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‘Steden veranderen’
Waarde lezer,
Een nieuwe academisch jaar is inmiddels weer in volle gang, waar velen wederom weer
door zijn of haar wettenbundel zal moeten zwoegen of voor het eerst kennis zal maken
met de wereld van het recht. Voor het komende jaar in ieder geval veel succes gewenst.
Graag wil ik de voorzitter van afgelopen jaar, Claire Calame, en de rest van haar Bulletincommissie bedanken voor hun inzet en de hoge kwaliteit die zij hebben aangehouden. Ik
ben ervan overtuigd dat met de onlangs nieuw aangestelde Bulletincommissie dat deze
lijn zal worden voortgezet voor de komende edities.
Voordat ik verder in ga op het thema van deze editie wil ik mijzelf allereerst graag aan u
voorstellen. Mijn naam is Jamey Post, student Rechtsgeleerdheid en zal dit jaar fungeren als voorzitter van de Bulletincommissie van Stichting Jurist in Bedrijf. Mocht u nog
niet weten wat de Stichting Jurist in Bedrijf inhoudt, dan verwijs ik u bij deze graag naar
de sectie ‘Even voorstellen’. Daar zal Algemeen Voorzitter Emily van der Zwan verder
toelichten wat de Stichting Jurist in Bedrijf aan u, als Maastrichtse rechtenstudent, biedt.
Wat u wellicht al heeft opgemerkt is dat voor deze editie het thema ‘Steden veranderen’
is gekozen. Een thema die op vele verschillende manieren kan worden belicht. Steden
kunnen namelijk op vele verschillende manieren veranderen. Denk onder andere aan de
toename van toerisme, toename van het aantal inwoners waardoor er steeds minder plek
over is voor natuur, maar ook hoe Maastricht zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot
een studentenstad is een belangrijke factor bij de verandering van de stad. Onze hoofdstad heeft veel te maken met de toename van het aantal toeristen, inwoners klagen onder andere over de overlast die met het toerisme gemoeid gaat. Is Amsterdam klaar voor
de steeds drukkere binnenstad? Of moet er aan een noodrem worden getrokken? Verder heeft u wellicht problemen bij het zoeken van een studentenkamer of heeft u dit in
het verleden meegemaakt. Maastricht is immers een stad die de afgelopen jaren enorme
veranderingen heeft ondergaan, denk aan de komst van de Universiteit van Maastricht
waardoor vele studenten naar de stad zijn getrokken. Persoonlijk ben ik daar één van, ik
ben immers naar deze stad gekomen om Rechtsgeleerdheid te studeren en heb verder
geen Limburgse achtergrond. Is Maastricht daarom klaar voor de verdere toename van
studenten naar deze stad?
Voorts is u misschien al opgevallen dat het JiBulletin in een ‘nieuw jasje gestoken’ is gestoken. Na een aantal jaar vond de Bulletincommissie het tijd voor een nieuwe lay-out.
Daarnaast is er ook na twee jaar een nieuwe columnist gekozen voor deze editie, namelijk
professor Aalt Willem Heringa. Prof. Mr. A.W. Heringa is hoogleraar constitutioneel en
administratief recht aan de Universiteit van Maastricht.
Ik hoop dat u net zo enthousiast bent over de vernieuwingen als wij en het lezen van deze editie nog prettiger
zal ervaren dan voorheen.
Dank voor uw aandacht.
Met vriendelijke groet,
Jamey Post
Voorzitter Bulletincommissie Stichting Jurist in Bedrijf

Alle druk- en spelfouten voorbehouden
© Stichting Jurist in Bedrijf 2018-2019
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Loyens & Loeff is een onafhankelijke dienstverlener, gespecialiseerd
in juridisch en fiscaal advies aan ondernemingen, financiële
instellingen en overheden. De intensieve samenwerking tussen
advocaten, belastingadviseurs en notarissen maakt Loyens & Loeff
uniek in de Benelux en Zwitserland. Daarnaast is Loyens & Loeff
vertegenwoordigd in de belangrijkste financiële centra van Europa,
Azië en de Verenigde Staten.

Kennismaken
met Loyens & Loeff
Als kantoor dat ontstaan is uit een fusie weten we dat één

Loyens & Loeff Academy voor starters

plus één soms meer dan twee is. Dat geldt ook voor onze

In kwaliteit moet je blijven investeren. Daarom bieden

medewerkers. Bij Loyens & Loeff zoeken we niet alleen

we je een breed opleidingsprogramma aan waarmee je

talentvolle professionals, maar bovenal gemotiveerde

jouw kennis en vaardigheden snel naar een hoger niveau

mensen met duidelijke ambities. We zijn geen werkgever

kunt tillen. Onze opleidingen, workshops en trainingen

waar je je persoonlijkheid hoeft uit te schakelen zodra

variëren van vaktechnische en vaardighedentrainingen tot

je ’s ochtends je computer aanzet. Zo divers als onze

ontwikkeling op maat, individueel of in groepsverband.

mensen zijn, zo delen ze hun gedrevenheid, ambitie en

Maar alles begint met de L&L Introduction Academy.

focus op het behalen van resultaten. In hun werk én
daarbuiten.

De L&L Introduction Academy begint met een
gezamenlijke introductieperiode van twee weken voor alle

Mogelijkheden voor studenten

starters binnen Loyens & Loeff. Binnen het praktijkgerichte

Loyens & Loeff biedt derde- en vierdejaars studenten

introductieprogramma maak je kennis met ons kantoor en

Nederlands recht de mogelijkheid om een (inter)nationale

uiteraard met alle andere starters. Na de introductieperiode

stage te lopen. Tijdens een stage van twee maanden

volg je als advocaat-stagiair nog twee maanden de

draai je vanaf het begin volledig mee in onze praktijk.

L&L Lawyers Academy, waarbij je onder deskundige

Voor masterstudenten bieden wij de mogelijkheid middels

begeleiding zelfstandig zaken behandelt en proceservaring

een werkstudentschap van minimaal 3 maanden 2 dagen

opdoet. Gedurende het gehele jaar kun je bij ons

per week bij ons op kantoor te werken. Ook biedt

solliciteren voor de functie van advocaat-stagiaire.

Loyens & Loeff voor getalenteerde studenten een speciale
studiebeurs. Een jaar lang naar het buitenland om te

Contact

studeren betaald door Loyens & Loeff, om vervolgens

Wil je nader kennismaken of solliciteren? Bekijk dan onze

in dienst te treden. Daarnaast organiseren wij diverse

website www.loyensloeffacademy.com. Heb je nog

kennismakingsactiviteiten zoals business courses, het top

meer vragen, neem dan contact op met Marieke Arets via

skills traject en inhousedagen.

+31 20 578 57 85 of marieke.arets@loyensloeff.com.
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JURIST in BEDRIJF

Waarde lezer,

Zoals de jaarlijkse traditie leert, past bij de start van
een nieuw academisch jaar het begin van een nieuw
team van Stichting Jurist in bedrijf. Een nieuw team
met nieuwe energie en nieuwe creativiteit die met
veel genoegen en toewijding de professionaliteit van
deze Stiching zal voortzetten middels dit JiBulletin, de

en wordt er inzicht gecreëerd in de meest vooraanstaande
internationale en nationale kantoren. Na ons 6e lustrum
van afgelopen jaar zullen wij dit jaar weer ons best doen
om onze activiteiten gedurende het jaar perfect neer te
zetten. Stichting Jurist in Bedrijf telt twaalf gemotiveerde
studenten. Deze studenten zijn verdeeld over twee commissies. Zij zullen dit jaar zorg dragen voor de realisatie en
de organisatie van onze evenementen en dit faculteitsblad.
Dit zullen zij doen onder leiding van het dagelijks bestuur.
Middels dit schrijven stel ik ze graag aan u voor.
HET DAGELIJKS BESTUUR:

Bedrijven- en Instellingendag, Jurist in Maastricht en
nog enkele andere activiteiten. Met genoegen licht ik
een en ander voor u toe.
Stichting Jurist in Bedrijf bestaat sinds 1987 en is de enige
stichting die tussen het scala aan studieverenigingen van
de rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht. Het
voornaamste doel van Stichting Jurist in Bedrijf is de Maastrichtse rechtenstudent te voorzien van perspectief ten
aanzien van de carrièremogelijkheden binnen het nationale
en internationale beroeps- en bedrijfsleven. Met dit doel
voor ogen organiseert Jurist in Bedrijf jaarlijks de Bedrijvenen Instellingendag – die dit jaar zal plaatsvinden op 20
maart 2019 – en Jurist in Maastricht waarbij studenten een
rondtocht maken langs de meest vooraanstaande Maatschrichtse Advocaten- en Notarissenkantoren. Daarnaast
publiceert Stichting Jurist in Bedrijf hét faculteitsblad van de
rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht – het
JiBulletin, welke wordt verstrekt onder de studenten van
de Faculteit de Rechtsgeleerdheid. Hiermee houdt Stichting
Jurist in Bedrijf de studenten aan deze faculteit op de hoogte
van alles wat speelt in de juridische wereld vandaag de dag

Algemeen Voorzitter
Emily van der Zwan
Penningmeester
Eline Grondman
Voorzitter Bulletincommissie
Jamey Post
Voorzitter Bedrijvendagcommissie
Joris van der Werve
Bedrijven- en Instellingendagcommissie
De Bedrijven- en instellingendag zal dit jaar plaatsvinden
op 20 maart 2019. Deze dag wordt vanuit de Bedrijven- en
Instellingendagcommissie op en top verzorgd. Deze dag
is inmiddels niet meer weg te denken uit het Maastrichtse
studentenleven. Zoals de geschiedenis leert, vindt de
Bedrijven- en Instellingendag wederom plaats op kasteel
Vaeshartelt. Deze prachtige locatie onder de rook van
Maastricht zal op 20 maart 2019 in het teken staan van
de kennismaking tussen de Maastrichtse rechtenstudent
en diverse advocatenkantoren, overheidsinstanties en het
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bedrijfsleven. Door middel van meerdere interactieve workshops en een ruim opgezette banenmarkt kan de student
zien wat de diverse instanties te bieden hebben en krijgt
deze meer inzicht in de stage- en/of beroepsmogelijkheden. Dit vormt dé manier om je perspectief te verbreden
en kennis te maken met professionals die je doorgaans niet
spreekt of ontmoet.
Aansluitend op de Bedrijven- en Instellingendag organiseert Stichting Jurist in Bedrijf traditiegetrouw het Recruitmentdiner in het fantastische Chateau Neercanne. Op basis
van ingestuurde cv’s maken deelnemende kantoren een
selectie van de aangemelde studenten. Voor de studenten
die uitgenodigd worden is dit een bijzondere mogelijkheid
om op informele wijze in een sfeervolle omgeving een kantoor beter te leren kennen. Een unieke kans voor de student
om hiermee in aanraking te komen. Het Recruitmentdiner
wordt traditioneel afgesloten met een onvergetelijke borrel
in het centrum van Maastricht.
Kortom; een dag die u dit academisch jaar redelijkerwijs
niet kan missen!

1100 exemplaren en wordt kosteloos en exclusief versprijd
op de rechtenfaculteit en menig advocatenkantoor. In
iedere uitgave staat een thema centraal waarin verschillende aspecten van het recht worden behandeld. Naast
de juridische artikelen, worden ook verschillende bekende
personen uit de juridische wereld, of personen die een juridische achtergrond hebben, geïnterviewd en kunnen zij
zo hun visie uitten op het centraal gestelde thema. Tevens
is er sinds enkele jaren een English Section, dit om het
steeds groter groeiende aantal internationale studenten
dat studeert aan de rechtenfaculteit tegemoet te komen.

BEDRIJVEN- EN INSTELLINGENDAGCOMMISSIE
Joris van der Werve
Eline Grondman
Merel Kuiperi
Thijmen Lensen
Eva Sterk
Stan van der Vleuten
Jurist in Maastricht
Sinds een aantal jaren organiseert onze Stichting het
evenement genaamd: Jurist in Maastricht. Dit evenement
groeit met de jaren en was van meet af aan een enorm succes te noemen. Tezamen met 30 gemotiveerde studenten
zal Stichting Jurist in Bedrijf ook dit academisch jaar een
kantoorbezoek brengen aan de meest vooraanstaande
Maastrichtse advocaten- en notarissenkantoren. Door
middel van workshops, rondleidingen, een lunch en een
afsluitende borrel kan de student op een informele en
interactieve manier kennis maken met wat misschien zijn
of haar toekomst is.

BULLETINCOMMISSIE
Jamey Post
Jasmijn Erens
Linda van Essen
Joris Kwint
Tanne Nevels
Ik wens u een fantastisch leerzaam en bovenal prettig jaar
toe.
Emily van der Zwan

Ambieert u een carrière in de Maastrichtse niche of wilt u
graag wat meer te weten komen over de beste kantoren
in Maastricht, dan is Jurist in Maastricht zeker iets voor u!
Bulletincommissie
Het JuBulletin, het faculteitsblad van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Maastricht, is van
oudsher een van de karakteristieke onderdelen van Stichting
Jurist in Bedrijf. Het tijdschrift verschijnt in een oplage van
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ARTIKEL
Amsterdam en Airbnb; een ongelukkig huwelijk
Door: Joris Kwint

Toerisme stijgt sneller dan steden
aankunnen, digitale ontwikkelingen remmen deze sociale trend
ook niet bepaald af. Internetgigant
Airbnb faciliteert slaapplekken
waar de gemeente geen invloed op
heeft. Maar is het eigenlijk slecht
dat deze beweging gaande is? Hoe
staat de Amsterdamse gemeente
tegenover dit ‘overtoerisme’? Welke soort aanpak van het probleem
beoogt de gemeente?

DE RELATIE TUSSEN AIRBNB EN
OVERLAST
Wanneer je zo’n tien jaar geleden een
dagje naar Amsterdam wilde, was het wel
duidelijk wat je ging doen; een hotel boeken. Tegenwoordig bestaat de vakantieverhuur niet alleen uit hotelkamers,
maar ook uit kamers in appartementen
en studio’s van Amsterdamse inwoners.
Waarom is het woord ‘overtoerisme’ in
de afgelopen jaren ontstaan? Blijkbaar
ondervinden de inwoners overlast van
de toeristen. Deze overlast uit zich in
verslechtering van de mobiliteit in het
centrum (toeristen lopen overal) en in
woonwijken (toeristen zorgen voor geluidsoverlast e.d.). Deze laatste vorm van
overlast heeft te maken met de Airbnb
verhuur van kamers in de Amsterdamse
woonwijken. Hier ligt wellicht de kern van
de Amsterdamse toerisme problematiek.
Maar wat heeft deze verschuiving tot
gevolg? Het gevolg is dat de sociale
controle en afzondering van de inwoners,
wat een hotel wél met zich meebrengt,
verdwijnt op het moment dat er veel
gebruik wordt gemaakt van Airbnb. Dit
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merkt de ‘gewone’ Amsterdammer. De
toeristen komen door Airbnb tussen
de Amsterdammers te zitten of nemen
hele woonwijken over. Ik sprak over deze
ontwikkeling met Jasper Karman namens
de afdeling Wonen van de gemeente
Amsterdam.
ILLEGALE VAKANTIEVERHUUR
Airbnb; hoe kijkt de gemeente Amsterdam hiernaar en wat voor invloed heeft
het volgens u op de stad?
‘’Airbnb zorgt eigenlijk voor een paar
grote kernproblemen voor de gemeente. Airbnb is ongeveer 90% van de
woonmarkt in Amsterdam. Het aantal
Airbnb woningen is sinds 4 jaar geleden

"De binnenstad
is gewoon te druk!"
verdrievoudigd. Een groot probleem is
woningonttrekking, veel woningen worden vaak lang op Airbnb verhuurd en ook
alleen maar op Airbnb zodat ze niet meer
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voor woningzoekenden beschikbaar
zijn. De gemeente ziet ook dat Airbnb
prijsopdrijving van de huizenmarkt als
gevolg heeft. Dit is een zeer slechte zaak
want deze prijzen stijgen in Amsterdam
op zichzelf genomen al. Het laatste
probleem is de inrichting van buurten in
Amsterdam. Hele blokken in Amsterdam
worden verhuurd door Airbnb. Dit heeft
als gevolg dat in woonwijken buren elkaar nauwelijks meer zien, veel mensen
overlast hebben van de toeristen, denk
hierbij aan afval op straat, geluidsoverlast
en gewoonweg meer drukte. Dit is misschien zelfs de kern van het hele probleem, de binnenstad is gewoon te druk.’’
Registreren jullie de woningen die op het
platform staan?
‘’Nee, we zijn al een hele tijd aan het
lobbyen om voor elkaar te krijgen dat
we dit wel kunnen gaan doen. Vanuit het
ministerie komt er misschien een registratieplicht voor de Airbnb woningen. Dit
zou goed nieuws zijn voor de gemeente,
want dan kunnen we eindelijk beter gaan
handhaven. Op dit moment is het echter
zo dat je zonder enig probleem een advertentie op Airbnb kan zetten. Er heerst
wel een meldplicht bij de gemeente, alleen weten we niet op welke adressen dit
allemaal gebeurt. Dit is namelijk te tijdsen arbeidsintensief om te controleren.’’
MAATREGELEN VAN DE GEMEENTE
ZELF
Hoe is jullie contact met Airbnb zelf, zijn
er in de afgelopen tijd afspraken tussen
jullie gemaakt?
‘’Wel redelijk, ze doen wel meerdere
dingen voor ons. Zo hebben wij een
overzicht van alle woningen en gaan zij
de 60 dagen regel handhaven. Als je je
woning langer dan 60 dagen verhuurd
hebt op Airbnb, dan blokkeert Airbnb

"In alle grote steden in Europa is
het echt een puinhoop geworden
door Airbnb."
je advertentie automatisch. We hebben
hierover wel heel lang met ze moeten
overleggen. Airbnb int recentelijk ook
de toeristenbelasting voor de gemeente.
Alleen is het natuurlijk wel waar dat
Airbnb ook helemaal geen belang
heeft om met ons samen te werken. Ze
zijn namelijk gewoon gericht op winst.
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Daarom zijn ook heel veel dingen voor
de gemeente niet gelukt. Zo zijn de
adressen van de woningen die op Airbnb
staan voor de gemeente heel belangrijk,
maar na jaren vergaderen willen ze hier
nog steeds niet op toezeggen. Vooral dit
maakt de handhaving eigenlijk lastig. Als
we Airbnb aanspreken op hun verantwoordelijkheid, hebben ze steeds het
argument dat zij een product aanbieden,
dat ze gewoon een platform zijn en meer
niet. Ze zeggen: ‘wij zijn geen aanbieder
van de huizen en daarom moet je ons niet
aanpakken’. Dit is eigenlijk al 5 jaar lang
het argument. Niet alleen in Amsterdam,
maar eigenlijk in alle grote steden in Europa is het echt een puinhoop geworden
door Airbnb.’’
De 60 dagen regel die u noemde, is die
dan wel controleerbaar?
‘’Nee, niet volledig. Wij weten als gemeente dat sommige mensen twee of
drie keer hun huis als advertentie op het
platform neerzetten. Dit soort mensen
proberen, wanneer de 60 dagen termijn
is afgelopen, met een andere advertentie door te gaan. Zo gebruiken ze
bijvoorbeeld net wat andere foto's of
weer een totaal ander adres. Daarbij kun
je natuurlijk ook je huis op ‘booking.com’
verhuren.’’
POLITIEK ALS REDMIDDEL
Gaat die uiteindelijke oplossing vanuit
Den Haag of Brussel komen?
‘’De registratieplicht vanuit Den Haag
gaat helpen. Ook is er laatst in de kamer
een motie aangenomen dat illegale
vakantieverhuur als een strafrechtelijk
delict gezien mag worden, zo kunnen wij
dus ook boetes opleggen. Tegelijkertijd,
als je echt heel goed wil handhaven,
gaat het niet om de vraag of iets legaal
of illegaal is. Dan gaat het wederom om
die informatie, als in hoeveel personen
er verblijven en voor hoe lang. Dit is de
volgende stap, hiervoor hebben we dan
Europa nodig.’’
Gaat dit strafrechtelijk vervolgen van
verhuurders goed lukken? Is dit niet
lastig?
‘’Ja dat is het wel, dat zeggen de juristen
bij ons ook. Hierom hopen wij des te meer
dat het platform (Airbnb) dus in gaat zien
dat ze niet kunnen weglopen van hun
verantwoordelijkheid. Maar de toestand
is wel echt verbeterd ten opzichte van
de voorgaande jaren. We zijn echt goed
bezig en we hebben op dit moment 83
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werknemers die fulltime bezig zijn met
het handhaven van de regels voor vakantieverhuur. Vorig jaar hebben we voor 4,2
miljoen euro aan boetes opgelegd voor
vakantieverhuur. Ook hebben we al 150
woningen gesloten omdat er sprake was
van een illegaal hotel. Dit is ook wel nodig, we kregen vorig jaar 1600 meldingen
van Amsterdammers over overlast van
die vakantieverhuur. Drie jaar geleden
waren dit er nog maar 400.’’
Wat willen jullie dan wat er concreet gaat
gebeuren vanuit de EU?
‘’Wat wij willen is een uitspraak van de
Europese Commissie. Een uitspraak dat
het belang van nationale overheden om
te kunnen handhaven bij vakantieverhuur minstens even zwaar gaat wegen als
het recht op privacy van de verhuurder.
Hierdoor gaan alle verhuur-platforms
verplicht worden tot het verstrekken
van informatie aan de overheid. Dit is
eigenlijk waar wij als grote steden nu mee
bezig zijn. We staan er gelukkig niet alleen voor, alle grote steden willen dit. Op
lange termijn willen we eigenlijk Airbnb
wel compleet verbieden.’’

‘’We willen ook niet dat straks
half Amsterdam een bed and
breakfast wordt."
TWEE VORMEN VAN VERBLIJF
Duidelijk is dat de gemeentes tezamen
een oplossing willen hebben vanuit Europa, om vervolgens op nationaal niveau
bevoegdheden uit te oefenen ter bevoordeling van de controle op o.a. Airbnb
verhuurders. Alleen bestaat vakantieverhuur niet alleen uit het verhuren
van kamers, we vergeten natuurlijk het
gezellige oude concept bed & breakfast!
Hoe zit het met deze vorm van verhuur
in Amsterdam, is dit een trend? Hierin
blijkt de gemeente al te hebben voorzien
d.m.v. een vergunningensysteem met
een quotum. Maar als we dan terug kijken
naar de kern van het probleem (overlast
van toeristen door gebrek aan sociale
controle), dan blijkt een bed & breakfast
misschien wel dé oplossing te zijn voor
Amsterdam! In een bed & breakfast is de
verhuurder (of dienstverlener) namelijk
wél thuis, in tegenstelling tot de Airbnb’s.
Het blijkt inderdaad dat de gemeente
veel minder klachten krijgt over bed &

breakfast’s. Hierom zijn deze ook niet
gelimiteerd aan een maximum aantal
dagen (denk aan de symbolische 60 dagen regelgeving bij een Airbnb). Echter
blijken ook de bed & breakfast’s hard te
stijgen: ‘’We willen ook niet dat straks
half Amsterdam een bed and breakfast
wordt. We willen ook dat de woningen
voor echte woondoeleinden worden
bestemd, voor studenten en starters.
Alle problemen in Amsterdam komen
eigenlijk neer op het feit dat de vraag
naar woningen voor toeristen steeds
groter wordt. Maar de grens wordt nu dus
wel ongeveer bereikt. Hopelijk gaat over
een aantal jaren beter.’’
AMSTERDAMSE HOTELS EN DE
GROEIENDE VRAAG
Ondanks dat het overwegend linkse
Amsterdamse college het toerisme
écht wil gaan aanpakken en wil gaan
inperken, blijft er toch iets hangen.
Ondanks dat er fel wordt opgetreden
tegen de ‘van woonplek naar hotel’
cultuur die Airbnb met zich meebrengt,

blijven er nog steeds hotels gebouwd
worden in Amsterdam. Hiervoor waren
al vergunningen gegeven jaren geleden,
maar de gemeente is juridisch gezien te
voorzichtig om hier iets tegen te doen.
Hoogstwaarschijnlijk spelen hier dus ook
wederom gunstige financiële factoren
voor de gemeente mee, terwijl Airbnb dit
niet of in mindere mate met zich meebrengt. Dit is merkwaardig; de gemeente
doet iets tegen Airbnb, maar laat hotels
gewoonweg doorbouwen. Deze twee
ontwikkelingen zijn natuurlijk niet los
van elkaar te zien; ze vertegenwoordigen
tezamen het stijgende toerisme van de
stad. Dit is iets waarover de gemeente
zich nog eens goed voor achter de oren
mag krabben.
DE MENS ALS TOERIST
Ik ben ervan overtuigd dat, indien Europa
daadwerkelijk meewerkt, de adressen
via het Airbnb platform beter gecontroleerd kunnen worden door de gemeente
en hierdoor overlast drastisch wordt
verminderd. Dit gaat zeker gemerkt
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worden in de woongebieden in de stad;
hier zullen relatief minder toeristen
kunnen zitten en deze zullen meer bewoond worden door de ‘inwoners’. Maar
natuurlijk ligt aan dit ‘overtoerisme’ iets
veel diepers ten grondslag; we leven in
een maatschappij waarin reizen als verheffing wordt gezien (denk aan sociale
media) en waarin we het geld hebben
en willen besteden om dit ook te doen.
Het duurder maken van vluchten zou
zo wellicht ineens de diepere grondslag
kunnen aanpakken. Dan zijn we eindelijk
van die toeristen af.
Maar toch, heel stiekem, zijn wij allemaal
wel eens die toerist. Misschien moeten
we allemaal maar eens wat meer gaan
opofferen, voor land en stad. Maar ikzelf
wacht daarmee liever tot na aankomende zomer, of zo.
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“EEN PROCEDURE
WINNEN? NIET
ZONDER EEN BRILJANTE
VOORBEREIDING”
Arjan Adams
Advocaat | Associate

Werken bij Houthoff is een prachtkans die in alle opzichten bijdraagt aan je professionaliteit.
We verwachten veel van je. Zo ook dat je voor jezelf weet wat jij nodig hebt om te winnen.
Je daagt jezelf continu uit om de kern te bereiken. Voor een frisse blik op de zaak en een
allesbepalend inzicht. Dat noemen we bij Houthoff Going Beyond.

Bekijk de video van Arjan op werkenbijhouthoff.com

ARTIKEL
Zijn tenten de nieuwe huisvesting van studenten?
Door: Tanne Nevels

U kunt wel stellen dat Maastricht tegenwoordig behoort tot één van de populairste studentensteden in Nederland. Dit is niet onopgemerkt gebleven onder
de toekomstige studenten in Nederland en in het buitenland. De Universiteit van
Maastricht concludeert dat er een relatief sterke groei van het aantal studenten
is in het studiejaar 2017-2018. Deze groei is veel hoger dan de trendmatige groei
van 3%. Wat ook gebleken is, is dat er steeds meer studenten gaan wonen in
Maastricht. De programmering studentenhuisvesting kan deze piek niet opvangen. Ondertussen zorgt de toename aan studenten ook voor een toename van de
overlast in het centrum en de buitenwijken. Studenten hebben vaak verschillende
belangen, manieren en ritmes dan hun buurtgenoten. De toename van studenten in combinatie met woongelegenheid en overlast is een kwestie die vaak ter
discussie komt. Deze discussie is soms zo hevig, dat studenten en studentenverenigingen zich niet meer welkom voelen in hun eigen stad. Eind 2017 heeft het
college nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld. Het nieuwe beleid zorgt voor meer
commotie onder de studenten in Maastricht. Zijn studenten nog wel welkom in
Maastricht? Wat is het huidige beleid betreffende studentenhuisvesting van de
gemeente Maastricht?
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DE TOENAME VAN STUDENTEN
De toename van studenten heerst in
heel Nederland. Dit blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018
van Kences, een kenniscentrum voor
studentenhuisvesting en een samenwerkingsverband van studentenhuisvesters.
In de afgelopen acht jaar nam het aantal
universitaire studenten toe met gemiddeld 6.500 studenten per jaar en nam het
aantal hbo-studenten met gemiddeld

"De gemeente wil al deze
inwoners van Maastricht goede
en voldoende huisvesting
bieden."
8.300 studenten per jaar toe. Kences
verwacht de komende acht jaar wederom
een groei van het aantal studenten,
grotendeels van internationale diplomastudenten. Deze toename is ook sterk te
merken in Maastricht. Volgens de notitie
‘ontwikkeling behoefte studentenhuis-
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vesting Maastricht’ bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal studenten dat in Maastricht woont 215 per
jaar in de jaren 2013-2017. Dit aantal, 215,
is berekend door de al jaren gehanteerde
rekenregel van de gemeente Maastricht
en de Universiteit van Maastricht, waarbij
ze uitgaan van 50% studenten van de
nieuwe lichting die in Maastricht gaat
wonen. In het studiejaar 2017-2018 is
dit aantal studenten sterk gestegen.
De Universiteit van Maastricht stelt dat
deze groei volledig wordt bepaald door
buitenlandse studenten. Bovendien is
een verklaring voor de toename aan
studenten met als gevolg een tekort
aan (betaalbare) studentenwoningen
het inzicht dat buitenlandse studenten
steeds vaker in Maastricht willen wonen
volgens de Universiteit van Maastricht.
De sterke groei van studenten in het
studiejaar 2017-2018 betreft, zoals
voorheen al genoemd, een aantal van
720 studenten. Het is lang geleden dat er
sprake was van zo’n hoge groei. De groei
van afgelopen jaar is 4,4% hoger dan de
trendmatige groei van 3%. Afgelopen
jaar is echter door de Universiteit van
Maastricht en de Gemeente Maastricht
geconstateerd dat tegenwoordig 60%
van de aanwas van studenten op kamers
gaan. De stijgende toename van studenten en de verwachting dat 60% hiervan
op kamers gaat zorgt voor veel ophef. Dit
is namelijk meer dan het programma studentenhuisvesting aanbiedt. De notitie
‘ontwikkeling behoefte studentenhuisvesting Maastricht’ benadrukt: ‘de groei
komt van buitenlandse studenten. Deze
hebben een andere woningvraag dan
Nederlandse studenten. Voor hen moet
op de eerste dag dat zij hier komen huisvesting beschikbaar zijn. Dat gegeven
versterkt het piekprobleem. Niet alleen
voor dit jaar, maar ook voor de komende
jaren.’ Hier sluit Kences zich bij aan: ‘Dit
is een grote uitdaging, aangezien al deze
internationale studenten een acute huisvestingsbehoefte hebben.’
HET BELEID VAN STUDENTENHUISVESTING
De gemeente Maastricht heeft verschillende bewoners waaronder gezinnen,
koppels, bejaarden en studenten. De
gemeente wil al deze inwoners van
Maastricht goede en voldoende huisvesting bieden. Volgens de gemeente is
het beleid dat ze voeren hier dé oplossing voor. Het college besloot al voor de
nieuwe uitvoeringsregels van 2018 tot
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"De 40/40/40 regeling
zorgt er dan ook voor dat
huisbazen noodgedwongen
moeten overnachten voor het
stadkantoor om de eerste te
kunnen zijn voor de aanvraag
van een vergunning."
een afstandscriterium, op experimentele
basis, waaraan een aanvraag voor omzetten naar kamergewijze verhuur moet
voldoen en het aanpassen van de maximumnorm voor kamergewijze verhuur
per straat. Deze maximumnorm werd
verlaagd. Volgens het oude en tevens
huidige beleid moeten aanvragen voor
nieuwe situaties betreffende een woning
worden bekeken aan de hand van een
aantal eisen. Ten eerste, woningen moeten voldoen aan een minimale grootte
van 110 m2 om in aanmerking te komen
voor omzetting. Deze eis is er om kleine
woningen te behouden. Aanvragen worden ook getoetst aan het programma
studentenhuisvesting. Dit programma
heeft een beperking vastgesteld voor
nieuwe wooneenheden, beter bekend
als de 40/40/40 regeling. Er mogen per
jaar 40 eenheden worden opgezet van
woningen naar kamers, 40 eenheden
per jaar mogen worden gesplitst van woningen in zelfstandige eenheden en 40
eenheden per jaar door herbestemming
van monumentale niet-woongebouwen.
Op de tweede dinsdag van januari kan er
vanaf 9 uur in de ochtend een aanvraag
worden ingediend voor nieuwe situaties.
De 40/40/40 regeling zorgt er dan ook
voor dat huisbazen noodgedwongen
moeten overnachten voor het stadkantoor om de eerste te kunnen zijn
voor de aanvraag van een vergunning.
Vervolgens wordt er getoetst, mits is
voldaan aan de eerste twee eisen, aan het
maximumpercentage kamerverhuur per
straat. Dit percentage is verdeeld over
drie gebieden, die overeenkomen met de
woonmilieus uit de structuurvisie Maastricht van 2030. Er is géén maximum in
het centrum woonmilieu. Er is wel een
maximum in het stedelijk woonmilieu
en in het stadsrand woonmilieu, respectievelijk 20% en 10%. De volgende
eis waaraan wordt getoetst voor kamergewijze verhuur is het afstandscriterium.
Deze eis wordt experimenteel toegepast
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tot en met 31 december 2018. De aanvraag voor het omzetten naar kamergewijze verhuur is alleen mogelijk als
tussen elke twee kamergewijs verhuurde
pannen minimaal 4 niet-kamergewijs
verhuurde panden liggen.
NIEUWE UITVOERINGSREGELS
Op 19 december 2017 werden er nieuwe
uitvoeringsregels vastgesteld door het
college van de Gemeente Maastricht.
Deze uitvoeringsregels traden op 9
januari 2018 in werking. Het gevolg van
deze uitvoeringsregels was dat er bovenop de al eerder 71 straten, er nog
16 straten bijkwamen waar verdere
uitbreiding van kamergewijze verhuur
niet is toegestaan. Dit beleid zorgt voor
een nieuwe regulatie van kamergewijze
verhuur in Maastricht. In de raadsvergadering van 6 februari 2018 benadrukt
wethouder Krabbendam: ‘er is absoluut
geen sprake van een studentenstop.
Studenten zijn nog volstrekt welkom in
deze stad. De straten waar een stop op
zit, een stop op nadere verkamering, gaat
om 6% van de straten in Maastricht.’ Dit
percentage is niet hoog in verhouding
met de hoeveelheid straten die er zijn
in Maastricht. Volgens de Maastrichtse
studentenraad, die gesprekspartner is
tussen de Maastrichtse gemeente en de
Maastrichtse student, zijn de werkelijke
beperkingen die op de huisvesting van
studenten worden gelegd veel groter
dan de gemeente doet voorkomen. ‘De
berekening van de gemeente neemt

"Studenten zullen zich nooit
permanent vestigen in een stad
waarin zij zich niet gewenst
voelen."
namelijk ook de binnenstad, waarop
geen quotum staat, mee. Indien men de
binnenstad weglaat en enkel de straten
waar een eventueel verbod van toepassing is meeneemt, komt dit percentage
boven de 20% uit. Als we hier vervolgens
het afstandscriterium en het 40/40/40
beleid in meenemen, kunnen we inmiddels bijna spreken van een stop op de
binnenstad’ aldus de Maastrichtse Studentenraad. Ook de vertegenwoordigers
van de drie grote studentenverenigingen
(SV Circumflex, M.S.V. Tragos en SV
KoKo), de Maastrichtse Kamer van Ver-

enigingen en een ervaringsdeskundige
wat betreft de kamermarkt voor Maastrichtse studenten zijn niet tevreden
met het huidige beleid dat de gemeente
Maastricht voert. In reactie op de in de
volksmond genoemde ‘studentenstop’
op straten reageerden zij met een brief
aan de gemeente op 6 februari 2018. Zij
schreven: ‘studenten zullen zich nooit
permanent vestigen in een stad waarin
zij zich niet gewenst voelen. Gevoel is
natuurlijk iets subjectiefs, en wij snappen
ook dat een gemeente er niet zoveel
aan kan doen dat studenten met de nek
worden aangekeken door de geboren
en getogen Maastrichtenaar. Echter, als
de gemeente het weren van studenten
uit bepaalde straten beleidsmatig gaat
aanpakken wordt ons gevoel van onwelkom zijn iets tastbaars en feitelijks.’
Het huidige beleid is het gevolg van de
toename van studenten die vervolgens
weer zorgen voor een toename van
overlast. Steeds meer buurtbewoners in
Maastricht zijn het beu en protesteren
tegen de studentenoverlast.
STUDENTENOVERLAST
Maastricht profileert zichzelf als internationale studentenstad en het aantal
studenten neemt drastisch toe, maar
tegelijkertijd zorgt het voor een toename
aan overlast in veel buurten. De drie grote studentenverenigingen uit Maastricht
beseffen dat zij soms voor overlast kunnen zorgen in het centrum en de buitenwijken. Zij schreven: ‘wij begrijpen het
idee achter dit nieuwe beleid. Spreiding
van verschillende groepen over de
stad kan positieve uitwerkingen hebben op het vredig samenleven van deze
groepen. Maar er wordt geen limiet gezet
op het aantal young professionals in een
straat, het aantal ouderen, of het aantal

expats. Want ook deze groepen kunnen overlast verzorgen aan hun buren,
of niet participeren in het creëren van
buurtgevoel.’ De Maastrichtse Studentenraad is van mening dat overlast moet
worden aangepakt met handhaving en
niet door alle ‘zondebokken’ te weren
uit bepaalde straten. Zij streven ernaar
om dit jaar samen met Buurtbalans en
de Gemeente Maastricht een betere en
een meer frequentere nachtelijke handhaving te realiseren om zo alle inwoners
van jong naar oud tevreden te houden.
OPLOSSING TEKORT STUDENTENWONINGEN
Volgens wethouder Krabbendam zijn er
nog geen duidelijke aanwijzingen dat er
sprake is van een structurele groei aan
kamerzoekende studenten. Er zijn echter
wel aanwijzingen dat het aanbod zoals
het er nu is te duur is voor veel studenten.
Wethouder Krabbendam legt dan ook

"Er moet structureel worden
ingezet op meer huisvesting om
te voorkomen dat studenten
straks in tenten moeten gaan
wonen."
uit dat de gemeente primair gaat zorgen
voor grootschalige complexen met betaalbare huur en het college wil dit graag
faciliteren. In de raadsvergadering van 6
februari 2018 stelde de Universiteit van
Maastricht voor om de Annadal campus
uit te breiden of mobiele units voor studenten in Randwyck. Volgens Nick Bos,
UM vicevoorzitter, zal dit zorgen voor
200 tot 300 tijdelijke huisvestingplek-
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ken voor studenten. Uiteindelijk bleken
de containerwoningen in Randwyck onhaalbaar en kwamen er extra studentenkamers op het Annadalcomplex aan de
Brouwersweg. Volgens de Maastrichtse
Studentenraad is er wel toenemend tekort aan woningruimte voor studenten.
Zij benadrukten: ‘zowel universiteit als
gemeente hebben dit probleem meermaals erkend, maar actie blijft tot op
heden uit. Veel studenten in Maastricht
kunnen nog steeds geen kamer vinden.
Het is dan ook van groot belang dat de
gemeente het huidige beleid versoepelt.
Er moet structureel worden ingezet op
meer huisvesting om te voorkomen dat
studenten straks in tenten moeten gaan
wonen.’
CONCLUSIE
Over het beleid betreffende studenten
van de Gemeente Maastricht zullen de
meningen altijd verdeeld blijven. Waar
de gemeente ontkent dat er sprake is van
een studentenstop vinden de studenten
dat dit absoluut het geval is. Studenten
voelen zich benadeeld in hun eigen stad,
omdat zij de enige groep inwoners zijn
waarop een limiet wordt gezet in een
straat. Met de groeiende toename aan
studenten in Maastricht zal deze kwestie
zeker nog aantallen jaren voortduren. De
Maastrichtse Studentenraad zet aankomend jaar een stap in de goede richting,
dit zal misschien zorgen voor minder
overlast en tevreden buurtbewoners.
Wellicht hoeven de huisbazen over een
aantal jaar niet meer noodgedwongen
kamperen voor het stadskantoor om de
eerste te zijn voor een vergunning.
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GREEP UIT DE WEEK VAN
Hazel Brenkman

In mijn laatste jaar van de bachelor fiscaal recht aan Maastricht universiteit heb ik meegedaan aan de First Academy. In dit programma bezoek je samen met medestudenten verschillende kantoren door het hele land. Ieder
kantoor verzorgt een leerzame dag over een fiscaal thema waardoor wij naast extra fiscale uitdaging ook goed
de sfeer binnen een kantoor kunnen proeven. Een van de kantoren die aan dit programma deelneemt is Taxand
Nederland. Na de introductiedag bij hen op kantoor werd mij gevraagd of ik interesse had om als werkstudent
aan de slag te gaan. Deze kans heb ik natuurlijk niet laten lopen!
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Taxand Nederland is een van de onderdelen van het internationale netwerk Taxand. Dit netwerk bestaat uit verschillende kantoren gevestigd in bijna vijftig landen. Dit zorgt
voor een wereldwijde samenwerking waardoor cliënten op
internationaal gebied de beste begeleiding kunnen krijgen.
De advieswerkzaamheden richten zich onder andere op herstructureringen, fusies en overnames. Als werkstudent zie ik
dan ook alle stadia van de verschillende procedures die hierbij
doorlopen worden.
Sinds het begin van dit academisch jaar ben ik als werkstudent
werkzaam bij Taxand Nederland, gevestigd te Amsterdam. In
totaal mag ik drie maanden lang meekijken met de belastingadviseurs en fiscale advocaten die hier werkzaam zijn.
Aangezien ik daarnaast nog de master Directe belastingen in
Maastricht volg ben ik maar twee dagen in de week in Amsterdam te vinden.
Ik hou mij het meest bezig met de vennootschapsbelasting
en dividendbelasting maar krijg daarnaast ook taken over
diverse andere belastingen. Doordat ik de kans krijg om met
alle afdelingen mee te kijken krijg ik een goed beeld van waar
ik mij later op wil gaan richten.
Maandag
Ik start mijn dag met een anderhalf uur durende reis in het OV,
maar ik mag niet klagen want gelukkig hoef ik niet helemaal
vanuit Maastricht naar Amsterdam te reizen. Mijn ouders wonen boven de rivieren dus dat bespaart me weer de helft van
de reistijd. Als ik rond een uur of half negen op kantoor ben
aangekomen wordt meestal eerst even een rondje gemaakt
om het weekend te bespreken. Tegelijkertijd inventariseer ik
even wie er iets voor mij heeft liggen om mee aan de slag te
gaan.
Ik begin de ochtend met het uitwerken van een BTW-vraag
voor een van de partners. Al mijn taken beginnen met een
literatuuronderzoek zodat ik zelf een goed beeld kan krijgen
van het vraagstuk. Hierna ga ik aan de slag met de concrete
vraag. Nadat ik mijn eigen mening heb gevormd stel ik de
desbetreffende partner op de hoogte en en wordt uitgelegd
wat mijn antwoord in casu voor fiscale gevolgen heeft.
Aangezien ik telkens kleine onderdelen van een zaak ondersteun heb ik veel verschillende taken op een dag waardoor ik
veel diverse dingen te doen heb. Zo heb ik me na de BTW-vraag
gericht op het maken van overzichten om een bezwaarschrift
te ondersteunen. Door dit soort taken krijg ik een goed beeld
van de details die bij de verschillende procedures gemoeid zijn.

TA X A N D . N L
Halverwege de dag krijg ik een opleidingstaak. Dit houdt in
dat een van mijn collega’s mij een vraagstuk aanlevert wat
gericht is op de vakken die ik nu loop zodat ik de kennis die ik
een paar dagen ervoor op de universiteit heb geleerd gelijk in
de praktijk kan toepassen.
Rond half zes zit de dag er voor mij weer op en maak ik weer
mee hoe druk de avondspits kan zijn.
Dinsdag
Wanneer ik weer rond half negen achter mijn bureau zit kan
ik gelijk weer aan de slag met een andere opleidingstaak. Dit
keer betreft het een formeel rechtelijke vraag. Na wat grondig
technisch onderzoek ga ik het antwoord bespreken en krijg ik
nog wat achtergrond uitleg over het vraagstuk en sparren we
nog even over mogelijke vervolgsituaties.
Ondertussen is een van mijn medestudenten uit Maastricht
binnen komen wandelen. Een leuke verrassing want normaal
werken wij niet dezelfde dagen maar vanwege enkele roosterwijzigingen kunnen we een dagje samenwerken. Tijdens de
gezamenlijke lunch kunnen we daarnaast gelukkig ook even
bij te kletsen. Na de lunch wordt mij gevraagd om weer een
overzicht in elkaar te zetten en de statusupdates van verschillende procedures bij te werken.
Mijn laatste taak van de dag is weer een uitzoekklus, dit keer
over de interpretatie van een bepaalde termijn. Aardig wat
literatuur en jurisprudentie later is het antwoord gevonden en
kan het ‘weekend’ worden ingeluid, de werkweek zit er voor
mij weer op. Op naar Maastricht!

Na de gezamenlijke lunch duik ik de Vennootschapsbelasting in. Voor mijn mentor moet ik uitzoeken of tegenbewijs
kan vinden voor het standpunt wat de inspecteur van de
Belastingdienst heeft ingenomen. Dit is soms moeilijker dan
gedacht maar gelukkig komen we er na overleg met verschillende collega’s uit.
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SAVE THE
DATES

Student Seminars
Experience the unexpected
Bij Allen & Overy zijn we niet bang voor het onverwachte. We omarmen het.
Onverwachte uitdagingen vragen om onverwachte oplossingen. Daar staan we
voor en dat is wat ons drijft.
Hoe werkt dat in de praktijk? Je kunt het ervaren in onze interactieve seminars.
Aan bod komen bijzondere zaken en ontwikkelingen op het gebied van corporate
transacties, financieringen & kapitaalmarkten, governance & toezicht en geschillen.
18 september 2018

Corporate

4 oktober 2018

Projects & Real Estate

9 november 2018

Litigation

4 december 2018

Employment

6 februari 2019

ICM

6 maart 2019

Competition

3 april 2019

Litigation

1 mei 2019

Corporate

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijallenovery.nl of houd onze
facebookpagina in de gaten.

ARTIKEL
Onvrede onder de bevolking, gevaar of instrument
voor de politiek?
Door: Jamey Post

Het is 6 maart 2002, Nederland
staat op zijn kop. Lijsttrekker van
Leefbaar Rotterdam, Pim Fortuyn,
behaalt 17 van de 45 zetels bij de
gemeenteraadsverkiezingen van
Rotterdam. Leefbaar Rotterdam
bestond toen ongeveer een jaar, een
nieuweling die het moest opnemen
tegen de ‘grote jongens’. Rotterdam
stond voorheen bekend als ‘rood
bolwerk’, waar de PvdA voorheen
de grootste partij was. ‘De gevestigde orde’ verloor hard door de
boodschap van de Rotterdamse
bevolking: ‘’Den Haag, wij zijn ontevreden!’’.

‘’SIGNALEN SIMPELWEG GEMIST’’
In Den Haag miste men signalen. Lokaal
pakte men punten waar deze publiekelijk
werden uitgelicht. Punten over onder
andere de wachtlijsten in die waren
toegenomen, het ziekteverzuim in het
onderwijs was hoog en het oplospercentage van misdrijven was te laag.
Historicus Van Herwaarden - die onderzoek heeft gedaan naar Fortuyn - zei in
Trouw: ‘Als je het oplospercentage van
misrijven vergeleek met andere landen,
was dat in Nederland schrikbarend laag’.
De belangrijkste reden waarom Leefbaar
Rotterdam de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 won? Luisteren naar de
onvrede van de Rotterdammers. Zoals
Wouter Bos zelf ook aangaf: ‘Wij hebben
simpelweg de signalen gemist’.
De vraag blijft: Maar in hoeverre kan
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de Nederlandse besluitvorming aan de
onvrede invulling geven? Veiligheid is
altijd een belangrijk verkiezingspunt bij

‘Wij hebben simpelweg de
signalen gemist’.
partijen, het levert immers zetels op. Nederlanders willen zich veilig over straat
kunnen begeven op elk gewenst moment van de dag. Afgelopen september
pleitte VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff
voor zwaardere straffen voor criminaliteit in de Nederlandse probleemwijken
tijdens de Algemene Beschouwingen in
de Tweede Kamer. Volgens Dijkhoff zou
dit vervolgens helpen bij de integratie.
Dijkhoff gaf aan het plan over te hebben
genomen van Denemarken. Dijkhoff gaf
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als toelichting voor zijn plan: ‘Wij moeten
het vuur blussen waar het brandt.’’
SCANDINAVISCHE INSPIRATIE BEREIKT
HET BINNENHOF
De minderheidsregering van Lars Løkke
Rasmussen – van de liberale partij Venstre – heeft een plan gemaakt om de
problemen in de 22 Deense probleemwijken aan te pakken. Deze 22 probleemwijken worden door de Deense regering
bestempeld als ‘afzonderlijke gemeenschappen binnen de samenleving’. De
bedoeling van het plan is om bewoners
in deze wijken bij een misdrijf dubbel zo
zwaar worden gestraft dan inwoners in
ander wijken. Daarnaast wil de Deense
regering kansrijke bewoners stimuleren
om in deze buurten te gaan wonen.
BAAN? WELKOM!
Verder wil de Deense regering ‘kansrijke
bewoners’ met een baan overhalen om
in deze probleemwijken te gaan wonen,
aangemoedigd met relatief goedkope
huurwoningen. Om ook aan de eventuele
vraag te voldoen, zal de Deense regering
het voor woningverenigingen makkelijker
maken om gezinnen uit hun woning te
plaatsen. Het zal dan voor de woningverenigingen makkelijker worden gemaakt
wanneer een van de gezinsleden een
gevangenisstraf krijgt. Daarnaast mag de
woningvereniging dan huurders met een
strafblad weigeren en mogen werklozen
in de bijstand niet meer wonen in een van
de 22 probleemwijken in Denemarken.
Doet een werkloze in de bijstand dit toch,
dan zal zijn bijstand worden gehalveerd.
De toelichting van de Deense premier
Lars Lokke Rasmussen is: ‘Ik zie gaten
in de kaart van Denemarken. Wijken
waar een groot deel van de bewoners in
de bijstand zit, geen Deens spreekt en
vrouwen minder rechten hebben. Dat accepteren wij niet, wij moeten deze gaten
dichten.’’ Belangrijk om te vermelden
is dat de wetgeving nog in een voorlopige fase bevindt en de parlementaire
behandeling in Denemarken nog niet
heeft plaatsgevonden. Daardoor heeft
er ook nog geen rechterlijke toetsing
plaatsgevonden door de Deense rech-

20

terlijke macht.
UITVOERBAAR?
Maar bovenal, zou het plan van Dijkhoff
uitvoerbaar kunnen zijn in de huidige
vorm? Of is het niet meer dan een plan
om meer tevredenheid te creëren onder de stemmers? Op dit moment kan
worden gesteld dat de oppositie in de
Tweede Kamer niets ziet in het plan van
Dijkhoff. Echter, ondanks alle zware kri-

"In NRC geeft Dijkhoff als
toelichting: ‘’Ik wil duidelijk
maken dat het geen
ondoordacht plan is en
dat het ons menens is.’’
tieken aan het adres van Dijkhoff heeft
hij aangegeven toch verder te werken
aan het bekritiseerde plan. In NRC geeft
Dijkhoff als toelichting: ‘’Ik wil duidelijk
maken dat het geen ondoordacht plan is
en dat het ons menens is.’’ Voorts geeft
Dijkhoff aan dat hij het nog niet met
minister-president Mark Rutte heeft
gehad over de kwestie, maar volgens
Dijkhoff is hij het ‘’vanzelfsprekend’’ met
hem eens. Maar dat kan ook met een
korrel zout worden genomen.
STAATSSECRETARIS IN HET NAUW
Maar ook op andere manieren kan de
politiek last krijgen van onvrede binnen
de Nederlandse samenleving, zo ook
betreffende de kwestie Lily en Howick.
Op 24 augustus van dit jaar, deed de Raad
van State wederom uitspraak over Lily
en Howick. De Raad van State was wederom van oordeel dat de van oorsprong
Armeense kinderen moesten worden
uitgezet. Nederland biedt onderdak aan
mensen die in hun eigen land gevaar
lopen. De overheid doet dit op basis van
het Vluchtelingenverdrag van Geneve en
het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) buigt zich over de
asielaanvragen in eerste instantie. Daarbij
houdt IND rekening met het verhaal van
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de asielzoeker en de veiligheid in zijn
land van herkomst. Daarnaast bestaat
de Regeling langdurig verblijvende kinderen. Deze Regeling is voor kinderen die
langer dan 5 jaar in Nederland wonen en
geen verblijfsvergunning hebben. Deze
regeling maakt het mogelijk dat zij – als
aan de voorwaarden wordt voldaan – in
Nederland mogen blijven. Echter, de
Raad van State oordeelde dat zij geen
recht op een verblijfsvergunning hebben,
omdat Armenië wordt bestempeld als
een veilig land. De laatste mogelijkheid
voor Lily en Howick was dan ook de publiciteit op te zoeken, om op deze manier
ervoor te zorgen dat de staatssecretaris
een uitzondering zou maken.
HOE ZAT HET OOK ALWEER?
Toen Lily en Howick (2 en 3 jaar oud op
dat moment) arriveerde in Nederland
heeft de moeder van hen over een aantal
feiten gelogen, zoals verkeerde namen
en dat zij niet uit Armenië kwamen,
maar uit het buurland Azerbeidzjan. Op
5 oktober 2009 wordt de asielaanvraag
van de kinderen afgewezen, de moeder
van Lily en Howick stapt daardoor naar
de Raad van State. In 2011 doet de Raad
van State opnieuw uitspraak. De Raad van
State beschouwd Armenië nog steeds
als een veilig land, waardoor de moeder
en kinderen zullen moeten terugkeren.
Uiteindelijk volgen alsnog jaren van juridische procedures. Dit gebeurt vaker,
sommige asielgezinnen krijgen hierdoor
alsnog een verblijfsvergunning. Daardoor
krijgen andere asielgezinnen ook weer de
hoop om eindeloos veel procedures te
starten. Echter, niet bij de asielaanvraag
van Lily en Howick. Ondanks de vele procedures komen verschillende rechterlijke
colleges tot dezelfde conclusie: Armenië
is een veilig land, de kinderen moeten
terug naar land van herkomst.
NEDERLANDERS KRIJGEN LUCHT VAN
DE KWESTIE
Naarmate de zaak steeds meer publiciteit krijgt in Nederland ontstaat er
verdeeldheid. Velen vinden dat Lily en
Howick moeten blijven, maar anderen
spreken zich uit ‘dat er ergens een lijn

moet worden getrokken’. Organisatie
Defence for Children organiseerde onder
andere een demonstratie in Den Haag
om de staatssecretaris te dwingen tot
het maken van een uitzondering voor Lily
en Howick. Kinderrechtenjurist Martine
Groenman van Defence for Children gaf
aan in De Volkskrant: ‘’De angst van de
regering is: als we voor Lily en Howick
een uitzondering maken, gaan veel andere gezinnen zo ook hun kans wagen’.
Zij vindt het onterecht, zij vindt de zaak
‘uniek’. Dit komt onder andere door het
feit dat de moeder van de kinderen al een
jaar eerder is uitgezet.
BEOORDELING VAN DE KWESTIE
Gerd Leers, onder andere oud-minister
van Immigratie en Asiel en spreker op
de Bedrijven- en Instellingendag 2016,
geeft aan dat het beoordelen van dergelijke verzoeken ‘het meest onaange-

‘Het meest onaangename is wat
je kunt meemaken’.
name is wat je kunt meemaken’. Leers
geeft aan dat je niet ‘lichtvaardig’ met
dit soort verzoeken kunt omgaan, want
het gaat over het ‘overrulen’ van een wet.
Volgens Leers moeten er dan ook een
‘opeenstapeling van schrijnende omstandigheden’ zijn wil de staatssecretaris
een uitzondering maken. Anders wordt
het ‘onrechtvaardig’, aldus Leers.
De kinderen zouden op 8 september
worden uitgezet. Een dag eerder gaf
staatssecretaris Harbers aan dat hij geen
reden zag om de uitzetting tegen te houden. Echter, op 8 september toen Lily en
Howick waren weggelopen van het huis
van hun grootouders maakte het ministerie van Immigratie en Asiel bekend
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toch een uitzondering te maken. Dit door
‘de actuele ontwikkelingen die zich in de
zaak hebben voorgedaan’, het ministerie
vindt dat de veiligheid van de kinderen
toch niet kon worden gewaarborgd. Zelfs
prinses Laurentien sprak zich uit over de
kwestie ‘’De kinderen zijn onschuldig’’,
beaamde prinses Laurentien. ‘’Ik ben het
ermee eens dat we een oplossing moeten zoeken’’. Het plan om uiteindelijk de
publiciteit op te zoeken en de zaak zo
lang mogelijk te rekken door de moeder
van Lily en Howick heef voor hen in dit
geval positief uitgepakt. Zo zie je dat ook
onvrede over besluiten van de politieke
besluitvorming ervoor kan zorgen dat
uitspraken worden teruggedraaid.
BREXIT BEDANKT,
NAMENS RUTTE III
Een andere actuele ontwikkeling is waar
veel onvrede vanaf het begin over heeft
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bestaan is het afschaffen van de dividendbelasting. Op dit moment betalen
bedrijven het tarief van 15 procent over
de winst die zij uitkeren aan de aandeelhouders. Rutte III wil de dividendbelasting echter afschaffen. Belangrijkste
argument hiervoor is dat buitenlandse
bedrijven zich dan eerder zullen vestigen in Nederland wat uiteindelijk ten
goede zal komen aan de Nederlandse
economie.
1,4 MILJARD EURO MINDER
Op het plan werd al vanaf de eerste
aankondiging verbolgen gereageerd.
Ten eerste over dat de Nederlandse

"Is er flink gevloekt in het
Torentje"
overheid hier 1,4 miljard euro jaarlijks aan
verdient. Volgens de oppositie kan het
bedrag beter aan andere zaken worden
besteed. Voorts ook over het feit dat
grote bedrijven als Shell, AkzoNobel,
Unilever en Philips tijdens de formatie
‘druk zouden hebben uitgeoefend’ om
de dividendbelasting te schrappen.
ROTTERDAM VERWELKOMT UNILEVER,
OF TOCH NIET?
Rutte III had altijd een voorbeeld paraat
om het plan te ondersteunen, de eerste
grote multinational had aangekondigd
zich definitief te vestigen in Rotterdam.
Het hoofdkantoor van levens- en wasmiddelenconcern Unilever zou worden
verplaatst van Londen naar Rotterdam.
Op dit moment heeft Unilever een ‘duaal
systeem’, dit wil zeggen dat er zowel in
Londen als Rotterdam een hoofdkantoor
bevindt. Unilever gaf al in april 2017 aan
te willen stoppen met dit systeem. Groot
nieuws, want de term multinational behoort zeker toe aan het concern. In 2017
behaalde Unilever een omzet van 53,7
miljard euro en had het bedrijf wereldwijd
165.000 werknemers.
Maar dan gebeurt het onwaarschijnlijke
op 5 oktober 2018. De nachtmerrie komt
uit voor Rutte III: Unilever maakt bekend

toch niet het hoofdkantoor van Londen
naar Rotterdam te verplaatsen. Volgens
de CEO van Unilever – Paul Polman –
speelt het verzet tegen het afschaffen
van de dividendbelasting in Nederland
een belangrijke factor bij het besluit
om uiteindelijk toch niet te verhuizen.
Volgens Polman zorgt de onvrede in
Nederland over het plan van Rutte III
dat Britse beleggers nu niet meer zeker
weten of de belasting wel of niet wordt
afgeschaft. Polman geeft voorts aan dat
driekwart van de aandeelhouders moet
instemmen met het besluit van het bestuur van Unilever, maar volgens Polman
zag het ernaar uit dat het niet gehaald
zou worden.

heeft op de Nederlandse besluitvorming.
In de huidige tijd is door de sociale media
iedereen al snel op de hoogte over de
actualiteiten. Dit betekent dat de meeste
Nederlanders ook een eigen mening
zullen hebben over besluiten die worden genomen vanuit het Binnenhof. Zo
kan het dus voorkomen dat als er maar
genoeg neuzen dezelfde kant opstaan
besluiten kunnen worden beïnvloed.

‘’Al is de kans nog zo klein,
dan is er nog altijd hoop en
geen reden tot opgave’’

‘’LONDON CALLING’’
De Raad van Bestuur van Unilever heeft
aangegeven alle opties te gaan bekijken,
een mogelijkheid is zelfs dat het hoofdkantoor naar Londen wordt verplaatst.
Hoe onvrede wederom besluiten een
hele nieuwe wending kunnen geven.
Rutte heeft aangegeven dat het kabinet het plan zal ‘heroverwegen’. Rutte
geeft als toelichting dat hij het besluit
niet alleen voor Unilever heeft bedacht.
Rutte geeft aan dat het plan nog altijd
verdedigbaar is, ondanks het besluit van
Unilever. Volgens Arjan Noorlander – politiek duider van Nieuwsuur - ‘is er flink
gevloekt in het Torentje’ nadat Unilever
voor de opening van de beurs had aangegeven aan Rutte dat de verhuizing niet
doorgaat. Volgens Noorlander zal het
plan hierdoor niet doorgaan. Noorlander had uiteindelijk gelijk, op 15 oktober
maakte Mark Rutte namelijk bekend dat
het plan om de dividendbelasting af te
schaffen niet zal worden voortgezet. Het
vrijkomen geld zal nu worden gebruikt
om op een andere manier het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren.
CONCLUSIE
Onvrede, een gevaar maar ook een instrument voor de politieke besluitvorming om zetels te winnen. Aan de hand
van de eerdergenoemde voorbeelden
laat het zien dat onvrede onder de Nederlandse bevolking wel degelijk invloed
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GROETEN UIT NICE
Karlijn Sollie
Door:Jasmijn Erens
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Wie ben je?
Ik ben Karlijn Sollie, 21 jaar en ik zit in mijn vierde jaar van de
Bachelor Rechtsgeleerdheid. Ik woon nu anderhalve maand
in Nice in Frankrijk en ik vind het er echt geweldig, maar dit
is niet de eerste keer dat ik in het buitenland studeer. Nadat
ik klaar was op de middelbare school ben ik eerst nog één
jaar naar Santa Barbara in Amerika geweest en heb ik daar
aan het Santa Barbara City College gestudeerd. Ik ging daar
vooral naartoe omdat ik eigenlijk nog niet zeker wist wat ik
wou gaan studeren: Rechten of Geneeskunde. Na een paar
vakken gevolgd te hebben die met rechten te maken hadden
wist ik echter zeker dat ik Rechtsgeleerdheid in Maastricht
wou gaan studeren, mede vanwege het internationale karakter
van Maastricht. Inmiddels heb ik ervoor gekozen om verder te
gaan met Internationaal of Europees recht en volg ik de minor
European and Comparative Law. In mijn vrije tijd in Maastricht
werk ik, heb ik mijn lieve dispuut MJDD Victoria en ontbreekt
ook af en toe een filmpje op Netflix niet aan dit lijstje. In Nice
gaat het er daarentegen wel iets anders aan toe, zodra het
kan ga ik namelijk met mijn vrienden op een reis(je) in Nice of
in de omgeving van Nice, gaan we bijna elke avond wel uit, en
schiet het studeren er een beetje bij in, wat wij dan “het leven
van een Erasmus student noemen”.
Waarom heb je voor Nice gekozen?
Zodra ik wist dat ik weer tijd had om in het buitenland te gaan
studeren wist ik ook gelijk dat ik ergens naartoe wou gaan waar
het warm zou zijn en waar ze Engels of Frans zouden spreken.
Aangezien ik mijn Engels al had verbeterd toen ik in Amerika
was besloot ik om voor een Franstalige stad te gaan, ookal
sprak ik toendertijd nog geen woord Frans, toch leek het mij
wel handig om deze taal te leren als ik later echt verder zou
willen met Internationaal of Europees recht. Vervolgens heb
ik gekeken naar welke Franstalige steden werden aangeboden
en vond ik Nice er het interessants en leukst uit zien, zelfs
leuker dan Parijs waar ik al een paar keer was geweest. Tot op
heden heb ik totaal geen spijt gehad van mijn keuze, Nice heeft
werkelijk alles. Om te beginnen is er het strand dat langs de
Promenade d’Anglais ligt, welke zich uitstrekt over de gehele
lengte van Nice, en zelfs nu in oktober is het er nog lekker
warm en regent het zelden, dus wordt het strand nog druk
bezocht. Tevens is er ook genoeg natuur rondom en in Nice
te vinden, en zijn de uitzichten op zee fantastisch. Daarnaast
is Nice verdeeld in de nieuwe moderne stad, waar je kunt gaan
winkelen en de supermarkten vind, en de oude klassieke stad,
waar je souvenir winkeltjes, barretjes en veel eettentjes vind.
Verder is de stad ook heel gezellig en lijkt het wel alsof de
stad nooit gaat slapen: waar je ook heen gaat er zijn altijd wel
mensen te vinden. Bovendien is het openbaar vervoer in Nice
heel gemakkelijk, elke 5 minuten gaat er een tram, of je pakt
de bus of zelfs de Vélo Bleu. De Vélo Bleu is een fiets in Nice
die je op ieder moment van de dag bij een klein fietsstation
kan lenen om deze vervolgens weer bij een ander fietsstation
neer te zetten in de buurt van jouw bestemming, en met zo’n
180 fietsstations in Nice is dat niet zo moeilijk. Bovendien kun
je met de trein heel makkelijk naar een andere stad reizen,

zoals Monaco en Cannes. Al is het natuurlijk veel makkelijker
als een van je vrienden een auto heeft en je zo overal naartoe
kunt gaan.
Hoe ziet je gemiddelde doordeweekse dag eruit?
Doordeweeks probeer ik elke dag mijn Frans een beetje bij te
spijkeren met online lessen. Daarnaast zit ik bijna elke dag 3
tot 6 uur op de faculteit, aangezien elk hoorcollege en elke
onderwijsgroep 3 uur duurt. Hierna ga ik meestal naar het
strand, al wordt ook vaak spontaan binnen mijn vriendengroep
besloten om een reis(je) ergens naartoe te maken, waarbij
we dan tot in de avond weg zijn. In dat geval wil ik nog wel
eens een hoorcollege overslaan. In de avond, of het nou een
doordeweekse dag of weekend is, is altijd wel iets te doen in
de stad, dus ga ook ik bijna elke avond met mijn vrienden op
stap of we gaan naar een feest en soms zijn wij het zelf die een
feest geven. Hierdoor voelt het soms alsof ik meer weekend
heb dan wat anders, al vind ik dat helemaal niet erg!
Wat heb je tot nu toe geleerd tijdens je exchange?
Tot nu toe heb ik vooral geleerd dat het eigenlijk helemaal niet
uitmaakt uit welk land je komt, zo verschillend zijn we namelijk
niet! In totaal heb ik mensen van wel meer dan 15 verschillende
nationaliteiten leren kennen, niet alleen uit Europa maar ook
van daarbuiten, en ik kan eerlijk zeggen dat ze stuk voor stuk
heel open zijn, nieuwe vrienden willen maken, de wereld willen verkennen, af en toe lekker niks doen behalve op de bank
liggen, maar ook serieus zijn als het nodig is. Toen ik in Amerika
studeerde was dit toch wel iets anders, toen heb ik vooral
geleerd om op mezelf te wonen en zoveel internationale studenten had je daar niet, behalve dan de Amerikanen zelf, dus
mensen van verschillende nationaliteiten leren kennen zat er
daar niet bij, maar dat maakt deze uitwisseling des te leuker.
Wat vond je tot nu toe de meest bijzondere ervaring?
Alles wat ik tot nu toe heb meegemaakt vond ik eigenlijk al
heel bijzonder, maar wat mij het meest is bijgebleven is een
van de eerste reisjes die ik met mijn vrienden heb gemaakt. We
zijn toen naar de rode rotsen in de buurt van Cannes gegaan.
We gingen daar naar toe om natuurlijk de rotsen en de natuur
te bekijken, maar ook om daarna even lekker in een van de
baaitjes aan het strand te liggen en te picknicken. Eenmaal daar
aangekomen hadden we een baai gevonden, helemaal voor
ons alleen. Er was alleen één probleem, je moest eerst via een
klif naar benden klimmen om daar te komen. Na veel moeite
zijn we in de baai, we eten wat, zwemmen wat en drinken wat
water, maar we hebben ook 2 flessen wijn. Hier was echter weer
een klein probleempje, in plaats van een draaidop zat er een
kurk in de fles, maar niemand had een kurketrekker met zich
meegenomen. Ondertussen hadden we ons verplaatst naar
een grote rots en hadden we allerlei manieren geprobeerd
om de fles wijn open te maken, maar niks werkte. Gelukkig
waren er genoeg boten in de omgeving, dus iemand kwam met
het geniale idee om naar een boot te zwemmen met de fles
wijn. De mannen van de vriendengroep werden hier natuurlijk
voor aangewezen en een half uur later komen ze terug met

JURIST in BEDRIJF

25

1 geopende fles wijn, maar helaas waren ze de tweede fles
vergeten. Kortom het was echt een geweldige dag, we hebben veel gelachen, van het mooie uitzicht genoten en dat zal
ik zeker nooit vergeten.
Hoe bevalt de universiteit? Zijn er verschillen met Maastricht?
De universiteit in Nice is ongelofelijk ouderwets, en ik denk
dat mijn faculteit met betrekking tot dit de kroon spant. Ik
zou ontzettend graag willen zeggen dat het een geweldige
universiteit is, maar dat is het helaas niet, ookal zijn de professoren ongelofelijk aardig en proberen ze zo goed mogelijk
rekening te houden met Erasmus studenten. De eerste keer
dat ik aankwam op de faculteit voelde het alsof ik weer op de
middelbare school was en daarnaast 20 jaar terug de tijd in
was gegaan, in de minst positieve manier. De meeste hoorcolleges worden gegeven in leslokalen zoals je deze kende
op de middelbare school, waarbij je twee aan twee zit op de
meeste ongemakkelijke houten stoelen, waarbij je geluk moet
hebben dat deze niet onder de kauwgum zitten. Mocht je in
een uitzonderlijk geval wel les hebben in een collegezaal dan
wordt je zitcomfort hier zeker niet verbeterd, daar heb je namelijk houten bankjes. Bovendien lijkt het alsof stopcontacten
een vreemd fenomeen zijn op de faculteit, deze zijn namelijk
amper te vinden, ookal heb je deze hard nodig als je 3 uur lang
aantekeningen wilt maken op je laptop. Wil je deze wel in wat

26

grotere getalen vinden, dan moet je naar de bibliotheek gaan,
van de faculteit, welke helaas net zo ouderwets is. Daarnaast
worden bij de hoorcolleges bijna geen PowerPoint presentaties
gebruikt, maar wordt het college hoofdzakelijk voorgelezen
door de professor van een blaadje of de laptop. Tevens zou je
verwachten dat je een boek krijgt voorgeschreven om te bestuderen, maar van boeken maken ze op deze faculteit geen
gebruik. Dit resulteert erin dat je bij een hoorcollege de hele
tijd ‘tik tik tik tik’ hoort, omdat alle studenten de professor
citeren. Bij een onderwijsgroep zit je met meer dan 30 mensen
in een leslokaal, en worden antwoorden hoofdzakelijk door de
professor opgelezen met minimale interactie tussen de studenten. De meeste studenten zitten daar trouwens vooral een
spel te spelen op hun laptop en zijn alleen aanwezig omdat het
aanwezig zijn ook voor een deel meetelt in het eindcijfer. Niet
te vergeten worden lokaalwijzigingen en aankondigingen via
de mail gedaan, in plaats van een gelijksoortige Eleum zoals
in Maastricht. Kortom ik heb nu alleen nog maar liefde voor
Maastricht, waar de collegezalen stoffen stoelen en stopcontacten hebben, de colleges worden begeleidt door PowerPoint
presentaties, deze meestal worden opgenomen en deze niet
meer dan 2 uur duren, waar we onderwijsgroepen hebben
met maximaal 15 mensen welke wel met elkaar discussiëren
over het onderwerp, waar we Eleum hebben en de organisatie
buitengewoon goed is.
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Waarde lezer,
Het is mij een eer en waar genoegen om u via deze weg kennis te laten maken met
JFV Ouranos. De grootste juridische faculteitsvereniging van Universiteit Maastricht.
Het academisch jaar 2018-2019 staat voor ons in het teken van het zevende lustrum.
Dit betekent dat wij al 35 jaar lang de vereniging zijn voor de rechtenstudent. Door
het jaar heen organiseren wij vele activiteiten. Denk hierbij aan kantoorbezoeken,
een European Career day, de Brusselreis en dagtripjes naar Amsterdam en Den Haag.
Daarnaast organiseert JFV Ouranos ook een gala, meerdere borrels, een cantus en een reis.
JFV Ouranos is dus een mooie aanvulling op je studie hier in Maastricht. Zowel op academisch als sociaal gebied. Voor
meer informatie kun je terecht op onze website: www.jfvouranos.nl of een mailtje sturen naar secretaris@jfvouranos.nl.
Daarnaast mag je altijd binnenwippen op kantoor. Wij zijn iedere werkdag geopend van 10:30 uur tot 13:30 uur.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Annabel Vonken
Secretaris der JFV Ouranos 2018-2019.

Studenten Rechtsbureau
Maastricht
Beste rechtenstudent!
Wij zijn het Studenten Rechtsbureau Maastricht. Vanaf de jaren negentig bieden wij juridisch advies
op de kerngebieden van het recht waarmee een student tijdens zijn of haar opleiding te maken krijgt.
Wij zijn een team van enthousiaste rechtenstudenten dat graag een steentje bijdraagt.
Ben jij tweede- of derdejaars rechtenstudent en lijkt het je leuk om je juridische kennis in de praktijk
te brengen, je medestudent te helpen én deel uit te maken van een gezellige en hechte groep? Dan
is het Studenten Rechstbureau iets voor jou!

Heb je interesse? Stuur je cv en een motivatiebrief naar srb@maastrichtuniversity.nl.
Studenten Rechtsbureau Maastricht *

www.studentenrechtshulp.nl

* Houd onze Facebook in de gaten voor eventuele kennismakingsborrels!
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Waarde lezer,
Middels deze editie van de JiBulletin heb ik het waar genoegen
u kennis te laten maken met de Stichting Vrouwenrechtswinkel
Maastricht.
De Stichting vrouwenrechtswinkel Maastricht (VRW) is in 1993
opgericht omdat na onderzoek bleek dat er onder vrouwen een grote behoefte was aan een laagdrempelige juridische
hulpverlenende instelling. Inmiddels viert de vrouwenrechtswinkel dit jaar haar vijfentwintigste verjaardag. Het doel is om
vrouwen gratis juridisch advies te geven en duidelijkheid te verschaffen over hun juridische positie. Wij proberen zo goed
mogelijk te helpen en eventueel door te verwijzen naar een van de advocatenkantoren waar wij mee samenwerken. Wij
vinden het belangrijk dat er voor vrouwen in en rondom Maastricht een plek bestaat waar zij hun verhaal kunnen doen,
zich veilig voelen en geholpen worden zonder bijkomende kosten.
Ons team bestaat uit enthousiaste vrouwelijke rechtenstudenten van de Universiteit Maastricht. Onze inloopspreekuren
zijn op donderdagavond van 19:00 tot 21:00 en vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00, waar 2 á 3 studenten op vrijwillige basis
aanwezig zijn. Verder houden we wekelijks een vergadering over de binnengekomen zaken. Door deze indeling zorgen wij
ervoor dat er altijd voldoende gelegenheid is om met de cliënt haar situatie in kaart te brengen.
Behalve het geven van gratis juridisch advies geven wij ook presentaties en workshops, gaan wij op bezoek bij advocatenkantoren en wonen wij zittingen bij, bij de Rechtbank Maastricht. Hiermee creëren wij een leerzame omgeving waarin
studenten praktijkervaring op kunnen doen en zich verder kunnen ontwikkelen.
Mocht u interesse hebben in het versterken van ons team, stuurt u dan vooral een mailtje naar vrouwenrechtswinkelmaastricht@hotmail.com met uw motivatie en CV. Dan nodigen wij u graag uit voor een sollicitatiegesprek!
Namens het bestuur,
Nicky Limbourg
Voorzitter Stichting Vrouwenrechtswinkel Maastricht 2018-2019
www.vrouwenrechtswinkelmaastricht.nl
www.facebook.com/vrouwenrechtswinkel

Waarde lezer,
Allereerst willen wij JiB bedanken voor de mogelijkheid om in hun immer mooie bulletin
te staan. Door middel van dit bulletin willen wij u kennis laten maken met UniPartners.
UniPartners is een academisch consultancybureau gerund door studenten. Wij hebben 12 vestigingen door heel Nederland. De oplettende lezer zal nu doorhebben dat
UniPartners inderdaad gevestigd is in elke universiteitsstad. Wij zijn altijd opzoek naar
master- of eind-bachelor studenten, die bereid zijn in een bedrijf te integreren om daar
vervolgens een adviserend onderzoek uit te voeren. Deze onderzoeken verschillen van
organisatorisch onderzoek naar juridisch onderzoek. Zodoende hebben wij ook plaats
voor de juridische pareltjes onder ons.
UniPartners is niet alleen naar jou opzoek, maar jij uiteraard ook naar UniPartners! Het biedt je naast een leuk salaris uiteraard ook leuke collega’s met dezelfde interesses als jij; namelijk ervaring opdoen in het bedrijfsleven. Zo kan je later met
de nodige praktijkervaring aan je droombaan beginnen, omdat UniPartners ook erg goed op je cv staat.
Mocht je opzoek zijn naar nog meer uitdaging, dan kan je uiteraard ook een bestuursjaar doen. Naast hele goede vrienden,
houd je er een hoop ervaring en een landelijk netwerk aan over. Je wordt ook nog eens getraind door de beste trainers van
onder andere Kenneth Smith en ABN Amro.
Kortom, UniPartners is dé brug van student- naar bedrijfsleven.
Interesse of vragen?
Tel 043 388 3927 (elke werkdag 09.00-17.00)
maastricht@unipartners.nl
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Waarde lezer/Gaiaan,
Ben jij gepassioneerd rechtenstudent(e)? Wil jij alle kennis die jij de afgelopen jaren hebt opgedaan in de praktijk brengen. Ben je toe aan iets anders dan het lezen van stoffige boeken
met de dikte van een woordenboek? Dan is Pleitgenootschap Gaius iets voor jou! Dé ideale
manier om jouw pleitvaardigheden te oefenen. Om de week vindt een pleit(maandag)avond
plaats, waarbij onze leden hun eigen pleidooi voordragen. Deze wordt vervolgens beoordeeld
door het rechtbankteam, eveneens bestaande uit onze eigen leden. De rechtsgebieden die
we behandelen zijn ontzettend divers, en de mogelijkheid om op deze manier te oefenen
is uniek. Daarnaast is onze vereniging vrijblijvend. Als lid ben je niet verplicht te komen; dus
als je een keertje niet kan is dat geen probleem. Ons ledenbestand varieert van enthousiaste
eerstejaars studenten tot ervaren master studenten. Dus zelfs als je nog geen ervaring hebt
in het schrijven van een pleidooi of vonnis ben je van harte welkom. Juist doordat je je pleitvaardigheden kunt oefenen binnen een goedhartig en besloten gezelschap is de drempel om het eens te proberen niet
zo hoog. Je zult zien dat je met sprongen vooruit gaat, zelfs als je besluit in het begin alleen maar te kijken en te luisteren
naar anderen. Ook hebben we een toegewijde begeleidingscommissie, die onze leden maar al te graag ondersteunt als
zij voor het eerst een pleidooi of vonnis gaan schrijven en voordragen.
Naast de pleitavonden organiseert Gaius vele gezellige activiteiten zoals bijvoorbeeld een ledenweekend en een kerstdiner, en is er na iedere pleitavond een afsluitende borrel. Omdat we als vereniging veel contacten hebben bij verschillende
advocatenkantoren brengen wij deze ook regelmatig een bezoek. Dit is ontzettend interessant omdat onze leden op die,
toch exclusieve, manier een kantoor beter kunnen leren kennen.
Heb je vragen of wil je eens naar een pleitavond komen kijken? Stuur dan een e-mail naar bestuur@pleitgenootschapgaius.nl. Hopelijk tot snel!
Getekend,
Het Bestuur 2018-2019 en de PR-commissie van Pleitgenootschap Gaius

AGENDA
NOVEMBER 2018
- 20 november: Lex Mosae (JFV OURANOS)
- 22 november: STEP In-housedag bij NautaDutilh (NAUTADUTILH)
- 27 november : Houthoff Café Amsterdam (HOUTHOFF)
DECEMBER 2018
- 14 december: Houthoff Inhousedag Rotterdam (HOUTHOFF)
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OPRECHT OPMERKELIJK
Schattig redmiddel UvA tegen tentamenstress:
knuffelen met puppy's
De Universiteit van Amsterdam opent tijdens de tentamenweek een heuse 'puppyroom'. Het idee is dat studenten onder het toeziend oog van professionele hondenbegeleiders
mogen knuffelen met de diertjes. Puppy's knuffelen zou een
geweldige manier zijn om de stress even helemaal te vergeten.

Verschillende Universiteiten waren de UvA al voor met hetzelfde concept, zoals de Universiteit in Bristol, Northampton en
Nottingham. En nu is dus ook de Amsterdamse universiteit om.
Mensen met honden zouden een lagere bloeddruk hebben in
stressvolle situaties. Het spelen met honden kan zelfs de geluksstofjes dopamine en serotonine in de hersenen aanmaken,
zegt Gordon Trevett van University's Centre for Sport tegen
de BBC. Volgens Catvertise, het dierencastingbureau dat voor
de puppy's zorgt, heeft deze actie echter ook een belangrijke
functie voor de hondjes zelf. 'Het is een goed moment voor
de dieren om te socialiseren en kennis te maken met nieuwe
locaties.' De puppyroom is geopend op 22 en 23 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur en vindt plaats in de Doelenzaal, Singel
425. De knuffelsessie is wel al volledig volgeboekt. De gelukkige studenten die zich op tijd hebben aangemeld krijgen 15
minuten de tijd om volledig te ontstressen.

Ophef om stuntprijzen kroegen: 'Biertje voor 50 cent
kan toch niet!'

Appingedam wil I amsterdam-letters wel hebben
(en er I am damster van scrabbelen)
Appingedam wil graag de I amsterdam-letters overnemen van
Amsterdam, nu de hoofdstad ze liever kwijt dan rijk is. Het mid-
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deleeuwse stadje wil er 'I am damster' van scrabbelen. Damster
is de officieuze benaming voor een bewoner van Appingedam.
Er is een grote kans dat de letters verdwijnen uit Amsterdam.
Er is onenigheid ontstaan over de wereldberoemde selfiespot,
een van de meest toeristische plekken van de hoofdstad. De
fractie van GroenLinks vindt ze te individualistisch. 'De slogan
reduceert de stad tot een achtergrondje bij een marketingverhaal', vindt fractievoorzitter Femke Roosma in het Parool.
Appingedam kan de letters dus moeiteloos overnemen. De gemeente heeft een officieel verzoek ingediend bij de gemeente
Amsterdam, en heeft aangeboden de letters gratis te komen
ophalen. Volgens burgemeester Hiemstra heeft het stadje
'misschien meer met Amsterdam gemeen dan gedacht'. Eerder
riep de burgemeester in De Wereld Draait Door op te kiezen
voor Appingedam als bestemming. Vera Al - woordvoerder van
gemeente Amsterdam - laat weten dat het nog niet zeker is wie
de letters krijgt: ,,We weten alleen dat ze binnen enkele weken
worden weggehaald. Over de bestemming zijn we nog druk in
overleg met City Marketing, de eigenaar van I amsterdam.'' Het
is alleen niet de enige kaper op de kust. Zo heeft Madurodam
al interesse getoond. Ook Lysanne Kuindersma van 'Amsterdam Lake District Tours' neemt de letters graag over. Zij ziet
de letters als ideaal visitekaartje voor Friesland. Al moeten er
dan wel twaalf letters bijgemaakt worden. Wat dat betreft is
Appingedam in het voordeel, er hoeven voor I am damster geen
extra letters worden gemaakt. Het onderwerp leent zich natuurlijk prima voor satire. In de uitzending van Zondag met De
geïnteresseerden hopen allemaal één ding: dat ze een graantje
mee kunnen pikken uit de groeiende stroom van toeristen die
onze hoofdstad elk jaar weet te vinden. Eerder bleek al dat
het aantal toeristen in Nederland met 50% gaat toenemen,
tot wel 60 miljoen in 2030. Er is één addertje onder het gras.
De inwoners van Amsterdam zelf lijken helemaal niet zo veel
te zien in het plan van GroenLinks. Er is een petitie gestart om
de letters te behouden, die inmiddels al meer dan 8000 keer
is ondertekend. Het is dus nog de vraag of we de letters ook
daadwerkelijk terug gaan zien in Appingedam.

Een biertje voor 50 cent. Twee kroegen in Deventer bieden
het aan. Voor studenten klinkt dit als muziek in de oren, maar
verslavingsinstituten hebben er geen goed woord voor over.
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"Onvoorstelbaar dat kroegen dit doen." Dinsdagavond in Deventer. Niet de makkelijkste avond voor horeca-eigenaren
om een goede omzet te draaien. Om vooral studenten te
verleiden, hebben populaire kroegen De Tijd en Dorst! daarom
een piekuur ingelast. "Je moet af en toe een beetje met de
prijzen stunten hè. We willen echt niet studenten aanzetten
om ladderzat te worden. Daar letten we heus goed op. De
glazen zijn ook wat kleiner", zegt eigenaar van Martijn Gerretsen van feestcafé De Tijd. Hij heeft al een paar jaar een
zogenoemd piekuur. Café Dorst! is er onlangs mee begonnen. Horeca-eigenaar Gerretsen verzekert: "Jongeren onder
de 18 jaar komen er niet in. Er staan standaard portiers aan de
deur. Als iemand te veel drinkt, krijgt hij niets meer of zetten
we hem eruit. En we maken er ook niet groots reclame mee.
Onze klanten weten het en verder alleen via Facebook." Wim
van Dalen, manager van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, heeft er geen goed woord voor over. Hij schrikt
van het gestunt. "50 cent voor een pilsje, kan gewoon niet. En
al helemaal niet meer in deze tijd waarin we zo gericht zijn
op minder drinken. Kroegeigenaren bevorderen hiermee dat
jongeren zich vol gaan hijsen." Van Dalen snapt de actie wel.
"Je moet als horecagelegenheid je geld verdienen. En in dat
gestunt met prijzen is dat niet altijd makkelijk." Hij vervolgt:
"Maar wij vinden dat gestunt niet kunnen. We gaan dit aankaarten bij het volgende gesprek met de staatssecretaris. Die zou
in ieder geval de burgemeester moeten bellen van Deventer
om zoiets te verbieden. We verwachten ook wel dat dit over
een tijd landelijk verboden wordt." Aan de regionale krant De
Stentor laat de gemeente weten niet van plan te zijn om iets
tegen de acties te gaan doen. Kroegen mogen stunten met
prijzen. Dat is nu per wet niet verboden. Horecaondernemer
Gerretsen vindt de kritiek zwaar overdreven. Betuttelend ook.
"Studenten drinken. Dat is altijd al zo geweest. Of ze het nu
thuis doen of hier, er wordt toch wel gedronken We zijn toch
allemaal jong geweest."

'Explosief' in Almere blijkt knutselwerkje gemaakt
door kinderen
Een deel van het centrum van Almere werd vrijdagmiddag
afgezet en enkele bedrijven en huizen werden ontruimd toen
er melding kwam van een mogelijk explosief. Het 'explosief'
blijkt nu gemaakt te zijn door basisschoolkinderen. De kinderen
knutselden een lampje van een kartonnen koker met draadjes
die naar een batterij leidden. "Het is lastig te achterhalen hoe
het op straat is gekomen", zegt Lisa van Doorn, leider van het
knutselproject. "Wellicht is het uit een tas van een van de kinderen gevallen. We betreuren dat er zoveel commotie over is
ontstaan." Een aantal panden en woningen werd ontruimd na
de vondst van het verdachte pakketje. Het filiaal van de Hema
en de bovengelegen appartementen moesten worden ont-

ruimd. Mensen die uit hun huis moesten, werden opgevangen
in het gemeentehuis van Almere. Ook het gerechtsgebouw in
Almere werd tijdelijk gesloten. Bezoekers mochten ook de
hoofdingang van het Flevoziekenhuis niet gebruiken.

Stel maakt 140.000 euro voor droomhuis per ongeluk over aan criminelen
Een stel uit West-Brabant is ruim 140.000 euro kwijtgeraakt
door een gewiekste oplichtingstruc. Het stel dacht een factuur te betalen voor de bouw van hun droomhuis, maar in
plaats daarvan werd het immense bedrag overgemaakt aan
criminelen. Mogelijk hebben de criminelen de werkelijke factuur onderschept bij een postsorteercentrum en een vervalst
exemplaar opgestuurd naar de gedupeerden. Daarop stond
het rekeningnummer van een katvanger. Die kreeg maar liefst
141.000 euro op zijn rekening gestort. Volgens de gedupeerden
leek er niets mis met de factuur. Ze sloegen alarm toen bleek
dat het geld niet verscheen op de rekening van het bedrijf
waarmee ze zaken deden. De politie weet inmiddels wie de
katvanger is, maar heeft hem nog niet kunnen traceren. Van
twee andere verdachten is de politie nog op zoek naar de identiteit. Het gaat om een man en een vrouw. Zij kwamen in beeld
toen ze grote geldbedragen opnamen van de bankrekening.
De vrouw zou ook voor 21.000 euro aan luxueuze aankopen
hebben gedaan.

Gemeente Groningen probeert student die Wobverzoek doet af te schrikken: 'Zeg maar dat printen
honderden euro's kost'
Meer dan duizend euro. Dat is wat een Groningse student aan
de gemeente Groningen moet betalen om de documenten
te krijgen, waar hij middels een verzoek binnen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om vroeg. In een reactie van de
gemeente op het Wob-verzoek van student Koen Marée bleek
de interne communicatie niet verwijderd. Daarin stelt een
medewerker: “Als we hem aangeven dat hij wellicht een paar
honderd euro kwijt is voor het kopiëren van documenten, dan
kunnen we het verzoek wellicht iets beperken. Hij is volgens
mij student, dus dat schrikt wellicht af.” Marée vroeg middels
het Wob-verzoek om alle documenten over de aanpak van
de noodhuisvesting voor internationale studenten en de oprichting van het containercomplex aan de Suikerlaan. Marée
plaatste het citaat op Twitter, zonder daarbij de medewerker of
de instantie te vermelden. Het bericht werd meer dan 800 keer
gedeeld. Aan de reacties van (journalistiek) Nederland was te
merken dat de gemeente Groningen niet de enige organisatie
is die zich schuldig maakt aan ‘#Wobstructie’. Waarheidszoekers stuiten bij talloze publieke organisaties op problemen.
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Van overschreden termijnen tot overdreven censuur of zelfs
een totaal gebrek aan documentatie over het vraagstuk. Ondanks de ophef die ontstond voegde de gemeente daad bij
het woord. Een paar weken later werd Marée geïnformeerd
dat het printen van de 700 mails, die vaak uit meerdere pagina’s bestaan, 36 eurocent per pagina kost. De kosten komen
daarmee boven de duizend euro uit. De documenten moeten
geprint worden, zodat de namen van betrokken ambtenaren
en medewerkers doorgehaald kunnen worden. Tenminste, dat
zegt de gemeente in dit geval. Er zijn genoeg programma’s
waarmee documenten digitaal ‘gestreept’ kunnen worden.
Printen en scannen is dus niet per se nodig. Bovendien kreeg
Dagblad van het Noorden bij Wob-verzoeken de documenten
opgestuurd, zonder torenhoge bedragen op tafel te moeten
leggen. De overheid maakt beleid en voert dat uit, in opdracht
van het volk. Als opdrachtgevers kunnen burgers via de Wet
openbaarheid van bestuur dat beleid en de uitvoering daarvan
controleren. Zo zorgt de Wob voor transparantie. Bovendien
hebben burgers het recht te weten hoe publieke organisaties
zoals de gemeente hun functie uitvoeren. Dat de gemeente
hoge kosten vraagt voor het uitdraaien en lakken van documenten, terwijl dat digitaal ook moet kunnen, is al vreemd. Zeker gezien het feit dat ze daar niet altijd kosten voor rekent. “Als
je digitale informatie aanvraagt en die digitaal wil ontvangen,
zoals bij dit verzoek, dan mogen er geen kosten in rekening
worden gebracht”, aldus Wob-specialist Roger Vleugels. Dat
de medewerker van de gemeente in dit geval uitspreekt dat
de kosten bedoeld zijn om ‘af te schrikken’ en het ‘verzoek te
beperken’, maakt het een stuk kwalijker.

MBO-studenten moeten schapen hoeden om goede
leider te worden
Menig student van het MBO College Airport in Hoofddorp
keek gek op toen 'schapen hoeden' op het cursusprogramma
verscheen. "Ik dacht: wat heeft dit met logistiek te maken?
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Maar er zit wel een gedachte achter", zegt student Soufyan
Maayouf. Schaapsherder Paul Bos in Rijsenhout leert de studenten de kneepjes van het vak. Zijn boerderij ligt bij het
Fort van Aalsmeer, waar ook zijn kudde in de buurt graast. De
studenten Logistiek van het MBO College Airport kijken wat
onwennig als ze zonder met elkaar te kunnen overleggen de
schapen moeten drijven. Dit moeten ze ook nog eens doen
zonder te praten. "Van een groep dieren kun je veel leren als
het gaat om leiderschap en samenwerken", zegt schaapsherder en cursusleider Paul Bos. "De kudde heeft een natuurlijke
leider en hoeft niet te vergaderen.
Door daar met de studenten naar te kijken, leren ze over hun
eigen leidinggevende vaardigheden." "Altijd beter dan in het
klaslokaal zitten toch?", zegt student Jermaine Jairam. Net als
de andere klasgenoten vond hij het leuk om deze uitdaging
aan te gaan. "En het was moeilijker dan gedacht!" Zijn klasgenoot Soufyan geeft toe dat hij het wel een leuke ervaring
vond. Het is een van de cursussen die de studenten van het
MBO College Airport in Hoofddorp krijgen om hun persoonlijke
vaardigheden te ontwikkelen. Bij boer Bos doen de studenten
ook aan yoga en karate en hebben ze filosofische gesprekken.
Het lijkt effect te hebben. "Studenten komen opeens op tijd,
weten wat ze willen met hun toekomst. Dat is wat we terug
krijgen van stagebedrijven en horen van ouders", zegt Paul
Bos enthousiast. "Daar doen we het voor."

Mexicaanse man houdt drie leeuwen op zijn dakterras
Wie op bezoek gaat bij de Mexicaanse Omar Rodriguez, zal
nogal vreemd opkijken als je richting zijn terras gaat. Hier leven
namelijk drie leeuwen, waarvan één zeldzame witte leeuw. De
man is zich van geen kwaad bewust en weigert de dieren weg
te doen. Rodriguez houdt al meer dan twintig jaar leeuwen op
zijn dakterras. Ook nu lopen er drie katachtigen rond, Numbi,
Gorda en Nojoch, samen met zijn rotweiller. “Ik ben er mij van
bewust dat dit niet de beste leefomstandigheden voor hen zijn.
Maar ik kan ze geen savanne aanbieden. Ik heb ze anderhalf
jaar geleden gekocht om aan mijn kleinkinderen te tonen hoe
bijzonder deze dieren wel zijn.” Nooit werd er geklaagd over
zijn bizarre huisdieren, tot een anonieme internetgebruiker
een klacht indiende bij Profepa, het federale bureau voor
milieubescherming in Mexico. Als een gevolg daarvan zijn
autoriteiten nu op zoek naar een ander onderkomen voor de
leeuwen. De buren hopen dat er iets aan de situatie gebeurt,
want volgens hun is er sprake van geluidsoverlast. Om leeuwen
in je bezit te mogen hebben, moet je de autoriteiten enkele
documenten voorleggen. Tot op heden heeft Rodriguez deze
nooit getoond en ook de leefomstandigheden zijn ontoereikend. De Mexicaan moet binnenkort enkele inspecteurs in zijn
woning toelaten zodat ze de dieren kunnen onderzoeken en
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de nodige papieren laten zien. Als hij dit niet doet, worden de
beesten weggehaald.

Baby krijgt uitnodiging voor bezoek aan gemeente
Schagen
Job Joling uit Schagen stond wel even raar te kijken toen hij
gisteren een brief van de gemeente zag die gericht was aan
zijn drie maanden oude dochtertje Jera. Ze wordt, als 'nieuwe'
inwoner van Schagen, uitgenodigd voor een bezoek aan het
gemeentehuis. "Ik denk dat daar ergens een foutje is gemaakt."
In de brief staat dat ze op 31 oktober langs mag komen om
kennis te maken met drie leden van de gemeenteraad. Er
wordt tijdens "een informele bijeenkomst" uitgelegd hoe de
ambtenaren te werk gaan. Uiteraard is er ruimte om vragen te
stellen over het bestuur van Schagen. Voor de meeste (jong)
volwassenen een leuke kans, maar voor een baby toch wat
vreemd. "Mijn eerste gedachte was: daar is helemaal niet over
nagedacht", vertelt Job aan NH Nieuws. "Ze hebben gewoon
een uitdraai geprint van nieuwe inwoners, zich niet beseffend dat baby's daar natuurlijk ook onder vallen." Ondanks
dit "stomme foutje", vindt Job het ook wel erg grappig. "Ik
vind ook wel dat we gewoon moeten gaan. Ze heeft een brief
gekregen, dus waarom niet? En welke vragen we gaan stellen,
dat laat ik aan haar over", lacht hij. Job deelde de bijzondere
brief gisteren op Facebook. Daar blijkt dat zijn dochtertje niet
het enige 'buitenbeentje' is met zo'n uitnodiging. "Ik kreeg een
uitnodiging voor mijn zoon van 8 jaar! Mag 'ie discussiëren over
de WOZ", reageert iemand. "Onze zoon van vijf jaar heeft er ook
een", reageert een ander. "Superkomisch!" Bij navraag aan de
gemeente Schagen blijkt dat nog niet helemaal duidelijk is wat
er precies is misgegaan. "Maar ons eerste vermoeden is dat het
door de nieuwe privacywet komt", aldus een woordvoerder.
"We kunnen niet meer zo makkelijk alle gegevens inzien, dus
waarschijnlijk ontbrak in dit geval de geboortedatum." De gemeente benadrukt dat deze conclusie nog niet zeker is, maar
vindt de uitkomst van de fout verstuurde brieven "stiekem
wel leuk". "Je kan eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen met
politiek betrokken zijn. Dus het is misschien niet helemaal de
doelgroep die we voor ogen hadden, maar iedereen is hartstikke welkom!"

land meer dan 300 meldingen binnengekomen over bloeiende
sierkersen. "Dat is in het verleden ook weleens gebeurd, maar
ik kan me niets op deze schaal herinneren", zegt een van hen.
Door het onstuimige weer zijn de bladeren van de bomen
gerukt. Normaal geven die een hormoon af waardoor de bloei
wordt geremd. Bovendien was het uitzonderlijk warm door de
veranderde weerpatronen. Japanners kijken elk jaar uit naar
de wit-roze kersenbloei in maart en april, die het begin van
de lente aankondigt. Ze vieren het met speciale picknicks
onder de naam hanami, bloemenkijken. Voor Japanners heeft
alle schoonheid ook een diepere betekenis: omdat de bloesem kwetsbaar is en binnen enkele dagen alweer verdwijnt,
herinnert die ook aan de vergankelijkheid van het leven.
Volgens kenners hoeven de Japanners niet te vrezen dat de
kersenbloesem komende lente minder uitbundig is: de bomen
die nu bloeien, zullen dat volgend jaar niet meer doen, maar
omdat het om een relatief kleine hoeveelheid gaat zal dat
niet opvallen.

Japanners verbaasd: kersenbloesem bloeit in de
herfst
De bloei van de kersenbomen is een nationaal fenomeen in
Japan aan het begin van de lente. De inwoners van het land
zijn daarom verbaasd dat er nu ook in de herfst al bloesem
is te zien. De orkanen van de afgelopen tijd zijn daarvan de
oorzaak. Volgens Japanse weerkundigen zijn vanuit het hele
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ARTICLE
The climate debate
By: Jasmijn Erens

In 2015 the IVN (Institute for Nature Education and Sustainability) came with an interesting initiative on creating
biodiversity within the Netherlands: the planting of the so called tiny forests. Originally, the idea was created in
the 70’s by the Japanese Dr. Miyawaki. He created a method to restore native forests by theories of vegetation
ecology, which has been used to regenerate tropical forests. His work and effort eventually resulted in the restoration of 600 tiny forests throughout Japan. Dr. Miyawaki’s approach entails the plant seedlings of as many
main trees of the natural vegetation as possible. The entire surface will be the size of a tennis court, consisting
of around 600 trees with a diversity of about 40 tree species. Overall, many municipalities in the Netherlands are
extremely enthusiastic about the initiative. There have already been fifty-five registrations around the country
from which the IVN made a selection of 12 municipalities to start implementing this initiative.
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As we look to the trends within the Dutch
politics, we can see a clear shift in the
priority of people in relation to the environment and creating a better and cleaner environment became an enormous
priority for a lot of citizens. Left-winged
political parties have increased in popularity over the past years and will most
likely become even more popular in the
upcoming years. The Dutch Government
has clearly shown its willingness to work
on and live by matters that will improve
the degree of sustainability worldwide.
The initiative to rebuild an old prison
building in Amsterdam into a sustainable
circular residential area is a clear example
of that willingness. The solid walls will
be replaced by glass and the spaces will
be filled with all kinds of plants with the
possibility for local residents to grow
vegetables. In addition to that, it will

"Statistics elucidate that the
Netherlands fits into a category with the largest emissions
of greenhouse gas within Europe, produces in comparison
with other European countries
the most food waste."
be possible for local residents to have a
vegetable subscription as part of a business plan to create a connection with the
surrounding neighborhood.
Aside from initiatives and increased
importance on sustainability in the Netherlands, CBS (central Bureau for Statistics) produced a ranking with shocking
numbers on the level of sustainability
within Europe. Statistics elucidate that
the Netherlands fits into a category with
the largest emissions of greenhouse gas
within Europe, produces in comparison
with other European countries the most
food waste. In addition, the Netherlands has also enormous amounts of
general waste. On top of that, the use

36

of sustainable energy is considerably
lower compared to other EU-countries.
Even though the Netherlands is widely
known as a prosperous country, we are
increasingly behind on creating a more
sustainable environment.
The Dutch government is however planning to change the emission of greenhouse gasses and even strive to have no
emission at all at the end of 2050. The
goal is to have a decreased CO2 emission of 80-95% in comparison to 1990. In
order to achieve this goal they created an
energy agreement that contains a stepby-step program.
One way to reduce the emission of greenhouse gas is the well-known electric car,
which runs solely by internal combustion
engines. These cars are using electricity
generated power stations around, which
are located on public parking spots all
around. Beside pure electric and petrol
cars there are a wide range of electric
vehicles available. Hybrid, plug-in hybrid
and range extender cars are different
ranges in midways between main power
sources. The Netherlands has a lot of
subsidies at their hand to reduce the
pollution of the environmental by means
of creating several possibilities to, for
example, reload electric cars at as many
power stations as possible. Several municipalities have been investing in charging
infrastructure for electric transport all
around the Netherlands. The amount of
available places to recharge the electric
cars has even increased with 22,4%
in 2018 in comparison with 2017 with
Amsterdam as the best environment for
electric transport. Not only the bigger
cities like Amsterdam have a clear eye
on creating more possibilities for electric
transport, even the smaller municipalities have obtained a stronger position
in the preparation process for electric
vehicles and the greener way of working,
living and driving.
In 2015 a climate case against the Dutch
state took place. Sustainability company
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"The Netherlands has a lot
of subsidies at their hand to
reduce the pollution of the
environmental by means of
creating several possibilities
to, for example, reload electric
cars at as many power stations as possible."
Urgenda claimed that the Dutch state
had the responsibility to reduce greenhouse gasses by 25% in 2020 compared
to 1990, on which the judge ruled in favor on the 24th of June 2015. The Dutch
state disagreed with this verdict and
subsequently appealed. Nevertheless,
the Court in the Hague confirmed the
judgement of 2015 on the 9th of October
2018 for the reason that the state has the
responsibility to protect their citizens
against the consequences of climate
change. Therefore, the state will still be
held responsible for the reduction of
greenhouse gasses with 25% by 2020
in comparison to 1990. Even though the
Dutch state claimed that the reduction
will be too ambitious, other countries
including Germany, Denmark and the
UK proposed an even more ambitious
reduction by the end of 2020.
The judgement of the Urgenda case is
still considered to be unique. In fact, it
is the first of its kind. It is not very likely
that a sustainability company such as Urgenda is able to hold a state responsible
on measures to reduce climate change.
For that reason the Dutch case became a
great inspiration all over the world and a
great amount of citizens and companies
decided to follow. Not merely states
will be seen as a responsible factor on
climate change but also companies will
be taken too court for their unfair share
in the process of global warming. Recent cases followed in Ireland, Norway,
Belgium, New Zealand, Switzerland and
the United States. The accusers in these

cases differ from active environmental
activists to groups of merely angry citizens and students, complaining that the
state does not live up to environmental
promises they have made.

"It is the first of its kind.
It is not very likely that a
sustainability company such
as Urgenda is able to hold a
state responsible on measures
to reduce climate change."
Thereafter, the judgement of the Urgenda case lead to quite a debate as well.
Many questioned the judgement for the
reason that they found it not in compliance with what Montesquieu’s trias
policita tries to protect. In principle, the
judge incited the Dutch state to a major
intervention in their policies. The expectations were not even close to the final
judgement. The case was considered to
be too political and far too large-scaled,
for which it is very unlikely for a judge to
get involved.
The Court of Appeal in the Hague reasoned their judgement in a different way
than the court of first instance, where
they referred to two fundamental rights
of the European Convention on Human
rights: right to life and right to private
or family life, which are codified in article 2 and article 8 of the Convention. A
political debate arose. Several ministers
questioned whether the judge is indeed
allowed to decide what a state should
and should not decide on. The judge
interfered with a political decision, with
a questionable source of interest. The
discussion therefore has its focus not on
the substantive outcome, since all critics
agree that the state is in fact responsible
for the reduction of greenhouse gasses,
but on the principle that it should not be
the judiciary to decide policies created by
the legislature with its foundation and
origin based on democracy.

"Environmental activists and
many other citizens will raise
their voices and will even go
as far as trying to hold the
Dutch state responsible for
living up to their the protection
of the environment."

government and politics have always
praised themselves for the progressive
and tolerant nature of their culture, but
it is painfully clear they have a lot to live
up to when it comes to actual steps concerning sustainability and a better future
for their environment.

To conclude, it is undeniable that global
warming has become a reality. It is a subject that has to be taken very seriously.
Even though there have been a lot of
great initiatives with an eye on lowering
the pollution of the environment, there
is still so tremendously much that has to
be done in order to actually reverse the
effect of global warming. Environmental activists and many other citizens will
raise their voices and will even go as far
as trying to hold the Dutch state responsible for living up to their the protection
of the environment. It has come to the
point where the Dutch judiciary will even
refer to articles comprising fundamental
human rights. Moreover, the numbers
published by the CBS don’t lie. The Dutch
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COLUMN
STEDEN VERANDEREN:
of de toekomst van Maastricht
Door: Prof. Mr. A.W. Heringa

Vroeger was , althans in Europa in de middeleeuwen, het eenvoudig: een stad is een stad als deze van de landheer de aan een
stad toekomende rechten heeft gekregen. Dat betekende het recht op eigen rechtspraak, stadsmuren, marktrecht en tolrecht,
en soms ook het recht op wetgeving en de benoeming van de eigen stadsbestuurders. In Nederland ging het om vele tientallen;
vele daarvan zouden we hedentendage niet eens meer stad noemen vanwege het lage inwonersaantal.
Tegenwoordig spreken we van stad als er veel mensen wonen en er een groot voorzieningenniveau is. En dan heb je natuurlijk
de grote stad, de megastad, de miljoenenstad, de wereldstad. Maastricht is een stad, qua historie, en naar Nederlandse begrippen: een provinciehoofdstad bovendien. Maar naar mondiale begrippen in het niet zinkend in vergelijking met een groot aantal
Chinese en andere Aziatische steden, of andere metropolen in Zuid of Noord Amerika. Het woord stad suggereert een soort
samenhang. Die zal er ook wel zijn, maar hoe groter een stad des te meer die in kleinere delen uiteenvalt. Dat zien we zelfs al
in Maastricht, waar wijken van elkaar verschillen, of wijken waar overwegend Maastrichtenaren/Limburgers wonen en andere
met meer import, of zelfs studenten.
Bewoners veranderen, of anders gezegd er komen andere bewoners. Waarom wonen we eigenlijk in steden bij elkaar? Minder
ruimte; meer luchtverontreiniging; meer reistijd! Maar ook: meer gelijkgezinden bij elkaar voor boekwinkel, film, café, restaurant,
en dus meer keuzevrijheid. En ook meer kansen, want meer werk. Vroeger zelfs de echte industrie die zoals in Maastricht nog
zichtbaar is, in de stad zat (Sphinx, Ceramique), en tegenwoordig de universiteit, ziekenhuizen, advocatenkantoren, consultants,
accountants etc. Wie gaat er nog wonen in Franeker na het einde van de universiteit aldaar? Wie wil er niet naar Amsterdam voor
de ZuidAs?
Voor mij heeft een mooie stad iets met water (gelegen aan zee, een baai of meer, of een rivier); een centrum of bebouwing met een
enigszins menselijke maat en met een zichtbare diversiteit (LA en Beijing niet, San Francisco, Hong Kong, New York of London wel).
Steden worden wel de motor en toekomst genoemd (vooral ook door burgemeesters, die graag hun nationale leiders de ogen
uitsteken natuurlijk). Dat is net zoiets als universiteit en faculteiten. De laatste zijn de powerhouses; de eerste probeert er een
beetje strategische eenheid van te maken. Hoewel diversiteit in werkzaamheden en productie veel belangrijker is.
Grote universiteiten zitten lang niet altijd in grote steden: Yale (New Haven), Cambridge, Oxford, Leiden, Coimbra, Bologna, en
Maastricht natuurlijk, laten zien hoe kleine steden groot in en met hun universiteit kunnen zijn. Die steden zijn hun universiteit.
Het lot van die steden is hun universiteit. Voor Maastricht was dat vroeger de industrie: nu is het onontkoombaar de University
(en nog even André Rieu natuurlijk). Van woonplaats van de Mosasaurus, via oversteekplaats voor de Romeinen, tot vestingstad,
tot industriestad tot universiteitsstad, dynamischer kan de geschiedenis niet zijn geweest. Nu nog de doorontwikkeling naar een
daarop toegespitste omgeving (de Maasvalley) waar werkgelegenheid wordt ontwikkeld voor de afgestudeerden en waarmee
de omgeving profiteert van de producten van de universiteit. Vroeger was een rivier een barrière, toen gold hetzelfde voor de
ligging in een uithoek van een land, toen was de lokale/nationale taal een hinderpaal, maar nu is productie globaal, Engels de
taal van de internationale academie, gedachtewisseling en samenwerking zijn via Internet en grenzeloos.
Inderdaad, een universiteitsstad als powerhouse, met centrumfunctie voor een regio. En als de zeespiegel stijgt heeft Maastricht niet alleen een rivier maar ook een strand en een haven. Dan kunnen we ons echt meten met Harvard, dat dan echter wel
verzwolgen zal zijn door de zee.
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