  

(Kamerstukken 33 416)

Benoeming regent

42 - Rijkswet tot benoeming van een 
regent voor het geval van erfopvol-
ging door de Koning die niet de leef-
tijd van achttien jaar heeft bereikt
– In het geval de minderjarige Prinses 
van Oranje door erfopvolging Konin-
gin wordt, wordt op grond van deze 
rijkswet de echtgenote van de Koning, 
moeder van de Prinses van Oranje tot 
regent van het Koninkrijk benoemd.  
Mocht Hare Majesteit Koningin Máxi-
ma onverhoopt komen te overlijden 
voordat de periode aanbreekt dat de 
minderjarige Prinses van Oranje door 
erfopvolging Koningin wordt, dan 
stelt de regering voor dat in geval 
deze periode aanbreekt Zijne Konink-
lijke Hoogheid Prins Constantijn 
regent van het Koninkrijk wordt.
Inwerkingtreding 18 december 2013.
Rijkswet van 04-12-2013, Stb. 2013, 532  

(Kamerstukken 00010 (R2011))

 
Wijzigingsbesluit financiële 
markten 2014

43 - Besluit tot wijziging van het 
Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft, het Besluit 

Wetgeving
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markttoegang financiële onderne-
mingen Wft, het Besluit prudentiële 
regels Wft en enige andere besluiten
op het terrein van de financiële 
markten (Wijzigingsbesluit financiële 
markten 2014)
– Het Wijzigingsbesluit financiële 
markten 2014 bevat als onderdeel 
van de jaarlijkse wijzigingscyclus van 
nationale regelgeving op het terrein 
van de financiële markten een aantal 
wijzigingen van algemene maatrege-
len van bestuur die hun grondslag 
hebben in de Wet op het financieel 
toezicht (Wft), de Wet op het accoun-
tantsberoep (Wab), de Wet verplichte
beroepspensioenregeling (Wvb) en 
de Wet toezicht financiële verslagleg-
ging (Wtfv).
Dit besluit voorziet in de introductie 
van een provisieverbod, nadere
regels ten aanzien van afwikkelon-
dernemingen en een systeemrelevan-
tiebuffer voor banken en beleggings-
ondernemingen. Daarnaast bevat het
besluit nog een aantal kleinere 
inhoudelijke wijzigingen.
Inwerkingtreding 1 januari 2014.
Besluit van 06-12-2013, Stb. 2013, 537 en inwerking- 

tredingsbesluit van 11-12-2013. Stb. 2013, 552

Tijdelijke bankenheffing

44 - Wet inzake invoering van een tij-
delijke heffing voor de bankensector 
(Tijdelijke wet resolutieheffing 2014)
– Deze wet introduceert een nieuwe, 
tijdelijke heffing over de op grond 
van het Nederlandse depositogaran-
tiestelsel gegarandeerde deposito’s 
die op 1 februari 2013 bij de banken 
werden aangehouden. Deze heffing is 
aangekondigd in de brief van de 
Minister van Financiën van 1 februa-
ri 2013 en onderdeel van het totale 
financieringspakket ten behoeve van 
de nationalisatie van SNS REAAL. De 
heffing is een eenmalige oplossing 
voor het unieke geval van SNS 
REAAL, nu de momenteel in onder-
handeling zijnde herstel- en resolu-
tierichtlijn nog niet kan worden toe-
gepast. In deze richtlijn is ook een 
voorziening opgenomen die in de 
nabije toekomst voorziet in een Euro-
pees systeem voor de financiering 
van de afwikkeling van financiële 
instellingen. De middelen zullen wor-
den opgebouwd door middel van hef-
fingen bij banken, die het fonds dat 
hiervoor bestemd is, zullen vullen. 

Met deze wet zal er een bijdrage wor-
den gevraagd van de bancaire sector 
in de vorm van een eenmalige reso-
lutieheffing ter hoogte van € 1 mil-
jard. De opbrengst vloeit in de alge-
mene middelen en de heffing wordt 
uitgevoerd door de Belastingdienst.
De artikelen 1 tot en met 11 treden 
in werking met ingang van 1 januari 
2014. Artikel 11 werkt terug tot en 
met 1 februari 2013. Artikel 12 treedt 
in werking op een bij kb te bepalen 
tijdstip.
Wet van 04-12-2013, Stb. 2013, 538 (Kamerstukken  

33 653) en inwerkingtredingsbesluit van 09-12-2013, 

Stb. 2013, 539

Indexering WAHV-boetes en 
OM-afdoening

45 - Besluit tot wijziging van de bijla-
ge, bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
van de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften en 
het Besluit OM-afdoening in verband 
met onder meer de jaarlijkse indexe-
ring van de tarieven
– De gewijzigde feitcodes en de 
gewijzigde tarieven in de bijlage van 
de Wahv gelden enkel voor gedragin-
gen die plaatsvinden na het moment
van inwerkingtreding. Voor de straf-
rechtelijke bepalingen van dit besluit
geldt het legaliteitsbeginsel van arti-
kel 1 van het Wetboek van Strafrecht.
Inwerkingtreding is voorzien per 1 
januari 2014.
Besluit van 11-12-2013, Stb. 2013, 543

Beheer risicoregister
Inwerkingtreding

46 - Besluit houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding 
van de wet van 28 maart 2013 tot 
wijziging van de Wet milieubeheer 
en de Wet veiligheidsregio’s in ver-
band met het beheer van het open-
baar register met gegevens over de
externe veiligheid, regels inzake 
buisleidingen en de departementale 
herindeling (Stb. 2013, 128)
– De wet treedt in werking met 
ingang van 1 januari 2014.
Inwerkingtredingsbesluit van 09-12-2013, Stb. 2013, 546

Effectiever Dublinsysteem
47 - Wet tot wijziging van de Vreem-
delingenwet 2000 en de Algemene 

wet bestuursrecht ter uitvoering van 
de verordening (EU) nr. 604/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad 
van 26 juni 2013 tot vaststelling van
de criteria en instrumenten om te 
bepalen welke lidstaat verantwoorde-
lijk is voor de behandeling van een 
verzoek om internationale bescher-
ming dat door een onderdaan van 
een derde land of een staatloze bij 
een van de lidstaten wordt ingediend 
(PbEU 2013, L 180)
– De Verordening betekent dat een 
aantal wijzigingen in de Vreemdelin-
genwet 2000 moet worden doorge-
voerd: 
1.  Er wordt een grondslag gecreëerd 

voor de Minister om een over-
drachtsbesluit te nemen; 

2.  Er wordt een afwijzingsgrond 
gecreëerd voor vreemdelingen die 
al in een andere lidstaat internati-
onale bescherming genieten; 

3.  Er wordt een nieuwe grondslag 
gecreëerd voor bewaring van dege-
nen die op grond van de Verorde-
ning kunnen worden overgedragen 
(Dublinclaimanten); 

4. Het moment voor indiening van 
de formele asielaanvraag wordt ver-
vroegd.
Een punt dat tevens wordt meegeno-
men in deze wet is het creëren van 
legaal verblijf na een afwijzende 
asielbeschikking voor Dublinclai-
manten. In het arrest van het Hof 
van Justitie van de EU van 27 sep-
tember 2012, C-179/11 (Cimade) is 
bepaald dat de vreemdeling die kan 
worden overgedragen op grond van 
de oude Verordening na een afwij-
zende asielbeschikking rechtmatig 
verblijf en recht op opvang heeft op 
grond van de Opvangrichtlijn tot aan 
de effectieve overdracht.
Inwerkingtreding 1 januari 2014.
Wet van 11-12-2013, Stb. 2013, 550, (Kamerstukken 

33 699) en inwerkingtredingsbesluit van 18-12-2013, 

Stb. 2013, 586 

Financiële markten 2014
Inwerkingtreding

48 - Besluit tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de
Wijzigingswet financiële markten 
2014 (Stb. 2013, 487)
– De Wijzigingswet financiële mark-
ten 2014, met uitzondering van
artikel I, onderdeel PPP, en artikel III, 
onderdeel C, treedt in werking met
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ingang van 1 januari 2014, met dien 
verstande dat artikel IX van die wet
en artikel 3.1, onderdeel N, van de 
Wet maatregelen woningmarkt 2014 
II in de hieronder aangegeven volgor-
de in werking treden: a. artikel 3.1, 
onderdeel N, van de Wet maatregelen 
woningmarkt 2014 II; b. artikel IX 
van de Wijzigingswet financiële 
markten 2014.
Artikel III, onderdeel C, van de Wijzi-
gingswet financiële markten 2014
treedt in werking met ingang van 1 
januari 2015.
inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2013. Stb. 2013, 552

Financiële conglomeraten
Inwerkingtreding

49 - Besluit tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de
Implementatiewet richtlijn financiële
conglomeraten I (Stb. 2013, 408)
– De Implementatiewet richtlijn 
financiële conglomeraten I, met uit-
zondering van de artikelen III, 
onderdeel G, onder 2, IV en V, treedt 
in werking met ingang van 1 januari 
2014.
inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2013. Stb. 2013, 552

Solvabiliteit II
Inwerkingtreding

50 - Besluit tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de 
Implementatiewetrichtlijn solvabili-
teit II
– Artikel I, onderdeel CA en, voor wat 
betreft de invoeging van ‘3:97, eerste 
lid’, de onderdelen DU, onder 4, en DV, 
onder 4, van de Implementatiewet 
richtlijn solvabiliteit II treedt in wer-
king met ingang van 1 januari
2014.
inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2013. Stb. 2013, 552

Aanscherping Wav
Inwerkingtreding

51 - Besluit tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van 
(onder meer) de Wet van 25 novem-
ber 2013, houdende herziening van 
de Wet arbeid vreemdelingen  
(Stb. 499) 
– De wet treedt in werking met 
ingang van 1 januari 2014.
Inwerkingtredingsbesluit van 13-12-2013, Stb. 2013, 556

Kwaliteit hoger onderwijs

52 - Wet tot wijziging van de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek en de Wet op het 
onderwijstoezicht in verband met de 
versterking van de kwaliteitswaarbor-
gen voor het hoger onderwijs alsme-
de tot wijziging van de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek en de Wet educatie en 
beroepsonderwijs in verband met de 
introductie van een aanwijzingsbe-
voegdheid voor de minister
– De maatregelen die met deze wet 
worden ingevoerd bestaan onder 
andere uit een aanscherping van het 
accreditatiestelsel en uit een aanwij-
zingsbevoegdheid voor de minister.
De volgende aanpassingen van het 
accreditatiestelsel worden voorge-
steld:
-  het vormen van visitatiegroepen 
ten behoeve van clustergewijze accre-
ditatie van opleidingen; 
-  de NVAO krijgt de bevoegdheid om 
de commissies ten behoeve van 
accreditatie te benoemen; 
- het gerealiseerde eindniveau en de 
wijze van examinering vormen niet 
langer samen één beoordelingscrite-
rium, maar ze worden bij de accredi-
tatie separaat beoordeeld; 
- de geldigheidsduur van de toets 
nieuwe opleiding (tno) wordt 
beperkt; en 
- met goed gevolg afgelegde afslui-
tende examens en scripties moeten 
zeven jaar worden bewaard.
Daarnaast zijn de volgende maatre-
gelen in het wetsvoorstel opgeno-
men:
- de vergroting van de onafhankelijk-
heid van de examencommissie. Ten 
minste één lid moet afkomstig zijn 
van buiten de opleiding en leden van 
het instellingsbestuur mogen geen 
lid zijn;
- de minister kan bij wanbeheer een 
aanwijzing geven aan de Raad van 
Toezicht;
- de onderwijsinstelling moet in de 
OER informatie verschaffen over de 
feitelijke vormgeving van de onder-
wijs. Dit moet bijdragen aan een hel-
dere informatievoorziening aan de 
student.
Oorspronkelijk was een tijdelijke uit-
breiding van de bevoegdheden van 
de Inspectie in het voorstel opgeno-
men. Het toezicht van de inspectie 
werd daarmee meer risicogericht. Dit 

onderdeel is bij nota van wijziging 
geschrapt. Een tweede nota van wijzi-
ging bevat bepalingen over het 
gebruik van het persoonsgebonden 
nummer en het verschaffen van  
persoonsgebonden bekostigingsin-
formatie. In een derde nota van wijzi-
ging wordt de aanwijzingsbevoegd-
heid uitgebreid. De minister kan ook 
een aanwijzing geven als sprake is 
van ernstige nalatigheid bij het waar-
borgen van de onderwijskwaliteit en 
de goede voortgang van het onder-
wijs en het bestuur en/of de raad van 
toezicht nalaten om effectief te inter-
veniëren. 
Door het aangenomen amendement 
van Tweede Kamerlid Bisschop zou 
het onderscheid tussen de taken tus-
sen de NVAO en de Inspectie moet 
worden verhelderd. Wanneer de 
inspectie het vermoeden heeft dat de 
kwaliteit van het onderwijs tekort 
schiet, dient zij de NVAO daarvan op 
de hoogte te stellen met het oog op 
nader onderzoek.
Inwerkingtreding 1 januari 2014, met 
uitzondering van een aantal onder-
delen die op 1 juni 2014 en op 1 
januari 2015 in werking treden.
Wet van 04-12-2013, Stb. 2013, 558 (Kamerstukken  

33 472) en inwerkingtredingsbesluit van 13-12-2013, 

Stb. 2013, 559

Terugvordering bonussen

53 - Wet tot wijziging van boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek en de Wet op 
het financieel toezicht in verband 
met de bevoegdheid tot aanpassing 
en terugvordering van bonussen en 
winstdelingen van bestuurders en 
dagelijks beleidsbepalers en deskun-
digheidstoetsing van commissaris-
sen
– Deze wet bevat allereerst een basis-
regeling van de bevoegdheid tot aan-
passing en terugvordering van 
bonussen van bestuurders. Op deze 
wijze wordt de positie van de raad 
van commissarissen ten aanzien van 
de bezoldiging van bestuurders ver-
sterkt. De regeling beoogt de raad 
van commissarissen in staat te stel-
len ervoor te zorgen dat de bezoldi-
ging bijdraagt aan het (lange ter-
mijn) belang van de onderneming. 
De basisregeling verduidelijkt dat de 
raad van commissarissen de waarde 
van een in het vooruitzicht gestelde 
bonus kan bijstellen en een uitge-
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keerde bonus namens de vennoot-
schap kan terugvorderen en werkt 
uit onder welke omstandigheden dit 
kan. Tevens bevat de wet een aanpas-
singsplicht van bonussen die onvoor-
waardelijk worden in geval van een 
openbaar bod en een plicht tot ver-
antwoording van het gebruik van de 
bevoegdheden in het jaarverslag. De 
hiervoor genoemde regelingen zijn 
neergelegd in het BW.
Uitbreidingen
Deze wet bevat verder een tweetal 
uitbreidingen van de basisregeling in 
de Wft. Deze zien op de kring van 
ondernemingen waarbij en de kring 
van personen waarop de bevoegdhe-
den van toepassing zijn. Daarnaast 
wordt een wettelijke deskundigheids-
toetsing bij commissarissen door de 
toezichthouders in de Wft geïntrodu-
ceerd.
Tijdens de behandeling in de Tweede 
Kamer zijn drie amendementen aan-
genomen:
- het nader gewijzigd amendement 
van het lid Schouw over het verbete-
ren van de verantwoording over het 
beloningsbeleid aan de AVA;
- het gewijzigd amendement van het 
lid Van Vliet om te bewerkstelligen 
dat geen verwatering van de ‘claw 
back’-regeling kan plaatsvinden door 
het kiezen van een bepaalde juridi-
sche marsroute;
- het amendement van de leden Van 
der Steur en Van Toorenburg over de 
regeling ten aanzien van de waarde-
bepaling van door een bestuurder 
gehouden aandelen.
Wet van 11-12-2013, Stb. 2013, 563  

(Kamerstukken 32 512) en ine

VenJ zbo’s onder Kaderwet

54 - Besluit tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de 
Wet van 6 november 2013 tot aan-
passing van enige wetten op het ter-
rein van het Ministerie van Veilig-
heid en Justitie teneinde een aantal 
zelfstandige bestuursorganen onder 
de werking van de Kaderwet zelfstan-
dige bestuursorganen te brengen  
(Stb. 2013, 450)
– De wet treedt in werking met 
ingang van 1 januari 2014, met uit-
zondering van enkele onderdelen 
die op 1 juli 2015 in werking tre-
den.
Inwerkingtredingsbesluit van 13-12-2013, Stb. 2013, 564

Belastingplan 2014

55 - Wet tot wijziging van enkele 
belastingwetten en enige andere wet-
ten (Belastingplan 2014)
– Het pakket Belastingplan 2014 
bestaat uit vier wetten. De wet Belas-
tingplan 2014, Wet aanpak fraude 
toeslagen en fiscaliteit, Wet wijziging 
percentage belasting- en invorde-
ringsrente en Overige fiscale maatre-
gelen 2014. Het pakket staat voor 
een groot deel in het teken van de 
uitvoering van diverse fiscale maat-
regelen uit het regeerakkoord, met 
inbegrip van de maatregelen die 
voortvloeien uit de motie Zijlstra/
Samsom. Tevens zijn in dit pakket de 
fiscale maatregelen opgenomen die 
volgen uit het zogenoemde aanvul-
lend pakket.
De wet Belastingplan 2014 bevat de 
maatregelen die betrekking hebben 
op het budgettaire en koopkracht-
beeld van het komende jaar. De vol-
gende uit het regeerakkoord voort-
vloeiende maatregelen zijn in de wet 
Belastingplan 2014 opgenomen:

-

aanpassing tarief eerste schijf in de 

afschaffing afdrachtvermindering 

-
hoging accijns op alcoholhoudende 

-
ling motorrijtuigenbelasting oldti-

-
gelingen.
De maatregelen uit het aanvullend 
pakket die in de wet Belastingplan 
2014 zijn opgenomen, zijn:

vrijval stamrechten en beëindiging 
fiscale facilitering voor nieuwe  

-
correctie in de loon- en inkomstenbe-

-

verhoging arbeidskorting 2014; 

 

-
wen algemene heffingskorting voor 
hogere inkomens naar nihil.
Ook zijn de fiscale maatregelen vol-
gend uit de reguliere koopkrachtbe-

van de afbouw van de algemene  

van het tarief in de eerste schijf in de 
-

ging van het maximum van de  
algemene heffingskorting.
Daarnaast is een maatregel opgeno-
men die bij moet dragen aan het 
terugdringen van het gebruik in 
Nederland door ingezetenen van 
Nederland van (bestel)auto’s met een 
buitenlands kenteken, waarvoor ten 
onrechte geen motorrijtuigenbelas-
ting wordt betaald.
Tot slot bevat deze wet een aantal 
maatregelen ter vereenvoudiging 

van de afdrachtvermindering onder-
-

ling voor buitenlands belastingplich-
tigen door de eenvoudigere regeling 
voor kwalificerende buitenlands 
belastingplichtigen.
Tijdens de parlementaire behande-
ling zijn de volgende amendementen 

-
ten dat regelt dat schenkingen voor 

ontstaan vóór 29 oktober 2012 ook 
in aanmerking kunnen komen voor 
de eenmalige extra verhoogde schen-
kingsvrijstelling van € 100.000; 

 
bieden van lange termijn investe-
ringszekerheid aan de leden van een 

over het bestrijden van ongewenste 
effecten van de verhoging van de 
afvalstortbelasting.
Voorts is bij nota van wijziging een 
pakket van maatregelen toegevoegd 
om de meeropbrengst van het nieu-
we fiscale stelsel van Caribisch 
Nederland van USD 2 miljoen via  
lastenverlichting terug te sluizen. 
Ook is uitwerking gegeven aan de 
afspraak uit de Begrotingsafspraken 
2014 om de arbeidsmarkt voor jon-
geren te versterken met een premie-
korting, waarvoor € 100 miljoen in 
2014 is uitgetrokken en € 200 mil-
joen in 2015. Bij nota van wijziging 
is ook uitwerking gegeven aan het 
merendeel van de fiscale maatrege-
len die zijn opgenomen in de Begro-
tingsafspraken 2014 zoals die door 
het kabinet zijn gemaakt met de frac-
ties van D66, ChristenUnie en SGP, 
zoals deze zijn neergelegd in de brief 
van de Minister van Financiën van 
11 oktober 2013. Meer specifiek gaat 
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ondersteuning chronisch zieken en 
gehandicapten (fiscale aftrek speci-

-
-

-
 

-

-

 

-

Wet van 18-12-2013, Stb. 2013, 565  

(Kamerstukken 33 752)

Overige fiscale maatregelen 
2014

56 - 
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

Wet van 18-12-2013, Stb. 2013, 566  

(Kamerstukken 33 753) 

Aanpak belastingfraude

57 - -

-
caliteit (Wet aanpak fraude toeslagen 
en fiscaliteit)

-

-

-

-
-

-

 
-

-
-

-

-
 

 

 
 

Wet van 18-12-2013, Stb. 2013, 567  

(Kamerstukken 33 754)

Belasting- en  
invorderingsrente

58 - -

-
-

-

-

Wet van 18-12-2013, Stb. 2013, 568  

(Kamerstukken 33 755)

Wijziging Mediawet

59 -

-
ting

-

-
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geregeld. Daarbij gaat het om het 
schrappen van de bepalingen over 
haat zaaien in de Mediawet 2008 en 
een verduidelijking van de bepaling 
over de zogenoemde flitsenregeling. 
De Mediawet bevat enkele niet in wer-
king getreden bepalingen over haat 
zaaien. Deze bepalingen verplichten de 
minister c.q. het Commissariaat een 
zendmachtiging te weigeren of in te 
trekken dan wel te verbieden een 
zendmachtiging te gebruiken of te ver-
bieden een zender via de kabel of de 
ether door te geven bij een (herhaalde) 
strafrechtelijke veroordeling van een 
tv-zender of omroeporganisatie 
wegens het aanzetten tot discrimina-
tie, haat of geweld (artikel 137d Sr.). De 
bepalingen waren destijds in het voor-
stel voor de Mediawet opgenomen ten-
einde op te kunnen treden tegen haat 
zaaiende mediauitzendingen waarvoor 
de makers daarvan of verantwoordelij-
ken daarvoor strafrechtelijk zijn ver-
oordeeld en waarbij een ernstig gevaar 
op herhaling bestaat. In de zeer uitzon-
derlijke gevallen waarin de hiervoor 
bedoelde bepalingen aan de orde zou-
den kunnen zijn, kan indien nodig het 
inmiddels in het Wetboek van Straf-
recht opgenomen artikel 137h worden 
toegepast. Deze bepaling geeft de straf-
rechter de mogelijkheid om bij een 
veroordeling wegens het aanzetten tot 
haat, discriminatie of geweld een tijde-
lijk beroepsverbod op te leggen, indien 
hij dit met het oog op het voorkomen 
van herhaling nodig acht. 
Inwerkingtreding 1 januari 2014, met 
uitzondering van artikel I, onderdeel 
N (1 januari 2015) en artikel VIA (24 
december 2013).
Wet van 18-12-2013, Stb. 2013, 570 (Kamerstukken  

33 664) en inwerkingtredingsbesluit van 18-12-2013, 

Stb. 2013, 571

Modernisering mediabestel
Inwerkingtreding

60 - Besluit van 18 december 2013, 
houdende vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding van (onder 
meer) enkele onderdelen van de wet 
van 6 november 2013 tot wijziging van 
de Mediawet 2008 teneinde het stelsel 
van de landelijke publieke omroep te 
moderniseren (Stb. 2013, 454)
– Artikel I, onderdelen MM, YYY en 
ZZZ, van de wet treedt in werking 
met ingang van 1 januari 2015.
Inwerkingtredingsbesluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 571

Nederlands Zorginstituut 

61 - Wet tot wijziging van de Wet  
cliëntenrechten zorg en andere  
wetten in verband met de taken  
en bevoegdheden op het gebied van 
de kwaliteit van de zorg.
– Deze wet strekt er toe de bestaande 
taken en verantwoordelijkheden op 
het gebied van goede zorg, die op dit 
moment zijn ondergebracht bij ver-
schillende organisaties, efficiënter 
vorm te geven. Daarmee wordt het 
makkelijker om te komen tot een per-
manente verbetering van de cliëntge-
richtheid, kwaliteit, veiligheid, doel-
treffendheid, en doelmatigheid van 
zorg. Efficiënter vormgeven van taken 
en verantwoordelijkheden houdt in 
dat deze worden gebundeld en onder-
gebracht in één, onafhankelijk van de 
minister opererende organisatie. Deze 
organisatie wordt bovendien belast 
met nieuwe taken en bevoegdheden 
op het gebied van de kwaliteit, veilig-
heid en doelmatigheid van de zorg. 
Om te voorkomen dat een extra insti-
tuut in de gezondheidszorg wordt 
opgericht wordt aangesloten bij een 
bestaand bestuursorgaan, namelijk 
het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ). Het CVZ zal voortaan het 
Nederlands Zorginstituut (NZi) heten. 
De taken op het gebied van de kwali-
teit van de zorg zullen worden uitge-
voerd door het Kwaliteitsinstituut, dat 
als een aparte sectie van het NZi 
wordt vormgegeven.
Inwerkingtreding op een bij kb te 
bepalen tijdstip. 
Wet van 11-12-2012, Stb. 2013, 578  

(Kamerstukken 33 243)

Stroomlijning toelating

62 - Besluit tot wijziging van het 
Vreemdelingenbesluit 2000 (stroom-
lijning toelatingsprocedures)
– De Beleidsvisie stroomlijning toela-
tingsprocedures betreft een pakket 
van maatregelen dat tot doel heeft 
het stapelen van (onnodige) procedu-
res te voorkomen, de procedures te 
stroomlijnen en de doorlooptijden te 
verkorten. Dit besluit bevat een deel 
van de uitwerking van de beleidsvi-
sie. Maatregelen die in dit besluit 
regeling vinden, maken het mogelijk 
snel duidelijkheid te geven over het 
verblijfsperspectief van de vreemde-
ling en het ‘stapelen’ van procedures 

tegen te gaan. Het gaat hierbij om de 
volgende onderwerpen:
a. meetoetsen van humanitair- 
reguliere gronden bij afwijzing van 
de eerste asielaanvraag; b. meetoet-
sen van (andere) humanitaire gron-
den bij afwijzing van de eerste huma-
nitair-reguliere aanvraag; c. versnelde 
afdoening van tweede en volgende 
asielaanvragen en humanitair-regu-
liere aanvragen (eendagstoets);
d. versnellen van de Dublinprocedure 
door samenvoeging eerste gehoor en 
Dublingehoor; e. wijzigingen in 
medische procedures.
Inwerkingtreding 1 januari 2014 met 
uitzondering van enkele onderdelen. 
Besluit van 17-12-2013, Stb. 2013, 580 en inwerkingtre-

dingsbesluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 587

Versterking pensioenbestuur

63 - Besluit tot wijziging van het 
Besluit uitvoering Pensioenwet en 
Wet verplichte beroepspensioenrege-
ling en het Handelsregisterbesluit 
2008 in verband met de Wet verster-
king bestuur pensioenfondsen en 
enige andere wijzigingen
– Het onderhavige besluit bevat 
nadere regels voor verschillende 
onderwerpen. Het gaat hierbij om:

-
gen die gelden bij de keuze voor een 
omgekeerd gemengd bestuursmodel 

-
ning van de bevoegdheid aan de raad 
van toezicht van een pensioenfonds 
om bestuurders te schorsen of te ont-

bevoegdheid aan de raad van toezicht 
om de benoeming van een kandidaat 
bestuurder te beletten indien deze 

verplichting om in het handelsregis-
ter te vermelden of een bestuurder 
van een pensioenfonds al dan niet 

bepaling met de indeling naar boete-
categorie van overtreding van de arti-
kelen die aangepast zijn ten gevolge 
van de Wet versterking bestuur pensi-
oenfondsen.
Tevens bevat dit besluit een bepaling 
over de Principes voor goed pen-
sioenfondsbestuur.
Inwerkingtreding met ingang van 1 
juli 2014, met uitzondering van arti-
kel I, onderdeel B (1 januari 2014).
Besluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 581 en inwerkingtre-

dingsbesluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 582
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Woningmarkt 2014 II

64 - Wet tot invoering van een ver-
huurderheffing over 2014 en volgen-
de jaren alsmede wijziging van enige 
wetten met betrekking tot de nadere 
herziening van de fiscale behande-
ling van de eigen woning (Wet maat-
regelen woningmarkt 2014 II)
– De inhoud van deze wet komt 
exact overeen met het wetsvoorstel 
Wet maatregelen woningmarkt 2014, 
zoals dat na aanvaarding door de 
Tweede Kamer is komen te luiden. 
Het enige verschil is dat hoofdstuk 7 
van laatstgenoemd wetsvoorstel niet 
is opgenomen, in verband met een in 
de Eerste Kamer ontstane discussie 
over over de vraag of een meerder-
heid van ten minste twee derde van 
het aantal uitgebrachte stemmen 
noodzakelijk is voor aanneming van 
genoemd wetsvoorstel. Het wetsvoor-
stel Wet maatregelen woningmarkt 
2014 (33 756) is/wordt ingetrokken.
Inwerkingtreding 1 januari 2014,  
met uitzondering van enkele onder-
delen.
Wet van 18-12-2013, Stb. 2013, 583  

(Kamerstukken 33 819)

Verlaging rechtsbijstandver-
goeding verblijfsvergunning

65 - Besluit houdende aanpassing 
van het Besluit vergoedingen rechts-
bijstand 2000 in verband met de wij-
ziging van de vergoeding van rechts-
bijstandverleners in geval van tweede 
of volgende aanvragen tot het verle-
nen van een verblijfsvergunning van 
vreemdelingen (Besluit aanpassing 
vergoeding tweede of volgende aan-
vragen vreemdelingen)
– In dit wijzigingsbesluit wordt gere-
geld dat ingeval van rechtsbijstand-
verlening bij tweede of volgende aan-
vragen die zien op het verkrijgen van 
een verblijfsvergunning in Neder-
land, de rechtsbijstandverlener in 
elke aanleg de volledige vergoeding 
ontvangt indien de vreemdeling in 
het gelijk wordt gesteld en de lage 
vergoeding indien de vreemdeling 
niet in het gelijk wordt gesteld. 
Onderhavig wijzigingsbesluit ziet 
daarmee op de aanpassing van de 
vergoedingsregeling van de rechtsbij-
standverlener die bij tweede of  
volgende verblijfsaanvragen gesubsi-
dieerde rechtsbijstand heeft verleend. 

Deze maatregel moet eveneens wor-
den gezien in het kader van het stre-
ven van de regering om prikkels en 
mogelijkheden om procedure op pro-
cedure te stapelen weg te nemen. 
Inwerkingtreding 1 januari 2014 met 
uitzondering van artikel I, onderdeel 
B (op een bij kb te bepalen tijdstip).
Besluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 585

Dublinclaimanten

66 - Besluit (onder meer) houdende 
wijziging van het Vreemdelingen-
besluit 2000 in verband met de  
uitvoering van de Dublinverordening
– Met dit besluit wordt uitvoering 
gegeven aan de Dublinverordening 
(Verordening 604/2013, PbEU L180). In 
dit besluit wordt voorzien in het naar 
voren halen van de formele indiening 
van de asielaanvraag in de algemene 
asielprocedure, in een gewijzigd kader 
inzake inbewaringstelling van Dublin-
claimanten en in enige ondergeschikte 
wijzigingen. Het formele moment van 
ondertekenen van de aanvraag zal nu 
vóór de rust en voorbereidingstermijn 
van minimaal zes dagen plaatsvinden, 
zodat procedurele handelingen om 
vast te stellen welke lidstaat een asiel-
aanvraag inhoudelijk dient te beoorde-
len alvast kunnen beginnen. 
Wat betreft het gewijzigde kader inza-
ke de inbewarinstelling geldt dat op 
grond van artikel 28 van de Verorde-
ning een vreemdeling niet in bewa-
ring mag worden gesteld enkel en 
alleen op grond van het feit dat bij 
onder de reikwijdte van de Dublinver-
ordening valt. Er moet worden vol-

Er is een significant risico op ontdui-
-

proportioneel en noodzakelijk. In de 
wet is een afzonderlijke grondslag 
opgenomen voor inbewaringstelling 
van Dublinclaimanten, waarbij verwe-
zen is naar de voorwaarden van 
 artikel 28 van de Verordening. Deze 
criteria dienen voor de concrete 
 toepassing nader uitgewerkt te wor-
den. Het oude rechtsvermoeden dat 
wanneer overdracht mogelijk was, het 
in het belang van de openbare orde 
werd geacht om de vreemdeling in 
bewaring te stellen, kan niet langer 
gelden, en is in dit besluit geschrapt. 
Dit betekent dat er in elk individuele 
inbewaringstelling gemotiveerd zal 

dienen te worden waarom de betref-
fende vreemdeling in bewaring wordt 
gesteld, ook wanneer er sprake is van 
een Dublinclaimant. Met het begrip 
‘significant risico’ wordt bedoeld dat 
er een zwaarder risico op ontduiking 
dient te zijn. Er is sprake van een-
‘significant risico op ontduiking’ wan-
neer er ten minste één zware grond 
aanwezig is, en daarnaast nog een 
zware of lichte grond. 
Dublinclaimanten die na een voltooi-
de overdracht aan een andere lid-
staat opnieuw in Nederland een aan-
vraag indienen, worden uitgezonderd 
van de eendagstoets.
Inwerkingtreding 1 januari 2014. 
Besluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 586

Herschikking asielgronden
Inwerkingtreding

67 - Besluit tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van 
(onder meer) de wet van 25 novem-
ber 2013 tot wijziging van de Vreem-
delingenwet 2000 in verband met 
het herschikken van de gronden voor 
asielverlening (Stb. 2013, 478)
– De wet treedt in werking met 
ingang van 1 januari 2014.
Inwerkingtredingsbesluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 587

Curatele- en bewindregister

68 - Besluit tot aanwijzing van Raad 
voor de rechtspraak als het orgaan 
dat het curatele- en bewindregister 
houdt en tot intrekking van het 
besluit curateleregister
– Op grond van de Wet wijziging cura-
tele, beschermingsbewind en mentor-
schap (Stb. 2013, 414) bepaalt artikel 
1:391, eerste lid, BW dat door een bij 
algemene maatregel van bestuur aan 
te wijzen orgaan een openbaar register 
wordt gehouden, waarin rechtsfeiten 
worden aangetekend die betrekking 
hebben op curatele en op bewind als 
bedoeld in titel 19. In de toelichting bij 
de tweede nota van wijziging is het 
voornemen geuit om de Raad voor de 
rechtspraak als houder van het curate-
le- en bewindregister aan te wijzen. 
Tevens is aangekondigd dat het Besluit 
curateleregister kan worden ingetrok-
ken. Dit besluit voorziet in 
die wijzigingen. 
Inwerkingtreding 1 januari 2014.
Besluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 588
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Vervolgstukken
Ondertoezichtstelling 
 minderjarigen verruimd
Nadere memorie van antwoord (23-
12-2013) bij het wetsvoorstel tot wij-
ziging van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek, het Wetboek van Burgerlij-
ke Rechtsvordering, de Wet op de 
jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in 
verband met herziening van de 
maatregelen van kinderbescherming.
Kamerstukken I 2013/14,  32 015, E

Verplichte GGZ
Brief van het Presidium (09-12-2013) 
over het wetsvoorstel met regels voor 
het kunnen verlenen van verplichte 
zorg aan een persoon met een psy-
chische stoornis.
– Brief over adviesaanvraag Raad 
voor de rechtspraak inzake de nota 
van wijziging.
Kamerstukken II 2013/14, 32 399, nr. 12

Enkele-feitconstructie
Nota van wijziging (14-11-2013) bij 
het initiatiefwetsvoorstel tot wijzi-
ging van de Algemene wet gelijke 
behandeling in verband met het 
annuleren van de enkele-feitcon-
structie in artikel 5, tweede lid, arti-
kel 6a, tweede lid, en artikel 7, twee-
de lid, van de Algemene wet gelijke 
behandeling.
Kamerstukken II 2013/14, 32 476, nr. 9

Strafbaarstelling voorberei-
ding illegale hennepteelt
Tweede nader voorlopig verslag (17-
12-2013) over het wetsvoorstel tot 
wijziging van de Opiumwet in ver-
band met de strafbaarstelling van 
handelingen ter voorbereiding of 
vergemakkelijking van illegale hen-
nepteelt.
Kamerstukken I 2013/14, 32 842, E

Vestigingseisen voor 
 Nederlanders uit Aruba, 
Curaçao en St. Maarten
Nota n.a.v. het verslag (11-12-2013) 
bij het wetsvoorstel van het lid Bos-
man houdende regulering van de 
vestiging van Nederlanders van Aru-
ba, Curaçao en Sint Maarten in 
Nederland.
Kamerstukken II 2013/14, 33 325, nr. 8

Nieuwe Wob
Advies van de Raad van State (05-11-
2013) en reactie van de indieners 
(09-12-2013) wijziging van voorstel 
van wet na het advies van de Raad 
van State (09-12-2013), memorie van 
toelichting (09-12-2013) en brief van 
de Minister van BZK (11-12-2013) 
inzake het wetsvoorstel van het lid 
Voortman en Schouw houdende 
regels over de toegankelijkheid van 
informatie van publiek belang 
(Nieuwe Wet openbaarheid van 
bestuur).
– Brief ter aanbieding SEO-onderzoek 
‘Kosten en baten voor de overheid 
van wijzigingen van de Wet open-
baarheid van bestuur’.
Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr.s 7-8-9 en 10

Veredelingsvrijstelling
Tekst van het gewijzigd woorstel van 
rijkswet (12-12-2013) tot wijziging 
van artikel 53b van de Rijksoctrooi-
wet 1995 in verband met de invoe-
ring van een beperkte veredelings-
vrijstelling.
Kamerstukken I 2013/14, 33 365 (R1987), A

Wijziging Paspoortwet
Verslag van een schriftelijk overleg 
(12-12-2013) over het wetsvoorstel 
tot wijziging van de Paspoortwet in 
verband met een andere status van 
de Nederlandse identiteitskaart, het 
verlengen van de geldigheidsduur 
van reisdocumenten en Nederlandse 
identiteitskaarten, een andere grond-
slag voor de heffing van rechten door 
burgemeesters en gezaghebbers en 
het niet langer opslaan van vingeraf-
drukken in de reisdocumentenadmi-
nistratie.
Kamerstukken I 2013/14, 33 440 (R1990), F

Verbetering Waterwet
Eindverslag (17-12-2013) over het 
wetsvoorstel tot wijziging van de 
Waterwet en enkele andere wetten 
(aanvulling en verbetering; vereen-
voudiging van de verontreinigings-
heffing; opheffing van de Commissie 
van advies inzake de waterstaatswet-
geving).
Kamerstukken I 2013/14, 33 503, F

Actieve donorregistratie
Advies van de afdeling advisering 
van de Raad van State (02-04 2013) 
en reactie van de initiatiefneemster 
(19-12-2013), tekst van het gewijzigd 
voorstel van wet en memorie van 

toelichting naar aanleiding van het 
advies van de Raad van State inzake 
het voorstel van wet van het lid Pia 
Dijkstra tot wijziging van de Wet op 
de orgaandonatie in verband met het 
opnemen van een actief donorregis-
tratiesysteem.
Kamerstukken II 2013/14, 33 506, nrs. 4-5-6

Seksueel misbruik kinderen
Memorie van antwoord (18-12-2013) 
bij het wetsvoorstel tot implementa-
tie van de richtlijn 2011/93/EU ter 
bestrijding van seksueel misbruik en 
seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie, en ter vervanging 
van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de 
Raad (PbEU L 335).
Kamerstukken I 2013/14, 33 580, B

Kwaliteit jeugdzorg
Verslag van een schriftelijk overleg 
(16-12-2013) over het wetsvoorstel 
houdende aanpassingen van de Wet 
op de jeugdzorg en enkele andere 
wetten ten behoeve van de professio-
nalisering van de jeugdzorg.
Kamerstukken I 2013/14, 33 619, B

Stroomlijning markttoezicht
Tekst van het gewijzigd wetsvoor-
stel (17-12-2013) tot wijziging van 
de Instellingswet Autoriteit Consu-
ment en Markt en enige andere 
wetten in verband met de stroom-
lijning van het door de Autoriteit 
Consument en Markt te houden 
markttoezicht.
Kamerstukken I 2013/14, 33 622, A

BSN in Jeugdzorg
Voorlopig verslag (23-12-2013) over 
het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Wet op de jeugdzorg en andere wet-
ten in verband met de verplichting 
tot het gebruik van het burgerser-
vicenummer in de jeugdzorg.
Kamerstukken I 2013/14, 33 674, A

EU- executieverordening en 
Verdrag van Lugano
Tekst van het gewijzigd wetsvoorstel 
(10-12-2013) tot Wijziging van de Wet 
van 2 juli 2003 tot uitvoering van de 
Verordening (EG) nr. 44/2001 van de 
Raad van de Europese Unie van 22 
december 2000 betreffende de rech-
terlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelsza-
ken (Pb EG L12) in verband met de 
herschikking van die Verordening 
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ingevolge Verordening (EU) nr. 
1215/2012 van de Raad van 12 
december 2012 betreffende de rech-
terlijke bevoegdheid, de erkenning 
en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelsza-
ken (Pb EU L351).
Kamerstukken I 2013/14, 33 676, A

Jeugdwet
Voorlopige verslag (23-12-2013) over 
het wetsvoorstel met Regels over de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid 
voor preventie, ondersteuning, hulp 
en zorg aan jeugdigen en ouders bij 
opgroei- en opvoedingsproblemen, 
psychische problemen en stoornis-
sen (Jeugdwet).
Kamerstukken I 2013/14, 33 684, C

Dierproeven
Tekst van het gewijzigd wetsvoorstel 
(10-12-2013) tot wijziging van de Wet 
op de dierproeven in verband met 
implementatie van richtlijn 2010/63/
EU.
Kamerstukken I 2013/14, 33 692, A

Versobering kindregelingen
Verslag (13-12-2013) over het wets-
voorstel tot wijziging van de Algeme-
ne Kinderbijslagwet, de Wet op het 
kindgebonden budget, de Wet werk 
en bijstand, de Wet inkomstenbelas-
ting 2001, de Wet studiefinanciering 
2000 en enige andere wetten in ver-
band met hervorming en versobe-
ring van de kindregelingen.
Kamerstukken II 2013/14, 33 716, nr. 8

Waterschapsverkiezingen
Tekst van het gewijzigd wetsvoorstel 
(17-12-2013) tot wijziging van de 
Kieswet en de Waterschapswet ten 
behoeve van gecombineerde verkie-
zingen van vertegenwoordigers voor 
de ingezetenen in het algemeen 
bestuur van het waterschap en de 
verkiezingen voor de provinciale sta-
ten.
Kamerstukken I 2013/14, 33 719, A

Voortgezette  
tenuitvoerlegging
Nota n.a.v. het verslag (20-12-2013) 
bij het wetsvoorstel tot wijziging van 
de Wet overdracht tenuitvoerlegging 
strafvonnissen in verband met aan-
vulling van de bepaling over de pro-
cedure van voortgezette tenuitvoer-
legging.
Kamerstukken II 2013/14, 33 742, nr. 5

Scheepvaartverkeerswet
Eindverslag (17-12-2013) over het wets-
voorstel tot wijziging van de Scheep-
vaartverkeerswet ter verhoging van de 
boetecategorie voor overtredingen van 
internationale scheepvaartroutes en 
ter uitbreiding van loodsplichtig vaar-
water in verband met de ingebruikne-
ming van Maasvlakte 2.
Kamerstukken I 2013/14, 33 748, A

Belastingplan 2014
Brief van de Staatssecretaris van 
Financiën (06-12-2013) en nota n.a.v. 
het verslag (13-12-2013) inzake het 
wetsvoorstel tot wijziging van enkele 
belastingwetten en enige andere wet-
ten.
– Brief over knelpunten pensioen in 
eigen beheer, ontklemming fiscale 
oudedagsreserves en stakingslijfren-
ten en verruiming kleine afkooprege-
ling lijfrenten.
Kamerstukken II en I 2013/14, 33 752, nr. 75 en G

Woningmarkt 2014
Intrekking
Verslag van een wetgevingsoverleg (19-
12-2013) en brief (09-12-2013) over het 
wetsvoorstel tot invoering van een ver-
huurderheffing over 2014 en volgende 
jaren alsmede wijziging van enige wet-
ten met betrekking tot de nadere her-
ziening van de fiscale behandeling van 
de eigen woning (Wet maatregelen 
woningmarkt 2014).
– Brief over de intrekking van dit 
wetsvoorstel.
Kamerstukken II en I 2013/14, 33 756, nr. 30 en E

Warenwetswijzigingen
Verslag (13-12-2013) over het wets-
voorstel tot wijziging van de Waren-
wet in verband met het verhogen 
van het maximum bedrag van de 
bestuurlijke boete en enkele andere 
wijzigingen waaronder regels inzake 
het aanprijzen van het aanbrengen 
van een tatoeage of piercing en wijzi-
ging van de Warenwet BES in ver-
band met het eenduidig regelen van 
de bevoegdheden van de toezicht-
houders en de eilandbesturen. 
Kamerstukken II 2013/14, 33 775, nr. 5

Verduidelijking rookverbod
Verslag (16-12-2013) over het wets-
voorstel tot verduidelijking van de 
rookverboden in de Tabakswet, met 
inbegrip van een algemeen rookver-
bod in de horeca.
Kamerstukken II 2013/14, 33 791, nr. 4

Verbetertermijnen zeer 
zwakke scholen
Verslag (13-12-2013) over het wets-
voorstel tot wijziging van de Wet op 
het onderwijstoezicht in verband 
met het wettelijk regelen van de ver-
betertermijn voor zeer zwakke 
instellingen die bestaan uit basis-
scholen als bedoeld in de Wet op het 
primair onderwijs en scholen als 
bedoeld in de Wet op het voortgezet 
onderwijs.
Kamerstukken II 2013/14, 33 796, nr. 6

Alcohol- en drugstest 
 geweldplegers 
Verslag (20-12-2013) over het 
 wetsvoorstel tot wijziging van het 
Wetboek van  Strafvordering in ver-
band met het terugdringen van 
geweld onder invloed van middelen.
Kamerstukken II 2013/14, 33 799, nr. 5

70

Nota’s,  
rapporten &  
verslagen

Homoseksuele asielzoekers
Brief van de Staatssecretaris van VenJ 
(16-12-2013) over het arrest van het 
HvJEU gewezen naar aanleiding van 
prejudiciële vragen die waren gesteld 
door de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State over de
toepassing van de Kwalificatiericht-
lijn (2004/83/EG) bij homoseksuele
asielzoekers.
– De Staatssecretaris is nog in 
afwachting van de uitspraak van de 
Afdeling in de zaken die aanleiding 
waren tot het stellen van prejudiciële 
vragen. Na de uitspraak van de Afde-
ling zullen de consequenties voor het 
beleid worden bezien. Het is voor 
hem wel al duidelijk dat het beleid in 
die zin moet worden aangepast dat 
terughoudendheid bij het uiten van 
de seksuele gerichtheid in het land 
van herkomst niet bij de beoordeling 
van de aanvraag kan worden betrok-
ken. Het Hof heeft overwogen dat 
van een homoseksueel niet mag wor-
den verlangd dat hij zich terughou-
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dender opstelt dan een heteroseksu-
eel. De algemene in het land van 
herkomst geldende normen en waar-
den, voor zover eveneens van toepas-
sing op heteroseksuelen, kunnen der-
halve bij de besluitvorming in 
individuele zaken worden betrokken.
Naar de mening van het kabinet 
brengt dit met zich mee dat niet 
altijd verwacht kan worden dat de 
seksuele gerichtheid in landen van 
herkomst op vergelijkbare wijze 
geuit kan worden als in Nederland of 
andere westerse landen. 
Kamerstukken II 2013/14, 19 637, nr. 1767

Hennepteelt
Brief van de Minister van VenJ (18-
12-2013) waarin is opgenomen: (1) 
een inventarisatie van initiatieven en 
experimenten gemeenten, (2) de 
resultaten van onderzoek naar (klein-
schalige) hennepteelt in Europa en 
de VS, (3) een reactie op een artikel 
van de hoogleraren Jan Brouwer en 
Jon Schilder in het Nederlands Juris-
tenblad van 14 december 2012, (4) 
een overzicht van lokaal maatwerk 
en (5) een overzicht van het afstands-
criterium in gemeenten.
– Zie de Rubriek nieuws van deze 
aflevering voor een beschrijving van 
de inhoud van deze brief.  
(NJB 2014/72, afl. 1, pag. 75)
Kamerstukken II 2013/14, 24 077, nr. 314

Nationaal Cyber Security 
Centrum
Brief van de Minister van VenJ (12-
12-2013) over de verdere ontwikke-
ling van de rol van het Nationaal 
Cyber Security Centrum (NCSC) als 
centrale kennisautoriteit en experti-
secentrum.
– In de tweede Nationale Cyber 
Security Strategie (NCSS2) is geke-
ken naar het versterken van de posi-
tie van het Nationaal Cyber Security 
Centrum (NCSC) als onderdeel van 
de Nationaal Coördinator Terroris-
mebestrijding en Veiligheid. De 
NCSS2 schetst de ambities van het 
kabinet ten aanzien van de verdere 
ontwikkeling van de rol van het 
NCSC als centrale kennisautoriteit 
en expertisecentrum. In onderhavi-
ge brief worden deze ambities en de 
aanvullende stappen die gezet moe-
ten worden om hier de noodzakelij-
ke voorwaarden voor te creëren 
nader uitgewerkt.
Kamerstukken II 2013/14, 26 643, nr. 297

Vrijheid en veiligheid in de 
digitale samenleving
Brief van de Minister en Staatssecre-
taris van VenJ en de Minister van 
BZK (13-12-2013) waarbij zij de noti-
tie ‘Vrijheid en veiligheid in de digi-
tale samenleving. Een agenda voor 
de toekomst’ aanbieden.
– De notitie beoogt een aanzet te 
zijn voor een verdergaand maat-
schappelijk debat over het thema 
kansen en bedreigingen van digitali-
sering, waarin de overheid zich zal 
moeten herbezinnen op haar rol bij 
het beschermen en respecteren van 
de persoonlijke levenssfeer, ook in 
het digitale domein.
In paragraaf 2 van deze notitie staan 
de auteurs stil bij een aantal ontwik-
kelingen en bij de vraagstukken die 
deze oproepen. Zij leiden tot twee 
hoofdvragen, die in de paragrafen 3 
en 4 worden beantwoord:

licht van de technologische ontwik-
kelingen spelen bij de bescherming 
van persoonsgegevens tegen schen-
dingen door anderen? Hoe benut zij 
daarbij de kansen die deze ontwikke-
lingen haar bieden;

van de technologische ontwikkelin-
gen bij de uitoefening van haar 
taken op het terrein van de veilig-
heid zelf omgaan met persoonsgege-
vens? Hoe benut zij daarbij de kan-
sen die deze ontwikkelingen haar 
bieden, om zowel haar informatiepo-
sitie te optimaliseren als recht te 
doen aan bescherming van de priva-
cy en van persoonsgegevens.
De beantwoording van deze hoofd-
vragen mondt uit in een aantal actie-
punten, die in paragraaf 5 zijn weer-
gegeven in een overzicht.
Kamerstukken II 2013/14, 26 643, nr. 298

Gender registratie
Brief van de Staatssecretaris van 
VenJ (04-12-2013) waarin hij mee-
deelt dat het onderzoek naar de 
mogelijkheden en de consequenties 
van het onbepaald laten van het is 
gegund aan een onderzoeksteam 
van de Universiteit Utrecht onder 
leiding van Dr. mr. Marjolein van 
den Brink.
– De verwachting is dat de eindrap-
portage in augustus 2014 wordt 
opgeleverd. Het onderzoek gaat na 
welke juridische en – zo mogelijk 
ook – welke sociaal-maatschappelij-

ke gevolgen het niet registreren of 
onbepaald te laten van het geslacht 
teweeg zal brengen. Met het oog 
daarop wordt onderzocht welke 
voorwaarden en grenzen door inter-
nationale en Europese verdragen en 
regelgeving worden gesteld aan de 
registratie en vermelding van het 
geslacht op documenten zoals een 
geboorteakte of een paspoort. Hier-
bij wordt aandacht gegeven aan de 
praktijk. In diverse landen hebben 
de laatste jaren wetswijzigingen 
plaatsgevonden van meer of minder 
vérstrekkend karakter, deels ten 
gevolge van arresten. In een aantal 
landen bestaat reeds langer de 
mogelijkheid om sekseregistratie 
achterwege te laten of wordt over-
wogen om een ‘derde hokje’ toe te 
voegen. De ontwikkelingen in Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland, Nepal, India, 
het Verenigd Koninkrijk en Duits-
land worden in dit onderzoek geana-
lyseerd en met elkaar vergeleken, 
waarbij aandacht wordt besteed aan 
de juridische en sociale context van 
elk land. Deze rechtsvergelijking 
levert voorbeelden op die voor de 
Nederlandse situatie zouden kunnen 
worden gebruikt.
Kamerstukken II 2013/14, 27 859, nr. 69

Behoorlijk bestuur in 
 semipublieke sectoren
Brief van de Minister van EZ (12-12-
2013) met de kabinetsreactie op de 
aanbevelingen van de Commissie 
Maatschappelijk verantwoord 
bestuur en toezicht in semipublieke 
sectoren.
– De afgelopen jaren hebben zich bij 
verschillende semipublieke instellin-
gen betreurenswaardige incidenten
voorgedaan. Van ongelukkige keuzes 
die leidden tot een ondoelmatige
besteding van publieke middelen tot 
gevallen van zelfverrijking. In mei 
2013 is naar aanleiding hiervan de 
Commissie Maatschappelijk
verantwoord bestuur en toezicht in 
semipublieke sectoren ingesteld,
onder leiding van mevrouw Halsema. 
Deze commissie ‘Behoorlijk Bestuur’ 
kreeg tot taak (i) gedragsregels op te 
stellen voor professioneel en ethisch 
verantwoord handelen van bestuur-
ders en interne toezichthouders
in de semipublieke sectoren. Voorts 
werd aan de commissie gevraagd (ii) 
deze gedragsregels te duiden en uit 
te leggen; zich te buigen over de 
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vraag (iii) hoe zij kunnen gaan leven 
en werking kunnen krijgen in de 
verschillende semipublieke sectoren 
en (iv) te adviseren over de (prakti-
sche) rollen die de rijksoverheid 
daarbij heeft als wetgever, beleid-
smaker, opdrachtgever en eindver-
antwoordelijke voor de borging van 
publieke belangen. De commissie 
heeft haar taakopdracht breed opge-
vat. Zij komt tot aanbevelingen aan 
sectoren en instellingen over de 
vormgeving van codes, maar 
spreekt ook nadrukkelijk de poli-
tiek aan op de ‘weeffouten’ die zij 
ziet in de verschillende sectoren. 
Deze ‘weeffouten’ kunnen onbe-
hoorlijk gedrag in haar ogen mede 
veroorzaken. Die weeffouten in de 
aansturing zijn: (i) een onvoldoen-
de heldere definiëring van de 
publieke belangen die door de sec-
toren moeten worden gediend, en 
daardoor een onduidelijke maat-
schappelijke taakopdracht, (ii) te 
veel sturing op meetbare en kwan-
tificeerbare indicatoren en te wei-
nig sturing op kwaliteit en (iii) een 
onduidelijke verantwoordelijkheids-
verdeling tussen overheid, inspec-
tie, intern toezicht, bestuur en pro-
fessional. Ook stelt de commissie 
dat, zelfs indien zowel de governan-
cecodes en gedragsregels op sector- 
en instellingsniveau op orde zijn en 
als de weeffouten zijn hersteld, dit 
geen waarborg is voor goed gedrag 
en goed bestuur. Daarvoor is, zo 
schrijft de commissie, een open 
 cultuur van belang, waarbinnen 
‘een lastig gesprek’ voortdurend 
wordt gevoerd. In deze kabinetsre-
actie wordt nader ingegaan op de 
aanbevelingen van de commissie. 
Allereerst wordt ingegaan op de 
adviezen van de commissie ten 
aanzien van governancecodes en 
gedragsregels. Vervolgens op de 
drie ‘weeffouten’ die gedrag volgens 
de commissie in belangrijke mate 
beïnvloeden en de oproep aan de 
politiek die hieruit voortvloeit. 
Kamerstukken II 2013/14, 28 479, nr. 69

Internationaal Strafhof
Brief van de Ministers van BuZa en 
VenJ (18-12-2013) met het verslag 
van de 12e Vergadering van 
 Statenpartijen bij het Statuut van 
Rome, die werd gehouden van 20 tot 
28 november 2013 in Den Haag.
– De Vergadering stond voornamelijk 

in het teken van de relatie van het
Strafhof met verschillende Afrikaan-
se Statenpartijen. De positie van het
Strafhof in Afrika staat onder druk 
nu een aantal Afrikaanse landen 
stelt dat het Strafhof zich eenzijdig 
richt op Afrika. Alle partijen toonden 
zich bereid naar oplossingen te zoe-
ken. De Vergadering kon worden 
afgesloten met tevredenheid onder 
de Statenpartijen over de construc-
tieve dialoog. Aanpassing van het 
Statuut van Rome is niet aan de 
orde gekomen. Ook in de komende 
jaren blijft de relatie van het Straf-
hof met een aantal landen in de 
Afrikaanse regio een belangrijk 
aandachtspunt.
Aan de orden kwamen verder:

Proces- en Bewijsvoering;

met het Strafhof;

In het kader van dat laatste punt wij-
zen de bewindslieden op een onder-
zoek dat de baten in kaart brengt 
van de aanwezigheid van 34 inter-
gouvernementele organisaties in 

op: http://www.decisio.nl/wp-con-
tent/uploads/2013/11/PDF-Decisio-
rapport-economisch-belang-IGOs-

Kamerstukken II 2013/14, 28 498, nr. 31

Veilige publieke taak
Brief van de Minister van BZK (12-12-
2013) over de resultaten van de 
Metamonitor Veilige Publieke Taak
(VPT) 2013.
– De metamonitor is een vervolg op 
de voormalige tweejaarlijkse
monitor Veilige Publieke Taak. Uit 
het rapport van de Metamonitor
VPT 2013 blijkt dat de omvang van 
agressie en geweld tegen werkne-
mers met een publieke taak tussen 
2011 en 2012 stabiel is gebleven. De
implementatie en doorwerking van 
agressie- en geweldsbeleid laat een
stijgende lijn zien. Deze brief gaat 
achtereenvolgens in op de gebruikte 
methode van monitoring, op de 
resultaten uit het rapport en de 
beleidsimplicaties. De metamonitor 
is als bijlage bij de brief gevoegd.
Kamerstukken II 2013/14, 28 684, nr. 399

Fraudebestrijding zorg
Brief van de Minister en Staatssecre-
taris van VWS (19-12-2013) met de 
tweede voortgangsrapportage fraude-
bestrijding in de zorg.
– Op 16 september 2013 is het plan 
van aanpak fraude verstuurd, tevens 
de eerste voortgangsrapportage 
(Kamerstuk 28 828, nr. 50). Geconsta-
teerd kan worden dat de afgelopen 
periode in het veld een grote slag is 
geslagen: partijen erkennen – veel 
meer dan voorheen – dat zij hierin 
zelf een grote verantwoordelijkheid 
hebben en die nemen ze geleidelijk 
ook. Dat is cruciaal, maar verdere 
stappen zijn nodig. Het gevoel van 
urgentie is eerder groter dan kleiner 
geworden de afgelopen maanden. De 
alertheid op fouten is toegenomen, 
daarom worden fouten vaker gezien. 
En dat vraagt meer van alle partijen. 
Zij zullen daarop aangesproken blij-
ven worden. De voortgangsrapporta-
ge gaat in op een aantal hoofdonder-
werpen waar diverse resultaten te 
melden zijn:

2) Intensivering opsporingsfunctie 
voor de zorg
3) Wet- en regelgeving: fraudetoetsen 
en Wet Beroepen Individuele 
Gezondheidszorg
4) Curatieve zorg: voortgangsrappor-
tage Intensivering Ketenaanpak Cor-
rect Declaratieproces
5) AWBZ: maatregelen zorg in natura
en invoeren trekkingsrecht PGB.
Bij dit Kamerstuk zijn 5 bijlagen 
gevoegd: Correct declareren in de 
extramurale AWBZ zorg; overzicht 
van moties debat 23 mei 2013 die in 
bijlagen bij de tweede voortgangsrap-
portage of in andere brieven zijn 
beantwoord; Rapport Onderzoek 

-
havingsmaatregelen, en document 

Kamerstukken II 2013/14, 28 828, nr. 54

ILO verdragen
Brief van de Minister van SZW (18-
12-2013) over de ratificatie van ILO 
Verdrag 170.
– Eerder (Kamerstuk 29 427, nr. 84) 
heeft het kabinet aangegeven Ver-
drag nr. 139 (Beroepskanker) en Ver-
drag nr. 148 (Werkmilieu) te willen 
ratificeren en Verdrag 170, over het 
veilig gebruik van chemische stoffen 
bij de arbeid, niet. Inmiddels is geble-

-
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se regelgeving nodig is als ILO 
 Verdrag 170 geratificeerd wordt, 
waardoor regeldruk en administratie-
ve lasten niet zullen toenemen. Het 
kabinet is nu dan ook voornemens 
ILO Verdrag 170 samen met de twee 
eerder genoemde arbeidsomstandig-
heden verdragen te ratificeren. De
standpuntbepaling dienaangaande is 
in deze brief opgenomen.
Kamerstukken II 2013/14, 29 427, nr. 97

Arbeidsverhoudingen en 
-voorwaarden
Brief van de Minister van SZW (11-
12-2013) ter aanbieding van de 
beleidsdoorlichting Arbeidsverhou-
dingen en -voorwaarden.
– In deze doorlichting zijn de ontwik-
kelingen op de arbeidsmarkt tussen 
2008 tot en met 2012 op het gebied 
van de arbeidsovereenkomst, de col-
lectieve arbeidsvoorwaardenvorming 
en arbeidsmigratie bezien en gerela-
teerd aan het ingezette beleid. De 
economische crisis heeft de in de 
jaren negentig van de vorige eeuw
ingezette flexibilisering van de 
arbeidsmarkt versterkt. Werkgevers 
zijn in de afgelopen periode minder 
geneigd geweest werknemers langdu-
rige contracten aan te bieden. Zo 
steeg de flexibele schil van 19,5% in 
2001 tot 26,1% in 2012. Hierbij zijn 
arbeidsmigranten met een flexibel 
contract oververtegenwoordigd. De 
doorlichting is als bijlage bij deze 
brief te vinden.
Kamerstukken II 2013/14, 30 982, nr. 15

Aanpak kinderpornografie 
en kindersekstoerisme
Brief van de Minister van VenJ (12-
12-2013) over de voortgang van de 
aanpak van kinderpornografie en 
kindersekstoerisme.
– De afgelopen jaren is veel geïnves-
teerd in de capaciteit en aanpak van
kinderpornografie. Parallel hieraan 
zijn prestatieafspraken gemaakt met 
de politie en het OM. De voortgangs-
rapportage van 6 mei 2013 rappor-
teerde over de eerste resultaten van 
deze prestatieafspraken over het jaar 
2012 (Kamerstuk 31 015, nr. 90). De 
doelstelling voor dat jaar is geheel 
gehaald: er zijn 522 verdachten bij 
het OM aangeleverd daar waar 511 
de doelstelling was. De doelstelling 
voor 2013 is om 546 verdachten 
door de politie bij het OM aan te 
leveren. Dit is een stijging van 15% 

ten opzichte van 2010. Hoewel 2013 
nog niet ten einde is, blijkt uit de 
meest recente tussenstand dat poli-
tie en OM goed op weg zijn om de 
kwantitatieve prestatieafspraak over 
2013 te halen. Naast de kwantitatie-
ve prestatieafspraak is het ook de 
doelstelling dat er een kwalitatieve 
verschuiving plaatsvindt. Naast het 
aanpakken van downloaders en kij-
kers richten OM en politie in toene-
mende mate ook hun pijlen op ver-
spreiders, misbruikers en 
producenten van kinderporno. Het 
doel is om hierdoor meer slachtof-
fers uit hun misbruiksituatie te ont-
zetten. Hier wordt op gestuurd door 
de nationale weegploeg van de poli-
tie en OM. De zaaksprioritering die 
daar plaatsvindt is het instrument 
om de focusverschuiving op een 
gebalanceerde wijze gestalte te 
geven. Ook hier blijkt uit de meest 
recente politiecijfers dat er steeds 
meer zaken bij het OM worden aan-
gebracht waarbij sprake is van ver-
spreiding en productie. 
Politie en OM willen bij de bestrij-
ding van grooming, het via digitale 
kanalen vatbaar maken van een per-
soon van wie men weet of redelij-
kerwijs moet vermoeden dat deze 
minderjarig is, voor een ontmoeting 
in de fysieke wereld met seksueel 
misbruik als doel, niet alleen repres-
sief optreden, maar ook aan de voor-
kant van het groomingtraject komen 
om zo mogelijk slachtofferschap te 
voorkomen. In het kader van de pre-
ventieve opsporing willen OM en 
politie zogenaamde lokpubers inzet-
ten. Dit zijn (meerderjarige) opspo-
ringsambtenaren die zich online 
voordoen als minderjarig kind en op 
die manier (niet op eigen initiatief) 
in chatcontact komen met potentië-
le verdachten. Hoewel dit een effec-
tief middel kan zijn in de strijd 
tegen online misbruik, heeft het Hof 
(GHDHA: 2013:2302) onlangs 
bepaald dat de inzet van de lokpu-
ber onder de huidige wetgeving niet 
mogelijk is. Om tot een groomingde-
lict te komen, zoals beschreven in 
248e Sr., moet de verdachte een 
afspraak maken met iemand die 
objectiveerbaar minderjarig is. In 
het geval van de lokpuber kan hier-
van geen sprake zijn, omdat de 
opsporingsambtenaar meerderjarig 
is. Het feit dat de verdachte denkt te 
communiceren met een minderjari-

ge is hierbij niet relevant. Gezien de 
meerwaarde van de lokpuber ligt er 
nu een concreet voorstel tot wijzi-
ging van art 248e Sr., waardoor de 
lokpuber wettig bewijs kan vormen 
voor het aantonen van grooming. 
Deze wetswijzing gaat, als onderdeel 
van het wetsvoorstel Computercrimi-
naliteit III, in januari 2014 naar de 
Raad van State.
Kamerstukken II 2013/14, 31 015, nr. 95

Belastingnomaden
Brief van de Minister van BZK (10-12-
2013) waarbij hij het bestuurlijk dos-
sier belastingnomaden in openbaar-
heid aanbiedt.
– Dit in antwoord op een verzoek 
van het lid Omtzigt van 29 oktober 
j.l. Het dossier is als bijlage bij deze 
brief te vinden.
Kamerstukken II 2013/14, 31 066, nr. 185

Toezicht kwaliteit zorg
Brief van de Minister van VWS (19-
12-2013) waarbij zij een onderzoek in 
de reeks evaluatie regelgeving toe-
stuurt, over het bestuursrechtelijk 
toezicht op de kwaliteit van zorg.
– In het rapport van ZonMw is geke-
ken naar het geheel van wetgeving 
op het gebied van de gezondheids-
zorg waarin het toezicht op de kwa-
liteit van de zorg is geregeld. Centra-
le vraag in deze thematische 
wetsevaluatie was of de huidige wet-
telijke regels voor intern en 
bestuursrechtelijk toezicht en het 
samenspel van betrokken actoren 
voldoende is voor bewaking, bevor-
dering en verbetering van kwalita-
tief verantwoorde zorg. Het rapport, 
dat als bijlage bij deze brief is 
gevoegd, bevat een groot aantal aan-
bevelingen met betrekking tot: Uit-
gangspunten van beleid en wetge-
ving; Bevoegdheden, instrumenten 
en uitvoeringspraktijk; Relaties tus-
sen toezichthouders en andere 
betrokken instanties.
Kamerstukken II 2013/14, 31 765, nr. 83

Privacy Impact Jeugdwet
Brief van de Staatssecretarissen van 
VWS en VenJ (13-12-2013) waarbij zij 
de Privacy Impact Assessment (PIA) 
aanbieden van de eenmalige gege-
vensoverdracht die nodig is om de 
continuïteit van zorg te borgen in de 
transitie naar de Jeugdwet.
– De bijgevoegde PIA is uitgevoerd in 
verband met de inwerkingtreding
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(onder voorbehoud van parlementai-
re instemming) van de Jeugdwet op
1 januari 2015. Om de continuïteit 
van zorg te borgen is overdracht van
persoonsgegevens nodig naar 
gemeenten over cliënten die zorg
ontvangen op grond van de Algeme-
ne Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ), de Zorgverzekeringswet 
(Zvw) en de Wet op de jeugdzorg 
(Wjz). De PIA toetst welke persoons-
gegevens over welke groepen jeugdi-
gen overgedragen mogen worden 
naar gemeenten en hoe deze gege-
vensoverdracht mag geschieden.
In de, als bijlage bijgevoegde, PIA 
wordt geconcludeerd dat – op voor-
waarde van het overnemen
van de aanbevelingen – er door de 
voorgenomen aanpak geen onaan-
vaardbare risico’s voor de schending 
van de privacy ontstaan. Alle aanbe-
velingen uit de PIA zullen worden 
overgenomen.
Kamerstukken II 2013/14, 31 839, nr. 334

Criminaliteit en rechtshand-
having 2012
Brief van de Minister van VenJ (12-
12-2013) met een reactie op het rap-
port Criminaliteit en rechtshandha-
ving 2012.
– Het rapport Criminaliteit en 
rechtshandhaving 2012 (C&R 2012) 
is een statistisch naslagwerk: het 
bevat een grote hoeveelheid cijfers 
over slachtofferschap onder burgers 
en bedrijven, geregistreerde crimi-
naliteit, de zaakbehandeling van 
OM en rechter, de tenuitvoerleg-
ging van straffen en maatregelen, 
de productie van instanties als 
Haltbureaus, slachtofferzorg en 
rechtshulp, en (tenslotte) over 
financiële investeringen en interna-
tionale vergelijking. In de reactie op 
het rapport geeft de minister zijn 
beoordeling van de trends die in 
het rapport worden gepresenteerd, 
waarbij hij zich beperkt tot hoofd-
lijnen van de dynamiek die waar-
neembaar is in het domein van cri-
minaliteit en strafrecht en hoe zich 
die verhoudt tot het door hemzelf 
ingezette beleid. Daarbij komen 
onder meer ter sprake: De ontwikke-
ling in de opheldering van delicten; 
De zaaksbehandeling in de strafrech-
telijke keten; Overtredingen.
Kamerstukken II 2013/14, 33 173, nr. 7

Op non-actief gestelde A-G
Verslag van een schriftelijk overleg 
(vastgesteld 05-12-2013) tussen de 
vaste commissie voor VenJ en de 
Minister van VenJ over de brief inza-
ke een op non-actief gestelde advo-
caat-generaal (Kamerstuk 33 400 VI, 
nr. 6).
Kamerstukken II 2013/14, 33 750 VI, nr. 94

Vervanging Ombudsman
Brieven van de vaste commissie voor 
BZK (17-12-2013) over de nieuw te 
benoemen Nationale ombudsman en 
over de waarnemend Ombudsman.
– De vaste commissie heeft de bijge-
voegde profielschets en advertentie-
tekst voor de nieuw te benoemen 
Nationale ombudsman opgesteld 
(bijlage bij nr. 1) en verzoekt deze ter 
goedkeuring aan de Kamer voor te 
leggen. Verder heeft de commissie 
besloten de heer Mr. F.J.W.M. van Doo-
ren voor te dragen als waarnemend 
Nationale ombudsman (nr. 2).
Kamerstukken II 2013/14, 33 825, nrs. 1 en 2

Nationaal Actieplan  
Mensenrechten
Brief van de Minister van BZK (10-12-
2013) bij de aanbieding van het Nati-
onaal Actieplan Mensenrechten.
– Het Nationaal Actieplan zet uit-
een op welke wijze het kabinet 
invulling geeft aan zijn taak om de 
mensenrechten in Nederland te 
beschermen en te bevorderen, welke 
concrete doelstellingen en prioritei-
ten het daarbij stelt en de rol die 
andere organen en instellingen en 
burgers hebben bij de realisering 
van mensenrechten in Nederland. 
Daarmee wordt beoogd de imple-
mentatie van mensenrechten in 
Nederland meer systematisch te 
bewaken en bevorderen. Aldus geeft 
het kabinet invulling aan het pri-
maat van de nationale rechtsorde 
bij de bescherming van mensen-
rechten binnen de eigen landsgren-
zen. Het kabinet geeft daarmee 
gevolg aan aanbevelingen van het 
VN Mensenrechtencomité in het 
kader van de Universal Periodic 
Review in 2012 en van enkele toe-
zichthoudende comités bij de desbe-
treffende mensenrechtenverdragen. 
Ook de Commissaris voor de Rech-
ten van de Mens van de Raad van 
Europa deed een tot Nederland 
gerichte aanbeveling tot het opstel-
len van een dergelijk Actieplan.

Speciale aandacht van het kabinet
in dit Actieplan gaat uit naar de vol-
gende vijf speerpunten. Ter illustra-
tie zijn bij elk van deze hoofdonder-
werpen enkele voorbeelden van 
deelacties benoemd. Meer actiepun-
ten zijn opgenomen in het Actieplan.
(1) Verdere verbetering van mensen-
rechtelijke infrastructuur.

voor tot wijziging van artikel 13 van 
de Grondwet, het brief-, telefoon- en 
telegraafgeheim. Het voorstel
beoogt ervoor te zorgen dat artikel 
13 geen dode letter wordt, maar
constitutionele bescherming blijft 
bieden aan het privékarakter van
communicatie. Het voorstel wordt 
ingediend in de eerste helft van
2014.

voor tot wijziging van de Grondwet,
om het recht op een eerlijk proces 
voor een onafhankelijke en onpartij-
dige rechter in de Grondwet te veran-
keren. Een voorstel daartoe wordt in 
(internet)consultatie gebracht in het 
voorjaar van 2014.

-
voorstel tot goedkeuring van het 
Verdrag inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrou-
wen en huiselijk geweld in de loop 
van 2014 aan het parlement te kun-
nen aanbieden.

-
catie van het Verdrag voor de rechten
van personen met een handicap. De 
goedkeuringswet zal bij de Tweede 
Kamer worden ingediend in het eer-
ste kwartaal van 2014.
(2) De aanpak van discriminatie

´najaarsbrief discriminatie´ naar de
Tweede Kamer. Deze brief beschrijft 
de voortgang van de maatregelen
die door het kabinet genomen wor-
den om discriminatie tegen te gaan
en het inzicht in de problematiek te 
vergroten.

de gemeenten om te bezien welke
mogelijkheden er zijn voor het 
opstellen van een antidiscriminatie-
beleid in de eigen gemeente en hoe 
de bekendheid van de antidiscrimi-
natievoorzieningen kan worden ver-
groot.

over de wijze waarop arbeidsmarkt-
discriminatie kan worden voorko-
men en bestreden. Naar aanleiding 
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van dat advies beziet het kabinet of 
en zo ja, welke vervolgacties nodig 
zijn op het gebied van arbeidsmarkt-
discriminatie.

overheid voor vrouwenemancipatie 
voor de komende jaren uitgewerkt.
Hoofdpunten daarin zijn onder ande-
re een inzet op het vergroten van
de arbeidsparticipatie zodat meer 
vrouwen economisch zelfstandig
worden en het verbeteren van de vei-
ligheid van vrouwen en meisjes.

-
derrechtensituatie in Caribisch
Nederland mee in het traject naar de 

geagendeerd.
De bescherming van privacy en 

persoonsgegevens in onze informatie-
samenleving

dat ziet op de uitbreiding van de
boetebevoegdheid van het College 
bescherming persoonsgegevens in

-

gestopt met het opnemen van
vingerafdrukken bij de aanvraag van 
een Nederlandse identiteitskaart.

ingediend tot wijziging van de 
-

voortstellen introduceren een zorg-
vuldige procedure voor het inzetten 
van bijzondere bevoegdheden door 

bronnen weigeren vrij te geven, en 
een duidelijke wettelijke basis voor
de toepassing van dwangmiddelen 
met rechtelijke toetsing tegen journa-
listen in strafrechtelijke procedures.

Immigratie en asiel; vreemdeling-
bewaring

waarmee een apart administratief-
rechtelijk kader zal worden geïntro-
duceerd voor vreemdelingenbewa-

gemaakt dat vreemdelingenbewaring 
geen strafsanctie is. Naar verwach-

aangeboden.

De aanpak van huiselijk geweld, 
kindermisbruik en mensenhandel.

van kindermishandeling voor de

richten zich op het voorkomen,
signaleren en stoppen van kinder-
mishandeling en op het beperken 
van de schade door adequate behan-

het waarborgen van de fysieke veilig-
heid van kinderen en de aanpak
van seksueel misbruik in dit actie-
plan centraal.

Jeugdwet verantwoordelijk voor alle 
vormen van jeugdhulp en voor de 
uitvoering van kinderbeschermings-
maatregelen en jeugdreclassering. 

ook het voorzien in maatregelen ter 
voorkoming van kindermishande-

-
plicht om een advies- en meldpunt 
voor huiselijk geweld en kindermis-

op bovenlokaal niveau.

huiselijk geweld en kindermishande-

verplicht organisaties in bepaalde
sectoren om te beschikken over een 
stappenplan voor de omgang met
signalen van huiselijk geweld en kin-
dermishandeling.

-
naleren, melden en verbetering van
de ondersteuning aan slachtoffers 
van ouderenmishandeling.

-
pak van huwelijksdwang. 

nadruk gelegd op een integrale
aanpak van seksuele uitbuiting en 
seksueel misbruik. Het Actieplan

aandacht wordt besteed aan de aan-
pak van seksuele uitbuiting en
seksueel misbruik van kinderen, 
vormt daarbij voor de komende jaren
het leidend beleidskader.

aan de uitvoering van het nationaal 
actieplan mensenhandel voor de 

Kamerstukken II 2013/14, 33 826, nr. 1

Sluiting van de jacht
-

algeheel verbod op het vrij bejagen 
van diersoorten en heeft tot doel het 
zonder noodzaak doodschieten van 
dieren in Nederland te beëindigen. 

voorstellen gedaan, op korte termijn 
het sluiten van de jacht in de
ministeriële regeling en op langere 
termijn de mogelijkheden voor jacht
niet op te nemen in de nieuwe wet-

schadebestrijding en populatiebe-
-

debestrijding op de huidige wild-
soorten zal beter gecontroleerd 
kunnen worden, omdat een rechter-

-

behoort dit niet tot de mogelijkhe-
den. 
Kamerstukken II 2013/14, 33 827, nrs. 1 en 2

Elektronisch stemmen

het stemlokaal.

gaan tot elektronisch stemmen en 
tellen. Het stemmen dient te 
geschieden met een stemprinter 
waarmee de kiezer zijn keuze 
bepaalt en waarmee een papieren 

-
printer slaat de stem niet op en telt 
ook geen stemmen. Het tellen dient 
volgens de commissie te gebeuren 
door de papieren stembiljetten te 
scannen. Randvoorwaarde voor de 
commissie is dat het papieren pro-
ces leidend moet zijn. Het advies 
bevat onder meer een risico-analyse 
voor het stemproces, een overzicht 
van de eisen die aan apparatuur en 
programmatuur gesteld moeten 
worden alsmede een raming van 
kosten. Het advies van de commissie 
is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

snel mogelijk een kabinetsstand-
punt over het advies voor te berei-
den.
Kamerstukken II 2013/14, 33 829, nr. 1
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Besloten club- en ingezetenencriterium 
voor coffeeshops zijn toegestaan
Aldus Staatsraad Advocaat-Generaal mr. Keus 

Het besloten clubcriterium en het 
ingezetenencriterium zijn niet in 
strijd met de Grondwet, het interna-
tionale recht en het Europese recht. 
Dat staat in de conclusie die Staats-
raad Advocaat-Generaal mr. Keus op 
24 december 2013 heeft uitgebracht. 

D e voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de 
Raad van State had hem 

gevraagd een conclusie te nemen in 
drie zaken over het toelatingsbeleid 
van coffeeshops. Aanleiding waren 
de tijdelijke sluitingen van coffee-
shop Toermalijn in Tilburg en coffee-
shop Easy Going in Maastricht in 
2012, omdat het besloten clubcriteri-
um en het ingezetenencriterium niet 
waren nageleefd. 

Criteria
Het besloten clubcriterium houdt in 
dat coffeeshops uitsluitend toegang 
mogen verlenen en softdrugs mogen 
verkopen aan leden van de coffee-
shop. Het ingezetenencriterium 
houdt in dat het lidmaatschap van 
de coffeeshop uitsluitend toeganke-

lijk is voor inwoners van Nederland 
van achttien jaar en ouder.
De Staatsraad A-G constateert in zijn 
conclusie dat het besloten clubcrite-
rium niet in strijd is met de vrijheid 
van vereniging en de eerbieding van 
het privéleven, zoals deze zijn opge-
nomen in de Grondwet en het Euro-
pese Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens. Ook heeft het 
ingezetenencriterium geen ongeoor-
loofde discriminatie tot gevolg en 
maakt dit criterium dus geen 
inbreuk op de discriminatieverboden 
in de Grondwet, het internationale 
recht en het Europese recht, aldus de 
Staatsraad A-G. Uit een arrest van het 
Hof van Justitie EU uit 2010 leidt hij 
af dat het ingezetenencriterium 
ingezet mag worden om ‘drugstoeris-
me in de brede zin’ tegen te gaan, 
dus niet alleen in de grensgemeen-
ten maar ook in het gehele land. De 
Staatsraad A-G concludeert dan ook 
dat de bestrijding van drugstoerisme 
en niet zozeer de bestrijding van 
concrete overlast als gevolg van cof-
feeshopbezoek, het dragende ele-
ment is in de rechtvaardiging van 

het ingezetenencriterium.  
Het besloten clubcriterium geldt 
sinds 1 januari 2013 niet meer. Op 
het moment dat de burgemeesters de 
coffeeshops tijdelijk sloten, gold dit 
criterium echter nog wel. Daarom is 
de beoordeling van de rechtmatigheid 
van het besloten clubcriterium in 
deze geschillen nog wel van belang.

Aanleiding
Zowel de rechtbank Limburg als de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant oor-
deelde eerder dit jaar dat het beslo-
ten clubcriterium niet toelaatbaar is. 
Ten aanzien van het ingezetenencri-
terium liepen de uitspraken van de 
rechtbanken uiteen. Mede gelet op 
de uiteenlopende uitspraken van de 
rechtbanken, is Staatsraad Advocaat-
Generaal Keus gevraagd in de conclu-
sie in te gaan op de vraag of het 
besloten clubcriterium en het inge-
zetenencriterium in strijd zijn met 
de Grondwet, het internationale 
recht en het Europese recht.  

Conclusie van 24 december 2013 
ECLI:NL:RVS:2013:2532 

Regulering van hennepteelt biedt 
geen oplossing voor de problemen 
met illegale hennepteelt. Dat 
schrijft minister Opstelten van Vei-
ligheid en Justitie in een brief aan 
de Tweede Kamer over het aange-
scherpte coffeeshopbeleid.

72

Opstelten: regulering hennepteelt kan 
niet en lost problemen niet op

D oel van het aangescherpte 
drugsbeleid is coffeeshops 
beheersbaar te maken en 

terug te brengen tot waar ze voor 
bedoeld waren: verkooppunten voor 
lokale gebruikers. Hiertoe is onder 
meer per 1 januari 2013 het zogehe-

ten ingezetenencriterium ingevoerd. 
In 90 procent van de 103 gemeenten 
met coffeeshops maakt het ingeze-
tenencriterium nu onderdeel uit 
van het lokale coffeeshop- en veilig-
heidsbeleid of gaat dit binnenkort 
gebeuren. De aanpak van de georga-
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Ook zorgverlof voor vrienden
Iemand die werkt en tegelijk voor 
een zieke vriend of bekende zorgt, 
krijgt ook  recht op zorgverlof. Nu 
kunnen mantelzorgers alleen zorg-
verlof opnemen voor een zieke part-
ner, kind of ouder.

H et kabinet neemt deze 
maatregel omdat mensen 
steeds meer zorgtaken heb-

ben. Meer mensen zijn alleenstaand 
en er is niet altijd een gezinslid dat 
de zorg op zich kan nemen. De uit-

breiding van het zorgverlof kondigde 
de minister van SZW aan in een brief 
aan de Tweede Kamer (Kamerstukken 
II, 32 855, nr. 15). Het kabinet zal de 
voorstellen verder uitwerken en 
begin 2014 via een nota van wijzi-

niseerde hennepteelt is topprioriteit 
voor dit kabinet. Hierbij wordt inge-
zet op een geïntegreerde aanpak, 
waarbij politie, Belastingdienst, 
gemeentebestuur, woningcorpora-
ties en energiemaatschappijen 
samenwerken.

Gemeentelijke plannen
Opstelten heeft de Tweede Kamer 
toegezegd ideeën over hennepteelt 
bij gemeenten op een rij te zetten. 
Het ministerie van Veiligheid en Jus-
titie heeft in dit kader 21 plannen 
en voornemens ontvangen namens 
25 gemeenten. De bewindsman 
heeft de betrokken burgemeesters 
vervolgens hierover persoonlijk 
gesproken.
Opstelten noemt het terecht dat 
het onderwerp illegale hennepteelt 
sterk leeft bij burgemeesters. De 
georganiseerde criminaliteit heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de huidige omvang en professi-
onaliteit van hennepteelt, maar ook 
de omvangrijke ondersteuning van-
uit de ‘bovenwereld’ is zorgwek-
kend. Illegale hennepteelt leidt tot 
overlast en verloedering in buurten 
en tot direct brandgevaar voor 
omliggende woningen. Wat betreft 
regulering van hennepteelt heeft de 
minister de Tweede Kamer en bur-
gemeesters altijd voorgehouden 
geen valse verwachtingen te willen 
scheppen met het inventariseren 
van plannen van gemeenten.  Hen-
nepteelt is reeds langere tijd onder-
werp van publiek debat; de bestrij-
ding ervan, maar ook de vraag of 
regulering van de achterdeur van 
coffeeshops een mogelijke oplos-
sing biedt voor problemen en of dit 

juridisch kan. De lijn van meerdere 
bewindslieden, vanuit verschillende 
kabinetten is telkens dat regulering 
van de achterdeur van coffeeshops 
geen oplossing biedt voor genoem-
de problemen en dat het bovendien 
internationaal rechtelijk  gezien 
niet kan. Voor het telen van hennep 
kan volgens de Opiumwet en inter-
nationale verdragen alleen wegens 
medicinale of wetenschappelijke 
doeleinden een ontheffing worden 
verleend. Regulering van hennep-
teelt biedt volgens de minister ook 
geen oplossing voor de problema-
tiek waarmee de burgemeesters te 
maken hebben. Het merendeel – 
naar schatting 80 procent – van de 
in Nederland geteelde hennep is 
bestemd voor export. Noch de ille-
gale plantages, noch de achterlig-
gende (georganiseerde) criminali-
teit zullen met het reguleren van 
de teelt voor coffeeshops verdwij-
nen. 
Door een aantal gemeenten wordt 
nog gewezen op mogelijke financiële 
voordelen die gepaard zou gaan met 
regulering van hennepteelt, ofwel 
door belasting te heffen ofwel omdat 
het de overheid geld zou besparen in 
de handhaving. Dit is een misver-
stand. Op grond van Europees  recht 
is het niet toegestaan om invoerrech-
ten, BTW, omzetbelasting en/of 
accijns te heffen op hennep, omdat 
het een verboden middel is. Verder 
zou voor regulering van hennepteelt 
een stelsel aan regels opgetuigd 
moeten worden, waarop toezicht 
moet worden gehouden. Daarnaast 
zouden handhavingsinspanningen 
nodig blijven voor de illegale teelt 
buiten de coffeeshops om.

Trends en regels
Opstelten heeft ook onderzoek 
laten uitvoeren naar relevante 
internationale ontwikkelingen op 
het gebied van hennepteelt. Dit 
onderzoek dat door RAND Europe is 
uitgevoerd geeft geen aanleiding 
om het kabinetsbeleid met betrek-
king tot de achterdeur aan te pas-
sen.
Het kabinetsbeleid wordt ook 
gesteund door de conclusies uit het 
rapport ‘Experimenten met het gedo-
gen van teelt van cannabis ten 
behoeve van de bevoorrading van 
coffeeshops’ van het Asser Instituut  
uit 2005. Minister Opstelten heeft 
verzocht een onafhankelijke externe 
partij nogmaals grondig naar de juri-
dische argumenten te laten kijken. 
Onderzoekers van de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen hebben deze 
opdracht aanvaard en zullen in het 
voorjaar van 2014 rapporteren over 
de uitkomsten.  

Brief van 18 december 2013
Kamerstukken 24 077, nr. 314
Als bijlage bij dit stuk zijn te vin-
den:

-
ten hennepteelt -  Rapport

en Voornemens Wietteelt – Decem-
ber 2013 - Rapport

Voorstel tot een pilot voor de  
regulering van de hennepteelt in 
Limburg - Rapport 

Aantallen coffeeshops en gemeen-
telijk beleid 1999-2012 - Rapport 

-
bis production regimes - Rapport
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Nieuwe Aanwijzingen en Richtlijnen 
voor opsporing en vervolging
Per 1 januari zijn een heel aantal 
Aanwijzingen en Richtlijnen in  
werking getreden. Een greep uit  
het aanbod.

Aanwijzing voor de  
opsporing
De nieuwe Aanwijzing voor de  
opsporing vormt het kader voor de 
reactie van de opsporingsdiensten  
en OM op gepleegde misdrijven.  
De aanwijzing moet bijdragen 
aan het bereiken van de volgende 
doelen:
– Beschikbare capaciteit goed  
inzetten: o.a. door, afhankelijk van 
de ernst van de zaak, zo snel moge-
lijk te bepalen of het kansrijk is  
om een zaak in behandeling te 
nemen en deze anders direct uit  
te screenen;
– Bevorderen rechtsgelijkheid: door 
het geven van een inhoudelijk en 
procedureel kader wordt bevorderd 
dat (vrijwel) gelijke zaken ook zoveel 

mogelijk op gelijke wijze worden 
behandeld;
– Criteria voor casescreening: het 
OM instrueert de politie welke crite-
ria een rol moeten spelen bij het 
beoordelen of een zaak al dan niet 
wordt opgepakt en met welke priori-
teit, waarbij de aanwijzing op hoofd-
lijnen een inhoudelijk kader geeft 
en verder een procedureel kader 
biedt voor nadere lokale uitwerking 
daarvan;
– Definiëren ondergrens: het OM 
bepaalt wat in ieder geval van de (bij-
zondere) opsporingsdiensten ver-
wacht wordt voor wat betreft de 
opsporing van strafbare feiten;
– Verantwoording: Het OM geeft 
inzicht in de keuzes die worden 
gemaakt bij de aanpak van criminali-
teit waarbij de ernst en gewicht van 
het maatschappelijk probleem en 
een zo groot mogelijk maatschappe-
lijk effect van de interventie centraal 
staan.

De Aanwijzing is sinds 1 januari 2014 
in werking en vervang de Aanwijzing 
uit 2003.
Stcrt. 2013, 35757

Aanwijzing afpakken
De nieuwe Aanwijzing afpakken geeft 
regels voor het strafrechtelijk afpak-
ken van financiële opbrengsten uit 
criminele activiteiten door het Open-
baar Ministerie. De aanwijzing 
benoemt de strafrechtelijke afpakmo-
gelijkheden. Uitgangspunt is dat de 
effectiviteit bepalend is bij de keuze 
voor een afpakmogelijkheid of een 
combinatie van afpakmogelijkheden. 
Ketensamenwerking staat bij afpak-
ken centraal. De aanwijzing gaat in op 
de instrumenten die het OM daarbij 
ter beschikking staan en geeft regels 
voor de ontneming van wederrechte-
lijk verkregen voordeel. De aanwijzing 
is sinds 1 januari 2014 in werking en 
vervangt de aanwijzing uit 2009.
Stcrt. 2013, 35782

ging bij het wetsvoorstel Modernise-
ring regelingen voor verlof en 
arbeidstijden indienen.

Voor alle soorten zorg
Het recht op zorgverlof gaat gelden 
voor alle vormen van zorg. Nu heb je 
alleen recht op langdurend zorgver-
lof als het om een levensbedreigende 
ziekte gaat, kortdurend zorgverlof 
geldt al voor alle zorg voor zieken. Er 
is een verschil tussen lang- en kort-
durend zorgverlof. Langdurend zorg-
verlof is zes weken en onbetaald. 
Kortdurend zorgverlof is twee weken 
en hiervoor ontvangt diegene zeven-
tig procent van het loon. Een nadere 
uitwerking hoe de verlofvormen pre-
cies worden aangepast, volgt begin 
2014. Ook het vaderverlof wordt uit-
gebreid. Op dit moment hebben 

vaders twee dagen kraamverlof. Daar 
komen drie dagen onbetaald verlof 
bij. De werkgever kan dit extra verlof 
niet weigeren. Een partner kan dus 
een week verlof opnemen na de 
geboorte van het kind.

Werk en zorg
Werknemers moeten werk en zorg 
beter kunnen combineren. Nu gaan 
nog te veel werknemers minder 
uren werken omdat zij hun zorgta-
ken niet kunnen afstemmen op het 
werk. Sommigen stoppen zelfs hele-
maal met werken of raken overbe-
last en melden zich ziek. Het kabi-
net vindt het belangrijk dat 
vrouwen en mannen de taken eer-
lijk verdelen zodat de zorg niet 
alleen op vrouwen neer komt. Werk-
nemers en werkgevers zijn gezamen-

lijk verantwoordelijk voor het 
maken van afspraken over het com-
bineren van werk en zorg.
De inzet van het kabinet is aanvul-
lend op de afspraken die op de werk-
vloer en binnen gezinnen worden 
gemaakt. Uitgangspunt bij de voor-
stellen is dat, gezien de huidige eco-
nomische situatie, de extra lasten 
voor de overheid, werkgevers en 
werknemers beperkt zijn.
Het extra zorg- en vaderverlof komt 
bovenop de maatregelen voor het 
gemakkelijker maken van het opne-
men van verlof, waarover al een wets-
voorstel bij de Tweede Kamer ligt. In 
dit wetsvoorstel wordt ook geregeld 
dat ouders van couveusekinderen 
recht hebben op meer weken verlof 
nadat het kindje uit het ziekenhuis 
komt.  
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Aanwijzing bijstand van 
tolken en vertalers bij de 
opsporing en vervolging van 
strafbare feiten
Deze aanwijzing geeft regels voor de 
toepassing van de wettelijke bepa-
lingen over de bijstand van tolken 
en vertalers bij de opsporing en ver-
volging van strafbare feiten. Per 1 
oktober 2013 is ook de bijstand van 
tolken en vertalers in de opsporings-
fase wettelijk geregeld. Een verdach-
te die de Nederlandse taal niet of 
onvoldoende beheerst, wordt bij het 
politieverhoor bijgestaan door een 
tolk. Onder dat recht wordt mede 
begrepen bijstand van een daartoe 
geschikte persoon als tolk aan een 
verdachte die niet of slechts gebrek-
kig kan horen of spreken. De ver-
dachte heeft voorts recht op verta-
ling van (relevante delen van) 

bepaalde processtukken. De aanwij-
zing sluit aan op de in het Wetboek 
van Strafvordering opgenomen rege-
ling en op de Wet beëdigde tolken 
en vertalers, die bepaalt dat er een 
register voor beëdigde tolken en ver-
talers is en dat onder andere het 
Openbaar Ministerie, de politie en 
de Koninklijke Marechaussee in het 
kader van het strafrecht in beginsel 
gebruik moeten maken van in dit 
register ingeschreven beëdigde tol-
ken en vertalers. De Wet beëdigde 
tolken en vertalers bevat een uitzon-
deringsclausule voor het geval geen 
beëdigde tolk of vertaler (tijdig) 
beschikbaar is. In dat geval kan 
gebruik worden gemaakt van een 
tolk of vertaler die is ingeschreven 
op de zogenaamde ‘uitwijklijst’. Tol-
ken en vertalers die op de uitwijk-
lijst staan ingeschreven voldoen niet 

aan de kwaliteitseisen van het regis-
ter, maar hebben wel een Verklaring 
Omtrent het Gedrag overgelegd, die 
eveneens is afgegeven volgens het 
screeningsprofi el dat voor opname 
in het register van toepassing is. 
Alleen indien het onmogelijk is 
gebruik te maken van een tolk of 
vertaler die in het register of op de 
uitwijklijst staat geregistreerd, mag 
een andere tolk of vertaler worden 
ingezet. Afwijking van de afname-
plicht wordt ingevolge de wet gemo-
tiveerd vastgelegd in het proces-ver-
baal van verhoor. 
De aanwijzing is sinds 1 januari 2014 
in werking en vervangt de aanwij-
zing uit 2008.
Stcrt. 2013, 35062

Richtlijn voor Strafvordering 
bij meerderjarige veelplegers 
(in het bijzonder de vordering 
van de ISD-maatregel bij stel-
selmatige daders)
Op 17 december 2013 is in de 
Staatscourant een nieuwe Richtlijn 
voor Strafvordering gepubliceerd die 
het strafvorderingsbeleid bij meer-
derjarige veelplegers regelt, in het 
bijzonder de vordering van de ISD-
maatregel bij stelselmatige daders. 
De belangrijkste wijzigingen in de 
richtlijn ten opzichte van de vorige 
richtlijn zijn:
- een verbreding van de kwalifi catie-
criteria voor veelplegers, zeer actieve 
veelplegers en stelselmatige daders; 
door in plaats van processen-verbaal 
misdrijffeiten te tellen;
- een andere defi nitie van het laatste 
pleegjaar;
- eenduidige handelwijze bij het 
omgaan met de tenuitvoerlegging van 
door de rechter of het OM al eerder 
opgelegde straffen of maatregelen;
- aanpassing van het strafvorderings-
beleid voor veelplegers, zeer actieve 
veelplegers en stelselmatige daders 
wanneer de ISD-maatregel niet wordt 
gevorderd.
De Richtlijn is sinds 1 januari 2014 
in werking en vervangt de Richtlijn 
uit 2009.
Stcrt. 2013, 35061  



Wilt u dat uw (juridische) proef-
schrift of dat van iemand die u kent 
aangekondigd wordt in deze rubriek 
dan kunt u het proefschrift en een 
samenvatting sturen naar het redac-
tiebureau; zie colofon.
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Oraties
Op 20 december 2013 heeft prof. dr. 
Hans de Doelder, hoogleraar 
Straf(proces)recht aan de Erasmus 
Universiteit, zijn afscheidsrede ‘De 
onafhankelijke strafrechter’ uitgespro-
ken. De Doelder betoogde daarin dat 
de rechter moet inzien dat hij de 
maatschappij nodig heeft voor zijn 
legitimiteit. Hij ging in op het belang 
van de onafhankelijkheid van de straf-
rechter en pleitte ervoor dat de rech-
ter zich bovendien meer aantrekt van 
de maatschappij: hij moet zijn vonnis 
niet motiveren vanuit het juridische 
perspectief, maar vanuit de te ver-
wachten maatschappelijke reacties.  

Promoties
Huwelijk en vermogen

In dit proefschrift ver-
dedigt Marcel Kremer 
de opvatting dat naast 
wetgeving ook de toe-
passing van het recht 
in de praktijk moet 
worden onderzocht 
om een goed beeld te 

krijgen van de juridische verzorging 
van de langstlevende echtgenoot in 
Nederland vóór 1809. Een dergelijk 
onderzoek dient volgens hem niet 
alleen vanuit rechtshistorisch maar 
ook vanuit sociaaleconomisch per-
spectief te worden verricht. Hieraan  
liggen drie hypothesen ten grondslag.
De rechtspraktijk vóór 1809 kan om 
drie redenen anders zijn geweest dan 
de geschreven rechtsbronnen doen 
vermoeden. Ten eerste kunnen wette-
lijke regelingen van ieder praktisch 
belang verstoken zijn geweest. Ten 
tweede mist een rechtshistorisch 
onderzoek dat alleen gebaseerd is op 
geschreven rechtsbronnen, juridische 
verzorgingsmaatregelen die niet 
nadrukkelijk wettelijk waren vastge-
legd. Ten derde houdt een rechtshisto-
risch onderzoek geen rekening met 

sociaaleconomische factoren, zoals 
huwelijkspartnerkeuze, die een rol 
kunnen hebben gespeeld bij de vorm-
geving van de juridische verzorging 
van de langstlevende in de praktijk. 
Een sociaaleconomische studie is 
bovendien vereist, omdat een studie 
van de materiële cultuur inzicht biedt 
in de rol die goederen speelden bij de 
juridische vormgeving van de verzor-
ging van de langstlevende echtgenoot.
Voor een onderzoek op zowel prak-
tisch-rechtshistorische, als op sociaal-
economische grondslag is kennis ver-
eist van het recht zoals dat gold tot 
1809. Voorts zijn door echtgenoten 
opgestelde testamenten en overeen-
komsten van belang. Tenslotte is een 
prosopografisch onderzoek (collectie-
ve biografie) noodzakelijk voor de 
sociaaleconomische context waarbin-
nen echtgenoten hun juridische ver-
zorgingsmaatregelen in de praktijk 
troffen. 
Op drie wijzen zijn inperkingen aan-
gebracht. In plaats van bestudering 
van: 1. het hele grondgebied van 
Nederland, is gekozen voor één 
rechtsgebied waar de wettelijke 
gemeenschap van goederen gold (de 
stad Groningen); 2. alle echtparen, is 
slechts een deel van de gehuwde 
inwoners van dat rechtsgebied onder-
zocht: doopsgezinden; en 3. de late 
middeleeuwen tot 1809, reikt de on-
derzoeksperiode van 1699 tot 1809.
Deze multidisciplinaire vervolgstudie 
is dus een casestudy waarin huwelijks-
voorwaarden zijn onderzocht op 
afspraken met verzorgingsaspecten. 
Het stad-Groninger huwelijks-, huwe-
lijksvermogens- en erfrecht vormt het 
kader waaraan de praktische invulling 
van de verzorgingsafspraken van (aan-
staande) echtgenoten is getoetst. Deze 
invulling is daarnaast geplaatst bin-
nen een sociaaleconomische context 
door een prosopografisch en demogra-
fisch onderzoek. Voor doopsgezinden 
is gekozen omdat tot deze groep zowel 
de rijksten als de armsten van de 
stadsbevolking behoorden. Ondanks 
de specifieke onderzoekspopulatie 
komt de religieuze context van de ver-
zorging van de langstlevende echtge-
noot weinig aan de orde. Van specifie-
ke doopsgezinde opvattingen over de 
juridische verzorging van de langstle-
vende echtgenoot is niets gebleken. 
In de onderzoeksperiode 1699-1809 
blijkt het stad-Groninger huwelijksver-
mogensrecht de juridische verzorging 

van de langstlevende echtgenoot te 
begunstigen, het erfrecht daarentegen 
juist niet. Dit recht werd door doops-
gezinden met vermogen als het recht 
van minvermogenden beschouwd, 
waarvan zij bij voorkeur afweken. Op 
grote schaal kwamen zij in huwelijks-
voorwaarden andersluidende afspra-
ken overeen. Voor zover deze afspra-
ken het huwelijksvermogensrecht 
betroffen, maakten zij afspraken die 
vergeleken met het stadsrecht, over-
wegend minder gunstig waren voor 
de langstlevende echtgenoten. Voor 
zover deze afspraken het erfrecht 
betroffen, werden de langstlevende 
echtgenoten juist extra bevoordeeld.
In de onderzochte huwelijksvoorwaar-
den werd door middel van maatwerk 
de positie van de langstlevende echt-
genoot geregeld. De verzorging van de 
langstlevende echtgenoot werd mede 
bepaald door een zorgvuldige huwe-
lijkspartnerkeuze.  
Vervolgens werd in de praktijk zeer 
serieus rekening gehouden met 
onderlinge verschillen in (te verwach-
ten) welstand van de aanstaande ech-
telieden. Dit blijkt uit de zeer grote 
variatie die is aangetroffen onder de 
algemene en bijzondere verzorgings-
regelingen die echtelieden afspraken.
Al met al blijkt de Groningse rechts-
praktijk veelkleurig te zijn geweest 
en zeer herkenbaar. Echtgenoten 
worstelden in de achttiende eeuw 
met rechtsvragen die ook vandaag de 
dag nog steeds actueel zijn. De des-
tijds gekozen oplossingen waren af 
en toe verrassend modern. Zo blijkt 
in Groningen al rond 1700 een clau-
sule toegepast te worden die bijzon-
der veel gelijkenissen vertoont met 
een eenzijdig verplicht wederkerig 
finaal verrekenbeding. In het proef-
schrift wordt deze dan ook voor het 
eerst als het ‘oud-Gronings finaal  
verrekenbeding’ gedoopt.
Kremer verdedigde zijn proefschrift 
op 13 december 2013 aan de UvA. 
Promotoren waren prof. dr. C.M. Cap-
pon (UvA) en prof. dr. P. Visser (VU). 

M.R. Kremer
Huwelijk en vermogen - Een (rechts-)
historische case study naar de  
verzorging van de langstlevende 
echtgenoot in de stad Groningen 
onder doopsgezinden (1699-1809)
Ars Notariatus 155

Kluwer 2013, 690 p., € 110

ISBN 978 90 1312 071 4

Universitair Nieuws
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Personal Autonomy and 
Human Rights

Building on a growing 
body of conceptual 
and theoretical work 
in this area, this dis-
sertation by Claude 
Cahn aims to make a 
contribution by exa-
mining the effect of 

mobilized use by people and groups 
of the international human rights law 
framework – including the European 
Court of Human Rights – to move 
legal, policy and ultimately social 
change at national and local level. 
One particular case study is examined 
in detail: the efforts by Romani 
women in the Czech Republic and Slo-
vakia to secure due legal remedy for 
acts of coercive sterilization. Internati-
onal legal aspects of these cases, 
including those derived from human 
rights in the context of bio-medicine, 
as well as those arising from the ban 
on discrimination, are examined.  
The book is organised as follows:     
Chapter 1 provides a theoretical 
basis for our inquiry and sets out the 
questions to be examined. It focuses 
in particular on the development of 
the international human rights law 
system, and its relationship with 
national sovereignty and individual 
autonomy, as set out in the critical 
literature. Chapter 2 summarizes 
human rights efforts to challenge 
coercive sterilization practices in 
Czechoslovakia and its successor 
states, beginning with the dissident 
group Charter 77 action in this 
regard.
Chapters 3 and 4 look at several of the 
particular international human rights 
law aspects of the issues in question. 
Chapter 3 examines the development 
of the jurisprudence of the European 
Court of Human Rights in the area of 
discrimination, noting the dependen-
ce of the elaboration of this law on 
Roma rights and the way in which 
human rights concerns facing Roma 
on the one hand, and the European 
Court’s anti-discrimination acquis 
have developed in tandem. Chapter 4 
examines other legal bases for chal-
lenging the coercive sterilization of 
Romani women, including the violen-
ce against women acquis on the one 
hand, and the norm of free and infor-
med consent in any health interventi-
on on the other.  

Chapter 5 examines the social 
movement aspects of efforts to chal-
lenge the coercive sterilization of 
Romani women, in light of a gro-
wing theoretical literature exami-
ning the anthropology of human 
rights, and endeavouring to model 
the strategies of human rights chan-
ge. Chapter 5 also dwells on some of 
the softer legal aspects of the 
human rights challenge to coercive 
sterilization of Romani women, 
including the role of UN and Coun-
cil of Europe human rights review 
processes, as well as the role of the 
European Union. The book conclu-
des by endeavouring to draw these 
strands together, in particular in 
light of the theoretical considerati-
ons raised in Chapters 1 and 5. 
The disseration concludes by endea-
voring to answer a series of questi-
ons concerning the nature of inter-
national law and the evolution of the 
post-World War II international 
human rights framework, the struc-
ture of national sovereignty, and the 
potential impact of both on human 
autonomy. Ultimately, notwithstan-
ding a number of caveats, the inter-
national human rights system is at 
least partially vindicated, at least in 
Council of Europe Member States.   
Where an elaborated and well-
resourced machinery exists to adju-
dicate human rights claims, the sys-
tem can act as a potential enabler for 
even the most pariah. 
Cahn will defend his dissertation on 
14 January 2014 at the Radboud Uni-
versiteit Nijmegen. His supervisors 
are prof. mr. C.A. Groenendijk and 
prof. dr. E. Guild.  

Claude Cahn
Sovereignty, Autonomy and Right: 
Human Rights Law and the Interna-
tional Effort to Seek Justice for 
Romani Women Coercively Sterilized 
in the Czech and Slovak Republics
Publicatie verwacht in 2014

Scriptie
Snelle DNA-identificatie
Door de ontwikkeling van mobiele 
DNA-technieken zal er in de toe-
komst veel meer forensisch onder-
zoek op de plaats delict kunnen 
plaatsvinden. In ontwikkeling is 
momenteel de zogenaamde Snelle 

DNA-identificatie. Met deze techniek 
kan door forensisch onderzoekers 
ter plekke worden gekeken of er een 
match is tussen sporenmateriaal en 
een persoon in de DNA-databank. 
Dat dit technisch gezien mogelijk 
wordt, wil echter niet zeggen dat de 
resultaten ook mogen worden 
gebruikt voor het opsporingsonder-
zoek en de bewijsvoering in strafza-
ken. De vraag die in deze scriptie 
van Lisette Noordam centraal staat 
is of Snelle DNA-identificatie onder 
de huidige wet- en regelgeving inge-
zet mag worden.
Geconcludeerd is dat er voor de 
inzet van Snelle DNA-identificatie in 
de opsporingsfase – bijvoorbeeld om 
de richting van het onderzoek mede 
te bepalen – op zich geen specifieke 
wettelijke grondslag is vereist. Dit 
wordt anders indien men de resulta-
ten van de Snelle DNA-identificatie 
wil gebruiken voor de bewijsvoering 
in strafzaken. In dat geval is men 
gebonden aan de DNA-wetgeving. 
DNA-onderzoek dient op grond van 
artikel 151a, tweede lid, van het Wet-
boek van Strafvordering te worden 
verricht door een deskundige. Ook 
dient DNA-onderzoek, volgens arti-
kel 9, tweede lid, van het Besluit 
DNA-onderzoek in strafzaken te wor-
den verricht volgens methoden die 
zijn goedgekeurd bij de verlening 
van de accreditatie aan een laborato-
rium. Snelle DNA-identificatie vol-
doet niet aan deze twee eisen die 
worden gesteld aan DNA-onderzoek 
en de methode levert hierdoor geen 
rechtstreeks bruikbare resultaten op 
voor de bewijsvoering in strafzaken. 
Dit valt echter op te lossen door een 
deskundige te betrekken bij Snelle 
DNA-identificatie en de methode 
van Snelle DNA-identificatie goed te 
keuren bij het verlenen van accredi-
tatie aan een laboratorium. Op de 
langere termijn valt het aan te beve-
len dat er een soepelere regeling 
komt voor Snelle DNA-identificatie, 
waardoor er voor de inzet hiervan 
niet meer perse een deskundige is 
vereist.  

Lisette Noordam
Snelle dna-identificatie: de juridische 
(on)mogelijkheden
Masterscriptie strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam 

Begeleiding: prof. mr. M.J. Borgers

Beoordeling: 8,5 (tweede beoordelaar mr. dr. S. Meijer) 

De gehele scriptie is te lezen op ons blog: www.njb.nl.

80  NEDERLANDS JURISTENBLAD – 10-01-2014 – AFL. 1



NEDERLANDS JURISTENBLAD – 10-01-2014 – AFL. 1  81

Personalia

Voor het plaatsen van berichten 
in deze rubriek kunt u uw tips  
en informatie sturen naar 
njb@kluwer.nl.

76

Hoogleraar
Per 1 januari 
benoemt de Vrije 
Universiteit Amster-
dam vijf excellente 
jonge VU-weten-
schappers voor vijf 

jaar tot hoogleraar in het University 
Research Chair programma, onder wie 
Ester Herlin-Karnell (Rechtsgeleerd-
heid). Zij onderzoekt de toekomst van 
het Europese staatsrecht in tijden van 
fragmentatie in Europa. In haar VENI 
onderzoek (2012) kijkt ze naar het pro-
ces van constitutionalisering, waarmee 
de Europese Unie een gebied wil creë-
ren van vrijheid, veiligheid en gerech-
tigheid door wetgeving op het gebied 
van strafrecht, veiligheid en grenscon-
trole. Zij onderzoekt hoe fundamentele 
rechten van burgers kunnen worden 
gewaarborgd in Europa, waar lidstaten 
allen in verschillende tempo’s hande-
len.  

Prof. dr. P. Mascini is 
benoemd tot hoogle-
raar Empirical Legal 
Studies in de Eras-
mus School of Law. 
De leerstoel is onder-

gebracht bij het onderzoeksprogram-
ma Behavioral Approaches to Contract 
and Tort (BACT) en gefinancierd uit de 
Research Excellence Initiative beurs 
die het College van Bestuur aan BACT 
heeft toegekend. Mascini is sinds 1999 
verbonden aan de Erasmus Universi- 
teit Rotterdam, waar hij tevens  
studeerde. Hij promoveerde op een 
organisatiesociologisch onderzoek naar 
industriële veiligheid. In zijn nieuwe 
functie geeft hij samen met twee ande-
re hoogleraren leiding aan het onder-
zoeksprogramma. Daarnaast zet hij 
zijn rechts sociologische onderzoek 
voort naar de legitimering, uitvoering 
en handhaving van actuele wetgeving 
tegen de achtergrond van een verande-
rende maatschappelijke context. Hier-
bij richt hij zich vooral op de wissel-
werking tussen de verschillende bij 
deze activiteiten betrokken actoren.  

Advocatuur
Pieter Schütte is bij 
Stibbe Amsterdam 
benoemd als part-
ner bij de Financial 
Markets Group. 
Schütte is gespecia-

liseerd in private equity en complexe 
kapitaalmarktconstructies.  

Barbara Rumora-Scheltema en Sjoerd 
Meijer zijn benoemd tot partner bij 
NautaDutilh. 

Rumora-Scheltema is 
sinds 2011 werkzaam 
bij NautaDutilh en is 
één van de drijvende 
krachten van het 
Benelux Restructuring 

& Insolvency Team. Zij is gespeciali-
seerd in de ondernemingsrechtelijke 
en commerciële procespraktijk en in 
het insolventierecht. Rumora- 
Scheltema adviseert en procedeert 
voor nationale en internationale cli-
enten. Zij staat hen bij op het gebied 
van herstructureringen en insolven-
ties, commerciële conflicten en 
 erkenning en ten uitvoerlegging van 
internationale beslissingen (waaron-
der arbitrale vonnissen) in Nederland.  

Meijer is sinds 2008 
verbonden aan 
 NautaDutilh en advi-
seert en procedeert 
met name op het 
terrein van het ver-

zekerings- en aansprakelijkheids-
recht. Ook adviseert hij cliënten 
zoals (consumenten)verzekeraars, 
financiële instellingen en tussen-
personen omtrent vraagstukken op 
het terrein van toezicht. In dit 
kader adviseert Meijer cliënten over 
de veranderingen die de Wet op het 
financieel toezicht meebrengt voor 
de bedrijfsvoering.  

Per 1 januari treden Martine Stokdijk 
en Serge Schuurman toe als 
 advocaat/partner tot Vangoud 
 Advocaten te Arnhem (nichekantoor 
voor Vastgoed en Overheid). 

Stokdijk was werk-
zaam als advocaat op 
de vastgoedsectie van 
Hekkelman Advoca-
ten en Notarissen te 
Arnhem en heeft een 

civielrechtelijke vastgoedpraktijk. 
Schuurman was  
werkzaam als advo-
caat bouw- en aanbe-
stedingsrecht bij  
Bierman Advocaten te 
Tiel.  

CMS Nederland benoemt per 1 januari 

2014 Bas Baks als partner/aandeelhou-
der, Ellen Gielen als junior partner en 
Simon Hardonk als salaried partner.

Baks, behorend tot de 
praktijkgroep Litiga-
tion & Insurance, is 
gespecialiseerd in 
aansprakelijkheids- en 
verzekeringsrecht met 

een focus op technische schades, 
waaronder bouwgerelateerde kwesties, 
en D&O. Verder adviseert en proce-
deert hij over beroepsaansprakelijk-
heid, polisdekking en productaanspra-
kelijkheid voor zowel verzekeraars als 
verzekerden. Naast procederen bij de 
civiele rechter heeft Baks ervaring in 
arbitrages, inclusief de Raad van Arbi-
trage voor de Bouw.  

Gielen, behorend tot 
de praktijkgroep Com-
mercial Law, adviseert 
partijen die actief zijn 
op het gebied van far-
maceutische produc-

ten, medische hulpmiddelen en voe-
dingsproducten over overeenkomsten 
als distributie-, agentuur- en fabricage- 
en betreffende klinisch onderzoek. 
Ook staat zij hen bij in kwesties over 
regelgeving, prijsstelling en vergoedin-
gen, alsmede compliance. Gielen 
beschikt daarnaast over ruime erva-
ring op veel rechtsgebieden binnen de 
gezondheidszorg.

Hardonk, behorend 
tot de praktijkgroep 
Corporate Restructu-
ring & Insolvency, 
adviseert zowel 
ondernemingen als 

financiële instellingen op het gebied 
van herstructureringen en herfinan-
cieringen. Daarnaast procedeert hij 
over vennootschapsrechtelijke kwes-
ties zoals bestuurdersaansprakelijk-
heid en aandeelhoudersconflicten. 
Hardonk wordt regelmatig door de 
Rechtbank als curator in faillisse-
menten aangesteld. Door zijn erva-
ring als curator gecombineerd met 
zijn ervaring binnen de advies – en 
procespraktijk kan hij cliënten opti-
maal bijstaan.  
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16 01 2014
Diepe hersenstimulatie en 
het recht
De Universiteit van Amsterdam, het 
AMC, het WODC, de Tilburg Law 
School en de Brakke Grond organise-
ren het symposium ‘Diepe hersensti-
mulatie en het recht. Kansen of risi-
co’s?’. Diepe hersenstimulatie (DBS) is 
een nieuwe vorm van behandeling. 
Via een neurochirurgische ingreep 
wordt een elektrode diep in de herse-
nen geplaatst. Deze behandeling 
biedt aan een gestaag groeiende 
groep psychiatrische en neurologi-
sche patiënten nieuw perspectief. 
Maar deze techniek stelt ons ook 
voor nieuwe vragen en uitdagingen. 
Zo zijn er bij DBS ingrijpende veran-
deringen in gedrag en psychisch 
functioneren van patiënten gemeld 
– wat is hun betekenis, ethisch, 
medisch en vooral juridisch (straf-
rechtelijk en civielrechtelijk)? 
Op dit moment is er geen wettelijk 
kader dat specifiek gericht is op de 
toepassing van DBS (er is bijvoorbeeld 
niet vastgelegd in welke gevallen DBS 
wel of niet is toegestaan). Tijdens het 
symposium komen daarom onder 
andere de volgende vragen aan bod: 
Roept DBS echt nieuwe vragen op of 
gaat het vooral om vragen die bij 
reeds bekende technieken ook spelen? 
Wat betekent DBS voor de wilsbe-
kwaamheid van de patiënt en de aan-
sprakelijkheid van de behandelaar? 
En is DBS zó nieuw dat het recht aan-
passing behoeft? De middag begint 
met een presentatie van casusmateri-
aal aan de hand waarvan diverse 
medische, ethische en juridische 
 vragen of dilemma’s aanschouwelijk 
worden gemaakt. Vervolgens belich-
ten experts vanuit de ethiek, psychia-
trie, neurochirurgie, het gezondheids-
recht en het strafrecht de kansen en 
risico’s van DBS op het grensvlak van 
geneeskunde en recht. Het symposi-
um wordt afgesloten met een debat.  
Tijd: donderdag 16 januari 2014 van 13.00 tot 17.00 uur

Plaats: De Brakke Grond, Nes 45 te Amsterdam

Inlichtingen en aanmelding: via: www.brakkegrond.nl. 

Kaarten kosten €10 (online) en € 12 (kassa). 

22 01 2014
Sport en georganiseerde 
criminaliteit
Het Centre for Information and 
Research on Organised Crime 
(CIROC) organiseert een seminar 
onder de titel ‘Sport en georganiseer-

de criminaliteit’. De afgelopen jaren 
hebben diverse affaires in de sport de 
gemoederen in de samenleving 
behoorlijk beziggehouden. Het USA-
DA-rapport dat de val van zevenvou-
dig Tour-winnaar Lance Armstrong 
inluidde, bevestigde het beeld dat de 
professionele wielerwereld ten prooi 
was gevallen aan endemisch doping-
gebruik en -handel. Daarnaast is in 
de media veel aandacht besteed aan 
beïnvloeding van wedstrijduitslagen 
door middel van omkoping van 
scheidsrechters en/of spelers. Ook 
zijn openlijk twijfels uitgesproken 
over de zuiverheid van de besluitvor-
ming binnen de FIFA die heeft geleid 
tot de toedeling van het WK-voetbal 
aan Qatar in 2018. En ook het Inter-
nationaal Olympisch Comité heeft 
meermaals onder vuur gelegen van-
wege vermeende en vastgestelde cor-
ruptie. Niet alleen is dringend meer 
inzicht gewenst in de aard en 
omvang van georganiseerde crimina-
liteit binnen de sport, maar ook de 
reactiekant verdient meer aandacht. 
Zijn sportbonden en koepelorganisa-
ties bijvoorbeeld geneigd naar aanlei-
ding van aantijgingen van corruptie 
onderzoek in te (laten) stellen of 
wordt vooral geprobeerd de deksel op 
de spreekwoordelijke doofpot te hou-
den? En welke rol is weggelegd voor 
politie en justitie op dit terrein? Deze 
en andere vragen staan centraal tij-
dens het seminar.  
Tijd: woensdag 22 januari 2014 van 9.45 tot 17.45 uur

Plaats: Universiteit Utrecht (Raadzaal), Achter Sint Pieter 

200 te Utrecht

Inlichtingen en aanmelding: via: www.ciroc.nl. of via 

telefoonnummer: 030 2537125/7137, of via e-mail: 

ciroc@uu.nl. Deelname kost € 220. Graag vóór 14 januari 

2014 aanmelden. Vanwege het beperkt aantal beschikba-

re plaatsen geschiedt plaatsing op volgorde van binnen-

komst. 

23 01 2014
Illegale en informele 
economie
De publicatie van Cahier Politiestu-
dies 29 ‘Illegale en informele econo-
mie’ is voor de Stichting Maatschap-
pij en Veiligheid (SMV) aanleiding 
een seminar te organiseren over ille-
gale en informele financiële stromen 
en de informele activiteiten binnen 
de samenleving. Na een welkomst-
woord van prof. mr. Pieter van Vol-
lenhoven, voorzitter van de SMV, 
komen uiteenlopende meningen aan 
de orde van diverse sprekers.  

Tijd: donderdag 23 januari 2014 van 13.30 tot 17.00 uur

Plaats: Idazaal, Juffrouw Idastraat 2 te Den Haag

Inlichtingen en aanmelding: via: www.maatschappijen-

veiligheid.nl. Deelname kost € 95, daarbij is inbegrepen 

Cahier Politiestudies 29 Illegale en informele economie. 

28 01 2014
C3 Project
This is the first session of the C3 
Seminar Series on Crisis with profes-
sor Bob Jessop (Lancaster University). 
The C3 (Crisis, Continuity and Chan-
ge) Project of the International Insti-
tute of Social Studies (ISS) is not only 
concerned with scholarly analysis of 
how crises originate, unfold and 
impact socio-economic and political 
practices, this project also addresses 
the manner in which crisis can be 
theorized in its own right. The C3 
project will bring together thirteen 
scholars of international standing 
from a range of various social scien-
ces disciplines and law. The C3 Semi-
nar Series is an initiative of ISS’ 
Governance, Globalization and Social 
Justice research programme.  
Tijd: dinsdag 28 januari 2014 vanaf 20.00 uur

Plaats: ISS, Kortenaerkade 12 te Den Haag

Inlichtingen en aanmelding: via: www.iss.nl/c3 of via: 

e-mail: jungen@iss.nl

12 02 2014
De foute verzekerde
Prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, 
hoogleraar Verzekeringsrecht aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam en 
Radboud University Nijmegen, spreekt 
tijdens deze bijeenkomst van het 
 Rotterdams Juridisch Genootschap 
over het onderwerp ‘De foute verzeker-
de. Over verzekering en fraude’.  
Tijd: woensdag 12 februari 2014 vanaf 20.00 uur

Plaats: Sociëteit De Maas, Veerdam 1 te Rotterdam

Inlichtingen en aanmelding: via: mevrouw M.F.H. Broek-

man, e-mail: rotterdams.juridisch.genootschap@gmail.com.

13 02 2014
Cybercrime 
Het Nederlands Juristen Comité voor 
de Mensenrechten (NJCM) organiseert 
het seminar ‘Cybercrime - experts in 
discussie’. Cybercrime is al lang niet 
meer een onheilspellende toekomst-
voorspelling uit sci-fi films. Opspo-
ringsdiensten voelen zich in de prak-
tijk ingehaald door de realiteit en 
roepen steeds luider om verdergaan-
de bevoegdheden. Met het wetsvoor-
stel Computercriminaliteit III beoogt 
de politiek deze roep te beantwoor-
den. Zo kan de politie straks bijvoor-
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Agenda kort

Een uitgebreide versie van deze agenda is te raadplegen op www.njb.nl.

10 01 2014
Hoe controleren accountants  
zichzelf?
NJB 2013/2677, afl. 45, p. 3208

16 01 2014
Diepe hersenstimulatie en het recht 
NJB 2014/77, afl. 1, p. 82

16 en 17 01 2014
VSR Jaarvergadering 2014
NJB 2013/2504, afl. 42, p. 2980

22 01 2014
Sport en georganiseerde  
criminaliteit
NJB 2014/77, afl. 1, p. 82

23 01 2014
Illegale en informele economie
NJ 2014/77, afl. 1, p. 82

24 01 2013
Capita Selecta Concernrecht
NJB 2013/2187, afl. 36, p. 2583

28 01 2014
VMR Verdiepingssessie
NJB 2013/2504, afl. 42, p. 2981

28 01 2014
C3 Project
NJB 2014/77, afl. 1, p. 82

29 01 2014
Integriteit en het Openbaar Bestuur
NJB 2013/2504, afl. 42, p. 2980

30 01 t/m 20 03 2014
Nieuwe Zesdaagse over  
oordeelsvorming
NJB 2013/2403, afl. 40, p. 2851

31 01 2014
Het EU-Handvest
NJB 2013/2610, afl. 44, p. 3124

31 01 en 01 02 2014
Gaan juridische vrouwen de wereld 
leiden?
NJB 2013/2504, afl. 42, p. 2980

04 02 2014
Advocatenbijeenkomst 
Ondernemingskamer
NJB 2013/2504, afl. 42, p. 2981

06 02 2014
The unique position of the  
United Kingdom in the EU
NJB 2013/2610, afl. 44, p. 3125

07 02 2014
IFR symposium
NJB 2013/2557, afl. 43, p. 3055

12 02 2014
TvPP symposium 2014
NJB 2013/2610, afl. 44, p. 3125

12 02 2014
De foute verzekerde
NJB 2014/77, afl. 1, p. 82

13 02 2014
Cybercrime
NJB 2014/77, afl. 1, p. 82

20 03 2014
VMR Actualiteitendag 2014
NJB 2013/2504, afl. 42, p. 2980

20 t/m 22 03 2014
Understanding justifications and 
excuses of criminal behaviour
NJB 2013/2403, afl. 40, p. 2851

25 04 2014
Jaarvergadering Vereniging voor 
Gezondheidsrecht 2014
NJB 2013/2677, afl. 45, p. 3208

21 05 2014
EU Democracy Tour
NJB 2013/2299, afl. 38, p. 2722

beeld computers van verdachten 
 hacken. Met een zogenaamd ‘decryp-
tiebevel’ kan een verdachte worden 
gedwongen bepaalde gegevens te ont-
sleutelen. Hier worden onder andere 
de volgende vragen behandeld: Hoe 
zijn deze bevoegdheden te rijmen met 
het recht op privacy? Is het decryptie-
bevel in strijd met het recht van een 
verdachte om zichzelf niet te belas-
ten? En op welke wijze wordt de 
 problematiek in het naburige België 
benaderd?  
Tijd: donderdag 13 februari 2014 van 13.30 tot 16.30 uur

Plaats: Den Haag. Exacte locatie volgt z.s.m.

Inlichtingen en aanmelding: via: www.njcm.nl of via: 

NJCM secretariaat, telefoon: 071-527 7748 of e-mail: 

NJCM@law.leidenuniv.nl. Deelname is gratis, behalve bij 

PO-punten. Een bewijs van deelname hiervan kost €125.

Aanschaf van de syllabus is optioneel; NJCM-leden en 

studenten betalen €12,50, anderen €15.

Internet Scriptieprijs 2013
Dit jaar organiseren advocatenkantoor Brinkhof en internetprovider 
XS4ALL de zevende editie van de Internet Scriptieprijs voor de beste juri-
dische masterscriptie op het gebied van internet en recht. Met de Inter-
net Scriptieprijs willen Brinkhof en XS4ALL rechtenstudenten uitdagen 
zich te specialiseren in dit rechtsgebied van de toekomst en een podium 
creëren voor excellente studenten. De winnende scriptie wordt beloond 
met een geldbedrag van € 1.500 en een mobiel internetabonnement van 
XS4ALL. De winnende scriptie wordt bovendien professioneel uitgegeven 
door juridische uitgeverij deLex en online gepubliceerd op www.internets-
criptieprijs.nl. Scripties kunnen tot 15 januari 2014 worden gestuurd via: 
www.internetscriptieprijs.nl. 



Hoogleraar Europees recht (1,0 fte)
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Als kernleerstoelhouder Europees recht draagt u de verantwoordelijkheid voor de vaksectie 
Internationaal- en Europees recht en geeft u leiding aan de medewerkers van de vaksectie.
U coördineert en verzorgt het (Nederlands- en Engelstalig) onderwijs in de opleiding Internationaal 
en Europees recht en in de Master European Law (LL.M). In uw wetenschappelijk onderzoek en in 
uw publicaties richt u zich op het Europese materiële recht. Bijzondere aandacht is er voor de 
wisselwerking tussen Europees en nationaal recht. U coördineert het onderzoek in het kader van 
de onderzoeksprogrammering en draagt zorg voor het opleiden en begeleiden van promovendi.
U bent een gepromoveerd jurist en beschikt over leidinggevende en bestuurlijke vaardigheden.  
U bent een uitstekend docent met ruime ervaring. Uw publicaties in het vakgebied zijn kwalitatief 
en kwantitatief van hoog niveau.

www.ru.nl/vacatures

       

PROFILERING 

         +

NEW BUSINESS  

Mr. februari 2014

  Nationaal Juristen Congres

  Ondernemingsrecht

Mr. januari 2014

  Top-50 Advocatuur

   Huurrecht

Bel: 024 - 360 77 10 óf mail: 

mail@capitalmediaservices.nl

en zou u een bijdrage willen 
leveren aan de PARLEMENTAIRE 
ENQUÊTECOMMISSIE FYRA?

Ervaren onderzoeker

Bent u een

Heeft u belangstelling? 
Meer informatie kunt u vinden op: 
www.tweedekamer.nl.
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