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Als kantoor dat ontstaan is uit een fusie weten we dat één 

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

medewerkers. Bij Loyens & Loeff zoeken we niet alleen 

talentvolle professionals, maar bovenal gemotiveerde 

mensen met duidelijke ambities. We zijn geen werkgever 

waar je je persoonlijkheid hoeft uit te schakelen zodra 

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

mensen zijn, zo delen ze hun gedrevenheid, ambitie en 

focus op het behalen van resultaten. In hun werk én 

daarbuiten.

Mogelijkheden voor studenten
Loyens & Loeff biedt derde- en vierdejaars studenten 

Nederlands recht de mogelijkheid om een (inter)nationale 

stage te lopen. Tijdens een stage van twee maanden 

draai je vanaf het begin volledig mee in onze praktijk. 

Voor masterstudenten bieden wij de mogelijkheid middels 

een werkstudentschap van minimaal 3 maanden 2 dagen 

per week bij ons op kantoor te werken. Ook biedt 

Loyens & Loeff voor getalenteerde studenten een speciale 

studiebeurs. Een jaar lang naar het buitenland om te 

studeren betaald door Loyens & Loeff, om vervolgens 

in dienst te treden. Daarnaast organiseren wij diverse 

kennismakingsactiviteiten zoals business courses, het top 

skills traject en inhousedagen. 

Loyens & Loeff Academy voor starters
In kwaliteit moet je blijven investeren. Daarom bieden 

we je een breed opleidingsprogramma aan waarmee je 

jouw kennis en vaardigheden snel naar een hoger niveau 

kunt tillen. Onze opleidingen, workshops en trainingen 

variëren van vaktechnische en vaardighedentrainingen tot 

ontwikkeling op maat, individueel of in groepsverband. 

Maar alles begint met de L&L Introduction Academy.

De L&L Introduction Academy begint met een 

gezamenlijke introductieperiode van twee weken voor alle 

starters binnen Loyens & Loeff. Binnen het praktijkgerichte 

introductieprogramma maak je kennis met ons kantoor en 

uiteraard met alle andere starters. Na de introductieperiode 

volg je als advocaat-stagiair nog twee maanden de 

L&L Lawyers Academy, waarbij je onder deskundige 

begeleiding zelfstandig zaken behandelt en proceservaring 

opdoet. Gedurende het gehele jaar kun je bij ons 

solliciteren voor de functie van advocaat-stagiaire.

Contact

Wil je nader kennismaken of solliciteren? Bekijk dan onze 

website www.loyensloeffacademy.com. Heb je nog 

meer vragen, neem dan contact op met Marieke Arets via 

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

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 
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“You’re limitation, it’s only your imagination”. “Push yourself, because no one else is going 
to do it for you”. “Great things never come from comfort zones”. Tegenwoordig zie je over-
al van dit soort prachtige motiverende uitspraken. De lezer herkent zich erin, en deelt de 
wijsheid met anderen. Maar pas op, enkel het delen van dit soort spreuken gaat je nergens 
brengen. Actie is de basis voor succes, niet het lezen van dit soort mooie zinssneden. Ik wil u 
daarom het oudste motiverende zinnetje van allemaal meegeven. De Romeinen bedach-
ten hem, en die hebben toch aardig wat voor elkaar gekregen: “Acta non verba”, oftewel 
geen woorden maar daden. Actie hebben velen van jullie inmiddels ondernomen: je hebt 
je ingeschreven voor de BiD! 

Op het moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd aan het organiseren van deze 
prachtige dag. Op het eerste moment van uitdelen is de dag net van start gegaan. En op 
het moment dat het laatste Bulletin uitgedeeld is, heeft u het eerste contact gelegd met 
uw toekomstige werkgever of die felbegeerde stageplek bemachtigd. Aan de aanwezigen: 
benut deze dag om de kantoren te leren kennen en om jezelf op de kaart te zetten. Veel 
plezier en succes vandaag!

Het thema voor deze editie hebben we dichtbij huis gevonden: Maastricht. In onze stad is 
een hoop gebeurt wat in relatie staat tot het recht. De meesten zijn bekend met het verdrag 
van Maastricht, dat hier in 1993 getekend werd en dat de basis vormt voor het invoeren van 
de euro, maar wat werd hier nou rechtens afgesproken? U leest het in deze voorjaarseditie. 

Daarnaast is er in elke stad wel een tekort aan woningen, ook voor studenten. Ook in Maas-
tricht speelt dit probleem. Lees verderop over de hierover getroffen maatregelen en de 
effectiviteit daarvan. Verder zal iedereen bekend zijn met de cyberattack op onze univer-
siteit, maar welke wetten en rechten spelen hierbij een rol, als die er überhaupt al zijn? In 
het Engelse artikel meer hierover. Ook is er een stuk over het afgelopen zomer geliefde 
Maastrichtse openluchtbad: de ENCI. De provincie Limburg heeft de beheerder onterecht 
een vergunning gegeven om daar kalksteen te winnen. De Raad van State vernietigde deze 
vergunning afgelopen najaar.

Tot slot komen nog twee zaken aan bod: de zaak omtrent de vermiste Tanja Groen, waar-
over een korte tijd terug nieuwe inzichten aan het licht kwamen die tot een hoop tips heb-
ben geleid, en daarnaast een beschouwing van het Tbs-systeem in de regio. De afgelopen 
jaren zijn er meerdere malen Tbs-veroordeelden ontsnapt. Werken de huidige regelingen? 

Ik wens u veel leesplezier en bovenal 
een schitterende BiD toe!

Wouter Jansen 
Voorzitter JiBulletin Jurist in Bedrijf
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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
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"EEN HOGER OPLOSSINGSPERCENTAGE 
TEN KOSTE VAN PRIVACY: 

HOE VER MOGEN BEVOEGDHEDEN GAAN?"
Door: Wouter Jansen

Nadat het cold case team getipt was dat het lichaam van 

Tanja Groen begraven zou zijn op een begraafplaats in de wijk 

Heugem, Maastricht, werd op woensdag 22 januari jl. een graf 

geopend. Uiteindelijk bleek de tip niet te kloppen, Tanja werd 

nooit gevonden.. Inmiddels is het meer dan 25 jaar geleden 

dat Groen verdween. Haar ouders hopen nog steeds dat ze 

gevonden zal worden, maar die uitkomst lijkt niet meer aan 

de orde te zijn. Hoe kunnen politie en justitie ervoor zorgen 

dat dit soort zaken in de toekomst vaker opgelost worden? 

Moeten zij extra bevoegdheden krijgen?

De zaak Tanja Groen
De vermissingszaak van Tanja Groen speelt al sinds 1993. Ze 
is net in Maastricht gaan studeren en gaat op 31 augustus 
naar een studentenfeest. In de nacht fietst ze terug naar haar 
kamer in Gronsveld. Daar komt ze nooit aan. In de dagen erna 
wordt uitgekeken naar Tanja. Er wordt niks gevonden: geen 
tas, geen schoen, geen fiets en geen lichaam. Na verschillende 
zoekacties blijft het lang stil. 16 jaar later, in 2009, wordt nog 
wel het boek ‘fietstocht zonder einde’ geschreven met de 
bedoeling om de zaak levend te houden. Later dat jaar beweert 
paragnost Piet Nendels zeker te weten dat Tanja begraven ligt 
in Frankrijk. Hij wilt daar samen met politie en justitie gaan 
zoeken. De politie doet niks: “We doen alleen onderzoek op 
basis van feiten”. Vervolgens onderzoekt de Belgische politie 
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of de seriemoordenaar R. Janssen betrokken is geweest bij de 
verdwijning. Janssen bekende 4 andere moorden en kreeg 
uiteindelijk levenslang, maar een connectie met de zaak van 
Groen werd niet gevonden. Later dat jaar krijgt de inmiddels 
17 jaar oude zaak de stempel cold case van de politie. In de 
jaren daarop lijken steeds aanwijzingen gevonden te worden. 
Zo wordt er door duikers een fiets gevonden in de Maas die 
volgens haar ouders van Tanja zou zijn geweest en meent een 
wichelroedeloper dat het lichaam van Tanja zich in een buis 
bevindt die aan de Maas ligt. De fiets blijkt na politieonderzoek 
niet van Tanja te zijn geweest en de buis waarover de roede-
loper sprak levert ook niks op. Er volgt kritiek: volgens Peter 
van Koppen, rechtspsycholoog aan de Universiteit Maastricht, 
zijn roedelopers oplichters. Ze verspillen kostbare tijd van de 
politie en geven de nabestaanden valse hoop. Uiteindelijk 
delft het cold case team begin 2020 na een tip het graf van 
een verder ongerelateerde man in de hoop Groen te vinden. 
De nabestaanden werken vrijwillig mee, maar het levert niet 
de doorbraak op waarop gehoopt was. 

Vermissingen in Nederland
Veel cold cases worden nooit opgelost. Toch bleek in de zaak 
rond de verdwijning van Nicky Verstappen na zo’n 20 jaar een 
verdachte te zijn gevonden. Hoe vaak komen dit soort ver-
dwijningen überhaupt voor in Nederland? En hoe vaak worden 
deze opgelost? Ieder jaar worden er rond de 40.000 meldingen 
van vermissing gedaan. 90% van deze vermiste personen zijn 
binnen een paar dagen weer terecht. Ze worden gevonden of 
keren terug naar huis. Ruwweg de helft van deze vermissingen 
worden gemeld door instellingen, zoals verzorgingstehuizen. 
De andere helft wordt aangegeven door familie en vrienden, 
net als bij Tanja Groen. Van de mensen die niet binnen een paar 
dagen terecht zijn, duikt een groot deel binnen drie weken 
alsnog op. Zo’n honderd mensen per jaar blijven echter langer 
dan een jaar vermist, dat is 0.05% van het totaal aantal mel-
dingen per jaar. Zaken zoals die van Groen zijn dus zeldzaam. 
Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 1.500 langdurig 
vermisten bekend. 

Politieinzet
Volgens de politie denken veel mensen dat de politie pas 
24 uur na een melding in actie komt. Dat klopt niet, volgens 
woordvoerder Ed Kraszewski: “Wij ondernemen altijd actie. 
Welke middelen en mensen we inzetten voor de actie, varieert. 
Als we altijd alles uit de kast halen, kunnen we niets anders 
meer doen. En meestal gaat het om een misverstand of is er 
een logische verklaring.”
De politie komt écht in actie als er duidelijke signalen van 
vermissing zijn. Zoals de gevonden fiets en jas van Anne Faber. 
 
“De politie heeft de handen vol aan al die vermissingen die 
dagelijks binnenkomen. De kunst is dan om te kijken of er iets 
ergs is gebeurd.” Als een vermissing na jaren onderzoek niet 
is opgelost, wordt het een cold case. Hier is dan vaak wel het 
vermoeden van een ernstig misdrijf, maar er kan geen vinger 
op gelegd worden. Zo’n zaak wordt in principe afgesloten, tot 

er weer nieuwe feiten boven water komen, legt Kraszewski uit. 

Volgens de politie is informatie uitermate belangrijk: Cruciaal 
bij de oplossing van cold cases blijkt keer op keer de hulp van 
het publiek, van getuigen. Hun informatie leidt in ruim de helft 
van de coldcaseonderzoeken tot een doorbraak. Uit onderzoek 

"Ieder jaar worden er rond de 40.000 meldingen 

van vermissing gedaan."

van de politie blijkt dat in Nederland vermoedelijk nog hon-
derden mensen rondlopen met informatie over onopgeloste 
moordzaken. Informatie die zij nog niet met de politie hebben 
gedeeld. Elke tip kan het laatste puzzelstukje vormen of juist 
het eerste en daarmee de aanzet voor de oplossing van een 
misdrijf. 

Juridische belemmeringen 
In Nederland worden bij de politie jaarlijks enkele tienduizen-
den meldingen van persoonsvermissingen gedaan. Als er geen 
concrete aanwijzingen zijn dat een vermissing in verband staat 
met een misdrijf, valt het politieonderzoek onder de hulp-
verleningstaak van de politie. Anders dan bij strafrechtelijke 
onderzoeken heeft de politie bij hulpverleningsonderzoe-
ken geen bijzondere bevoegdheden om informatie over de 
verblijfplaats van de vermiste persoon te verzamelen. In de 
praktijk blijkt het hierdoor voor de politie niet altijd mogelijk 
om de gegevens te krijgen die zij nodig acht. Dit kan volgens 
de ervaring van politiemedewerkers ernstige en zelfs dodelijke 
gevolgen hebben voor de vermiste personen. In rapporten van 
de Landelijke Werkgroep Vermiste Personen (LWVP) en de 
Nationale ombudsman wordt geconcludeerd dat het huidige 
juridische kader voor het onderzoek naar persoonsvermis-
singen te beperkt is. Dit onderzoek is gericht op het in kaart 
brengen van de juridische belemmeringen bij het uitoefenen 
van de bevoegdheden om urgent vermiste personen te kunnen 
traceren en op de mogelijkheden om die belemmeringen op te 
lossen. Met betrekking tot de bevoegdheid om zoekmiddelen 
te kunnen inzetten, doen zich knelpunten voor bij urgente 
persoonsvermissingen zonder concrete aanwijzingen voor 
een misdrijf. Dit is tevens het geval bij Tanja Groen. Nooit zijn 
er aanwijzingen gevonden die wijzen dat het om een misdrijf 
gaat. Er zou immers ook sprake kunnen zijn van een ongeluk 
of, minder waarschijnlijk, weglopen. 

De gesignaleerde knelpunten hebben deels organisatorische 
oorzaken. Organisatorische verbeteringen kunnen de knel-
punten verminderen, maar niet geheel wegnemen. Er zijn 
blijvende knelpunten van juridische aard omdat bevoegdhe-
den voor het inzetten van zoekmiddelen die ingrijpen op de 
privacy ontbreken. Het gebruik van zoekmiddelen die inbreuk 
kunnen maken op de privacy wordt begrensd door artikel 10 
van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM). Inbreuken op de privacy moeten 
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noodzakelijk zijn en bij wet geregeld. De relevante wetgeving 
is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bedrijven als 
telecomproviders en banken mogen op verzoek van de politie 
vrijwillig gegevens verstrekken als dat noodzakelijk is voor de 
vrijwaring van een vitaal belang van vermiste personen. Zij 
moeten steeds afwegen of de verstrekking van de gegevens 
legitiem is. Voor de bedrijven is het niet altijd duidelijk hoe ze 
de relevante belangen moeten afwegen en of ze al dan niet 
rechtmatig (in het belang van een vitaal belang van de klant) 
handelen als ze op verzoek van de politiegegevens over een 
vermiste persoon verstrekken. Ze kunnen ook terughoudend 
zijn omdat sommige vormen van gegevensverstrekking 
tijdrovend zijn (zoals het opzoeken van camerabeelden). De 
politie krijgt de gegevens die zij nodig acht daarom niet altijd 
of niet tijdig. 

Bevoegdheden vs. Privacy
Politiemedewerkers pleiten voor het verruimen van de wet-
telijke bevoegdheden. Zij noemen met name bevoegdheden 
om de volgende zoekmiddelen in te zetten:
· historische telefoongegevens (printlijst);
· plaatsbepaling mobiele telefoon;
· bankgegevens;
· OV-transacties en incheckgegevens luchtvaart;
· camerabeelden;
· doorzoeken van computers;
· gegevens social media.

Officieren van justitie noemen een beperkter scala aan be-
voegdheden en zoekmiddelen, namelijk historische telefoon-
gegevens, plaatsbepaling mobiele telefoon en pintransacties.

"Cruciaal bij de oplossing van cold cases blijkt 

keer op keer de hulp van het publiek, van 

getuigen. Hun informatie leidt in ruim de helft 

van de coldcaseonderzoeken tot een doorbraak."

Artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het EVRM stel-
len grenzen aan het inzetten van bevoegdheden die inbreuk 
maken op de privacy van vermiste personen. Daar staat 
tegenover dat de overheid volgens artikel 2 van het EVRM 
een plicht heeft om het leven van burgers te beschermen en 
daarom soms actief moet optreden. De bescherming van de 
privacy van een vermist persoon (een ‘recht om te verdwijnen’) 
weegt niet per definitie zwaarder dan de positieve verplichting 
tot bescherming van leven en gezondheid. Het hangt van de 
omstandigheden af welk grondrecht de doorslag geeft. Bij 
de vermissing van kwetsbare personen, zoals jonge kinderen 
of demente ouderen, slaat de balans eerder naar het recht 
op bescherming van leven en gezondheid door. Voor minder 
kwetsbare groepen kan het recht op privacy prevaleren. Dit laat 
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onverlet dat inbreuken op de privacy, ook als ze noodzakelijk 
worden geacht om een vermiste persoon te beschermen, bij 
wet moeten worden geregeld.

Meer bevoegdheden? 
Op dit moment zijn de bevoegdheden van de politie in het 
kader van vermiste personen beperkt. Een alternatief voor 
de huidige situatie moet gebaseerd zijn op procedurele waar-
borgen. Voor de inzet van een zoekmiddel dat op de privacy 

"Er zijn blijvende knelpunten van juridische 

aard omdat bevoegdheden voor het inzetten 

van zoekmiddelen die ingrijpen op de privacy 

ontbreken."

ingrijpt is dan altijd toetsing door een autoriteit nodig. Hoe 
zwaarder een zoekmiddel op de privacy ingrijpt, hoe hoger de 
autoriteit moet zijn die tot toepassing van de bevoegdheid mag 
overgaan. Voor zoekmiddelen die minder sterk op de privacy 
ingrijpen, komt toetsing door de officier van justitie in aan-
merking; voor toetsing van zoekmiddelen die zwaarder op de 
privacy ingrijpen kan aan toetsing door de rechter-commissaris 
worden gedacht. 
 
Ondanks dat ruimere opsporingsbevoegdheden wenselijk 
zijn in het licht van het oplossen van cold cases, zijn er ook 
bezwaren in te brengen tegen een dergelijke besluitvormings-
structuur voor procedurele waarborgen. Vanuit de politieprak-
tijk wordt opgezien tegen de organisatorische en logistieke 
complicaties. En de inzet van de rechter- commissaris in de 
context van de Politiewet is een noviteit, die weliswaar met 
argumenten onderbouwd kan worden, maar ook als kramp-
achtig en geforceerd zal worden betiteld. Hier is een afweging 

in het geding. Naarmate er meer 
bevoegdheden nodig worden ge-
acht met een grotere inbreuk op de 
privacy, is een zwaardere toetsing 
gewenst. Naarmate het aantal 
bevoegdheden wordt beperkt en 
de inbreuk op de privacy eveneens 
minder groot is, kan met een veel 
lichtere vorm van toetsing worden 
volstaan.

Conclusie
Het doorvoeren van wettelijke re-
gelingen die de bevoegdheden van 
de politie uitbreiden in het kader 
van de vermissing van personen 
heeft voor- en nadelen. Aan de 
ene kant is een uitbreiding van de 
bevoegdheden wenselijk. Poli-
tiemedewerkers hebben hierdoor 

meer mogelijkheden om vermiste personen op te sporen, 
waardoor het waarschijnlijk is dat er uiteindelijk minder cold 
cases ontstaan. Aan de andere kant brengt het een hoop 
rompslomp voor de wetgevende macht met zich mee, waarbij 
een correcte afweging omtrent privacy gemaakt moet worden. 
Daarbij levert het een hoop organisatorische en logistieke 
complicaties op voor de politiepraktijk, die daarnaast ook nog 
eens onderbezet is. Het is dus maar de vraag of het extra werk 
dat dit met zich mee brengt wenselijk is. 

Of het in de zaak Tanja Groen een verschil had gemaakt valt te 
betwisten. Veel extra bevoegdheden hebben immers betrek-
king op moderne technologie, zoals de locatievoorzieningen 
op mobiele telefoons en camerabeelden. Toen Tanja in 1993 als 
vermist opgegeven werd, stonden een hoop van dit soort ont-
wikkelingen nog in de kinderschoenen, of bestonden helemaal 
nog niet. Voor huidige, en zeker voor toekomstige zaken, kan 
een verruiming van de opsporingsbevoegdheden echter wel 
een groot verschil maken. Bijna iedereen heeft tegenwoordig 
een smartphone die je locatie tot op de meter nauwkeurig kan 
bepalen. Dit maakt wel dat het recht op privacy geschonden 
kan worden, maar ik ben van mening dat een verruiming van 
de opsporingsbevoegdheden in dit geval prevaleert. Als je kijkt 
naar het leed dat ouders zoals die van Tanja hierdoor bespaart 
kan blijven, is wat mij betreft het inleveren van een klein stukje 
privacy het dubbel en dwars waard. 
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"WAT ER NU PRECIES IS GEBEURD 
TIJDENS DE CYBERAANVAL OP 
UNIVERSITEIT MAASTRICHT?"

Door: Janne Joosten

Steeds vaker lees je over cyberaanvallen in het nieuws. 

Zo ook in december 2019 toen Universiteit Maastricht 

werd getroffen door zo een aanval. Maar wat houdt zo 

een aanval nu eigenlijk in? Wat zijn de gevolgen van het 

betalen van losgeld? En wat gebeurt er als een cyber-

crimineel gepakt wordt? Laten we daar eens induiken. 

Een cyberaanval, wat is dat?
Iedereen heeft wel een idee bij het woord cyberaanval. Maar 
wat is het nu precies? Een cyberaanval is namelijk veel meer 
dan ‘gewoon’ een gehackte computer. De officiële definitie 
van een cyberaanval is: ‘Een aanval die wordt uitgevoerd door 
hackers, criminelen of terroristen met als motief om kwetsbare 
of persoonlijke informatie te verkrijgen of om computersyste-
men onklaar te maken’. Best een mond vol. Cyberaanvallen 
kunnen in verschillende soorten en maten voorkomen. Hierbij 
valt te denken aan een computervirus, phishing, of, zoals re-
centelijk bij de Universiteit Maastricht het geval was, een hack.

Het doel van een cyberaanval is ook lang niet altijd hetzelfde. 
Bij het onklaar maken van computersystemen kan bijvoor-
beeld het doel zijn de communicatie te belemmeren binnen 
een organisatie of tussen twee partijen. Ook kan een cyber-
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aanval worden uitgevoerd via allerlei kanalen, zoals servers, 
websites en computers. Door al deze verschillende smaken 
cyberaanvallen variëren de gevolgen van zo’n aanval nogal. 
Deze zijn immers afhankelijk van het type aanval en voor welk 
doel de aanval is ontworpen.

Ransomware
De cyberaanval op Universiteit Maastricht was een aanval met 
ransomware. Ransomware, of gijzelsoftware, versleutelt de 
bestanden op iemands computer waardoor deze vaak totaal 
onbruikbaar worden. Als een computer eenmaal is gegijzeld, 
kun je er weinig meer aan doen. Slachtoffers kunnen dan pas 
weer bij hun bestanden wanneer zij losgeld betalen. Rans-
omware komt meestal je computer binnen door middel van 
e-mails die verspreid worden door hackers. Hackers versturen 
berichten naar een enorme lijst adressen van mensen over de 
hele wereld of binnen een organisatie. Deze e-mails bevatten 
een bijlage, waarin een kwaadaardig programma is verstopt. 
Zo'n bijlage kan er op allerlei manieren uitzien. Hackers zorgen 
ervoor dat de gijzelsoftware moeilijk herkenbaar is. Vaak wordt 
in de e-mail gevraagd om bijvoorbeeld een wachtwoord te 
wijzigen of een prijs te verzilveren. Om dat te doen, moet je 
op een link klikken. Maar als je dat doet, is het raak: de rans-
omware installeert zich ongemerkt op je computer. 

Wat is er gebeurt in Maastricht?
Volgens computerbeveiligingsbedrijf Fox-IT, dat betrokken 
was bij het onderzoek naar de aanval, ging het mis op 15 ok-
tober. De systemen van de universiteit werden binnengedron-
gen door cybercriminelen nadat iemand op een laptop een 
phishingmail had geopend en hierin een link had aangeklikt. 
Het bericht was volgens het bedrijf vrijwel niet van echt te 
onderscheiden. De daaropvolgende anderhalve maand ging 
de hackgroep handmatig aan de slag. Omdat op zes servers 
specifieke beveiligingsupdates niet aanwezig waren, kregen de 
hackers steeds meer toegang tot het netwerk. Dit leidden er 
uiteindelijk toe dat op 21 november de hackers het volledige 
netwerk in handen hadden. De cybercriminelen schakelden de 
anti-virussoftware uit en legden op 23 december de boel plat. 
Uiteindelijk werden 267 servers van de universiteit versleuteld.

Fox-IT verdenkt een Oost-Europese hackgroep die de Rus-
sische taal spreekt, genaamd Grace-RAT (TA505), van de 
aanval. De hackers zijn sinds 2014 actief en gijzelen met name 
grote organisaties waardoor ze grote sommen losgeld kunnen 
vragen.

Wat te doen bij een cyberaanval?
"Het begint met onderzoek doen", zegt cybersecurityspecialist 
Frank Groenewegen van Fox-IT tegen RTL-nieuws. "Breng 
direct in kaart wat er aan de hand is, welke data niet langer toe-
gankelijk is en vooral: hoe zijn de aanvallers binnengekomen?" 

Tevens is het belangrijk om te onderzoeken om wat voor soort 
ransomware het gaat, of er nog (niet-bereikte) back-ups zijn 
en of de hackers nog steeds controle over het netwerk kun-
nen uitoefenen. "Doe je dat niet, kan het een week later zo 
weer gebeuren."

Bij een cyberaanval schakelen veel bedrijven slechts hun 
bekende IT-dienstverlener in. "Maar dat moet je meer zien 
als de huisarts. Die moet je altijd doorverwijzen naar een 
IT-specialist, die wel weet hoe je moet reageren op de vele 
verschillende vormen van ransomware. Schakel zo snel mo-
gelijk een specialist in en ga niet zelf zitten rommelen. Dan 
verlies je kostbare tijd en kun je cruciale sporen en oplossingen 
wissen." Groenenwegen geeft nog advies over wat bedrijven 
kunnen doen ter voorbereiding. "Standaard op papier zetten: 
stel dat dit gebeurt, wie ga ik dan bellen? En welke back-ups 
heb ik allemaal? Dan ben je bij een aanval veel sneller weer 
operationeel."

Bij een cyberaanval is het niet aan te raden dat bedrijven zelf 
met de gijzelaars gaan onderhandelen. "Geen enkele organi-
satie moet zelf gaan onderhandelen", zei Marco Zannoni, die 
namens het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement 
trainingen geeft aan bedrijven en organisaties die zijn verwik-
keld in een veiligheidscrisis, in een interview met RTL-nieuws. 
"Natuurlijk wil iedereen een aanval zo snel mogelijk stoppen. 
Maar zeker als grotere organisatie kun je soms beter wachten 
en is de tactiek om samen met een expert zo veel mogelijk 
informatie in te winnen."

Wat betreft het betalen van losgeld stelt Groenewegen: "Je 
moet nooit betalen, is het standaardantwoord. Dan houd je het 
businessmodel van deze criminelen in stand." Dit uitgangspunt 
is echter niet altijd de beste manier van handelen, vervolgt hij. 
"Er zijn soms situaties waarin je offline of in de cloud echt geen 
enkele back-up hebt van je belangrijkste data. En waarin ook 
specialisten geen oplossingen hebben. In dat geval kan er maar 
één iemand beslissen binnen een bedrijf: is deze data kritiek 
genoeg om te betalen? En dat is de eigenaar."
Aangaande een uitkering van een cyberverzekering na het 
betalen van losgeld stelt Groenewegen: "Soms heb je geen 
andere optie, maar ik zou nooit blindelings betalen of losgeld 
laten uitkeren. Als we dat met z'n allen doen wordt rans-
omware een nog veel groter probleem en zorg je ervoor dat 
misdaad loont."  Groenewegen vindt dan ook dat verzekeraars 
moeten stoppen met het lukraak vergoeden van losgeld. Hij 
wil voorkomen dat verzekeren de meest voor de hand liggende 
optie wordt. Bovendien heb je ook bij betalen of laten uitkeren 
geen volledige garantie. Zannoni: "Soms krijg je de data alsnog 
niet terug. En als dat wel zo is, blijkt dat je chantabel bent. Wie 
zegt je dat aanvallers dan niet terugkomen?"

Het losgeld 
We weten ondertussen dat de Universiteit Maastricht wel 
losgeld heeft betaald aan de hackers. Bijna twee ton, 197.000 
euro om precies te zijn. De universiteit besloot het losgeld 
te betalen, omdat het weken zou duren om alle gehackte 
systemen weer up-and-running te krijgen. "De schade voor 
de studenten, wetenschappers en medewerkers zou dan 
nauwelijks te overzien zijn", aldus de universiteit. 

De keuze om het losgeld te betalen, is altijd omstreden. Ook 
in dit geval, verbaasde verschillende mensen. De D66 heeft 
minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om ophelde-



12 JURIST in BEDRIJF

ring gevraagd over het betalen van losgeld bij ransomware 
door publieke instellingen. Minister Ingrid van Engelshoven 
(Onderwijs, D66) had namelijk de Universiteit Maastricht 
ontraden losgeld te betalen aan de hackers. Op kamervragen 
reageerde van Engelshoven: “Het is de eigen beslissing van het 
college van bestuur van de Universiteit Maastricht geweest om 
het losgeld te betalen.” Op de vraag of Van Engelshoven de 
consequenties voor onderwijs en onderzoek acceptabel vond, 
antwoordde een woordvoerder van het ministerie van Onder-
wijs maandag dat het standpunt van het kabinet ‘helder’ is. 
“Geen geld betalen aan criminelen.” De universiteit Maastricht 
heeft daar een eigen afweging in gemaakt, benadrukt een 
woordvoerder van het ministerie. De Universiteit Maastricht 
toonde begrip voor het kabinetsstandpunt. “De Rijksoverheid 
kán geen ander standpunt innemen, dat begrijpen we,” zei een 
woordvoerder van de universiteit maandag. “We hebben een 
eigen beslissing moeten maken. De aversie van de universiteit 
om te betalen heeft alles te maken met die morele afweging. 
Maar uiteindelijk was er geen andere keuze.”

Na betaling kreeg de universiteit een decryptiesleutel en 
kwamen IT-systemen langzaam weer online. De circa twee ton 
losgeld kwam niet uit het budget voor onderwijs en onderzoek, 
bevestigt de woordvoerder desgevraagd. “In ieder geval de 
initiële kosten en het losgeld zijn gedekt vanuit de verkoop van 
een bedrijf dat onder de holding van de Universiteit Maastricht 
viel.” Of alle kosten van de hack door de verkoop gedekt kun-
nen worden, is nog niet bekend.

Zijn er nu nog gevolgen? 
Kamerleden wilden na de geslaagde cyberaanval ook weten 
of de rest van de beveiliging van de onderwijssector op orde 
was. Onderwijsinstellingen gaven hun eigen IT-beveiliging in 
2019 een 6,3, bleek eerder deze maand uit een enquête onder 
leden van SURF, de overkoepelende IT-organisatie van de 
onderwijssector. Een jaar eerder gaven ze zichzelf een 5,5. “Op 
basis van deze uitkomsten kan worden gesteld dat er, ondanks 
vooruitgang, bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen nog 
ruimte is voor verdere verhoging van de cyberweerbaarheid.”

Ook Van Engelshoven ziet ruimte voor verbetering. Voor 
deze zomer komt de hoger onderwijssector met een plan 
“waar de hele sector mee aan de slag gaat om het gewenste 
ambitieniveau te bereiken”, schrijft ze. “Onderwijsinstellingen, 

en met name universiteiten, moeten zich realiseren dat zij 
een interessant doelwit vormen voor criminele organisaties 
en statelijke actoren vanwege de maatschappelijke impact, 
economische bijdrage, innovatie en onderzoek data die een 
belangrijke waarde vertegenwoordigen.”

En de gevolgen voor de Universiteit Maastricht? 
Volgens de website van de Universiteit Maastricht zijn vijf we-
ken na de cyberaanval haast alle systemen weer te gebruiken. 
Voor de studenten is het slechts nog niet mogelijk om ‘study/ 
meeting rooms’ te reserveren. Ook support en onderwijzend 
personeel kunnen nog geen kamers reserveren. Onderzoekers 
aan de universiteit ondervinden nog ietwat meer obstakels. Zij 
kunnen bijvoorbeeld nog steeds hun persoonlijk profiel niet 
bewerken. Ten gevolge van de cyberaanval waren alle stu-
denten en medewerkers verplicht hun wachtwoord te veran-
deren. Daarnaast kunnen studenten een clementiecommissie 
contacteren als zij obstakels in hun studievoortgang hebben 
ervaren door de cyberaanval. Verschillende studenten heb-
ben bijvoorbeeld al uitstel van hun scriptiedeadline gekregen. 

De strafbaarheid 
Dergelijke software wist geen gegevens maar versleutelt 
ze, zodat ze onbruikbaar zijn totdat de juiste sleutel wordt 
ingevoerd. De verspreider van deze software geeft de sleutel 
pas af nadat de eigenaar van de gegevens heeft betaald. De 
gegevens worden dus als het ware in gijzeling genomen tot het 
losgeld is betaald. Dit valt onder "ontoegankelijk maken van 
gegevens" en is daarom strafbaar (art. 350a lid 1).

Meestal zal gijzelsoftware worden verspreid via een virus of 
worm. Een worm is een programma dat zichzelf verspreidt, 
bijvoorbeeld door een kopie van zichzelf op elke gedeelde 
harde schijf op hetzelfde netwerk te installeren. Een worm 
is daarnaast geprogrammeerd om een bepaalde actie uit te 
voeren, zoals het installeren van een achterdeur op geïnfec-
teerde systemen zodat die door de verspreider van de worm 
kunnen worden gecontroleerd. 

Wanneer de gijzelsoftware zich verspreid via een virus of worm 
is deze vorm van malware strafbaar onder art. 350a lid 3. Dit kan 
maximaal vier jaar cel opleveren, en bovendien kan de verdachte 
dan in voorlopige hechtenis worden genomen.
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"TBS EN MISDRIJVEN, 
DICHTERBIJ DAN JE DENKT"

Door: Sammy Keydener

Je hoort het wel vaker. Een veroordeelde van een zwaar 

misdrijf die tbs krijgt opgelegd. Ook hier in Maastricht 

zijn er gevallen waarbij tbs om de hoek kwam kijken. In 

2017 heeft er een steekpartij plaatsgevonden met als 

gevolg twee doden. Voorts heeft op 12 maart 2019 de 

rechtbank Limburg een 38-jarige Syriër veroordeeld tot 

een 24-jarige gevangenisstraf met tbs. Wat was er aan de 

hand in deze zaak en waarom is er tbs opgelegd? 

Wat is tbs?
Tbs staat voor terbeschikkingstelling, een persoon wat tbs 
krijgt opgelegd wordt ter beschikking gesteld van de staat. Het 
is een maatregel die de rechter kan opleggen met als doel om 
de samenleving te beschermen als iemand een misdrijf heeft 
gepleegd waarbij hij leed aan ‘een gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens’, waarbij vrees 
op herhaling reëel is. Hierbij kan er gedacht worden aan een 
persoon met psychoses die stemmen hoort of iemand die een 
gebrekkige opvoeding heeft gehad. In de meeste gevallen is er 
sprake van een psychose of een persoonlijkheidsstoornis. De 
stoornis of psychose moet worden behandeld zodat er geen 
herhaling op kan treden. 

Tbs wordt vaak opgelegd omdat de recidivecijfers na een tbs-
opname veel positiever zijn dan na een lange gevangenisstraf. 
Bij een tbs-opname wordt de tbs’er persoonlijk gevolgd en 
wordt er een persoonlijke behandeling opgesteld, wat vaak 
niet gebeurt wanneer er een gevangenisstraf wordt opgelegd. 

Wanneer kan tbs worden opgelegd?
Tbs kan enkel worden opgelegd wanneer de verdachte een 
misdrijf heeft gepleegd waar minstens 4 jaar gevangenisstraf 
op staat of een misdrijf heeft gepleegd dat speciaal wordt 
genoemd in de wet. De verdachte heeft het misdrijf (mede) 
begaan terwijl er sprake was van ‘een gebrekkige ontwikke-
ling of ziekelijke stoornis’. De maatregel is noodzakelijk om 
de veiligheid van anderen en de maatschappij te beschermen. 

Een rechter legt gemiddeld 165 keer per jaar tbs op. Dit is een 
redelijk laag getal in verhouding met de aantal geweldsde-
licten. In verhouding met het aantal geweldsdelicten met 
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"De rechter kan ook tbs opleggen wanneer dit 
niet geëist wordt door de officier. "

‘een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis’ is dit getal 
redelijk hoog. Het afgelopen jaar, in 2019, heeft de rechter maar 
liefst 218 keer tbs opgelegd.
De rechter kan ook tbs opleggen wanneer dit niet geëist wordt 
door de officier. De rechter bewaakt namelijk de veiligheid van 
de verdachte en van de samenleving. 
Voordat een tbs’er volledig wordt vrijgelaten moet de rechter 
er zeker van zijn dat er geen gevaar meer dreigt. Dit is moeilijk 
in te schatten en daarom worden er niet veel tbs’ers volledig 
vrijgelaten.

Hoe wordt het duidelijk of de verdachte lijdt aan een zie-
kelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling?
De rechter heeft de bovenhand in het bepalen of de verdachte 
lijdt aan een ziekelijke stoornis of een gebrekkige ontwikke-
ling. De rechter laat zich adviseren na onderzoek door twee 
deskundigen. Dit is altijd een psychiater en meestal een psy-
choloog. Er kan een lopend onderzoek plaatsvinden, maar de 
rechter kan ook beslissen dat een klinische observatie nodig 
wordt geacht. In het laatste geval verblijft de verdachte zes 
weken in het Pieter Baan Centrum. Na deze zes weken kan er 
nog eens een verlenging van zes weken opgelegd worden, 
indien er onduidelijkheden zijn. De onduidelijkheden kunnen 
zich uiten in het niet meewerken waardoor er een onduidelijk 
beeld wordt geschept, het hebben van meerdere complexe 
problemen of wanneer iemand verdacht wordt om met andere 
samen te hebben gewerkt. Er vindt een observatie plaats waar 
er gekeken wordt hoe de verdachte met andere gedetineerden 
en andere medewerkers in het Pieter Baan Centrum omgaat. 
Dit geeft een beeld van hoe de verdachte functioneert in een 
groep met triggers. 

De verdachte weigert mee te werken aan het onderzoek, 
wat nu?
Het is aan de verdachte om wel of niet mee te werken aan het 
onderzoek. In Nederland is er namelijk sprake van het nemo-
tenetur beginsel. Dit beginsel houdt in dat een verdachte niet 
mee hoeft te werken aan zijn of haar eigen veroordeling. Dat 
de verdachte een keuze heeft om niet mee te werken, houdt 
niet in dat de verdachte niet naar het Pieter Baan Centrum 

gestuurd kan worden. Wanneer de verdachte zich verzet tegen 
het invullen van testformulieren is er nog altijd de optie om te 
observeren. De rechter heeft ook de mogelijkheid om tbs op 
te leggen zonder deskundigenrapport, dit vloeit voort uit de 
wet. De rechter stelt de tbs dan vast op basis van medische 
gegevens, de observatie, de inhoud van het dossier en, indien 
ze er zijn, oudere rapporten. 

Moet de rechter zich aan het deskundigenrapport houden?
De rechter heeft de mogelijkheid om af te wijken van het des-
kundigenrapport. De rechter moet de stoornis vaststellen, ook 
indien er geen vaststelling heeft plaatsgevonden door de des-
kundigen. De rechter verkeert in de positie waarbij hij degene 
met stoornis en de veiligheid van anderen moet vaststellen en 
beoordelen. Indien er een gevaar dreigt, wordt tbs opgelegd. 

Tbs met voorwaarden, hoe zit dat nu?
Wanneer er tbs met dwangverpleging wordt opgelegd, wordt 
de veroordeelde naar een tbs-kliniek gebracht. Naast tbs 
met dwangverpleging is er ook de mogelijkheid om tbs met 
voorwaarden op te leggen. De veroordeelde moet zich dan aan 
verschillende voorwaarden houden. Voorwaarden wat gesteld 
kunnen worden zijn verplichte medewerking aan een behan-
deling of stoppen met alcohol- en/of drugsgebruik. Tbs met 
voorwaarden wordt meestal opgelegd wanneer de delicten 
niet te zwaar zijn, wanneer de veroordeelde ook inzicht heeft 
in zijn ziekte en als er bereidheid (en het vertrouwen) is om 
de voorwaarden na te leven. Wanneer hier niet aan voldaan 
kan worden, wordt tbs met dwangverpleging door de rechter 
opgelegd. 

Wanneer eindigt tbs?
Wanneer tbs eindigt verschilt per geval. Wanneer er tbs met 
dwangverpleging is opgelegd vanwege een geweldsdelict 
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komt diegene nooit opeens vrij. Terugkeer in de samenleving 
wordt stap voor stap gedaan in verschillende vormen en ver-
schillende soorten verlof. 

Allereerst kan de tbs’er alleen onder begeleiding het terrein, 
waar de kliniek zich bevindt af, daarna wordt er gekeken of de 
tbs’er meer bewegingsvrijheid aankan. Dit wordt gedaan zodat 
de kliniek kan zien hoe de tbs’er omgaat met zijn verkregen 
vrijheid en hoe hij op verschillende prikkels en conflicten 
reageert. Dit wordt van dichtbij opgevolgd door de kliniek. 
Tijdens een verlofperiode wordt gekeken of de behandeling 
van de tbs’er een positief resultaat heeft.

Wanneer de behandeling een positieve invloed heeft en de 
rechter oordeelt dat de tbs’er geen gevaar voor anderen en 
de maatschappij meer is, zal de tbs voorwaardelijk worden 
beëindigd. De tbs’er wordt hierna geholpen door speciaal 
opgeleide reclasseringswerkers zodat er sprake is van een 
veilige terugkeer in de maatschappij voor de zowel de voor-

toerekeningsvatbaar te verklaren. De rechter heeft dit advies 
niet gevolgd. De achterliggende reden is dat de rechter van 
oordeel was dat de man de psychose aan zichzelf te danken 
had door het gebruik van pillen en cannabis. Door het gebruik 
van deze pillen en cannabis begon de man demonen te horen 
en te zien. De pillen werden later door hem beschreven als 
illusie opwekkende pillen. 

In de rechtszaak tegen de man had de officier een 18-jarige 
gevangenisstraf en tbs geëist. De rechter heeft echter een 
hogere straf opgelegd. De rechter is tot deze staf gekomen 
gelet op het aantal zeer ernstige strafbare feiten, het schok-
kende karakter van zijn daden, het leed dat hierbij kwam kijken 
en de persoonlijke omstandigheden van de dader. Uiteindelijk 
heeft de man een 24-jarige gevangenisstraf met tbs opgelegd 
gekregen. 

Conclusie
Of een persoon dus tbs krijgt opgelegd of niet ligt in de handen 
van de rechter. De rechter heeft de beslissende rol waarbij hij 
vrijstaat zijn eigen keuze te maken en hierbij ook af te wijken 
van het deskundigenrapport. De rechter heeft rondom tbs 
een grote rol. Of er sprake is van beëindiging, wordt per geval 
gekeken. De rechter moet in elk scenario onderzoeken of de 
verdachte een gevaar is voor zichzelf en voor de maatschappij. 
Om te kijken of een verdachte aan een ziekelijke stoornis of 
gebrekkige ontwikkeling lijdt, wordt er vaak hulp van deskun-
digen ingeschakeld. Er worden dan verschillende onderzoeken 
gedaan om te kijken hoe de verdachte op prikkels reageert en 
hoe de verdachte zijn plaats in de samenleving inneemt. Een 
verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling 
maar kan ondanks zijn tegenwerking toch naar het Pieter Baan 
Centrum gestuurd worden ter observatie. De rechter is vrij om 
mee te gaan met de uitkomst van het deskundigenrapport. 
Er zijn gevallen waar tbs’ers uiteindelijk volledig vrijkomen. Er 
wordt gekeken of er vooruitgang wordt geboekt. Wanneer dit 
het geval is krijgt de tbs’er stapje voor stapje meer vrijheden. 
Als de rechter beslist dat de tbs’er geen gevaar voor zichzelf 
of voor de samenleving meer is wordt de tbs voorwaardelijk 
geëindigd. 

"Tbs wordt vaak opgelegd omdat de 
recidivecijfers na een tbs-opname veel positiever 

zijn dan na een lange gevangenisstraf. "

malige tbs’er als voor de maatschappij. De tbs’er blijft onder 
het toezicht staan van de reclasseringswerkers. Er zit geen 
vaste tijd aan de voorwaardelijke beëindiging, deze kan steeds 
verlengd worden met een of twee jaar.

Is er de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij tbs?
Er is een mogelijkheid om in hoger beroep te gaan wanneer 
er tbs wordt opgelegd. Het gerechtshof zal de strafzaak op-
nieuw beoordelen. Hoger beroep is ook mogelijk wanneer er 
verlenging van de tbs wordt opgelegd. Hoger beroep bij ver-
lenging wordt doorgestuurd naar de penitentiaire kamer van 
het Arnhemse gerechtshof. Deze kamer is speciaal uitgerust en 
opgeleid om over zo’n soort zaken te beslissen. Naast rechters 
zitten er ook psychologen en psychiaters. 

24-jarige krijgt gevangenisstraf met tbs 
Op 12 maart 2019 heeft de rechtbank Limburg een 38-jarige 
Syriër veroordeeld tot een 24-jarige gevangenisstraf met tbs. 
De 38-jarige Syriër heeft op 14 december 2017 twee mensen 
gedood en twee anderen proberen te doden. Eerder die avond 
heeft de man een ander mishandelend. Naast de steekpartij 
en mishandeling op 14 december, was hij ook al veroordeeld 
voor een mishandeling en zware mishandeling wat eerder dat 
jaar hebben plaatsgevonden. 

Uit de feiten van december 2017 bleek dat de 38-jarige man 
in een psychose verkeerde. De man heeft zijn slachtoffers 
om het leven gebracht op een gruwelijke wijze doormiddel 
van verschillende messteken. Hierna is hij naar het familiehuis 
gegaan waar hij nog een slachtoffer heeft veroorzaakt, die 
overleed aan haar verwondingen. Diezelfde avond heeft hij nog 
twee slachtoffers verwondt die het overleefd hebben omdat 
de dader op de vlucht is geslagen. Het Pieter Baan Centrum 
adviseerde om deze reden de rechter ook om de man on-
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GREEP UIT DE WEEK VAN
Noa van Poppelen 

Stage bij Lexence Advocaten & Notarissen

Tijdens mijn bestuursjaar bij JFV Ouranos heb ik het genoegen 
gehad om met veel verschillende kantoren in contact te ko-
men en zo dus ook met Lexence Advocaten & Notarissen. Na 
veel leuk contact met hen gehad te hebben tijdens dat jaar en 
daarna, mocht ik in de periode november en december van het 
afgelopen jaar stage lopen op de sectie ondernemingsrecht – 
transacties in Amsterdam.

Mijn naam is Noa van Poppelen en ik heb in januari mijn ba-
chelor European Law school met minor Rechtsgeleerdheid 
afgerond aan Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Maastricht. 
In de bachelor krijg je eigenlijk maar één vak over het onder-
nemingsrecht, maar al snel werd het me duidelijk dat dat er 
eigenlijk niet toe doet. De transactiepraktijk leer je niet tijdens 
je studie, maar dat leer je door te doen. 

Mijn kantoordag begint altijd rond een uurtje of 9 bij het kof-
fiezetapparaat in de pantry op de verdieping. Er wordt gepraat 
over het weekend of andere leuke dingen die gaan komen of 

zijn geweest, terwijl mensen binnen lopen en koffie of thee 
pakken. Dan start ik mijn computer op en begin ik met het 
lezen van mijn mail. Mijn mail bestaat grotendeels uit updates 
van lopende zaken, interne mail met opdrachten of feedback 
van mijn opdrachten en reacties van cliënten.

Op de afdeling transacties zijn we vooral bezig met aandelen-
transacties van ondernemingen en voor zo’n soort transactie is 
veel documentatie en onderzoek (‘Due Dilligence’) vereist. Dat 
is dan ook waar ik me vooral veel mee bezig houd, het nalezen 
van opgestelde contracten en onderzoek doen naar hoe on-
dernemingen in elkaar zitten. In het Due Dilligence onderzoek 
wordt beschreven waar de overnemende partij rekening mee 
moet houden in het target en welke vrijwaringen eventueel 
moeten worden opgenomen in de koopovereenkomst. De 
verkopende onderneming uploadt de documenten in een 
virtuele Data Room waar wij toegang tot kregen en dan kan 
het zoeken naar informatie beginnen. Al onze bevindingen 
worden verzameld in een Due Dilligence Rapport. 
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Iedere maandag hebben we om 12 uur teamoverleg waarin alle 
lopende zaken worden besproken en waarin iedereen vertelt 
hoe ze zitten in hun tijd. Ook ik vertel dus iedere maandag 
net voor de lunch waar ik mee bezig ben en of ik het druk 
heb of nog meer op me kan nemen. Daarna gaan we met z’n 
allen lunchen in het bedrijfsrestaurant, meestal eet ik met 
de afdeling maar één keer per week is de studentenlunch en 
dan lunchen we samen met alle stagiaires en werkstudenten.

Ook hebben we wekelijks een jurisprudentie bespreking, waarin 
twee ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsrecht 
worden besproken. Natuurlijk ben ook ik een keer aan de beurt 
tijdens mijn stage periode, maar met behulp van de profes-
sional support lawyer, is het geen enkel probleem en zelfs leuk 
om te doen. Tijdens mijn bespreking leg ik twee arresten uit, 
één op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en één 
over de uitleg van statuten. Na mijn uitleg wordt er nog even 
gediscussieerd over de gevolgen voor onze praktijk en krijg ik 
verschillende vragen, waarna iedereen weer aan het werk gaat. 

De rest van de dag bestaat uit calls of gesprekken met cliënten, 
waarin we overleggen hoe de transactie ervoor staat, wat wij 
nog van hen nodig hebben en wat wij verder nog moeten of 
zullen gaan doen. Ook schrijf ik regelmatig memo’s over hoe 
een specifiek juridisch vraagstuk in elkaar zit of met een advies. 
Rond een uurtje of vier drinken we met alle studenten vaak 
even koffie of lopen we een rondje. 

Een van de fijnste dingen aan werken bij Lexence vind ik het 
werken in kleine teams. Als een van de grotere advocaten-
kantoren doen ze grote zaken, maar door het werken in kleine 
teams, krijg je als student de kans om het hele proces mee te 
kijken. Het begint allemaal bij een kick-off meeting waarin 
onze cliënt de mogelijkheden voor een transactie met ons 
bespreekt, gevolgd door de eerste onderhandelingen tussen 
partijen. Daarna begint het opstellen van de documentatie om 
de intentie van de partijen vast te leggen, het onderzoek doen 
naar het target en het opstellen van de definitieve documen-
tatie. Als laatste wordt alles getekend, gevolgd door de closing 
van de transactie. Tijdens mijn stage heb ik alles verschillende 
keren kunnen zien, vanaf het allereerste gesprek tot de closing 
van een transactie. Dit laatste is natuurlijk het allerleukste van 
het proces, omdat je dan kunt zien waarvoor het team zo hard 
gewerkt heeft. Gedurende mijn stageperiode heb ik verschil-
lende keren de kans gehad om met een closing mee te gaan 
en na het harde werken is het de ultieme beloning om met de 
cliënt mee te proosten wanneer alles rond is. 

Ik kan altijd bij iedereen binnenlopen met vragen of om ge-
woon even een praatje te maken. Gedurende mijn stage zit ik 
bij veel verschillende advocaten op kantoor. Dit is niet alleen 
heel gezellig, maar ook heel leerzaam omdat iedereen toch 
zijn eigen zaken heeft lopen waar je dan in mee kunt kijken. Dit 
is ook een van de fijne dingen aan het werken in kleine teams; 
de open-deur cultuur.

Maar niet alleen het werk is belangrijk natuurlijk. Al is Lexence 
zeker een groot kantoor, de afdeling waarop ik werk is close 

en werkt fijn samen en als student mag je overal mee naar 
toe. Ik heb het geluk dat tijdens mijn stage het ‘transactie-
uitje’ en het jaarlijkse kerstfeest plaats vindt. Beide avonden 
komen alle medewerkers (advocaten, staf n studenten) van 
kantoor samen, om een leuke avond te hebben, met elkaar 
te eten – het kerstfeest was zelfs in het Amstelhotel! -  en 
elkaar informeel ook beter te leren kennen. Verder is er iedere 
woensdag de mogelijkheid om mee te doen aan de bootcamp. 
Ik doe regelmatig mee met wat anderen van mijn afdeling, 
het is de perfecte manier om halverwege de week sportief de 
dag af te sluiten. Ook is er iedere vrijdag een kantoorborrel 
in de kantoorbar om met elkaar de week af te sluiten en het 
weekend in te gaan. 

Om 18:00 uur eindigt mijn tagedag en door de verschillende 
taken die je door de dag heen uit voert, vliegt de dag voorbij. 
Het werken op de transactiepraktijk van Lexence is uitdagend 
en door de fijne samenwerking met iedereen, word ik enorm 
gemotiveerd om alles uit mijn stage te halen. Na stage ga ik 
buiten de woensdag om vaak zelf nog sporten bij een van de 
sportscholen bij Lexence in de buurt. In december heb ik ook 
nog een tentamen en in januari moet ik mijn scriptie inleveren 
dus daar ben ik ook vaak ’s avonds nog mee bezig is. Lexence 
geeft me hier gelukkig ook veel ruimte in. Rond 23:00 ga ik 
naar bed, zodat ik weer fris kan beginnen!
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HET VERDRAG VAN MAASTRICHT: 
DE GEBOORTE VAN EUROPA

Door: Jules Martens

‘Premier Lubbers verwacht dat de regeringsleiders van de EG 
zich binnen enkele jaren opnieuw rond de conferentietafel 
moeten scharen voor een verdere uitbreiding van de Euro-
pese integratie.’ luidt de eerste zin van de Leidse Courant 
van 8 februari 1992. Toenmalig premier Lubbers sprak hier 
over de ondertekening van het Verdrag van Maastricht, 
waarmee de Europese Unie werd opgericht. Met deze zin 
spreekt hij zijn vertrouwen uit in dit verdrag en hoopt hij 
op een verdere uitbreiding van de Unie. Hedendaags zijn er 
nog steeds vele voorstanders. Maastricht wordt ook wel ‘de 
geboorteplaats van Europa genoemd’. De krantenkoppen 
luiden echter ook wel eens anders. Niemand kan de Brexit 
zijn ontgaan en zowat elke dag beweert een populist wel 
dat Europa ons verraadt. Waarom zijn zoveel mensen on-
tevreden over de invloed vanuit Europa? Is er wel voldaan 
aan de doelstellingen van het Verdrag van Maastricht? Om 
hierachter te komen is het van noodzakelijk belang om de 
voorgeschiedenis van het verdrag te bekijken, alsmede de 
kernpunten die het verdrag betrachtte te behalen. 

Geschiedenis
Na de Tweede Wereldoorlog was er in Europa een enorme 
hunkering naar vrede. De politieke leiders van dat moment 
waren van mening dat een zekere mate van afhankelijkheid 
van elkaar hiervoor zou zorgen. De ratio hierachter was dat 
een land een ander land niet zou aanvallen, als ze wat van 
elkaar nodig hebben. Uit deze opvatting werd de Europese 
Gemeenschap van Kolen en Staal (hierna: EGKS) opgericht, 
met als doel Europa economisch en politiek te verenigen. De 
productie van kolen en staal werd onder een gemeenschap-
pelijke autoriteit geplaatst, waar hiervoor elk land dat nog voor 
zichzelf regelde. De staten die bij deze gemeenschap hoorden 
waren België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Ne-
derland. De gemeenschap diende zijn doel en in 1957 kwam er 
zelfs nog een Europese Economische Gemeenschap (hierna: 
EEG), die zorgde voor een nog intensievere economische sa-
menwerking. Zo werden er onder andere geen douanerechten 
meer geheven bij onderlinge handel tussen de lidstaten. In de 
jaren ’70 werd de EEG uitgebreid met Denemarken, Ierland en 
het Verenigd Koninkrijk. In deze jaren vielen ook de laatste 
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rechtste westerse dictaturen, zoals die van Salazar in Portugal 
en generaal Franco in Spanje. Ook deze landen zouden zich 
later aansluiten, waarmee Europa steeds meer een grootmacht 
werd en dus ook meer invloed kregen. In 1986 wordt de Eu-
ropese Akte ondertekend, die moest zorgen voor een interne 
markt in Europa. Natuurlijk werd er al wel samengewerkt op 
economisch gebied, maar aangezien de lidstaten nog steeds 
allemaal hun eigen regels hadden, was dit nog terughoudend. 
Tot nu toe waren er slechts landen uit West-Europa lidstaat 
geworden, maar dat veranderde toen in 1989 de Berlijnse muur 
viel. Allereerst werden West- en Oost-Duitsland herenigd. 
Daarna stortte het communisme volledig in in Oost-Europa. 
De Europeanen worden hiermee steeds nauwer met elkaar 
betrokken en hoefden niet meer te vrezen voor tegenstrijdige 
opvattingen vanuit het Oosten. Men voelde dat de tijd rijp was 
voor een interne markt waarin vrijheid van goederen, personen, 
diensten en geld centraal zouden staan.

eerste, het creëren van een eenheidsmunt en de criteria voor 
het gebruik hiervan. Deze maatregel werd in drie stappen 
ingevoerd. Eerst werd het kapitaalverkeer geliberaliseerd, 
daarna moest het nationaal economisch beleid van lidstaten 
geconvergeerd worden (d.w.z. dat de nationale stelsels naar 
elkaar toe moesten groeien en op elkaar moesten inspelen) en 
tenslotte moest er één enkele munt worden ingevoerd samen 
met het oprichten van de Europese Centrale Bank (hierna: 
ECB). Dit moest stapsgewijs gebeuren. De munt moest uiterlijk 
voor de eeuwwisseling worden ingevoerd, wat veel tijdsdruk 
en debat met zich meebracht. De ECB zou criteria vaststellen 
betreffende inflatie, niveaus van staatsschuld, rentetarieven 
en wisselkoersen waaraan landen moesten voldoen voordat 
ze deze eenheidsmunt mochten invoeren. Deze munt zou de 
‘euro’ gaan heten. Natuurlijk bracht het idee van een eenheids-
munt kritiek met zich mee. Dit zou er namelijk voor zorgen 
dat landen nog meer afhankelijk van elkaar werden en aan 
eigenheid zouden inboeten. Vooral het Verenigd Koninkrijk 
was hier erg op tegen. Zij waren bang dat hierdoor hun eigen 
markt aan kracht zou verliezen. Daarom werd er voor hun 
een uitzondering gemaakt, net zoals voor Denemarken. Zij 
mochten hun eigen munt behouden. 

Overige doelstellingen
De buitenlands politiek alsmede de justitiële- en veiligheids-
pijler bracht een aantal nieuwe beleidslijnen met zich mee. 
Er werd bepaald dat de EU voor trans-Europese netwerken, 
industriebeleid, consumentenbescherming, onderwijs en 
beroepsopleiding, jeugdzaken en cultuur verantwoordelijk-
heid zou krijgen. Er werd zo een bepaalde sociale controle 
vanuit de EU over de lidstaten gecreëerd. Hierdoor zorgde de 
EU voor het stimuleren van werkgelegenheid, het verbeteren 
van leef- en werkomstandigheden en het bieden van sociale 
bescherming voor zwakkeren. Dit was voor veel inwoners van 
lidstaten een belangrijk gegeven, aangezien het niet in elk 
land vanzelfsprekend was dat er zoveel gedaan werd voor de 
zwakkere partij. We moeten niet vergeten dat Europa in 1992 
nog een continent in vorming was, waar grenzen veranderden 
en de koppen niet per se dezelfde kant opstonden. Er werd 
nog vaak naar het eigen beleid gekeken, zonder te controleren 
of andere landen de zaken wel goed aanpakten. Door deze 
sociale controle vanuit Europa voelden vele burgers zich meer 
gewaardeerd. Daarnaast werd er nog een belangrijke maatre-
gel ingevoerd voor de burgers van de EU: het creëren van een 
Europees burgerschap. Sinds het Verdrag van Maastricht heeft 
elke ingezetene van de EU het recht om overal in de EU te rei-
zen en te verblijven. Denk alleen al aan de vele internationale 
studenten in Maastricht. Dat zij hier zonder problemen kunnen 
verblijven en studeren komt door dit verdrag. 

Kritiek op het verdrag
Voor veel landen klonk een verdere integratie als muziek in 
de oren. Neem een land als Nederland. Dit is een land dat op 
zichzelf klein is en geen grote rol speelt op het wereldtoneel, 
maar door middel van handeldrijven toch erg groot geworden 
is. De haven van Rotterdam (en daarmee de Nederlandse 
economie) dankt zijn enorme succes aan het feit dat goederen 
etc. zonder import- en exportheffingen vanuit en naar de rest 
van de EU vervoerd konden worden. Maar toch is er door de 
jaren heen veel kritiek geweest op de Europese Unie en op 
hetgeen wat in het verdrag van Maastricht is afgesproken. 

“Men voelde dat de tijd rijp was voor een interne 
markt waarin vrijheid van goederen, personen, 

diensten en geld centraal zouden staan.”

Economische eenheid
In 1992 kwamen politieke leiders naar Maastricht voor het 
ondertekenen van een van de belangrijkste verdragen van het 
Europa van nu. Met het Verdrag van Maastricht werd namelijk 
de Europese Unie (hierna: EU) opgericht. Hiermee werden 
verschillende Europese samenwerkingsverbanden met elkaar 
verbonden en ondergebracht in het raamwerk van één unie. 
Het verdrag had drie belangrijke pijlers: de economische pijler, 
de buitenlands politieke pijler en de justitiële- en veiligheids-
pijler. De economische pijler omvatte de traditionele activitei-
ten, werkzaamheden en besluitvormingsprocedures van de 
oorspronkelijke organisaties EGKS en EEG. Allereerst was van 
belang een basis leggen voor een economische en monetaire 
unie. In het verdrag werd bepaald dat EU-landen hun econo-
misch beleid gingen coördineren, met multilateraal toezicht 
hierop. Ook moest de financiële en budgettaire discipline van 
de EU gerespecteerd worden. Lidstaten waren nu gebonden 
aan regels van buitenaf. Dit zorgde ervoor dat er meer macht 
kwam te liggen bij het Europees Parlement. Daarnaast was 
een kernpunt, deze is vanzelfsprekend verbonden aan de 
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Het grootste voorbeeld hiervan is de Brexit. Het Verenigd 
Koninkrijk is op 31 januari jl. uit de EU getreden. Waarom? Le-
verde de EU niet louter voordelen op voor de lidstaten, zoals 
werd gedacht? Al sinds de toetreding tot de EEG in 1973 was 
de Britse bevolking verdeeld over Europa. De negatieve hou-
ding jegens Europa vloeit deels voort uit het imperialistische 
verleden, waar het Verenigd Koninkrijk een grootmacht was. 
Veel Britten weigerden om deze positie (of de schijn van deze 
positie) op te geven aan Europa. Ook komt het voort uit het 
feit dat het Verenigd Koninkrijk nooit bezet geweest is tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor is er nooit een dusda-
nige drang naar samenwerking en vrede geweest, die andere 
landen wel hadden. Evenmin is het Verenigd Koninkrijk wel 
lange tijd lid geweest. Ze heeft ook het verdrag ondertekend. 
Toen in 2004 veel landen uit het Oostblok toetraden tot de 
EU, kwamen er veel immigranten vanuit deze landen naar 
het Verenigd Koninkrijk. Dit kon door de open grenzen waar 
de EU zijn kracht uithaalt. Deze immigranten deden veel laag 
betaald werk. Hierdoor kreeg de arbeidersklasse een afkeer 
tegen de immigranten én werd het anti-Europa gevoel weer 
aangewakkerd. Zonder de EU was dit namelijk niet gebeurd. 

verzwakt. Aan de andere kant kan dit ook een positief gevolg 
met zich meebrengen. De Britten stemden namelijk vaak tegen 
de plannen van de EU. Het wegvallen van hun stem zou juist 
kunnen leiden tot een ontwikkeling van de EU.

Beschouwing 25 jaar later
Dat de meningen van lidstaten verdeeld zijn is duidelijk. Het is 
echter ook interessant om de opvattingen van mensen mee 
te nemen die de situatie objectief bekijken. In een interview 
van de universiteit Maastricht gaf hoogleraar Europees recht 
Bruno de Witte zijn mening op de dag dat het Verdrag 25 jaar 
eerder was ondertekend. Hij vindt de kern van het verdrag, de 
economische en monetaire unie, controversieel. An sich leek 
het volgens hem een goed idee, maar de uitvoering is niet goed 
geregeld. Op gebied van migratie, strafrecht en politie zouden 
er door de samenwerking wel positieve resultaten zijn geboekt. 
Zo noemde hij het voorbeeld van de aanslagpleger in Berlijn. 
Die was door Europa gereisd, via Nederland, België en Frankrijk 
in Italië terechtgekomen en daar neergeschoten. Dat is een 
goed voorbeeld hoe juist de Europese samenwerking heeft 
geleidt tot het oppakken van een crimineel, aldus De Witte.

“Maar toch is er door de jaren heen veel kritiek 
geweest op de Europese Unie en op hetgeen wat 
in het verdrag van Maastricht is afgesproken.”

“Sinds het Verdrag van Maastricht heeft elke 
ingezetene van de EU het recht om overal in de 

EU te reizen en te verblijven.”

Toenmalig premier David Cameron was bang dat anti-Europa 
partij (UKIP) hierdoor veel stemmen zou winnen. Daarom be-
loofde hij dat de Britse bevolking mocht stemmen over het 
wel of niet blijven in de EU middels een referendum. Hij won 
de verkiezingen, dus kwam er een referendum. Hierin stemde 
52% voor uit de EU stappen. De Brexit was een feit. Al klonk dit 
makkelijker gezegd dan gedaan. Men kan niet ontgaan zijn dat 
er eindeloos vergaderd is over wat dit nu precies zou inhou-
den. Uiteindelijk is besloten dat het Verenigd Koninkrijk onder 
andere geen deel meer uit zal maken van de douane-unie en 
de interne markt. Wat heeft dit voor gevolgen voor de EU? Ten 
eerste wordt handeldrijven met het Verenigd Koninkrijk een 
stuk lastiger. Wat de exacte gevolgen daarvan zijn, moeten 
nog blijken. Op politiek gebied zijn er ook gevolgen. Zo valt 
een van de grote 3 weg. Dit waren Frankrijk, Duitsland en dus 
het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor wordt het noordelijk blok 

Mission accomplished 
De Europese samenwerking komt allereerst dus voort uit een 
drang naar vrede. Dit kan gezien worden als een succes: sinds 
1945 hebben we nooit meer een oorlog van het kaliber Tweede 
Wereldoorlog meegemaakt. Juist door die periode van rust 
werd er gezocht naar meer. Europa moest een grootmacht 
worden. Met de EEG werd er al een markt gecreëerd die handel 
tussen de lidstaten stimuleerde, maar pas met het Verdrag van 
Maastricht en de daaruit voortvloeiende Europese Unie kwam 
er een interne markt die zorgde voor een economische en mo-
netaire eenheid. Er kwam één munt en het economisch beleid 
van de lidstaten werd gecoördineerd. Ook kwamen er beleids-
lijnen vanuit Europa, die zorgden voor een sociale controle 
voor de lidstaten. Deze waren nu gebonden aan maatregelen 
vanuit Europa, waardoor de burgers ook meer rechten konden 
ontlenen aan Europa. Denk aan het feit dat internationale 
studenten zonder problemen in Maastricht kunnen wonen 
en studeren. Europa werd door dit verdrag een grootmacht, 
wat zoals gezegd vele voordelen met zich meebracht. Maar, 
waar succes is zal ook kritiek komen. De Brexit is een feit en 
uit alle lidstaten blijven populistische tegengeluiden klinken. 
Desondanks heeft het verdrag een Europa gecreëerd waar we 
als Europees burger trots op kunnen zijn, zónder onze eigen 
nationaliteit te verloochenen.  
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STELLING: 
“Het is een goede zaak dat bedrijven en instellingen die 

onderhevig zijn aan een cyberattack de criminelen betalen om 
hun systemen weer werkend te maken.”

Daan ten Haaf
Master Sustainable Finance • 23 jaar

Voorheen waren het de markante Paul Newman en Robert 
Redford die met revolvers een bank overvielen, nu zijn het 
een stel anoniempjes uit Timboektoe die een compleet 
computersysteem platleggen. Het is allemaal wat minder 
charmant, maar niet minder effectief. Adviesbureau Accen-
ture rekende in 2019 uit dat de gemiddelde kosten voor een 
cybercrime en alle gerelateerde consequenties in rap tempo 
zijn gegroeid van $1.4 miljoen naar $13 miljoen per geval. 
Cijfers waar de bankovervaller in die goeie oude Western 
film nog niet van durfde dromen. Maar de groei in de gemid-

delde kosten is niet gek, zo laat Accenture zien. Het aantal 
cyber inbraken wereldwijd is de afgelopen vijf jaar namelijk 
gestegen met 65%. 

De Nederlandse regering adviseert in het geval van een 
cyberattack om vooral niet toe te geven aan de eisen van 
de hackers. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Gehackte bedrijven en instellingen hebben te maken met 
veel belanghebbenden waarmee rekening gehouden dient 
te worden. Neem nu de hack van Universiteit Maastricht. 
Nadat de knapste cyberkoppen van Nederland en omstreken 
bij elkaar zijn gekomen en zelfs zij geen uitweg meer zien, 
staat de instelling voor de volgende keuze: betalen, of het 
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risico lopen op nog meer schade voor de organisatie en haar 
belanghebbenden en mogelijk nog hogere kosten? Na het 
maken van een risico afweging zit er niets anders op dan te 
kiezen voor het eerste.

De revolvers van Newman en Redford in de film Butch Cassidy 
and the Sundance Kid konden simpelweg gestopt worden 
door als ‘law enforcer’ nog groter geschut te gebruiken. 
De enige manier om hackers tegen te houden is door de 
systemen in orde te hebben door de juiste IT investeringen 
te maken en met andere instellingen in gesprek te gaan 
over ervaringen en best practices. Met dat laatste heeft de 
Universiteit Maastricht na de hack een goede stap gezet. 

Selva Hilgers
Gezondheidswetenschappen • 20 jaar

Bedrijven die onderhavig zijn aan een cyberattack en crimi-
nelen betalen om hun systemen weer werkend te maken vind 
ik geen goede zaak. Niet alleen geeft het de criminelen nog 
meer ‘de touwtjes in handen’ in de situatie, ook stimuleert 
het de criminelen om dit nog eens te doen. 

Het schijnt in sommige gevallen goedkoper te zijn om de 
criminelen te betalen dan de gevolgen van chantage en 
daarmee de boete voor privacyschending te aanvaarden. Toch 
ben ik van mening dat het beter zou zijn de criminelen niet te 
betalen aangezien zij dan minder fysieke middelen hebben 
om hun aanvallen door te zetten, maar ook minder bereik en 
ervaring opdoen omdat dan de gehele situatie wordt stilge-
legd. Zo speel je niet volgens hun ‘boekje’ en wordt de kans 
op een fout aan de kant van de criminelen groter, waardoor 
ze sneller opgespoord kunnen worden.

Sterre Otten
European Public Health • 22 jaar

Het is een tweestrijdige kwestie om te bepalen hoe bedrijven 
om moeten gaan met een cyberattack. Alhoewel het gezegd 
zou kunnen worden dat criminelen gemotiveerd worden 
om door te blijven gaan met deze criminele acties als ze 
weten dat ze toch vrij makkelijk betaald worden, ben ik het 
eens met dat bedrijven de som betalen om systemen weer 
werkend te maken.

Als deze som niet betaald zou worden, zou dit ernstige ge-
volgen hebben. Het zou lang duren voordat bedrijven weer 
normaal kunnen functioneren, het zou mentaal zwaar zijn 
voor personeel om te weten dat hun werk verloren en mis-
schien zelfs onveilig is, en er zou alsnog veel geld verloren 
zijn door de grote achterstand die veroorzaakt zou worden. 
Bovendien betekent het niet dat criminelen opeens compleet 

zouden stoppen met deze acties als een bedrijf het een keer 
niet zou betalen. 

Wat bedrijven wel moeten doen, of ze slachtoffer zijn van een 
cyber attack of niet, is zich goed voorbereiden zodat zoiets 
niet weer zou kunnen gebeuren, en om constant back ups 
te maken van hun data. 

Aise de Pagter
Master in science • 27 jaar

In essentie is het geen goede zaak want daarmee laten we 
zien dat criminaliteit loont Hierdoor wordt dezelfde criminele 
groep of andere groepen gestimuleerd om soortgelijke prak-
tijken uit te voeren. Aan de andere kant heb je het perspectief 
van de instelling zelf. Elke dag dat zij geen toegang hebben 
tot gegevens verliezen ze geld en komt de beslissing uitein-
delijk neer op een kosten-baten analyse. Kan de instelling 
voor minder dan het geëiste bedrag binnen een overzich-
telijke tijd een oplossing realiseren, geniet deze optie de 
voorkeur. Zal echter de lange termijn schade, in kosten of tijd, 
groter zijn dan het geëiste bedrag, is voldoen aan de losgeld 
eis een te overwegen optie. Kortom vanuit een maatschap-
pelijk oogpunt is het niet wenselijk om aan de losgeldeis van 
cybercriminelen te voldoen, maar vanuit het oogpunt van 
individuele instellingen is het een zeer begrijpelijke optie.

Nieke Brüll
Gezondheidswetenschappen • 21 jaar
 
Natuurlijk wil je criminelen niet het idee geven dat zij door 
het hacken van grote instellingen gemakkelijk geld kunnen 
verdienen. Het moet worden voorkomen dat zulke dingen 
nogmaals gebeuren, maar de druk om bedrijven wel door 
te laten lopen weegt hier zwaar tegen op. Het is dus een 
afweging tussen de bedrijvigheid en het bestrijden van de 
cyber criminelen op grotere schaal voor toekomstige attacks. 
Het is een uiterst ingewikkelde kwestie waarbij vele dingen 
tegenover elkaar staan. In het geval van de Universiteit van 
Maastricht denk ik dat het een goede zaak is geweest de cri-
minelen te betalen. Het was van uiterst belang dat studenten 
door kunnen studeren en hun gegevens weer in veiligheid 
gebracht werden. Hierbij zie je dat privacy ook weer een rol 
speelt. Dat weegt zwaarder op tegen het niet ingeven in dat 
wat de criminelen willen. Dit moet dan worden opgepakt door 
de overheid en een andere oplossing voor worden gevonden. 
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GROETEN UIT KOPENHAGEN

Fleur Vinders

Over mezelf
Hoi! Ik ben Fleur Vinders, 20 jaar, en ben derdejaars 
rechtsgeleerdheid student. Wanneer je rechten stu-
deert, verwachten velen dat je meteen advocaat, 
rechter of officier van justitie wilt worden. Bij mij is dat 
echter niet het geval, want ik zou graag het bedrijfsle-
ven in willen na mijn studie afgerond te hebben. Waar 
veel studenten in het derde jaar van hun bachelor een 
stage lopen of keuzevakken volgen, wilde ik daarom 
graag iets anders doen en mijn kennis verbreden om-
trent het internationaal recht waar veel bedrijven mee 
te maken hebben. Vandaar dat een exchange op een 
universiteit met een breed scala aan internationale/
Europeesrechtelijke vakken voor mij de goede invulling 

was van je vrije keuze in het derde jaar!

Waarom universiteit van Kopenhagen?
Om eerlijk te zijn, zou ik eerst op exchange gaan naar 
Hong Kong, maar vanwege alle onrust door de protes-
ten daar, mocht dat avontuur helaas niet doorgaan. Sa-
men met de UM hebben we naar oplossingen gekeken, 
en gelukkig was er nog één plekje last minute vrijgeko-
men aan de universiteit van Kopenhagen (mijn tweede 
keuze). Zelf was ik nog nooit in Scandinavië geweest, en 
bovendien staat de universiteit van Kopenhagen hoog 
aangeschreven en heeft het veel opties met betrekking 
tot internationaal/Europeesrechtelijke vakken.
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Hoe is het systeem m.b.t. onderwijs? Verschilt dit 
met de UM?
Ik heb eerst een intensieve Deens cursus gevolgd van 
3 weken die aangeboden werd door de universiteit. Nu 
volg ik één vak: drafting and negotiating international 
contracts, en in maart komt daar nog EU environmen-
tal law bij. In Maastricht zijn we natuurlijk gewend aan 
het probleem gestuurd onderwijs, waarbij we in kleine 
groepen discussiëren over een casus met betrekking tot 
de stof. Hier is het wel ietsje anders, je hebt een klas van 
ongeveer 30 studenten, waarbij de docent zo goed als 
een college geeft en af en toe een vraag stelt. Verder 
heb je naast het lezen van de literatuur geen taken of 
schriftelijke opdrachten die je moet voorbereiden. Geen 
probleem als je dus een keertje geen tijd hebt om je 
voor te bereiden! 

Gemiddelde doordeweekse dag?
Het studentenleven in Kopenhagen is vrij relaxt. Ik heb 
nu 2 dagen per week school, met in totaal 5 uurtjes 
onderwijs. Wanneer het andere vak erbij komt, zal ik 
totaal 3 dagen per week naar de faculteit moeten en 
heb ik 10 uur bijeenkomst in totaal. Dit is qua contac-
turen ongeveer hetzelfde in Maastricht. Omdat je al-
leen je readings hoeft te doen, heb je relatief veel vrije 
tijd, waardoor je genoeg tijd hebt om leuke dingen te 
doen, zoals steden bezoeken, uitgaan of brunchen met 
vriendinnen. Wel is Kopenhagen een heel dure stad om 
te leven, en betaal je al vrij snel 8 euro voor een cap-
puccino. Daarom vind ik het altijd gezellig om gewoon 
samen thuis met vriendinnen te koken.

Meest bijzondere ervaring?
Kopenhagen is de meest levendige studentenstad die ik 
tot nu toe gezien heb! Het bruist van de leuke barretjes, 
clubs en er is dus genoeg te doen om je vrije tijd mee 
op te vullen. Vanuit Kopenhagen kun je ook goed reizen 
naar andere Scandinavische landen, en zelf heb ik ook 
Göteborg op de planning staan. Bovendien is het een 
bijzondere ervaring om in het diepe gegooid te worden, 
in een stad waarin je niemand kent, en je toch je eigen 
weg weet te vinden, omdat je heel veel mensen ont-
moet die in hetzelfde schuitje zitten. Daarnaast had ik 
niet verwacht dat op een rechtenfaculteit zo ontzettend 
veel internationale studenten zouden zitten!

Zou je deze universiteit aanraden?
Ja, zeker weten! De docenten komen van allerlei landen 
over de hele wereld en vertellen met veel liefde en 
enthousiasme over hun vak. Daarnaast is de universiteit 
erg gericht op internationale studenten, waardoor het 
geen probleem oplevert wanneer je geen Deens kunt 

praten, want letterlijk iedereen in Denemarken spreekt 
goed Engels. Het is bovendien een véél grotere univer-
siteit dan de UM, waardoor je het echte ‘buitenlandse 
studentengevoel’ krijgt. Daarnaast organiseert elke 
faculteit om de vrijdag zijn eigen Fridaybar, waarbij de 
kantine letterlijk wordt omgetoverd tot club; er komt 
een DJ, er wordt overal bierpong gespeeld, en er wordt 
vooral veel gedanst! Je leert zo veel nieuwe mensen 
kennen met allemaal verschillende nationaliteiten, 
komt jezelf soms ook eens eventjes tegen, maar je 
geniet vooral volop!
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OPRECHT OPMERKELIJK

Één hap verwijderd van ontslag

Na een zware werkdag even een hap nemen uit een donut in 
het supermarktmagazijn? Het klinkt heerlijk, zelfs ook heel 
goed wanneer de donut behoorde tot een lading die na slui-
tingstijd zou worden weggegooid. Voor een werkneemster 
die zich hier, na 17 jaar trouwe dienst, aan waagde eindigde 
het helaas in een nachtmerrie. De werkneemster werd op 
staande voet ontslagen en werd daarmee aangewezen op 
een bijstandsuitkering. Wanneer iemand op staande voet 
ontslagen wordt is het noodzakelijk dat er sprake is van 
‘dringende redenen’. De kantonrechter in zake oordeelt dat 
er door de persoonlijke omstandigheden toch geen sprake 
is van deze ‘dringende redenen’. Toch komt de vrouw er nog 
steeds niet goed vanaf. De kantonrechter zegt namelijk wel 
dat de werkneemster haar verplichtingen uit de arbeids-
overeenkomst heeft geschonden. De werkneemster was 
al meerdere malen eerder gewaarschuwd over het eten en 
drinken op de werkvloer. Dit maakte ruimte voor het kwa-
lificeren van haar gedrag als ‘ernstig verwijtbaar handelen’, 
waardoor de arbeidsovereenkomst alsnog werd ontbonden. 
Voortaan even goed nadenken voordat je hapt dus! 

‘Murica’

In de Verenigde Staten is een aparte zaak gewonnen door 
een atheïst. Ben Hart werd een kenteken met de tekst ‘Ik 
ben God’ ontzegd door een overheidsinstantie in de staat 

Kentucky. Hij was van mening dat hierdoor zijn recht op 
vrijheid van meningsuiting werd geschonden. Door de 
Kentucky Transportation Cabinet werd zijn aanvraag ge-
weigerd omdat het de interne antidiscriminatierichtlijnen 
zou schenden. De rechter oordeelde dat het ontzeggen 
inderdaad in strijd was met het Eerste Amendement van de 
Amerikaanse grondwet. Deze uitsprak legde de man geen 
windeieren, aangezien de staat Kentucky hem maar liefst 
150.000 dollar verschuldigd is. Misschien dat Mr. Hart door 
dit bedrag toch maar in God gaat geloven?

Broederliefde

In Brazilië zijn twee identieke tweelingbroers bezig ge-
weest de boel op stelten te zetten tijdens een poging 
om financiële verantwoordelijkheid voor een negenjarig 
meisje te vermijden. De situatie is namelijk zo dat een van 
de jongens de moeder van het meisje negen jaar geleden 
zwanger heeft gemaakt. Beide jongens beweerde echter 
dat het kind niet van hen was, omdat het van hun broer 
zou zijn. Hier kwamen ze tijdelijk mee weg omdat geen 
van beiden de verantwoordelijkheid wilden nemen en 
een DNA-onderzoek geen uitsluiting gaf. Er bleek uit de 
onderzoeken wel dat een van de broers de vader moest 
zijn van het meisje maar de test kon niet vaststellen wie de 
echte vader was aangezien een identieke tweeling voor het 
grootste deel hetzelfde DNA heeft. De moeder en de vader 
hebben elkaar destijds ontmoet op een feestje en hierna 
een korte affaire gehad. De moeder stelt dat ze, eenmaal 
terugkijkend op de affaire, voelde dat er iets mis was op de 
dag dat ze de vader ontmoette. In het rechtbankdocument 
staat: "Sinds de pubertijd gebruikte het paar hun identieke 
uiterlijk om ontrouw te verbergen en meer vrouwen voor 
zich te winnen." Verklaringen van het Hof beweren dat de 
tweeling profiteerde van hun identieke uiterlijk door zich 
voor te doen als de ander. De rechtbank heeft beide broers 
inmiddels beveelt om te betalen. 

In de aap gelogeerd

Je kunt dieren heel veel leren, ook apen zijn hier bijzonder 
handig in. Zo zijn er meerdere verhalen bekend van apen 
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die iets van je stelen en dat pas teruggeven als je ze wat te 
eten geeft. Maar wist je ook dat apen foto’s kunnen ma-
ken met een camera? Het overkwam de Engelse fotograaf 
David Slater. Hij was op Sulawesi aan het werk, toen een 
van de kuifmakaken die hij aan het fotograferen was zijn 
camera meenam. Uiteindelijk heeft hij zijn camera kunnen 
revindiceren, echter had de aap ondertussen wel wat foto’s 
gemaakt. Deze ludieke selfies, waar David zelf ook op stond, 
werden gepubliceerd door Wikipedia waardoor iedereen 
deze gratis kon gebruiken. David spande hierop een zaak 
aan, omdat hij vond dat zijn auteursrecht geschonden was. 
Gezien de aap de foto gemaakt had, en deze geen auteurs-
recht kunnen hebben, werd David in het ongelijk gesteld. 
Dierenrechtenorganisatie PETA maakte het vervolgens nog 
bonter: zij vonden dat David zijn behaalde inkomsten met 
de foto’s af moest staan aan de apen, nu deze de foto’s 
gemaakt hadden. Een lagere rechter in de VS besloot eerder 
dat apen geen auteursrecht konden hebben, maar PETA liet 
het daar niet bij zitten en procedeerde verder. De fotograaf 
zegt inmiddels bijna failliet te zijn door al deze juridische 
kwesties. Moraal van het verhaal: laat je niet door een aap 
in de aap logeren!

Still alive

Een Roemeense rechtbank heeft de claim van een man 
afgewezen dat hij nog leeft nadat zijn vrouw hem officieel 
als dood had geregistreerd en zei dat de beslissing niet 
meer kan worden teruggedraaid. Een woordvoerster van 
de rechtbank vertelde in de plaatselijke pers dat de man 
genaamd Constantin Reliu, 63 jaar, zijn zaak in de noord-
oostelijke stad Vasului verloor omdat hij te laat in hoger 
beroep was gegaan. Volgens lokale nieuwsberichten over 
de zaak was de heer Reliu het contact met zijn vrouw en 
familie kwijtgeraakt toen hij in 1992 naar Turkije reisde voor 
werk. Zijn vrouw hoorde jarenlang niks van haar man en 

kreeg in 2016 een overlijdensakte voor hem. De autoritei-
ten in Turkije vonden dit jaar de heer Reliu met verlopen 
papieren en deporteerden hem. Maar toen hij in Roemenië 
aankwam, ontdekte hij dat hij dood was verklaard. "Ik ben 
officieel dood, hoewel ik leef", zei de heer Reliu in lokale 
nieuwsberichten. "Ik heb geen inkomen en omdat ik dood 
ben vermeld, kan ik niets doen." De uitspraak van de recht-
bank blijft definitief. 

Corrigerende tik

Stel je voor dat wanneer een vrouw niet luistert, haar man 
haar een corrigerende tik mag geven. Toch kan dit werkelijk-
heid worden in Pakistan. De vrouw mag ‘lichtjes’ geslagen 
worden wanneer ze bijvoorbeeld niet willen vrijen of die 
tijdens hun menstruatie niet in bad willen. Wie bepaalt 
hoeveel geweld toegestaan is? Het wetsvoorstel bestaat 
uit een document van 160 pagina’s waarin uitgebreide 
richtlijnen staan wanneer geweld toegepast mag worden. 
Geweld is niet de eerste stap die de man moet nemen. Al-
lereerst wordt er verwacht dat hij met haar praat. Wanneer 
dit niet werkt, wordt er verwacht dat er apart geslapen 
wordt. Wanneer de vrouw hierna nog steeds weigert te 
luisteren, is het toegestaan om geweld te gebruiken. Indien 
deze richtlijnen niet gevolgd wordt, kan er een veroordeling 
plaatsvinden. Dit wetsvoorstel is een tegenreactie op het 
wetsvoorstel waardoor vrouwen in Pakistan meer rechten 
zouden krijgen. In dit vrouwvriendelijke wetsvoorstel zou 
ongepast gedrag van de man bestraft kunnen worden, dat 
volgens de Islamitische Ideologie ‘onislamitisch’ zou zijn.
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"Over niet thuis geven gesproken"
Door: Rafke Rutten

De cijfers liegen er niet om, Maastricht is een erg gewilde stad om in te studeren. Ieder jaar groeit het aantal 

inschrijvingen aan Universiteit Maastricht gemiddeld met zo’n 4 procent. Waar het aantal aanmeldingen in 2016 

nog maar 16.861 was, zaten we in 2017 al op 17.464 en in 2018 op 18.086. Hierbij is zo een 52 procent van de stu-

denten afkomstig uit het buitenland. Naast de Universiteit van Maastricht groeien de aanmeldingen aan Zuyd 

Hogeschool en de Hotel Management School Maastricht ook. Steeds meer van deze (internationale) studenten 

willen in Maastricht wonen. Er kan dus geconcludeerd worden dat Maastricht in trek is. Dit heeft gevolgen 

voor het aantal beschikbare studentenkamers. De gemeente Maastricht heeft ervoor gezorgd dat er nog meer 

uniformele regels gaan gelden voor kamerverhuurders. Die vrezen voor een nog groter kamertekort. Is er veel 

veranderd door het huidige beleid? En wat zijn de consequenties voor studenten en kamerverhuurders?
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Herziening van het bestemmingsplan 
De gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘wo-
ningsplitsing en woningomzetting’ kan tot gevolg hebben dat 
straks 2.900 studenten op straat komen te staan. Dit komt 
allemaal omdat de gemeente wil dat er in de hele stad gelijke 
regels gaan gelden voor pandeigenaren die studentenkamers 
willen verhuren of hun woning willen opsplitsen. Verder betreft 
het ook onder meer de voorschriften voor brandveiligheid. Er 
zijn naar schatting nog enkele honderden panden die strijdig 
zijn met het huidige beleid en dus gelegaliseerd moeten wor-
den. Volgens het nieuwe beleid is het nog steeds mogelijk om 
een bestaande woning te splitsen om er studentenkamers van 
te maken. Hier is dan wel een omgevingsvergunning voor no-
dig. Wanneer u onder de hospitaregeling valt is het aanvragen 
van een vergunning niet nodig. U valt hieronder wanneer: de 
student 100 procent economisch en juridisch eigenaar is van 
de woning, u zelf in de woning blijft wonen en op dat adres 
staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen en u niet 
meer dan 2 kamers verhuurt en iedere kamer een gebruiks-
oppervlakte van minimaal 5 m2 heeft. In de nieuwe situatie 
geldt het volgende: 

• Woningen kleiner dan 110 m2 mogen niet worden gesplitst 
of omgezet. Dit zorgt ervoor dat kleinere (etage)woningen 
niet meer worden gesplitst.

• Maximumaantal nieuwe splitsingen per jaar: 40 eenhe-
den kamers per jaar door het splitsen van woningen in 
zelfstandige eenheden; 40 eenheden per jaar door het 
omzetten van woningen in kamers; 40 eenheden per jaar 
door herbestemming van monumentale niet-woonge-
bouwen. Dit kunnen zowel zelfstandige eenheden als 
kamers zijn. Deze regeling die de “40-40-40 regeling” 
wordt genoemd, heeft als gevolg dat er een beperkte 
toevoeging van nieuwe woningen en wooneenheden 
wordt toegelaten. 

• Maximumpercentage kamergewijs verhuurde woningen 
per straat. Het maximumpercentage is uitgesplitst in 
drie gebieden overeenkomend met de woonmilieus uit 
de Structuurvisie Maastricht 2030: geen maximum in 
het centrumstedelijk woonmilieu; 20% in het stedelijk 
woonmilieu; 10% in het stadsrand woonmilieu. 

• Geen clustering van kamergewijs verhuurde panden in 
een straat. Tussen twee kamergewijs verhuurde panden 
moeten minimaal 4 niet-kamergewijs verhuurde panden 
liggen. Dit wordt op straat- en blokniveau toegepast. Dit 
betekent: 1) er wordt bij een kruising van straten niet “om 
de hoek” geteld; er wordt dus per straat geteld, 2) bij een 
kruising van straten worden aan de andere kant van de 
straat liggende panden niet in de berekening betrokken. 
Voor woningen in woongebouwen met 6 of meer wonin-
gen geldt als aanvullende regel dat er tussen twee wonin-
gen met kamergewijze verhuur minimaal twee woningen 
gelegen moeten zijn. De eis van het afstandscriterium 
geldt niet voor: het splitsen van woningen in zelfstandige 
eenheden; het aanvragen in centrumstedelijke woon-
milieus; het herbestemmen van panden of complexen 
naar grootschalige complexen studentenhuisvesting met 
meer dan 25 wooneenheden in één pand, die enigszins 
solitair zijn gelegen.

Gevolgen voor huisbazen
Het indienen van een aanvraag voor een nieuwe situatie kan 
gedurende het hele jaar worden gedaan. De kans dat deze 
dan wordt gehonoreerd is mede afhankelijk van de vraag of 
het vastgestelde jaarmaximum is bereikt. Vanaf de 2e dinsdag 
van januari om 9.00 uur kunnen voor nieuwe situaties weer 
aanvragen worden ingediend op basis van de maximumaan-
tallen voor het betreffende jaar (40-40-40). Dit zorgt ervoor 
dat huisbazen de hele nacht in de rij staan bij het stadskantoor 
in Maastricht voor een vergunning. De woningbezitters hopen 
zo toestemming te krijgen om hun panden op te delen in ap-
partementen of studentenkamers. Het feit dat de gemeente 
elk jaar nog maar een beperkt aantal vergunning uitgeeft 
zorgt voor een drukke bedoeling. Om niet achter het net te 
vissen staan de eerste mensen dan al op maandagmiddag voor 
het stadhuis, de aanvragen van de vergunning gaan namelijk 
volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

"Deze regeling die de “40-40-40 regeling” 
wordt genoemd, heeft als gevolg dat er een 

beperkte toevoeging van nieuwe woningen en 
wooneenheden wordt toegelaten. "

Gevolgen voor studenten
Nu door de “40-40-40 regeling” een beperkte toevoeging van 
nieuwe woningen en wooneenheden wordt toegelaten terwijl 
het aantal studenten in Maastricht alleen maar toeneemt 
zorgt dat voor grote gevolgen. Uitgaande van gemiddeld 4,2 
studenten eenheden per pand zou dit tot gevolg hebben 
dat er 2893 studenten momenteel illegaal verblijven en op 
straat komen te staan. En dit terwijl Maastricht al kampt met 
een fors tekort aan studentenkamers. Volgens de Vereniging 
Verhuurders Woonruimtes Maastricht (VVWM) zijn nog steeds 
veel studenten op zoek en worden her en der “illegale logees”, 
waarbij twee mensen op één kamer wonen, gedoogd. Niet 
alleen studenten maar ook studentenverenigingen zijn boos 
over het gemeentelijk woonbeleid. De drie grote Maastrichtse 
studentenverenigingen Circumflex, Tragos en Koko mengen 
zich in de discussie over studentenhuisvesting. Ze vinden het 
kwalijk dat de gemeente een beleid wil doorvoeren zonder 
enig alternatief te bieden. Waarom zouden studenten wel 
geweigerd moeten worden als bevolkingsgroep, terwijl er 
geen limiet is voor het aantal jonge professionals, ouderen of 
expats in een straat. 

Overlast van studenten
De nieuwe maatregelen zijn ingevoerd nadat er klachten uit de 
Maastrichtse bevolking zijn gekomen. Een aantal jaren geleden 
werd er al geklaagd dat studentenpanden niet alleen overlast 
veroorzaakten, maar ook nadelig zijn voor het buurtgevoel, 
met name in de wijken rond het centrum. Overlast van stu-
denten is geen exclusief probleem in Maastricht. Maastrich-
tenaren klagen al jaren over de overlast die de ruim 20.000 
studenten in de stad, maar ook in buitenwijken veroorzaken. 
Het gaat hier dan over overlast van fietsen op de stoep en 
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geluidsoverlast, die het meest worden genoemd. Om dit tegen 
te gaan wordt er nu gepleit voor een speciaal meldpunt. Er is 
namelijk bewezen dat de wekelijkse inzet van handhavers die 
meteen zouden reageren op klachten over studentenhuizen 
en horecagelegenheden waar veel studenten komen, om de 
relatie tussen studenten en stadsbewoners te verbeteren, 
niet effectief genoeg is. Ook zou de gemeente liever zien dat 
grote complexen worden gebruikt om alle studenten onder 
te brengen in plaats van studentenhuizen.
 
Oplossingen tegen tekort studentenwoningen
Niet alleen studenten en huurbazen zien problemen. Ook Uni-
versiteit Maastricht en Vereniging Verhuurders Woonruimtes 
Maastricht slaan alarm bij de gemeente. De UM komt dan ook 
met oplossingen. Zelf draagt de UM aan voor de uitbreiding 
van het Guesthouse Annadal en 250 containerwoningen in 
Randwyck, maar hiervoor is medewerking van de gemeente 
vereist. De gemeente Maastricht gaat uit van een zogeheten 
woonprogrammering waarbij ze rekening houdt met de groei 
van de universiteit en hogeschool. Door de flinke groei van 
buitenlandse studenten klopt alleen de prognose van de ge-
meente niet meer met de realiteit. Bovendien zijn er door de 
florerende woningmarkt nogal wat studentenhuizen verkocht 
aan stellen en gezinnen. Volgens de VVWM gaat dit om een 
‘verlies’ van 250 studentenwoningen. Daarnaast wordt de 
Gemeenteflat aan het Koningsplein, waar tot vorig jaar nog 

"Waarom zouden studenten wel geweigerd 
moeten worden als bevolkingsgroep, terwijl 

er geen limiet is voor het aantal jonge 
professionals, ouderen of  expats in een straat."

175 studenten woonden, verbouwd tot luxe appartementen-
complex. Een ander punt is dat het tekort aan studentenhuizen 
ook te maken heeft met de betaalbaarheid ervan. Want het 
nieuwe Student Hotel of Carré waarvoor huurprijzen van meer 
dan 600 of 700 euro worden gevraagd, zijn maar voor een 
beperkte groep weggelegd. Maastricht was van oudsher een 
stad waar de huurprijzen voor studentenhuisvesting relatief 
laag was. In de afgelopen jaren is daar in hoog tempo veran-
dering in gekomen. Maastricht hoort qua huurprijs inmiddels 
tot de subtop en door de gemiddelde lagere inkomens van 
studenten horen de woonquotes tot de hoogste van Neder-
land. Het inkomen van studenten stijgt met de leeftijd, maar 
heel groot zijn de verschillen bij uitwonende studenten niet. 
De gemiddelde leeftijd van studenten in Maastricht is boven-
dien nauwelijks lager dan het Nederlandse gemiddelde, dus 
daarin zit ook geen verklaring voor het verschil. De inkomens 
van HBO-studenten liggen wat hoger dan bij WO-studenten. 
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Dat komt omdat het inkomen uit arbeid van HBO-studenten 
hoger is. Internationale studenten wonen veel meer in kamers 
met gedeelde voorzieningen. Voor short stay studenten geldt 
dat nog veel meer. Verder is vermeldenswaardig dat het in-
komen van internationale studenten -in tegenstelling tot wat 
vaak wordt gedacht- gemiddeld lager is dan van Nederlandse 
studenten (hierop wordt verderop in deze notitie ingegaan). 
Dat geldt het sterkst voor short stay studenten. Omdat ook 
de woonlasten (= optelsom van huren, gas, water, elektra en 
servicekosten) van internationale studenten hoger zijn, is hun 
woonquote (= deel van inkomen dat aan woonlasten wordt 

"Bovendien zijn er door de florerende 
woningmarkt nogal wat studentenhuizen 

verkocht aan stellen en gezinnen."

besteed) duidelijk hoger dan van Nederlandse studenten. De 
verschillen zijn het grootst bij onzelfstandige kamers en lopen 
op tot een verschil van ca. 40% bij Nederlandse studenten tot 
50% bij internationale diplomastudenten en meer dan 60% bij 
short stay studenten. Voor de concurrentiepositie van zowel de 
universiteit als de stad is het van groot belang dat het probleem 
wordt opgelost, stellen UM-collegevoorzitter Martin Paul en 
vice voorzitter Nick Bos, tevens voorzitter van de Stichting 
Studentenhuisvesting Maastricht. Bijkomend probleem is de 
uitgestelde oplevering van 257 woningen in het voormalige 

Bonnefantencollege. De UM wil zelf het Guesthouse aan de 
Brouwersweg gaan uitbreiden met zeventig kamers. Ook zijn 
er plannen voor een “flexibele voorziening” van 250 kamers 
(containerwoningen) op een nog nader te bepalen locatie in 
Randwyck. De VVD hoopt op een minder strenge regulering 
van studentenwoningen in Maastricht. Ook het CDA slaat 
alarm. Deze partij ziet eveneens een oplossing in tijdelijke 
containerwoningen.

Conclusie
Het tekort aan studentenwoningen houdt iedereen bezig. Het 
zou begonnen zijn door klachten van Maastrichtenaren over 
fietsen op de stoep en geluidsoverlast van studenten. Hier-
door heeft de gemeente onder andere de 40-40-40 regeling 
toegepast en 87 straten op slot gedaan voor studentenhuizen. 
Ondanks dat er duidelijk een groeiend tekort is aan studenten-
huizen en iedereen alarm slaat blijft de gemeente vasthouden 
aan de regeling. Hier zijn natuurlijk consequenties aan ver-
bonden, namelijk; huurbazen die op de tweede maandag van 
januari op straat overnachten om een vergunning te krijgen 
en 2893 studenten die momenteel ergens illegaal verblijven 
en op straat komen te staan. Concrete oplossingen? Die zijn 
momenteel in volle gang. Zo zijn er plannen voor container-
woningen en uitbreidingen van guesthouses. Het Student 
Hotel en Carré bieden ook opties, alleen wel voor studenten 
die maandelijks genoeg geld kunnen neerleggen. Nu heeft elk 
nadeel zijn voordeel want dit probleem betekent wel dat er 
met de concurrentiepositie van zowel Universiteit Maastricht 
en de stad niks mis is, nog niet dan. 
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"BEDRIJF EN NATUUR 
HAND IN HAND?"

Door: Donna Hokstam

Wie een wandeling maakt over de zeer beminde Sint Pietersberg in het zuiden van Maastricht kan het imposante aange-

zicht van de mergelgroeve niet missen. Na de oprichting van de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) in 1926 volgde 

niet veel later de eerste dagbouwwinning van kalksteen, ook wel mergel, in de groeve bij Maastricht. Jarenlang werd er uit 

deze groeve voor vele grote werken, zoals mening Maastrichtse kerk, veel van de mergel geëxploiteerd. Maar ook buiten 

Maastricht werd het mergel op grote schaal gebruikt voor zowel verschillende delta werken als de A2-tunnel. Toch ont-

wikkelde zich in de loop der jaren verzet tegen de mergelexploitatie. Zeker 90% van het ondergrondse gangenstelsel in de 

berg is hierdoor namelijk verdwenen en er is bij de mergelwinning veel schade aangericht aan de natuur. Dit in combinatie 

met het feit dat de in 1948 verleende vergunning aan de ENCI in 2008 op zijn einde liep, rees de vraag om een vervolgplan 

van het gebruik van de Maastrichtse groeve. Vandaag de dag is de realisatie van de moderne ENCI-groeve in volle gang. 

Wat zal de toekomst dit grootse, veelzijdige ENCI-terrein brengen? 
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Geschiedenis
“U mag gedurende de komende 60 jaar mergel exploiteren van 
de Sint Pietersberg over een gebied van 90 hectare”. Zo luidde 
de concessie die de ENCI in 1948 van de Gedeputeerde Staten 
kreeg. De ovens brandden volop en het ene na het andere stuk 
mergel wordt uit de berg van de Sint-Pieter geslagen. Het gaat 
hard, want nog geen twintig jaar laten moet ENCI al vragen om 
een uitbreiding van de concessie om de productie tot minstens 
1991 te kunnen dekken. Na een verleende toestemming tot 
uitbreiding van 31 hectare extra in 1962 werd de grens van de 
verleende concessies in hectare medio 2003, binnen de 60 jaar 
toch al bereikt. ENCI wilde uiteraard nog niet stoppen met de 
productieprocessen en vocht ervoor deze toch door te laten 
gaan. Er werd druk gezocht naar nieuwe productieprocessen 
om dit voor elkaar te krijgen. Zo werd geopperd om dieper 
verticaal te gaan graven in de groeven in plaats van horizon-
taal. Hierop groeide al enige tegenstand door de Provincie 
wegens angst voor het openbreken van de groevebodem en 
de stijging van onzuiver water in de grond. In 2007 leidde de 
bezigheden pas echt tot aanzienlijk groeiend verzet bij actie-
groepen zoals de Stichting ENCI-STOP en het burgerinitiatief 
“Sint-Pietersberg Adembenemend”. Omdat de concessie van 
60 jaren mergelwinning in 2009 af zou lopen en er veel kritiek 
werd geleverd op de ENCI opperde GroenLinks Maastricht om 
de inwoners van Maastricht en andere belangstellenden mee 

te laten denken over de toekomst van de ENCI-groeve. Het 
besluit werd genomen dat het ENCI-terrein na 2015 opgedeeld 
zou worden in twee zones en een overgangszone. De indeling 
was nog nader te bepalen. In 2018 zal de ENCI stoppen met de 
mergelwinning, met uitzondering van de benodigde maanden 
in 2019 om de groeve af te werken, de cementmolen mag 
nog wel blijven draaien. Zo kwamen beide partijen tot een 
overeenkomst. De halffabricaten zullen vanaf dat moment 
uit België worden aangevoerd. 

ENCI-STOP
De bovenstaand genoemde Stichting ENCI-STOP wist eind 
2019 een rechtszaak aan te spannen tegen de Provincie 
Limburg en de cementfabriek ENCI wegens een vergunning 
die onterecht is verleend in 2016. De Raad van State heeft in 
juli 2019 bepaald dat deze vergunning inderdaad onterecht 
is verleend. De vergunning werd met terugwerkende kracht 
ingetrokken. Dit houdt in dat de fabriek drie jaar lang illegaal 
heeft gedraaid. Dat wil zeggen, illegale kalksteenwinning én 
illegale verwerking van cement. De verleende vergunning en 

"De fabriek heeft drie jaar lang illegaal 
gedraaid"
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"Laat de natuur haar gang gaan en de mens 
daar duurzaam van genieten!"

de daarbij voortschrijdende activiteiten door de ENCI hebben 
ervoor gezorgd dat er evidente schade is aangericht aan de 
natuur op de Sint-Pietersberg. De advocaat van de Stichting 
ENCI-STOP oppert dat de schade door een of beide partijen 
vergoed moet worden. Of dit gaat gebeuren is, bij gebrek aan 
antwoord, nog onduidelijk. De uitspraak dat de vergunning 
onterecht is verleend en daardoor ongegrond is verklaard 
met terugwerkende kracht is volgens Advocaat Kloostra een 
baanbrekende uitspraak. De Raad van State geeft, volgens 
Kloostra, hiermee aan dat natuurorganisaties ook na aflopen 
van een vergunning nog belang kunnen hebben bij een uit-
spraak omdat er tóch schade is gedaan aan de natuur. Kloostra 
hoopt en verwacht dat er nog veel soortgelijke rechtszaken 
zullen volgen. Voor de nieuwe vergunningen na 2016, zoals 
het blijven produceren van cement tot 1 juli 2020, geldt deze 
uitspraak echter niet. 

ENCI, Natuurmonumenten, Gemeente Maastricht, Provincie 
Limburg en Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend. De 
partijen vormen samen de Stichting Ontwikkelingsmaatschap-
pij ENCI-gebied Maastricht (SOME). Later zouden zij ook samen 
toezicht gaan houden over het heringerichte terrein van de 
ENCI op de Sint-Pietersberg.

Er werd in hoge maten rekening gehouden met de belangen-
groepen uit de directe omgeving. Deze werden uitgedaagd 
om mee te denken over de ontwikkelingen van het gebied 
waardoor de burgers direct betrokken werden bij de planvor-
ming. Wegens de aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de 
belangengroepen van de burgers in SOME werden de burgers 
ook actief betrokken in de daadwerkelijke beleidsvorming. 
Samen heeft dit geleid tot een plan waarin de meerwaarde 
van de ENCI-groeve in acht wordt genomen en vastgehouden 
kan worden aan een breed opgezet plan naar verschillende 
interesses. De interesses van zowel bedrijven als natuurbe-
schermers als de burgers van Maastricht. Het ENCI-gebied 
bestaat uit de groeve zelf, het bedrijventerrein, de tussenge-
legen overgangszone en de kade. Voor al deze terreinen moet 
een nieuwe invulling worden bedacht. In 2017 werd een deel 
van het Plan van Transformatie al gerealiseerd door de groeve 
open te stellen voor publiek. Erg gunstig bleek dit helaas niet 
te zijn, de groeve werd in juni al voor onbepaalde tijd gesloten 

Het transformatieplan
Vijf partijen met hart voor de imposante ENCI-groeve gingen 
eind 2008 met elkaar rond de tafel. Het betreft de partijen: 
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vanwege de overlast en schade die door de enorme hoeveel-
heid bezoekers werd veroorzaakt. In de groeve werd destijds 
ruimte gemaakt voor een strand. Hier kwamen in korte tijd ruim 
90.000 bezoekers op af. Ondanks dat het een goed initiatief 
was waar veel plezier uitgehaald kon worden, ging het om een 
aantal bezoekers die de groeve toen nog niet aankon. 

"Het wordt namelijk ook essentieel geacht 
de bedrijvigheid van het terrein te blijven 

waarderen."

worden. Halverwege 2020 is er dan namelijk een zo goed als 
leeg bedrijventerrein van zo’n 33 hectare waarvoor een deels 
nieuw bestemmingsplan moet worden bedacht. Ook zal dit 
voor vele mensen betekenen dat zij hun banen zullen verliezen 
en er een icoon van Maastricht verloren zal gaan. Het wordt 
een ingewikkelde kwestie waarin rekening moet worden ge-
houden met de wil van bedrijven en het budget van bedrijven, 
natuurorganisaties en de Provincie. Daarnaast dienen ook het 
respecteren van de natuur, de belangen van de burgers en het 
behoud van de geschiedenis van de ENCI moeten nauw in acht 
worden genomen. 

Realisatie
Voor de bezoekers is er al het een ander gerealiseerd. Zo zijn 
er diverse uitkijkpunten, monumenten, kalkgraslanden en 
is er een begin gemaakt aan het uitdiepen van een nieuwe 
natuurplas. Natuurmomenten onderzoekt op dit moment 
nog of het mogelijk is om in de toekomst van de plas weer 
een waterspeelplek te maken voor onder anderen gezin-
nen met jonge kinderen. Ook is het nu mogelijk op een 
groepsrondleiding te boeken onder leiding van een gids. 
Het bereiken van de Sint-Pietersberg is ook gemakkelijker 
gemaakt wegens de nieuw aangelegde toegangsweg vanaf 
de Lage Kanaaldijk. Kortom, het ENCI-terrein is onderhavig 
aan een hoop veranderingen waaruit in de toekomst een 
ENCI-terrein uit moet komen waarin iedereen zijn of haar plek 
kan vinden. Vele belanghebbenden hebben hun creatieve 
ideeën voor de groeve wel klaarliggen. In de Maastrichtse 
straten wordt zowel gesproken over een geologisch park ter 
herinnering aan de vele skeletten van dinosaurussen als een 
groot openluchttheater voor prachtige shows van de geliefde 
Maastrichtenaar André Rieu. We zullen het zien. De radius is 
groot, de bevolking even ruimdenkend. 

De transformatie 
Laat de natuur haar gang gaan en de mens daar duurzaam 
van genieten! Dit lijkt een drijfveer te zijn van de Stichting 
Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied Maastricht. Vanwege 
de verscheidenheid aan reliëf kunnen er interessante paden 
worden aangelegd voor wandelaars. Naast het avontuur van 
de paden over trappen en hellingen kan met een beetje geluk 
ook nog genoten worden van de terugkerende flora en fauna 
waar de bodem en de vochtigheid van groeve zich goed voor 
leent. Ook voor de niet-wandelfanaten is er ruimte op het 
groeiende natuurgebied van de groeve. Zo kun je binnenkort 
wellicht een duik gaan nemen in het vernieuwde en beter 
gecontroleerde natuurbad en de centrale waterplas, om ver-
volgens neer te strijken bij een van de diverse kalkterrassen. 
In het hart van het ENCI-gebied, de overgangszone, wordt 
naar wens een zone gecreëerd voor informatieverkrijging, 
wellness en horeca. Het is zeker niet slechts de bedoeling om 
te zorgen voor meer recreatieve mogelijkheden. Het wordt 
namelijk ook essentieel geacht om de bedrijvigheid van het 
terrein te blijven waarderen. In het Plan van Transformatie is 
bepaald dat er op het fabrieksterrein ruimte wordt gemaakt 
voor externe ondernemingen. Dit betekent dat ENCI niet meer 
het enige bedrijf is dat werkzaamheden verricht op het terrein 
maar dat het moet veranderen in een levendig bedrijvenpark 
gericht op innovatieve bedrijven die volgens gestelde criteria 
duurzaam te werk gaan. Voldoen zij hier niet aan, dan mogen 
zij geen gebruik maken van het terrein. Zo wordt met klem 
vastgehouden aan de afspraken met natuurorganisaties. 
De kade is voor zowel het bedrijvenpark als de recreatieve zo-
nes erg belangrijk. Aanlegsteigers zullen aantrekkelijk moeten 
zijn voor bedrijven met vrachtschepen en die met recreatieve 
gebruiksuiteinde zoals Rederij Stiphout. 

Opvallend is het recente nieuws dat ook de cementfabriek 
zal stoppen. Dit betekent een definitieve sluiting van de al-
gehele werkzaamheden in de groeve van de ENCI. De oven 
gaat dicht, met alle gevolgen van dien. Hetgeen moet in juni 
2020 gerealiseerd worden. Dit betekent dat het gemaakte 
plan van transformatie weer enigszins aangepast zal moeten 



36 JURIST in BEDRIJF

BIJDRAGE  STUDIEVERENIGINGEN

Bringing tax people together 

Waarde lezer,

Middels dit bulletin heb ik de eer om jou kennis te laten maken met dé studievereniging voor alle fiscale studenten aan de 
Universiteit Maastricht. Het doel van onze vereniging is om de fiscale student in Maastricht op verschillende manieren op 
een laagdrempelige manier kennis te laten maken met potentiële werkgevers en andere studenten. We hebben meer dan 
500 leden die fiscaal recht of fiscale economie studeren en een grote groep internationale leden, waarvoor wij aparte activi-
teiten organiseren. Daarnaast hebben we een honderdtal reünisten waarvoor we ieder jaar een reünisten borrel organiseren.

Voor al onze leden organiseren wij jaarlijks allerlei activiteiten, zoals o.a. de FIRST Fiscale Bedrijvendag, een tweejaarlijks 
symposium en verschillende kantoorbezoeken. Wij vinden het ook erg belangrijk om onze leden studie gerelateerd te 
ondersteunen en daarom organiseren we tentamentrainingen, delen we gratis belastingwettenbundels uit aan onze 
leden en bieden wij boekenkorting op relevante studieboeken. Daarnaast biedt een lidmaatschap van FIRST Maastricht 
oefententamens, het verenigingsblad de FIRM dat vier keer per jaar verschijnt, maandelijks een gratis borrel, eens per jaar 
een open feest en elke twee jaar een studiereis. Voor onze leden van de internationale master organiseren we jaarlijks een 
tweedaagse Luxemburg trip en de International Job Fair. 

Wil je meer over ons en onze activiteiten te weten komen? Neem dan eens een kijkje op onze website www.firstmaastricht.
nl of onze Facebook/Instagram pagina. Uiteraard kun je ons ook altijd mailen via bestuur@firstmaastricht.nl en je bent 
tijdens kantooruren van harte welkom op de Tongersestraat 6 (kamer 3.018). Wij zijn van maandag t/m donderdag aanwezig 
tussen 10:45 en 13:15 uur. Inschrijven kan online of op kantoor.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Philip Savidis
Voorzitter 2019-2020
FIRST Maastricht 

Stichting Jurist in Bedrijf
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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. 

 
 * Houd onze Facebook in de gaten voor eventuele kennismakingsborrels! 

Studenten Rechtsbureau 
Maastricht 

Studenten Rechtsbureau Maastricht * www.studentenrechtshulp.nl 

Go abroad with  
AIESEC and get  

professional experience 
through internships or 

voluntary projects 

More info?
www.aiesec.nl

Sign-up: 
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Geen 
        woorden

       maar 
       daden

Kom stage lopen
in 010!

Kijk voor meer informatie op 
www.werkenbijnautadutilh.nl
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COLUMN

Lokaal opgewekt tegengas
Met tranen in de ogen spreekt hij zijn publiek toe. Het is 2018 en tij-
dens een stadsronde van de gemeenteraad is één van de boeren van 
het Lanakerveld manmoedig tegenstander van de zonneweide van 
32ha die de gemeente Maastricht onder mijn verantwoordelijkheid 
plant langs de grens met België. Goed voor 20% van de energiebe-
hoefte van de gebouwde omgeving in Maastricht. Een strook grond 
die in 2014 onteigend werd om een bedrijfsterrein te ontwikkelen, dat 
er door de economische crisis nog niet kwam. Na vijftien jaar respijt, 
moeten de boeren er dan toch echt definitief weg. Het is één van 
de vele afwegingen die je als stadsbestuurder moet maken, tussen 
strijdige belangen groot en klein. En ja, dat kan mensen verdrietig 
maken, omdat het algemeen belang ten koste kan gaan van parti-
culiere belangen.

Ik danste dan ook niet de polonaise toen de gemeenteraad instemde met mijn voorstel en de zonneweide groen licht kreeg. 
Maar het was in mijn ogen het enig juiste besluit. We zijn immers de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve 
ondervindt, en we zijn de laatste die er wat aan kan doen. Wij bestuurders moeten later aan onze kinderen kunnen verant-
woorden dat wij daartoe geen mogelijkheid onbenut hebben gelaten toen wij aan de knoppen zaten. Het is bovendien niet 
de laatste zonneweide die in ons landschap komt, naast honderden windmolens verspreid over Nederland. De gaskraan 
gaat immers dicht, kolencentrales worden gesloten en onze energie moet ergens vandaan komen. En als het om duurzame 
energieopwekking gaat, loopt Nederland allesbehalve voorop. Voorlaatste staan we in Europa, vlak boven Luxemburg. Malta 
is ons in 2016 voorbijgestreefd. 

Bovendien weten we dat de kosten voor onze energiebehoefte de komende decennia alleen maar gaan stijgen, zeker naar-
mate we meer importeren. Valse profeten roepen dat de energietransitie ons teveel kost, maar die kosten komen globaal neer 
op wat we anders zouden moeten gaan uitgeven aan gasroebels en oliedinars. De energietransitie helpt ons dus niet alleen 
onafhankelijk te blijven van bedenkelijke regimes, het geld wordt zo tenminste ook nog in onze eigen economie geïnvesteerd.

2020 wordt in dat opzicht een belangrijk jaar voor de gemeentes. We moeten aan de slag met een Regionale Energie Strate-
gie (RES), waarin we samen met Provincie, Waterschap, Enexis en onze inwoners gaan bepalen waar tot 2050 zonneweides, 
windmolens en andere grootschalige opwekking van duurzame energie worden gerealiseerd. Dertig regio’s moeten een bod 
doen aan het Rijk om samen te komen tot ten minste 35TWh aan duurzame opwekking. Halen we dat niet, dan gaat het Rijk 
locaties aanwijzen. Met NIMBY (Not In My BackYard) komen we er dus niet onderuit. Evenmin met “laat ze in Groningen maar 
eerst windmolens zetten, dan horen we daarna wel of er nog in Zuid-Limburg nodig zijn”.
Daarnaast moeten we in 2021 een Warmtevisie vaststellen, waarin we beschrijven wanneer welke wijk op welke manier uiter-
lijk in 2050 van het gas afgaat. Het beste alternatief is restwarmte uit de industrie: het is zonde dat de hitte die nodig is om 
bijvoorbeeld glas te maken, nu ongebruikt via de schoorsteen de lucht in gaat. Daarmee kunnen we woningen verwarmen 
en zodoende veel aardgas besparen. Zo is de restwarmte van Chemelot genoeg om 300.000 woningen mee te verwarmen. 
Maar die restwarmte moet wel eerst naar onze huizen getransporteerd worden, en voor de aanleg van zulke voorzieningen 
hebben de gemeenten – die kraken onder de tekorten van het Sociaal Domein – niet de financiële draagkracht. Onder met 
motto “think globally, act locally” voelen we de verantwoordelijkheid, maar we kunnen het níét alleen.

Wat dat betreft hebben we – ondanks boerenprotesten en groeiend radicaalrechts – de tijdsgeest mee. Ik ervaar een groeiend 
luisterend oor bij de maatschappij om zelf actie te ondernemen. Iedereen kan naar draagkracht zijn deel doen. Dat hoeft je 
niets te kosten als je eerst begint met na te denken waar je nutteloos energie verspilt. Want wat niet verbruikt wordt, hoeft 
ook niet opgewekt te worden. We gaan echt wel tegen nog wat meer dilemma’s oplopen, de weerstand tegen de transitie 
zal nog wel groeien en we hebben nog niet voor alles een oplossing. Maar ik ben optimistisch. Als we er ons samen, schouder 
aan schouder, voor inzetten, gaat het ons zeker lukken!

Gert-Jan Krabbendam
Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit van de gemeente Maastricht
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Geen 
        woorden

       maar 
       daden

Kom stage lopen
in 010!

Kijk voor meer informatie op 
www.werkenbijnautadutilh.nl



Vandaag de fusie van twee multinationals. Morgen repetitie van het kantoorcabaret.
Als student-stagiair ga je direct aan de slag in de praktijk

Studentstage lopen is de kans om Allen & Overy te leren kennen, en vooral het werk dat wij doen.  
Je gaat namelijk direct aan de slag in de praktijk! Je krijgt intensieve begeleiding en werkt met 
talentvolle, enthousiaste collega’s voor prachtige cliënten, waarbij je dus ook direct impact kunt 
hebben. In korte tijd leer je meer dan je voor mogelijk had gehouden. Het is tijd om het beste uit  
jezelf te halen. 

Kijk op www.werkenbijallenovery.nl

Bright lights, big city.
          The start of an adventure.
Wondering where you’re heading next.

                        IT’S TIME.


