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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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Beste rechtenstudent,

Het academisch jaar zit er weer zo goed als op. Een jaar waarin de universiteit een hoop 
voor zijn kiezen heeft gekregen. In december begon het met de grootschalige cyberattack 
waaraan Maastricht werd blootgesteld. Aan het einde van het academisch jaar zitten we 
al een aantal maanden in lockdown. Voor elke student heeft dit grote gevolgen gehad. 
Je studeert thuis: tentamens maak je in de woonkamer via je laptop, en onderwijsgroepen 
volg je via Zoom, als je wilt gewoon vanuit je bed. In welke mate deze veranderingen 
blijvend zullen zijn moet nog gaan blijken, maar zeker is dat er zowel voor- als nadelen aan 
de huidige situatie zitten. 

Ten einde jullie niet langer te vermoeien met nog meer corona-gerelateerde nieuwtjes, 
heeft de redactie voor deze editie gekozen voor een thema dat buiten die sfeer ligt: “In 
ander nieuws”. In deze editie zal je uitgebreide beschouwingen lezen over nieuws dat 
ondergesneeuwd is door alle Corona-artikelen. Zo lees je over Victor Orbán en zijn 
‘democratie’, en Natuurlijk mogen ook de gebruikelijke rubrieken niet ontbreken. In 
deze ‘Greep uit de week van …’ lees je over de ervaringen van Myrthe bij Boels Zanders 
advocaten. Ook hebben we een interview weten te regelen met de voormalig rechter en 
huidig OvJ Joan Holthuis. In de artikelen lees je over Victor Orbán, de vluchtelingencrisis, en 
het auteursrecht. Verder komt aan de orde hoe de Nederlandse wet jouw online-privacy 
beschermt, en kom je meer te weten over de recent aangenomen Chinese veiligheidswet. 

Tot slot wil ik van dit schrijven gebruik maken om het nieuwe team van Jurist in Bedrijf heel 
veel succes en plezier te wensen het komende jaar. Ik heb onwijs genoten en veel geleerd 
van de afgelopen 2 jaren bij Jurist in Bedrijf. Helaas is de Bedrijven- en Instellingendag dit 
jaar niet door kunnen gaan, maar ik weet zeker dat er volgend jaar onder leiding van het 
nieuwe bestuur een volwaardige dag voor jullie zal staan. Daarnaast zullen jullie natuurlijk 
ook volgend jaar kunnen genieten van het JiBulletin. Martens, succes! 

Op de toekomst!

Wouter Jansen 
Voorzitter Bulletin 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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"HONG KONG 
IN DE GREEP VAN CHINA"

Door: Wouter Jansen

Het is al tijden onrustig in Hong Kong. Na de protesten van 

afgelopen najaar, heeft China nu een nieuwe veiligheidswet 

doorgevoerd. Hong Kong is een speciale administratieve regio 

van China. Dit houdt in dat Hong Kong een eigen economisch 

systeem heeft en tevens volledige politieke autonomie bezit, 

maar wel bij China hoort. De nieuwe veiligheidswet – opgesteld 

door China, niet door Hong Kong zelf - maakt het streven naar 

afscheiding van China strafbaar. Het zelfbestuur van Hong 

Kong lijkt hiermee ten einde. 

Het ontstaan van het Hong Kong van nu
Hong Kong is door de jaren heen zelden onafhankelijk geweest. 
In 1842 werd Hong Kong overgedragen aan de Britten, nadat 
Groot-Brittannië de eerste Opiumoorlog had gewonnen van 
China. In het vredesverdrag werd bepaald dat de Chinezen 
Hong Kong af moesten staan. Vanaf dat moment werd Hong 
Kong een Britse kolonie.

Pas in 1997 werd Hong Kong teruggegeven aan China. Het was 
politiek, economisch en geografi sch gezien onmogelijk om de 
kolonie te behouden. In het verdrag dat bij deze overdracht 
werd gesloten, is bepaald dat Hong Kong voor een periode van 
minimaal 50 jaar een speciale status zou houden met eigen 
wetten, een eigen politiek systeem en een eigen economie. 
Zodoende werd Hong Kong in 1997 een speciale bestuurlijke 
regio van China en kwam de periode van 150 jaar Brits bestuur 
ten einde.  

Huidige vorm bestuur
Het Britse bewind in Hong Kong werd bijna de volledige 150 
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jaar ondemocratisch uitgevoerd. Vanaf 1980 werden echter 
hervormingen doorgevoerd, waardoor het bestuur van de regio 
steeds democratischer werd. Een van de bestuursrechtelijke 
organen die in deze periode werd opgezet is het Legislative 
Counsil. Dit is tot op heden het wetgevende orgaan van 
Hong Kong. Dit parlement bestaat uit 70 leden, van wie 
35 vrij verkiesbaar zijn via algemene verkiezingen, en de 
andere 35 gekozen worden via verkiezingen binnen bepaalde 
beroepsgroepen. 

Aan het hoofd van de uitvoerende macht staat de Chief 
Executive of Hong Kong. Op dit moment is dat Carrie Lam. De 
belangrijkste taak van de Chief Executive is het bevestigen en 
ten uitvoer brengen van wetten van het Legislative Counsil. 
Het is een positie met veel en belangrijke bestuursrechtelijke 
bevoegdheden. 

Protest
De huidige situatie van protest op protest is begonnen met 
een wetsvoorstel in April 2019. Deze wet maakte het onder 
bepaalde omstandigheden mogelijk om verdachten uit te 
leveren aan het vasteland van China. Tegenstanders van dit 
wetsvoorstel vonden dat het recht op een eerlijk proces 
hierdoor niet gewaarborgd zou zijn. Daarnaast zou China 
hiermee een grotere invloed over Hong Kong uit kunnen 
oefenen door zich te richten op China-kritische journalisten en 
activisten. Na wekenlange protesten van honderdduizenden 
mensen, trok Carrie Lam het wetsvoorstel voor onbepaalde 
tijd in. 

De tegenstanders van het voorstel waren niet tevreden met 
het intrekken van het voorstel voor onbepaalde tijd. Het 
voorstel moest defi nitief ingetrokken worden. Men vreesde 
dat het in rustigere tijden alsnog doorgevoerd zou worden. 
In de tussentijd werd steeds heviger en met meer geweld 

“We zullen robuuste wettelijke systemen 

… instellen om de nationale veiligheid te 

handhaven …, en zorgen dat de regeringen in de 

twee regio’s (Hong Kong en Macau) voldoen aan 

hun constitutionele verplichtingen”.

geprotesteerd. Uiteindelijk werd het voorstel in september 
alsnog volledig ingetrokken, maar dit was voor de protestanten 
te laat. In hun ogen had het bestuur van Hong Kong zijn ware 
aard al laten zien door zo lang te wachten met het intrekken 
van het voorstel. 

Vanaf toen werd de situatie steeds grimmiger. Een 18 jarige 
werd in zijn borst geschoten door de politie terwijl deze door 
protestanten belaagd werd met molotovcocktails en andere 
projectielen. Gezichtsmaskers werden verboden, en een pro-
Chinese wetgever werd neergestoken op straat. Een week later 
schoot de politie een activist neer terwijl deze bezig waren 
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een wegblokkade op te zetten. Later die dag werd een man in 
brand gestoken door anti-China protestanten. 

Voor of tegen China? 
De situatie van het afgelopen jaar heeft de machtsstrijd in 
Hong Kong naar een hoogtepunt geheven. Van de ene kant 
bekeken hoort de regio bij China gezien het verdrag dat de 
Britten met de Chinezen hebben gesloten. Aan de andere kant 
wordt steeds duidelijker dat de regio volledig onafhankelijk 
van China wilt zijn. Bij de districtsverkiezingen van afgelopen 
November werd dat nog eens onderstreept. Alle pro-Chinese 
partijen leverden fl ink in, en de pro-democratische partijen 
wonnen in 17 van de 18 districten.

Dat de districten nu bijna allemaal pro-democratische 
bestuurders kennen, maakt nog niet dat Carrie Lam als Chief 
Executive minder krachtig kan optreden namens Beijing. De 
districtshoofden hebben slechts beperkte, meer regionale 
macht. Onlangs liet Carrie Lam weten voor de nieuwe 
veiligheidswet van China te zijn. Het Nationale Volkscongres 
in Beijing, niet het parlement in Hong Kong zelf, gaat die wet 
opstellen. De veiligheidswet gaat het streven naar afscheiding 
van China strafbaar maken, net als buitenlandse inmenging in 
Hongkongse aangelegenheden, terrorisme en het beledigen 
van Chinese symbolen zoals de vlag en het volkslied. 

Bij de opening van het Volkscongres in Beijing sprak de Chinese 
premier Li Keqiang: “We zullen robuuste wettelijke systemen 
… instellen om de nationale veiligheid te handhaven …, en 

zorgen dat de regeringen in de twee regio’s (Hong Kong en 
Macau) voldoen aan hun constitutionele verplichtingen”. 
Het Volkscongres kan gezien worden als het parlement 
van China. Het functioneert echter alleen als formeel 

“Dit is het einde van Hongkong en 

het einde van Eén land, Twee Systemen.”

goedkeuringsorgaan, dat voorgekookte wetten en beslissingen 
van de Communistische partij van China zo goed als altijd 
aanneemt, vaak met unanimiteit van stemmen.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet vrijdag in 
een verklaring weten geen buitenlandse inmenging in Chinese 
aangelegenheden te dulden. Geen enkel land staat toe dat 
separatisten de nationale veiligheid in gevaar brengen, aldus 
de verklaring. Wat niet wordt vermeld, is dat China tegen 
zijn eigen belofte ingaat om Hong Kong gedurende 50 jaar 
autonoom te laten zijn. En dat is precies wat de reactie was 
vanuit de oppositiepartijen in Hong Kong: “Dit is het einde van 
Hongkong en het einde van Eén land, Twee Systemen”. In het 
parlement zijn de pro-China en pro-democratische partijen 
al meerdere malen met elkaar op de vuist gegaan tijdens de 
protesten van afgelopen jaar. 

China ziet de zaken heel anders. Bij het verdrag van 1997 werd 
Hong Kong ‘terug gegeven’ aan China. China ziet Hong Kong 
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daardoor als onderdeel van zichzelf, en wil dat niet kwijtraken 
via afscheiding, zeker nu al 23 van de 50 jaar verstreken zijn. 
Het is niet onlogisch dat China na die periode Hong Kong 
weer onder zich wil nemen. De Britten hebben de regio zon 
200 jaar geleden veroverd, maar over de wereldgeschiedenis 
bezien heeft Hong Kong altijd bij China gehoord, en zo ziet 
China het ook weer graag in de nabije toekomst. Beide partijen 
spreken van het één land, twee systemen principe. China ziet 
het ingrijpen in Hong Kong als noodzakelijk om de nationale 
(waaronder dus Hong Kong) veiligheid te waarborgen. Het 
handhaven van het oude principe gaat niet boven de veiligheid 
van heel China.

Hoe China de wet doorvoert in het autonome Hong Kong
Je zou denken dat China helemaal geen wet door kan voeren in 
Hong Kong. Het was toch immers een autonome regio? Hong 
Kong is weliswaar autonoom, maar door de manier waarop de 
regio bestuurt wordt, kan China alsnog invloed uitoefenen. De 
basis van het bestuur van ieder land is de wetgeving, met de 
grondwet als paradepaardje. En precies de grondwet van Hong 
Kong is hetgeen de veiligheidswet van het Chinese parlement 
mogelijk maakt. Artikel 23 van die grondwet stelt dat de stad 
nationale veiligheidswetten moet doorvoeren om onder 
andere verraad en afscheiding tegen te gaan. Dat is precies 
wat het doel van de nieuwe veiligheidswet is! 

"Carrie Lam heeft haar voorkeur voor de 

veiligheidswet uitgesproken, maar heeft 

desondanks te maken met een lastige positie."

Carrie Lam heeft haar voorkeur voor de veiligheidswet 
uitgesproken, maar heeft desondanks te maken met een 
lastige positie. Aan de ene kant heeft zij geen absolute macht, 
die heeft het parlement als geheel. Het parlement is verdeeld 
in een pro-China en een anti-China kamp, wat het lastig maakt 
een meerderheid te vormen. Daarbij komt nog de enorme 
druk die de huidige protesten met zich meebrengen. Niet 
alleen ligt de stadsstaat geregeld in puin door de acties, ook 
de buitenlandse druk die de protesten met zich meebrengen 
mag niet onderschat worden. Trump zal als hoofd van Amerika 
– aardsvijand van China, en daarmee vriend van Hong Kong – 
enige pressie kunnen uitoefenen. 

Hoe nu verder 
Als je kijkt naar de geschiedenis liggen de roots van Hong Kong in 
China. Na de lange periode van Britse bezetting en hervorming, 
heeft de regio zich ontwikkelt als een onafhankelijke en 
zelfstandige staat. Daardoor bezitten haar burgers meer 
individuele rechten (zoals de vrijheid van meningsuiting) dan 
in China. Deze vrijheden maken dat een hoop inwoners de 
noodzaak voelen te protesteren tegen de Chinese inmenging. 
Toch blijft het een feit dat Hong Kong niet écht onafhankelijk 
is, maar slechts gedeeltelijk. De Britten hebben de regio als het 
ware onder vestiging van eigendomsvoorbehoud ten behoeve 
van China vrijgegeven. En nu klopt China op de deur om zijn 
eigendomsrecht uit te oefenen. De grondwet van Hong Kong 
geeft het daar de middelen toe, wat maakt dat de regio haast 
machteloos is. Het cynische is dat het voeren van nog meer 
protesten de veiligheidswet des te meer nodig lijkt te maken. 
Hoe meer protesten, hoe lager de ‘veiligheid’ geschat wordt. 
Enkel vreedzame protesten behoren tot het arsenaal van 
de pro-democratische beweging. Lastig, met zoveel grote 
belangen en onderhuidse woede in het spel. Of het China lukt 
uiteindelijk een wet door te voeren waarmee het land meer 
invloed verkrijgt, lijkt slechts een kwestie van tijd. Als het niet 
lukt, probeert de grootmacht het een aantal jaar later nog 
eens. Lukt dat niet, dan komt het einde van de beloofde 50 jaar 
autonomie vanzelf steeds dichterbij. Die belofte eindigt 2047. 
Lukt het niet binnen 5 jaar, dan vast wel binnen 25 jaar.  

Tot op heden is artikel 23 nog niet geïmplementeerd. Al eerder, 
in 2003, strandde een wetsvoorstel nadat een half miljoen 
mensen de straat op gingen. Daarna trok het parlement 
van Hong Kong het voorstel in. Op dit moment heeft het 
volkscongres de nieuwe veiligheidswet aangenomen. Om de 
wet ook daadwerkelijk in Hong Kong te laten gelden, zal de 
wet nog wel aangenomen moeten worden door het bestuur 
van de regio zelf. In die zin zijn de huidige protesten dezelfde 
als die uit 2003. Het enige verschil is dat ditmaal de wetgeving 
niet in Hong Kong zelf ontworpen is, maar in China.

‘Gehoorzaamd’ Hong Kong?
De uitslag van de recente verkiezingen laten een groeiende 
steun onder de bevolking voor de democratie, en daarmee 
tegen de nieuwe wet zien. Toch zal het erom gaan spannen. 
Degenen die verkozen zijn in die verkiezingen zijn namelijk 
niet degenen die nu gaan bepalen of de veiligheidswet 
aangenomen gaat worden. De districtshoofden die recentelijk 
verkozen zijn hebben slechts beperkte macht als het om 
de staat Hong Kong als geheel gaat. Daar staat Carrie Lam 
aan het hoofd. En met haar voorkeur voor invoering van de 
veiligheidswet, is de kans veel groter dat de wet uiteindelijk 
doorgevoerd wordt. 
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"GESTOLEN GOED GEDIJT NIET"
Door: Janne Joosten

RUMAG

Op 29 maart maakte Arjen Lubach RUMAG tot zondebok 

in zijn programma Zondag met Lubach. Zo zou RUMAG 

inbreuk maken op auteursrechten door het overnemen 

van andermans teksten en deze te presenteren alsof 

deze zelf waren bedacht. Ook werden er beelden 

getoond waarop te zien was dat de baas van RUMAG, 

Thijs van der Heide, stelde oké te zijn met het stelen 

van teksten. Na de afl evering stelde Van der Heide dat 

Lubach karaktermoord pleegde op zijn merk. Nog wat 

later stapte hij op als CEO. Los van een mediacircus 

brengt dit exposé van Lubach nog meer met zich mee. 

Het doet namelijk de vraag rijzen hoe dit juridisch in 

elkaar zit; pleegt RUMAG daadwerkelijk inbreuk op 

auteursrechten?   

Auteursrecht 
Wanneer iemand iets origineels maakt, is het natuurlijk gewenst 
dat deze creaties enigszins beschermd zijn. Men wil namelijk 
niet dat iemand anders er zomaar mee aan de haal mee kan 
gaan. Het auteursrecht voorkomt dit en beschermt het recht van 
de maker. Het auteursrecht biedt iedereen die werken creëert 
auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker van 
zo'n werk, ook wel auteur genoemd, als enige mag beslissen 
over de exploitatie van de werken die hij heeft gecreëerd. Tevens 
worden deze werken beschermd tegen misbruik door anderen. 
Het auteursrecht is daardoor een stimulans voor mensen om 
creatief te blijven; het creëren van iets origineels kan zo namelijk 
persoonlijk voordeel opleveren. 

Internationaal is het auteursrecht geregeld in de Berner 
Conventie van 1886. Het auteursrecht is in Nederland 
neergelegd in de Auteurswet. Artikel 1 van deze wet defi nieert 
het auteursrecht als “het uitsluitend recht van den maker 
van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van 
diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te 
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verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet 
gesteld.” 

Aanvankelijk komt het auteursrecht op zo’n werk toe aan 
de maker van het werk, direct vanaf het moment dat er een 
werk gemaakt is. Het recht ontstaat vanzelf, er zijn dus geen 
formaliteiten nodig om auteursrecht te krijgen. Je hoeft je 
auteursrecht nergens aan te vragen of te registreren. Als 
iemand thuis achter zijn bureau een tekst schrijft, heeft hij daar 
dus automatisch het auteursrecht op. Ook op een werk dat 
nog niet helemaal af is berust auteursrecht, als het tenminste 
voldoende origineel is. Wel is het recht overdraagbaar naar een 
ander; de maker kan zijn auteursrecht bijvoorbeeld verkopen. 
Wanneer de maker zijn recht nooit heeft doorverkocht en er dus 
zelf nog over beschikt op het moment van overlijden, gaat het 
auteursrecht door naar de erfgenamen. De erfgenaam is hierna 
de auteursrechthebbende. 

Het auteursrecht bestaat uit twee exclusieve rechten; het 
alleenrecht om het te verveelvoudigen en het alleenrecht 
om het beschermde werk openbaar te maken. Openbaar 
maken is bijvoorbeeld het plaatsen van een verhaal op een 
forum of website. Daarmee maak je een auteursrechtelijk 
beschermd werk toegankelijk voor publiek. Verveelvoudigen is 
bijvoorbeeld het kopiëren van een boek. Dat betekent dus dat 
ieder ander dan de auteursrechthebbende toestemming van 
rechthebbenden nodig heeft om het werk te gaan openbaar 
maken en verveelvoudigen. Ook het maken van bewerkingen 
of vertalingen valt hieronder, het blijft immers hetzelfde werk. 
Voor bewerken of vertalen is in beginsel steeds de voorafgaande 
toestemming van de auteursrechthebbende nodig. Die heeft 
immers als enige de auteursrechtelijke zeggenschap over het 
werk.

Auteursrecht beschermd namelijk de originele werken van 
makers maar niet de achterliggende ideeën of theorieën. 

Feiten vallen bijvoorbeeld niet onder het auteursrecht. Een 
voorbeeld hiervan is een krantenartikel over een aanval of 
ongeluk dat heeft plaatsgevonden. Alhoewel een verhaal 
wellicht origineel genoeg kan zijn, blijven de feiten los van een 
auteursrecht. Anders zou niemand anders meer over de feiten 
kunnen schrijven. Soms kan een bepaalde gebeurtenis maar op 
een beperkt aantal manieren omschreven worden, bijvoorbeeld 
de uitslag van een wedstrijd. Een auteur van een dergelijke 
omschrijving zal geen auteursrecht verkrijgen omdat er te weinig 
ruimte is voor eigen creativiteit.   

Stijlen en trends vallen ook niet onder het auteursrecht. Als 
iemand bijvoorbeeld kleding in een gothic of cowboy stijl maakt, 
neemt dit niet het recht weg van anderen om dit ook te mogen 
doen. Staan er echter bepaalde patronen of motiefjes op deze 
kleding, dan mogen deze niet zomaar overgenomen worden. 
Dit valt niet meer binnen de ‘cowboy kleding’ maar is een eigen 
creatieve toevoeging hieraan. Hetzelfde geldt voor muziek: 
het staat iedereen vrij om techno- of discomuziek te maken zo 
lang er maar geen muziek wordt gekopieerd uit andere liedjes. 

Ook ideeën en theorieën kennen geen auteursrechtelijke 
bescherming, slechts de creatieve uitwerking hiervan. Een 
voorbeeld hiervan is een elektrische auto. Het staat iedereen vrij 
om een elektrische auto te maken. De specifi eke technologie 
die een bedrijf hiervoor gebruikt is echter auteursrechtelijk 
beschermd zolang deze voldoende origineel is. Hetzelfde geldt 
voor bijvoorbeeld tv-programma’s of talentenjachten. Het 
achterliggende idee van zowel Idols, The Voice of Holland als 
van Holland’s Got Talent is om nieuw talent te ontdekken. De 
invulling die is gegeven aan de programma’s is echter origineel 

genoeg om geen inbreuk op elkaar te maken en zelf te worden 
beschermd door het auteursrecht. Theorieën liggen erg dicht 
tegen ideeën aan. Als iemand bijvoorbeeld een theorie heeft 
bedacht over de werking van het heelal mag iedereen over die 
theorie schrijven. Als iemand echter een stuk over die theorie 
schrijft, komt dat stuk dan weer gewoon in aanmerking voor 
auteursrechtelijke bescherming.

Elementen of kleinere delen van een werk die noodzakelijk zijn 
om een bepaald technisch resultaat te behalen worden niet 
door het auteursrecht beschermd. Daar is het octrooirecht (ook 

"Aanvankelijk komt het auteursrecht op zo’n 

werk toe aan de maker van het werk, direct vanaf 

het moment dat er een werk gemaakt is."

Naast de eerdergenoemde exploitatierechten krijgt elke maker 
van een werk ook persoonlijkheidsrechten. Deze houden onder 
andere het recht op naamsvermelding en het recht zich te 
verzetten tegen de aantasting van het werk in. Deze rechten, 
die ook wel morele rechten worden genoemd, kunnen niet in 
handen van iemand anders komen en blijven dus van de maker, 
ook als de maker zijn auteursrecht (dus het openbaarmakings- 
en verveelvoudigingsrecht) aan een ander zou hebben 
verkocht. Wel kan afstand worden gedaan van sommige 
persoonlijkheidsrechten. Door de persoonlijkheidsrechten 
wordt de reputatie van de auteur beschermd. Na het overlijden 
van de maker gaan de persoonlijkheidsrechten niet automatisch 
over op de erfgenamen. Mocht de maker dit wensen dient hij 
een testament of codicil op te stellen waarin de maker een 
bepaalde persoon of instelling aanwijst die na zijn dood deze 
rechten kan uitoefenen. 

Wat valt er niet onder het auteursrecht?
Alhoewel het auteursrecht wellicht haast alomvattend klinkt, 
zijn er ook zaken die niet onder het auteursrecht vallen. 
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wel patentrecht genoemd) voor bedoeld. De schroef van een 
kurkentrekker bijvoorbeeld wordt niet door het auteursrecht 
beschermd. Als daar een origineel handvat aan vast is gemaakt, 
kan dit handvat wel beschermd zijn. De originaliteit van het 
handvat bepaald hierbij de grootte van de bescherming. Hoe 
origineler het handvat, hoe groter de bescherming hiervoor. 

Op wetten, besluiten en verordeningen die door de openbare 
macht zijn uitgevaardigd berust geen auteursrecht. Datzelfde 
geldt voor rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen. 
De overheid kan zich soms wel op haar auteursrecht beroepen. 
Dit kan slechts als zij op voorhand een uitdrukkelijk voorbehoud 
heeft gemaakt.

Hoe lang duurt auteursrecht? 
Het auteursrecht op een werk eindigt 70 jaar na de dood van de 
maker, te rekenen vanaf de eerste januari, volgende op het jaar 
waarin de maker is overleden. Dit is bepaald in artikel 37 van de 
Auteurswet. Als de maker van een werk dus op 13 november 
1997 is overleden, eindigt het auteursrecht op zijn werk op 1 
januari 2068.

De bescherming op het werk van rechtspersonen is wat korter. 
Hier begint de 70 jaar te lopen vanaf de eerste rechtmatige 
openbaarmaking van het betreffende werk. Een uitzondering 
hierop is wanneer de de 'natuurlijke' persoon die het werk 
gemaakt heeft bij het werk wordt genoemd. Dan geldt de 
normale regel weer en eindigt het auteursrecht pas 70 jaar na 
de dood van de natuurlijke maker. 

De duur van auteursrecht op fi lms staat geregeld in artikel 40 
van de Auteurswet. “Het auteursrecht op een fi lmwerk vervalt 
door verloop van 70 jaren, te rekenen van de 1e januari van het 
jaar, volgende op het sterfjaar van de langstlevende van de 
volgende personen: de hoofdregisseur, de scenarioschrijver, de 
schrijver van de dialogen en degene die ten behoeve van het 
fi lmwerk de muziek heeft gemaakt.” 

Wat kan je doen als iemand jouw auteursrecht aantast
Tegen al dan niet opzettelijke inbreuken op een intellectueel 

eigendomsrecht kan de rechthebbende zich uiteraard 
verzetten. Een voorbeeld van inbreuk is wanneer iemand zonder 
toestemming creaties verspreidt of verveelvoudigt, door ze op 
internet te zetten, af te drukken in een boek of kopieën te geven 
aan een ander. Grootschalige inbreuk op auteursrechten wordt 
ook wel 'piraterij' genoemd. Als het auteursrecht aan een ander 
is overgedragen, kan de maker toch optreden tegen handelingen 
waarmee zijn persoonlijkheidsrechten worden geschonden. 
Wanneer een werk zonder toestemming is gedrukt, op internet 
gezet of op een andere manier in omloop is gebracht, kan de 
rechthebbende via de rechter verdere verkoop en verspreiding 
van zijn werk verbieden en/of een vergoeding vragen voor de 
geleden schade. Dit staat geregeld in hoofdstuk twee van de 
Auteurswet. Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid 
om bij opzettelijke inbreuken over te gaan tot strafrechtelijke 
vervolging. Sommige inbreuken worden zelfs als misdrijf 
beschouwd. Naast een geldboete van maximaal € 83.000,- 
kan de rechter een gevangenisstraf opleggen van ten hoogste 
vier jaar.

Is RUMAG een slechterik? 
RUMAG verdedigt zichzelf door te stellen dat korte zinnen niet 
worden beschermd door het auteursrecht en zij deze dus zomaar 
over mogen nemen en verspreiden. In het Infopaq-arrest van 
16 juli 2009 geeft het Hof hier meer duidelijk over. Hierin werd 
bepaald dat er op losse woorden in beginsel geen auteursrecht 
rust. Wil er auteursrecht op zinnen rusten, dan moet er gekeken 
worden naar de keuze van de gebruikte woorden, de volgorde 
van de woorden en de combinatie van woorden die het tot 
een zin maken. De keuze, de volgorde en combinatie kunnen 
de zin tot een werk maken waarop een auteursrecht rust. Ten 
laatste dient de zin uitdrukking te geven aan de creatieve geest 
van de maker van het werk. Deze uitdrukking moet nieuw en 
oorspronkelijk zijn. 

Wanneer we het arrest gaan toepassen op de RUMAG-teksten 
zien we dat het dus afhangt van de teksten die RUMAG kopieert. 
Aangezien zij geen losse woorden maar zinnen kopiëren dienen 
we te gaan kijken naar deze zinnen. Een zin komt namelijk pas 
in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming wanneer 
de zin origineel genoeg is.  De vraag is dan ook of de quotes 
die RUMAG gebruikt, creatief genoeg zijn. Het feit dat RUMAG 
deze quotes gebruikt en er veel geld aan verdient, kan een 
indicatie zijn dat de zinnen creatief genoeg zijn en dus wordt er 
auteursinbreuk gemaakt. De door RUMAG gebruikte teksten 
zullen waarschijnlijk in juridische zin vaak wel voldoende 
creatief zijn. De teksten zijn grappig bedoeld door het originele 
woordgebruik. Hier geldt bovendien dat hoe langer de tekst, 
hoe meer keuzes kunnen worden gemaakt waardoor eerder 
aan het creativiteitsvereiste is voldaan. Een zeker antwoord 
op de vraag of RUMAG inbreuk maakt op auteursrechten is er 
echter nog niet en vooralsnog zijn er ook nog geen procedures 
gestart tegen RUMAG. 



JURIST in BEDRIJF 1352 JURIST in BEDRIJF

Geen 
        woorden

       maar 
       daden

Kom stage lopen
in 010!

Kijk voor meer informatie op 
www.werkenbijnautadutilh.nl



14 JURIST in BEDRIJF

GREEP UIT DE WEEK VAN
Myrthe Monfrance 

Stage bij Boels Zanders Advocaten

Iedere ochtend om kwart voor 9 parkeer ik de auto bij Boels 
Zanders Advocaten in Maastricht. Ik loop naar binnen en groet 
iedereen aan de balie, ook loop ik een rondje over de begane 
grond om iedereen te groeten aangezien mijn werkplek op 
de eerste verdieping is. Meestal ben ik als één van de eerste 
op kantoor. Mijn laptop start ik op en in de tussentijd maak 
ik een kopje thee. De gele plakkertjes, die ik zelf op mijn 
computerscherm plak zodat ik een overzicht heb van wat ik 
nog moet doen, lachen mij tegenmoet. Laat de dag beginnen!

Mijn naam is Myrthe Monfrance, ik ben 21 jaar en ben derdejaars 
Rechtsgeleerdheid student aan de Universiteit Maastricht. 
Al in het derde jaar van VWO wist ik het zeker, ik ga rechten 
studeren. Als doel had ik altijd om Officier van Justitie te 
worden, strafrecht leek mij ontzettend interessant maar ik wist 
niet of ik goed zou zijn als advocaat in dit vakgebied. Tijdens de 
rechten studie kwam ik er al vrij snel achter dat er véél meer 
is dan alleen het strafrecht. In het laatste jaar van de bachelor 
kun je kiezen tussen vakken of stage lopen, voor mij was deze 
keuze snel gemaakt. Ik wilde stage lopen zodat ik eindelijk 

eens kon zien hoe het in de praktijk eraan toe gaat. Van februari 
tot en met maart kreeg ik de mogelijkheid om stage te lopen 
bij Boels Zanders Advocaten. Jaarlijks wordt Boels Zanders 
vermeld in de top 20 van grootste advocatenkantoren van 
Nederland. De verscheidenheid in rechtsgebieden binnen het 
kantoor sprak mij ontzettend aan, ik zou de rechtsgebieden 
waar je op de universiteit maar weinig mee in aanraking komt 
nu ook beter leren kennen.

Tijdens de 9 weken durende stage ben ik bezig geweest met 
verschillende opdrachten op verschillende rechtsgebieden. Ik 
heb opdrachten verricht voor de rechtsgebieden arbeidsrecht, 
bestuursrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. 
Verschillende jurisprudentieonderzoeken heb ik moeten doen, 
het uitzoeken van ingewikkelde juridische vraagstukken, het 
ordenen van dossiers en het opstellen van stukken. Daarnaast 
ben ik vaker mee geweest naar zittingen en heb ik verschillende 
seminars en besprekingen bijgewoond. Ik heb zelfs een keer 
een zitting, van één van de advocaten van Bestuursrecht, bij de 
Raad van State in Den Haag kunnen bijwonen. Dat is natuurlijk 
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een hele belevenis en leerzaam om een keer te zien. Ook is 
het heel erg boeiend om de advocaten aan het werk te zien 
en om te zien hoe zij met cliënten omgaan. 

Na 6 weken intensief stage lopen, kreeg Nederland te maken 
met het Coronavirus. Dit hield voor Boels Zanders in dat, waar 
mogelijk, iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken. Dit 
gold ook voor mij, de laatste drie weken heb ik de helft van de 
week thuis gewerkt en de helft van de week op kantoor. Je mist 
natuurlijk de gezamenlijke lunches, de vrijdagmiddagborrels 
en het contact met de kantoorgenoten, gelukkig heb ik hier 
in de eerste 6 weken alles van meegekregen en voor mijn 
gevoel heb ik daardoor binnen stage niks gemist. Tijdens mijn 
stage heb ik ontzettend veel geleerd op juridisch gebied, door 
helemaal in een vraagstuk te duiken weet je er in een mum 
van tijd alles van. Niet alleen op juridisch vlak maar ook op 
persoonlijk vlak heb ik mij verder ontwikkeld. 

Het Coronavirus heeft natuurlijk voor fl ink wat verandering 
gezorgd inzake mijn dagbesteding. Op kantoor was naast mij 
nog een student-stagiaire. Er is door het bestuur besloten dat 
wij om de dag aanwezig zijn op kantoor, dus zodra ik vanuit 
huis werkte was mijn medestudent-stagiair op kantoor en 
andersom. Een dag op kantoor was natuurlijk geheel anders 
dan voorheen. Heel veel advocaten werkten vanuit huis 
waardoor je veel minder onderling contact hebt. Gelukkig had 
ik al 6 weken stage gelopen dus wist iedereen mij goed via de 
mail te vinden als zij mij nodig hadden. Qua opdrachten was 
het er niet minder druk op geworden, ook tijdens de uitbraak 
van Covid-19 had ik genoeg om handen. Natuurlijk werd er 
onderling afstand gehouden en vonden er geen gezamenlijke 
lunches meer plaats, dit was natuurlijk heel jammer. Voorheen 
had ik op een dag vaak veel andere dingen te doen zoals het 
meegaan naar zittingen en het bijwonen van besprekingen. 
Hierdoor heeft je dag natuurlijk iets meer dimensie, want door 
Covid-19 bestond mijn dagbesteding vrijwel alleen uit het 
werken aan mijn bureau. De vrijdagmiddagborrels die normaal 
iedere vrijdag plaatsvinden worden nu via zoom gehouden, 
iedereen vanuit huis zodat er toch nog even het onderlinge 
contact is. 

Het fi jne aan het werken bij Boels Zanders Advocaten is de 
toegankelijkheid, je kunt altijd bij iedereen binnenlopen 
en anderen doen dit ook bij jou als ze iets nodig hebben of 
gewoon even een praatje willen maken. Al vanaf mijn eerste 
stagedag werd ik overal bij betrokken en mocht ik gesprekken 
met cliënten bijwonen. Als je een opdracht hebt gemaakt voor 
een van de advocaten en je mag vervolgens de zitting omtrent 
de zaak bijwonen is dit natuurlijk super. Doordat je al met de 
zaak bezig bent geweest weet je alle ins en outs, dat maakt de 
zitting extra interessant. Door het Coronavirus is er buiten het 
fysiek contact en het werken vanuit huis niet veel veranderd. 

Nog steeds is het mogelijk om altijd binnen te lopen bij één van 
de advocaten met vragen, alleen doe je dit nu door te bellen. 

Mijn laatste stagedag was natuurlijk iets anders dan verwacht, 
ik ben naar kantoor gedaan en heb daar mijn spulletjes 
opgeruimd. Ik heb afscheid genomen van de mensen die 
aanwezig waren. Normaal gezien wordt een laatste stagedag 
erg leuk ingericht en is er ook een afscheidsborrel. Dit was 
helaas nu niet mogelijk maar er is mij verteld dat dit in de 
toekomst wanneer het weer mogelijk is wordt ingehaald. Het 
was een bijzondere stage waar ik ontzettend veel heb geleerd! 
Toch ben ik blij dat ik de eerste 6 weken op een ‘normale’ 
manier stage heb kunnen lopen waardoor ik wel het uiterste 
uit mijn stage heb kunnen halen!
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VIKTOR ORBÁN 
"DE HYPOCRIETE DEMOCRAAT"

Door: Jules Martens

Het is 1989 en de satellietstaat Hongarije staat op het punt los te komen uit de greep van de Sovjet-Unie. Het Ijzeren Gordijn 

opent zich. Politici die ten tijde van de Hongaarse Opstand van 1956 zijn geëxecuteerd worden nu geëerd door middel van 

een herbegrafenis. Zo ook Imre Nagy, die als premier stond voor hervorming en zich afzette tegen het regime van de Sovjet-

Unie. Hier krijgt een studentikoze, links-liberaal van de Bond voor Jonge Democraten de gelegenheid om te speechen. ‘In de 

kist ligt niet alleen een vermoorde man, maar wie weet hoeveel jaren van ons daar ook in liggen’. Met deze woorden geeft 

hij aan dat de tijd van het communisme voorbij is; het is tijd voor vrije verkiezingen, vrij burgerschap en liberaal economisch 

beleid. Dezelfde man wordt in 2020 feitelijk alleenheerser van Hongarije. De coronacrisis is uitgebroken en het land roept 

een permanente noodtoestand uit. Een van zijn vele trucjes. Hij heeft nu mogelijkheid om voor onbepaalde tijd zonder 

tussenkomst van het parlement te regeren. De man over wie het gaat is Viktor Orbán, huidige premier van Hongarije. Waar 

is de jonge democraat met zijn idealen gebleven? Vormt hij een gevaar voor de democratische rechtstaat?
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Begin politieke carrière 
Orbán wordt in 1963 geboren in het dorpje Felcsút. Op zijn 
18e studeert hij rechten aan de universiteit in Boedapest. In 
1988 is hij medeoprichter van Fiatal Demokráták Szövetsége, 
wat de Bond voor Jonge Democraten betekent. Wanneer 
er in 1990 voor het eerst vrije democratische verkiezingen 
worden gehouden, bemachtigt deze partij 1 zetel. Ze neemt 
plaats in de oppositie. Een aantal jong intellectuelen die zich 
afzetten tegen de oude, regerende garde leiden de partij. 

het kabinet Gyurcsány fataal. In 2009 viel deze.

Orbán II
Er kwam een zakenkabinet aan de macht onder leiding van 
econoom Gordon Bajnai, die de economische krimp een halt toe 
moest roepen. Als het land enigszins gestabiliseerd was, zou hij 
nieuwe verkiezingen houden. Door bezuinigingsmaatregelen 
lukte dit enigszins en in 2010 werden nieuwe verkiezingen 
gehouden. Fidesz won, waarbij 263 van de 386 zetels 
werden behaald. Dit gaf een twee derde meerderheid in het 
parlement. Een dusdanige meerderheid geeft in Hongarije 
de regeringspartijen de mogelijkheid om de Grondwet aan te 
passen. Deze kans liet Orbán niet liggen. De Grondwet is sinds 
2010 drastisch aangepast, vaak ten gunste van Fidesz. Allereerst 
is het nodig om te kijken naar de juridische hervormingen. Het 
Constitutioneel Hof heeft fl ink aan rechtelijke macht moeten 
inperken. Deze mag ten eerste niet meer refereren naar 
uitspraken gedaan voor januari 2012. Precedenten worden 
hierdoor nutteloos. Dit zorgt ervoor dat wetten die vroeger als 
ongrondwettelijk werden beoordeeld, nu wel grondwettelijk 
kunnen zijn. Zo is er een verbod op dakloosheid gekomen. 
Mensen die noodgedwongen op straat moeten slapen, 
riskeren een boete of een gevangenisstraf. Uit onderzoek 
bleek dat er tussen de 30.000-50.000 daklozen zijn in 
Hongarije. Ook werd de defi nitie van ‘familie’ voor de Grondwet 

“De Fidesz partij wint, waarmee Orbán 
premier wordt. Hij is dan de jongste 

regeringsleider in de geschiedenis 
van Hongarije.”

In 1993 is Orbán leider van de partij. Onder zijn leiding wordt 
de partij conservatiever en nationalistischer. Er ontstaan 
vaak interne ruzies, aangezien Orbán de partij idealen vaak 
ondergeschikt maakt aan zijn eigen ambities. In 1998 heeft hij 
zijn studentikoze kloffi e ingewisseld voor een net pak. Vanaf 
nu wil hij zichzelf profi leren als serieuze, centrumrechtse 
politicus. Omdat de linkse regering verwikkeld raakt in 
meerdere corruptieschandalen, kan Fidesz (zo heet de partij 
sinds 1996) zich manifesteren als oppositieleider. Zonder 
zelf extreemrechts te worden, krijgen ze veel steun van de 
rechtervleugel. De partij speelt in op de christelijke waarden, 
op het belang van het Hongaarse volk en op de behoefte van 
de Hongaren om buitenlandse investeerders buiten te laten. 
In 1998 zijn er weer verkiezingen. De Fidesz partij wint, waarmee 
Orbán premier wordt. Hij is dan de jongste regeringsleider 
in de geschiedenis van Hongarije. Hij is 35 jaar. Zijn regering 
maakt zich hard voor de christelijke en nationaal voelende 
Hongaren. Zo probeerde ze te zorgen dat Hongaren in het 
buitenland de dubbele nationaliteit kregen. De ratio hierachter 
was dat er zo meer Hongaren terug zouden komen naar hun 
‘thuisland’, waardoor het land weer opgebouwd kon worden. 
Dit bleek allereerst juridisch niet haalbaar, maar daarnaast 
zou de Hongaarse arbeidsmarkt een massale arbeidsmigratie 
überhaupt niet aankunnen. Wat verbazing wekte, was het feit 
dat Orbán pleitte voor toetreding tot de Europese Unie. Niet 
kortgeleden kreeg het land namelijk zijn soevereiniteit terug. 
Hij zag Hongarije echter als een westers land, wat niet achter 
kon blijven op de rest van Europa. In 2002 verloor Fidesz de 
nieuwe verkiezingen van de links socialisten. Gyurcsány was 
de nieuwe premier. Onder de linkse regering trad Hongarije in 
2004 toe tot de Europese Unie. Dit gaf extra mogelijkheden, 
maar ook nadelen. Toen in 2008 de Kredietcrisis toesloeg, 
raakte dit ook Hongarije. Als EU-land waren ze namelijk nauw 
betrokken met de Europese economie. Uiteindelijk vroeg 
Hongarije als eerste land een noodfonds aan bij de EU. Samen 
met de sociale onrust en corruptieschandalen werd deze crisis 
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veranderd. Een familie moet een huwelijk tussen man en vrouw 
zijn. Alle andere partnerrelaties werden hierdoor uitgesloten. 
Het Constitutioneel Hof moet sindsdien ook de wetgeving 
slechts op de formele procedurele aspecten beoordelen. Niet 
meer op de inhoud. Orbán bemoeit zich sindsdien ook met de 
benoeming van rechters. De pensioenleeftijd voor rechters is 
omlaag gegooid van 70 tot 62 jaar, waardoor de oude garde 
sneller weg gaat. Fidesz benoemt zelf de nieuwe rechters. Ook 

ook precies zo gebeurd in 2014. De Fidesz partij had in totaal 
minder dan de helft van de stemmen, maar uiteindelijk wel 
weer een twee derde meerderheid in het parlement. Zo heeft 
Orbán de sleutel tot eeuwige macht in zijn handen. 

Art. 7-Procedure
In 2017 begon Europarlementariër Judith Sargentini van 
GroenLinks een onderzoek naar de democratische waarden 
in Hongarije. Hieruit bleek dat het slecht gesteld is met de 
mensenrechten en het vrije woord. Denk aan de onderdrukking 
van minderheden en het beheersen van de media. De corruptie 
is groot en de waarden van de EU staan onder druk. In 2018 
presenteerde ze dit onderzoek aan het Europees Parlement. 
Doel hiervan was stemmen werven voor de stemming over het 
eventueel inzetten van de art. 7-procedure. Dit is de zwaarste 
vorm van strafprocedure vanuit de EU en wordt ook wel de 
‘nucleaire optie’ genoemd. Wanneer is vastgesteld dat er een 
schending is van de democratische waarden, kan dat leiden tot 
een schorsing van het stemrecht van Hongarije in de Europese 
Raad. 448 leden van de 751 stemden voor, wat zorgde voor 

“Het Constitutioneel Hof  moet sindsdien ook 
de wetgeving slechts op de formele procedurele 
aspecten beoordelen. Niet meer op de inhoud.”

“De meeste Hongaren 
scharen zich achter Orbán.”

de staatsmedia is sindsdien onder controle van Orbán.  Enkel 
staatsmedia mogen nog boodschappen van politieke partijen 
uitzenden. Kritiek of tegengeluid heeft dus geen podium meer. 
Dit kon eerst nog wel via de onafhankelijke media, maar deze 
zijn allemaal opgekocht door rijke Hongaarse zakenlui. Tevens 
zijn dit allemaal ook goede vrienden van Orbán. Diezelfde 
vrienden helpt hij overigens door het mogelijk maken van 
het doorsluizen van winst naar bijvoorbeeld sportclubs, in 
plaats van naar de belastingdienst. Niet alleen politieke 
tegenstanders moeten het ontgelden via de media, maar 
ook etnische minderheden. Zo wordt er een populistische 
campagne gevoerd tegen immigranten en moslims. Volgens 
de Hongaarse media zijn het terroristen die buiten gehouden 
moeten worden. Dit gebeurt ook. In 2015 plaatste hij een 
hek op de grens met Servië en Kroatië. Asiel aanvragen was 
daar wél mogelijk, maar slechts voor een vluchteling per dag. 
De rest werd weer gewoon buiten gezet. Door veranderde 
wetgeving in 2018 is het helemaal niet meer mogelijk om asiel 
aan te vragen. Aan de andere kant worden Hongaren zelf juist in 
het land gehouden. Studenten aan een universiteit in Hongarije 
worden per wet verplicht om te blijven voor bepaalde tijd. Doen 
ze dit niet, dan moeten ze al hun collegegeld terugbetalen 
aan de staat. 

Herindeling kiesstelsel
Maar, de allerbelangrijkste hervorming is misschien wel 
de hervorming van het kiesstelsel. Hongarije kent een 
districtenstelsel. Degene die wint in de meeste districten, 
wint de verkiezingen. De nieuwe Grondwet zorgde voor 
een herindeling van de kiesdistricten. Steden en gebieden 
die traditioneel socialistisch stemmen, zijn opgehakt 
en samengevoegd met gebieden die conservatief en 
regeringsgetrouw stemmen. Hierbij is gezorgd dat de laatste 
partij altijd de grotere partij is in dit gebied. Het manipuleren 
van kiesrechtdistricten heet ‘gerrymandering’. Dit fenomeen 
komt uit de Verenigde Staten. Hierbij kan het dus voorkomen 
dat een bepaalde partij in het algemeen de meeste stemmen 
krijgt, maar uiteindelijk niet in elk district de winnaar is. De partij 
met feitelijk minder stemmen wint dan de verkiezingen. Dit is 

een voldoende meerderheid om deze procedure te starten. 
Het probleem van deze procedure is echter het feit dat hij zo 
omslachtig is. Eerst moet worden vastgesteld of er inderdaad 
een schending van de democratische waarden plaats vindt. 
Hiervoor moet Hongarije ook de mogelijkheid hebben gehad 
om zich te kunnen verweren. Tot slot is er bij vaststelling van 
de schending ook nog een unanimiteit nodig van de Raad. 
Dit lijkt onwaarschijnlijk aangezien Polen, momenteel ook 
geconfronteerd met een art. 7-procedure, bereidt is zijn 
vetorecht uit te spreken om zich achter Hongarije te scharen. 
Volgens Maurits Bredius, historicus, is een internationale 
coalitie opgesteld door een sterk land als Duitsland een 
mogelijkheid om dit te doorbreken. Er zou dan een diplomatiek 
isolement ingesteld kunnen worden tegen Hongarije. Dit 
gebeurde al eens in 2000 toen veertien EU-landen dit deden 
toen de extreemrechtse partij FPÖ toetrad tot de Oostenrijkse 
regering. Door de huidige coronacrisis kan dit nog wel even 
duren. De vrouw die dit allemaal heeft aangewakkerd is 
overigens benoemt tot staatsvijand door Orbán. De media 
is tegen haar een lastercampagne begonnen wat gezien kan 
worden als een moderne versie van een heksenjacht. Zelf acht 
ze het verstandig even niet naar Hongarije op vakantie te gaan. 

Eeuwenlange overheersing
Van de bevolking van een land wat neigt naar een totalitaire 
autocratie zou verwacht worden dat zij tegen dit beleid in 
opstand komen. Dit gebeurt niet tot nauwelijks. De meeste 
Hongaren scharen zich achter Orbán. Om dit te begrijpen, 
moet je de geschiedenis van Hongarije bekijken. In 1526 werd 
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het gebied Hongarije bij de Slag bij Mohács ingenomen door 
de Turken onder leiding van Süleyman. Deze overheersing 
duurde ongeveer 150 jaar, totdat bij het Beleg van Wenen 
in 1683 de Turken werden verdreven door de Oostenrijkers. 
Hongarije werd nu toegevoegd aan het Habsburgse Rijk. 
Na de nederlaag van de Centralen (Oostenrijk-Hongarije 
hoorde hierbij) in de Eerste Wereldoorlog, viel het land uiteen. 
Hongarije was eindelijk los, maar kwam onder bewind van de 
autoritaire admiraal Miklos Horthy. Hij faalde om het land 
juist te besturen en in de Tweede Wereldoorlog werd het land 
bezet door Nazi-Duitsland. In 1945 kwamen de troepen van de 
Sovjet-Unie. Dit waren de bevrijders, maar tegelijkertijd ook 
weer de nieuwe bezetters. Het land werd zoals eerder vermeld 
een satelliet staat van de Sovjet-Unie en kwam pas op eigen 
benen te staan in 1989. Het land Hongarije is dus voor ongeveer 
450 jaar lang overheerst door andere mogendheden. Het enige 
wat de Hongaarse identiteit in leven heeft gehouden, was de 
drang naar een eigen Hongarije. Dat is precies wat Orbán ze nu 
geeft. Hij zet de Hongaren voorop en wil niet leven na de regels 
van een nieuwe overheersers – dit keer in de vorm van de EU. 

Conclusie
De Hongaren scharen zich achter hem, omdat hij ze eindelijk 
een eigen identiteit kan geven. De Europese Unie komt met 
strafmaatregelen, die zo omslachtig zijn dat er nog weinig 
van te merken is. Door de huidige coronacrisis is er een 
noodtoestand voor onbepaalde tijd, die hem nog machtiger 

maakt… Van de idealen van de studentikoze links-liberaal uit 
de jaren ’90 is nog weinig over. Hij sprak over vrije verkiezingen, 
maar heeft 30 jaar later zelf het kiesstelsel gemanipuleerd om 
aan de macht te blijven. Hij sprak over vrij burgerschap, maar 
houdt nu zelf Hongaarse hoogopgeleiden binnen en weert de 
migranten in nood. Het democratiseringsproces wat hij zelf is 
begonnen, breekt hij nu zelf weer af. Dat maakt hem bij uitstek 
het prototype van de hypocriete democraat.
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STELLING: 
“De Nederlandse Staat moet ten tijde van covid-19 

weeskinderen uit Griekse vluchtelingenkampen opvangen?”

Evelyne Bood
Digital Society  • 19 jaar

Ik ben het eens met de stelling dat de Nederlandse 
Staat ten tijde van Covid-19 weeskinderen uit Griekse 
vluchtelingenkampen moet opvangen. 
Ondanks het feit dat de Nederlandse Staat voorzichtig moet 
zijn met de veiligheid en gezondheid van de inwoners van 
Nederland, zijn er ook mensen die nog steeds onze hulp 
nodig hebben, zoals kinderen in vluchtelingenkampen. Als 
Nederlandse kinderen met elkaar mogen spelen en omgaan 
zoals voor de Covid-19 situatie, dan mogen we in Nederland 
ook verwachten dat we omgaan met Griekse kinderen in 
een vluchtelingenkamp zoals we dat deden voor de huidige 
situatie. Alhoewel het opvangen van buitenlandse kinderen 
complicaties met zich meebrengt en het meer moeite en tijd 
kost dan gewoonlijk om deze kinderen op te vangen, is het 
nog steeds nodig dit te doen, zeker voor kinderen zonder 
ouders. De Nederlandse Staat kan zorgen voor een scheiding 
met de Nederlandse samenleving en deze kinderen om 
verdere besmettingen voor beide partijen te voorkomen. Er 
kan lang gediscussieerd worden over wat wel en niet mag, 
maar we hebben nog steeds hulp die we hen kunnen en 
moeten bieden.

Cas Swinkels
Tweedejaars student Economics & Business Economics 
• 21 jaar

Gerelateerd aan deze stelling is het feit dat Athene al sinds 
het einde van 2019 aan EU-landen vraagt om kwetsbare 

vluchtelingenkinderen over te nemen. 
Een aantal landen zijn hierop ingegaan, 
maar Nederland niet. Terugkomend op de 
stelling ben ik van mening dat Nederland 
hier ook niet op in moet gaan. Aan de andere 
kant ben ik van mening dat Nederland wel 
hulp moet bieden, maar niet door deze 
weeskinderen op te vangen. In mijn ogen 
is het beter om het probleem op te lossen 
op het punt waar het vandaan komt. Door 
deze weeskinderen op te vangen is de kans 
aanwezig dat het probleem alleen tijdelijk 
wordt opgelost. Op die manier kan en er 
over een bepaalde tijd weer naar worden 
gevraagd.
Nederland moet wel haar expertise op 

dit gebied ‘’uitlenen’’ aan Griekenland. Daarnaast moet 
Nederland hulp bieden op financieel gebied waarmee 
instituties kunnen worden opgericht. Deze instituties kunnen 
dan het probleem oplossen op de plek waar het vandaan 
komt, i.p.v. het alleen tijdelijk op te lossen door het opvangen 
van deze weeskinderen. 

Aniek van Diepen
Geneeskunde • 22 jaar

Het vluchtelingenprobleem is een complexe zaak waar wij als 
Europa en Nederland al jaren mee te maken hebben. Echter 
ben ik van mening dat ten tijde van covid-19 weeskinderen 
uit Griekse vluchtelingenkampen direct moeten worden 
opgevangen of in ieder geval steun moeten krijgen vanuit 
ons land. Deze kinderen zijn absoluut niet in staat om voor 
zichzelf te zorgen. Daarbij is het covid-19 een mondiaal 
probleem waarbij Griekenland nu dubbel de dupe van is, 
namelijk sterfte van eigen bevolking plus een economische 
crisis plus dezelfde toevoer van vluchtelingen als altijd. In 
deze tijden zou elk land zijn steentje bij kunnen dragen en 
in ieder geval zorg van weeskinderen op zich kunnen nemen. 
Wanneer ondernemingen en zaken langer dicht moeten 
blijven, maar wel steun ontvangen van de overheid. Zouden 
we kunnen kijken naar oplossingen om deze werknemers in 
te zetten bij bijvoorbeeld het acute vluchtelingenprobleem. 
We hebben al getoond dat Nederlanders in tijden van crisis 
massaal opstaan op vrijwillig anderen te helpen, dus waarom 
niet deze kinderen?  Er is wel een kanttekening dat er samen 
moet worden nagedacht over oplossingen voor na deze crisis, 
zodat deze kinderen uiteindelijk een succesvolle rol kunnen 
invullen in de maatschappij.
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"PRIVACY TIKTOK GEBRUIKERS 
ONDER VUUR"

Door: Rafke Rutten

Het kan je bijna niet ontgaan zijn, want naast Youtube, Snapchat, Instagram en Facebook is er een nieuwe app die zich aan 

deze grote groep heeft toegevoegd, TikTok. Tiktok is een social media- app waarmee korte muziekvideo’s met een lengte 

van 3 tot 15 seconden gemaakt en gedeeld kunnen worden. Populaire fi lmpjes zijn onder meer mensen die dansen, zingen 

of playbacken. Gebruikers kunnen fi lmpjes liken en reacties schrijven. TikTok is zeer populair onder jongeren. De app heeft 

zo’n 830.000 gebruikers binnen de leeftijdsgroep 6 t/m 18 jaar. Het percentage gebruikers is onder 12-jarigen het hoogst. 

Binnen die leeftijdsgroep gebruikt maar liefst 64% TikTok. Er komt dan ook een hoop kritiek op de app in verband met 

privacyregels, cyberpesten, racisme en het gebruik door kinderen. Voor TikTok geldt een leeftijdsgrens van 13 jaar, alleen 

dit valt niet te controleren waardoor veel gebruikers ook jonger zijn dan 13 jaar. TikTok vraagt bij het aanmaken wel om 

de geboortedatum maar daar kan makkelijk over gelogen worden. Zo ligt de app ook onder vuur omdat er makkelijk door 

kwaadwillende gebruik kan worden gemaakt van de app. Zo zouden pedofi elen door middel van een nepaccount video’s van 

kinderen verzamelen. En zijn er zorgen wat betreft privacy, zo zou TikTok illegaal persoonsgegevens van kinderen hebben 

verzameld zonder toestemming van ouders. De vraag is of we kinderen nog meer de hand boven het hoofd moeten houden 

met betrekking tot social media en hoe het zit met het verwerken van persoonsgegevens?
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Doel van wet Autoriteit Persoonsgegevens
De wet Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht in 1989 
met als doel toezicht houden op de naleving van de wettelijke 
regels omtrent bescherming van persoonsgegevens en 
adviseren over nieuwe regelgeving. Het is opgericht als een 
zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en toezichthouder op de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de 
uitvoeringswet AVG. De taken van de AP vloeien voort uit de 
Europese Algemene verordening gegevensbescherming. Alle 
lidstaten van de EU hebben een eigen instantie, soortgelijk 
aan de AP. De hoofdstaken van het AP zijn toezichthouden 
op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming 
van persoonsgegevens. Onder dit toezicht vallen diverse 
activiteiten zoals onderzoek. Een groot deel van de capaciteit 
van de AP wordt gebruikt om onderzoek te doen naar 
de naleving van de wet. Zodra er tijdens het onderzoek 
overtredingen worden vastgesteld, kan de AP de onderzochte 
organisatie dwingen deze overtredingen te beëindigen. Dit 
kan door een boete te geven of een last onder dwangsom 
op te leggen. Zodra er een vermoeden is dat een organisatie 
de privacywetgeving heeft overtreden is het naast een 
alternatieve interventie (een gesprek met de organisatie 
of het sturen van een brief) ook mogelijk om een offi cieel 
onderzoek te starten om de overtreding te laten beëindigen. 
De AP adviseert ook over nieuwe wet- en regelgeving die gaat 
over verwerking van persoonsgegevens. Ministeries zijn op 
grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) verplicht om de AP om advies te vragen. Daarnaast 
kan de AP op eigen initiatief de regering en het parlement 
adviseren. Mensen kunnen de AP een tip geven als hun iets 
opvalt om zo te weten of de organisatie zich houden aan de 
wettelijke privacyregels.

"Zodra er tijdens het onderzoek overtredingen 
worden vastgesteld, kan de AP de onderzochte 

organisatie dwingen deze overtredingen te 
beëindigen. Dit kan door een boete te geven of  

een last onder dwangsom op te leggen."

De regels omtrent verwerken persoonsgegevens 
Persoonsgegevens kun en mag je alleen verwerken onder 
een van de zes grondslagen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Kan dat niet, dan mogen de 
persoonsgegevens ook niet worden verwerkt. In artikel 
6 van de AVG staat dat als eraan ten minste een van de 
grondslagen voldaan is verwerking rechtmatig is. Vanwege 
de informatieverplichting moet je ook vertellen van welke 
grondslag je gebruikmaakt. Je mag hierbij niet van grondslag 
wisselen dus je moet vooraf al bedacht hebben van welke 
grondslag je gebruik maakt. 

De zes grondslagen zijn:
• Toestemming
 Aan toestemming hangen een aantal eisen vast volgens 

artikel 4 lid 11 AVG. Zo moet de toestemming gegeven 
worden door een vrije, specifieke, geïnformeerde en 

ondubbelzinnige wilsuiting. Van een vrije wilsuiting 
wordt gesproken wanneer de betrokkene de gevraagde 
toestemming kan weigeren zonder dat hij hier enig nadeel 
van zal ondervinden. De toestemming moet in ieder geval 
uitdrukkelijk zijn, stilzwijgend is hierbij niet voldoende. 

 Zo’n specifi eke handeling kan bijvoorbeeld bestaan uit het 
aanvinken van een vakje op een webpagina. De vereisten 
voor toestemming zijn strenger geworden dan ze onder 
onze privacywet waren. Toestemming mag ook weer 
worden ingetrokken. Op grond van art. 7 lid 3 AVG heeft 
een betrokkene het recht om een eenmaal verleende 
toestemming, op ieder moment en zonder opgaaf van 
redenen, weer in te trekken. Als dat gebeurd ben je dus 
je grondslag kwijt en mogen persoonsgegevens niet 
meer verwerkt worden. De verwerkingsverantwoordelijke 
moet altijd kunnen aantonen dat een betrokkene 
toestemming heeft gegeven voor de verwerking van 
zijn persoonsgegevens. Deze grondslag dient vooral als 
vangnet, voor het geval geen van de andere grondslagen 
kan worden gebruikt. 

• Uitvoering van de overeenkomst
 Deze grondslag maakt verwerking van persoonsgegevens 

mogelijk wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een 
overeenkomst. Het gaat dan om een overeenkomst waarbij 
de betrokkende (de persoon waarvan de persoonsgegevens 
zijn) partij is. Belangrijk is dat de overeenkomst niet 
uitgevoerd kan worden zonder die persoonsgegevens. 
Een voorbeeld hiervan is een webwinkel die naam en 
adres nodig heeft om producten te leveren. Wanneer er 
hierbij nog meer niet relevante persoonsgegevens worden 
gevraagd, zal de toestemming in beginsel niet rechtsgeldig 
zijn. En is het verwerken van persoonsgegevens alleen 
maar handig, dan is deze grondslag niet van toepassing.

• Wettelijke verplichting
 Er is een mogelijkheid dat er een wettelijke verplichting 

bestaat op basis waarvan je persoonsgegevens moet bestaat op basis waarvan je persoonsgegevens moet 

"Persoonsgegevens kun en mag je alleen 
verwerken onder een van de zes grondslagen van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Kan dat niet, dan mogen de 
persoonsgegevens ook niet worden verwerkt."
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verwerken. Die verplichtingen staan dan in de wet 
weergeven. Een voorbeeld hiervan zijn facturen die zeven 
jaar bewaard moeten worden. Je bent niet verplicht om 
daar een contactpersoon in op te nemen maar gegevens 
van eenmanszaken zijn ook persoonsgegevens. Je moet 
dan toch het factuur bewaren. Ook loondienstadministratie 
moet zeven jaar bewaard worden. Daaronder vallen ook 
de identiteitsbewijskopieën, ziektestaten en arbeids-
overeenkomsten.

• Vitale belangen
 Om de vitale belangen van een natuurlijk persoon te kunnen 

beschermen, mogen de persoonsgegevens verwerkt 
worden. Maar alleen als de verwerking noodzakelijk is 
om die vitale belangen te kunnen beschermen. Er is niet 
zo snel sprake van een vitaal belang. Vitaal wil zeggen 
dat het gaat om het leven van de persoon. Niet zozeer 
de algemene medische gegevens, maar wel in het geval 
van een ongeval, bijvoorbeeld, waarbij persoonsgegevens 
verwerkt worden om iemand op dat moment te kunnen 
behandelen. Van deze grondslag kan, maar ook mag bijna 
nooit gebruik gemaakt worden. Deze grondslag mag alleen 
worden gebruikt als een andere grondslag niet mogelijk 
is en er toch een noodzaak bestaat om de gegevens te 
verwerken om het vitale belang te beschermen. 

• Algemeen belang
 Als een taak van algemeen belang vervuld moet 

worden waarvoor de verwerking van persoonsgegevens 
noodzakelijk is, mogen deze worden verwerkt. Dit geldt 
ook voor taken die in het kader zijn van de uitoefening 
van het openbaar gezag. Hieronder vallen onder meer 
de gebruikelijke verwerkingen van, voor of namens de 
overheid. Voor deze grondslag zal meestal dan ook een 
wettelijke grondslag moeten bestaan. Een voorbeeld 
hiervan is als in de wet een bepaalde taak of verplichting 
is opgenomen. 

• Gerechtvaardigd belang
 Het gerechtvaardigd belang is vooral een belan-

genafweging.  De verwerking moet noodzakeli jk 
z i jn voor de gerechtvaardigde belangen van de 
verwerkingsverantwoordelijke of een derde, tenzij de 
privacybelangen van de betrokkene zwaarder wegen. 
Hierbij moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden 
met de vraag in hoeverre de betrokkene had mogen 
verwachten dat de verwerking plaats zou vinden en dan 
ook met welk doel. Een voorbeeld hiervan is een belang 
die wordt gebruikt om direct marketing mogelijk te maken. 
Een betrokkene kan wel altijd bezwaar maken tegen 
direct marketing en dit moet dan ook meteen worden 
gestopt. Dit gerechtvaardigd belang is ook belangrijk 
voor fotografen die fotograferen op evenementen, 
journalistieke of documentaire fotografie verzorgen of 
straat fotografie.

Naast een geldige grondslag is er ook een gerechtvaardigd 
doel nodig, volgens artikel 6 lid 4 AVG. Gegevens mogen op 
basis van een grondslag worden verwerkt indien dit voor een 
bepaald doel is. Die doelen worden niet in de AVG genoemd, 
maar moeten dus wel gerechtvaardigd zijn. De verwerking 
van de persoonsgegevens mag alleen plaatsvinden voor dat 
ene doel, ook deze doelen moeten in de privacyverklaring 
worden opgenomen. Zo kun je bijvoorbeeld op basis van 

het gerechtvaardigd belang persoonsgegevens verwerken 
voor direct marketingdoeleinden. Soms kan een grondslag 
ook samenvallen met een doel. Zo kun je op basis van 
de grondslag wettelijke verplichting persoonsgegevens 
verzamelen met als doel te voldoen aan de administratieve 
bewaarplicht. 

Wat nog belangrijk is om te melden over de toestemming 
en al helemaal met betrekking tot TikTok is hoe het nou zit 
met kinderen die jonger zijn dan zestien jaar. Deze worden 
in de AVG namelijk extra beschermd, op grond van artikel 
8 lid 1. Dit wordt gedaan omdat kinderen de risico’s van 
gegevensverwerking niet of minder goed kunnen inschatten 
en hierdoor dienen zij toestemming te hebben van de persoon 
die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. Op grond van 
art. 8 lid 2 AVG is het aan de verwerkingsverantwoordelijke 
om dit te controleren. Ook dit dient weer aantoonbaar te 
worden vastgelegd.

Autoriteit Persoonsgegevens start onderzoek TikTok
De autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek gestart 
om te kijken of de app privacyvriendelijk is ontworpen en 
ingericht. Het onderzoek is in februari gestart, nadat TikTok 
in de Verenigde Staten voor 5,7 miljoen dollar (5 miljoen 
euro) schikte met de Federal Trade Commission (FTC). De app 
verzamelde volgens de toezichthouder zonder toestemming 
gegevens van kinderen. Hier wordt er gekeken of er 
gemakkelijk te vinden is wat TikTok met persoonsgegevens 
doet en of die informatie op een begrijpelijke manier wordt 
verstrekt. Snappen kinderen de informatie die ze krijgen bij 
het installeren en gebruiken van de app. Verder wordt er 
onderzocht of ouders toestemming moeten verlenen voor 
de verzameling, opslag en het gebruik van persoonsgegevens 
van hun kinderen. 

Conclusie
Het is dus duidelijk dat er door de autoriteit Persoons-
gegevens een onderzoek gaande is naar TikTok en of 
deze privacyvriendelijk ontworpen is. De wet Autoriteit 
Persoonsgegevens is opgericht met als doel toezicht 
houden op de naleving van de wettelijke regels omtrent 
bescherming van persoonsgegevens en adviseren over 
nieuwe regelgeving. Om antwoord te kunnen geven op 
de vraag of TikTok gegevens mag verwerken moet aan 
een van de zes grondslagen van artikel 6 AVG worden 
voldaan. Deze grondslagen zijn: toestemming, uitvoering 
van de overeenkomst, wettelijke verplichting, vitale 
belangen, algemeen belang en gerechtvaardigd belang. 
Kunnen de persoonsgegevens niet onder een van deze 
grondslagen worden verwerkt, dan mogen ze dus niet 
worden opgeslagen. Verder is het ook belangrijk dat er 
een gerechtvaardigd doel wordt gegeven, want gegevens 
mogen alleen worden verwerkt indien dit voor een bepaald 
doel is. Bovendien is het goed om te weten dat kinderen op 
basis van artikel 8 lid 1 en 2 AVG extra worden beschermd 
omdat zij toestemming nodig hebben van de persoon die de 
ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, en dit moet worden 
gecontroleerd door de verwerkingsverantwoordelijke. Hoe 
privacyvriendelijk TikTok nu echt is zal moeten blijken uit de 
resultaten van het onderzoek. 
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INTERVIEW

Door: Jules Martens

Kunt u kort wat over uzelf vertellen?
Ik studeerde rechten in de tijd voor het BSA. Je had dus 
zo’n 5 jaar om te studeren en ik heb er zelf bijna 6 jaar 
over gedaan. Studie was vooral bijzaak. Ik werd lid van een 
studentenvereniging en dat was allemaal veel interessanter 
dan de studie. In het begin vond ik de studie ook totaal niet 
interessant. Ik had geloof ik 6 college-uren per week en als 
je ervoor koos een keer lekker in bed te blijven liggen had je 
helemaal geen college. Het laatste halfjaar van de bachelor 
kon ik een beetje mijn eigen vakken kiezen en begon ik 
het leuk te vinden. Na mijn studie wist ik niet zo goed wat 
ik wilde. Ik dacht altijd wel dat ik het leuk zou vinden om 
rechter te worden, maar ik vond mezelf nog te jong om aan 
de rechtenopleiding te beginnen. Ik was toen 23 en zou dan 
op mijn 28e al rechter zijn. Daarom ben ik eerst trainee bij 
Rijksoverheid geworden. Dit heb ik toen twee jaar gedaan. 
Uiteindelijk miste ik het juridische gedeelte toch te veel; 
ik wilde weer zaken uitzoeken en schrijven. Daarom ben 
ik toen gaan werken bij het wettenschappelijk bureau van 
de Hoge Raad. Ik was toen medewerker van een raadsheer 
in de Hoge Raad of van een advocaat-generaal. Dan help 
je hem zijn zaken voor te bereiden. Dit heb ik vijf jaar 
gedaan, tot ik besloot dat het tijd was om nu wel rechter te 
worden. Uiteindelijk ben ik elf jaar rechter geweest, waarbij 
ik gefocust heb op het strafrecht. Dat vind ik namelijk het 
allerleukst. Strafrecht gaat over mensen, waar bijvoorbeeld 
bestuursrecht gaan over dakpannen en vergunningen. Is 
vast ook heel belangrijk, maar dat vind ik niet zo boeiend. Op 
een gegeven moment had ik al wel wat grote zakengedaan 
en werd alles een beetje van hetzelfde. Daarom besloot ik 
anderhalf jaar geleden om Offi cier van Justitie (hierna: OvJ) 
te worden. 

Wat zijn de grootste verschillen tussen het ambt van 
rechter en van OvJ?e
Als rechter kijk je altijd naar een zaak die al helemaal klaar 
is. Je oordeelt achteraf. Dat kan bij je passen, maar ik merkte 
dat ik moeite had met slechts reactief bezig te zijn. Ik wilde 
op de voorkant bezig zijn. Als OvJ moet je vanaf het begin een 
zaak opbouwen. Dan ben je bezig met strategische keuzes 
maken. Wat ga je wel onderzoeken? Wat is het risico als ik iets 
achterwege laat? Deze keuzes zijn bepalend voor de rest van 
de strafzaak. Als rechter heb je veel meer de rust en tijd om 
ergens goed in te duiken en literatuur op te zoeken. Als OvJ 
word je echt geleefd door de waan van de dag. Soms wil ik 
mijn dag besteden aan het bestuderen van een dossier, maar 
dan wordt ik ’s ochtends gebeld dat er die nacht een overval 
is geweest. Dan moet ik meteen aan de slag. Ondertussen 
ligt dat dossier thuis nog wel te wachten. Dat moet ik dan in 
de avond als ik thuiskom nog gaan lezen.

Hoe ziet de gemiddelde dag van een OvJ eruit?
Het merendeel van de tijd ben je opsporingsonderzoeken aan 
het leiden. Momenteel heb ik zo’n 15-20 zaken waarmee ik 
bezig ben en dat loopt continu door elkaar. De ene zaak ligt 
even stil en de andere gebeurt elke dag wel wat mee. Er kan 
ineens een DNA-hit zijn waar ik wat mee moet gaan doen. 
Daarnaast heb ik veel overleg met de politie. Dan bespreken 
we hoe we bepaalde zaken gaan pakken. Als er uiteindelijk 
iemand is aangehouden, dan moet de zaak nog op zitting 
behandeld worden. Per week heb ik een à twee keer zitting. 
Voor mij is het dus lastig te plannen. Er gebeurt ook heel veel 
in niet-kantooruren. Vaak ook in de avond of in het weekend. 
Het is dynamisch werk.

Kom je als OvJ dan ook meer dichtbij de zaken ‘op straat’?
In principe heb je de leiding over het opsporingsonderzoek, 
maar dit onderzoek wordt wel gewoon gedaan door de politie. 
Ik zal dus niet de hele dag op straat lopen. Maar voor sommige 
zaken als een doorzoeking van een woning moet er eigenlijk 
ook een OvJ aanwezig zijn. Ik zou dit door kunnen mandateren 
aan een hulp-OvJ, maar vaak is het wel belangrijk dat ik zelf 
bij aanwezig ben. Je kunt bijvoorbeeld drugs vinden in een 
woning en dan is het van belang dat ik weet waar dit precies 
is gevonden. Het hangt meestal van de zaak af of ik hierbij 
aanwezig ben, maar ik probeer dit wel zoveel mogelijk.  Ook 
zijn er vaak belangrijke beslismomenten in een onderzoek. Als 
er iemand aangehouden moet worden, dan moeten er snel 
veel keuzes gemaakt worden. Wat gaan we doen? Moeten we 
een bepaalde bevoegdheid inzetten? Dat soort zaken lopen 
altijd anders dan je van tevoren verwacht, dus daar probeer ik 
bij te zijn. Dat telefonisch afhandelen is onhandig. Ten slotte 
ben ik leidinggevende van het onderzoek en daardoor tevens 
eindverantwoordelijke. Ik sta ermee op zitting. Als er fouten 
worden gemaakt, dan is dat mijn probleem. 

Joan Holthuis
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Is er nu eigenlijk minder criminaliteit?
Dat wordt in de media wel de hele tijd geroepen, maar in feite 
is er vooral minder politie aan het werk. Ze pakken dus minder 
mensen op. Inbraken zullen wel minder zijn aangezien veel 
mensen thuis zijn. Ik hou me vooral bezig met drugszaken, 
maar dié criminelen zitten echt niet thuis te ganzenborden! 

Je bent dus ook rechter geweest. Hoe ziet de gemiddelde 
dag van een rechter eruit?
Mijn week was goed van tevoren te voorspellen. Ik had 
meestal twee keer per week zitting. De andere dagen was ik 
zittingen aan het voorbereiden of vonnissen aan het maken. 
Dat waren simpele dagen, ik zat veel te lezen en te schrijven.

Je komt uit Rotterdam. Hoe ben je als rechter in Maastricht 
terecht gekomen?
Dat had vooral te maken met het werk van mijn man. Hij werd 
hier strafrechtadvocaat. Ik was al rechter in Rotterdam, maar 
hier hebben ze altijd wel mensen nodig. Veel mensen die hier 
studeren trekken namelijk na hun studie naar de Randstad. 

Merk je verschil tussen Rotterdam en Maastricht?
Dat merk ik zeker. Limburgers zijn bijvoorbeeld minder direct. 
Ze spreken zelf minder direct mensen aan, maar zijn ook niet 
gewend zelf direct aangesproken te worden. Op zowel dingen 
die goed gaan als die minder goed gaan. In het begin was dat 
voor beide kanten even aftasten, maar ik heb het idee dat 
op het moment dat men weet hoe ik in elkaar steek, dat ze 
de directheid wel waarderen. Ook had ik op het begin moeite 
met Limburgs. Dat praat iedereen, ook de politie, onderling 
met elkaar.

Je man is strafrechtadvocaat. Levert deze ‘vijandigheid’ 
wel eens problemen op?
Nee, eigenlijk is het best wel handig als je van elkaar weet 
wat elkaars werk inhoudt. Je snapt dan ook dat je sommige 
dingen niet tegen elkaar kunt vertellen. Niet omdat je elkaar 
niet vertrouwt, maar omdat dat nou eenmaal je werk is. Zijn 

leven is daarnaast net zo dynamisch. Hij begrijpt het dus 
ook als we net met de kinderen een fi lm willen kijken en ik 
gebeld wordt voor onderzoek. Ik moet dan opnemen. Dat 
hoort erbij. Eigenlijk maakt het het vooral makkelijker. We 
hebben wel afspraken gemaakt dat we niet in elkaars zaken 
gaan zitten. In theorie zou het kunnen dat ik een cliënt van 
mijn man aanhoud, maar we hebben afspraken dat hij dan de 
zaak aan iemand anders overdraagt.

Wat is een les die je aan de huidige studenten mee zou 
willen geven? 
Ondanks alle druk moet je echt proberen dingen te doen die 
je leuk vindt. Ik sta nu vaak aan de andere kant bij sollicitaties. 
Ik zie dat er veel studenten zijn die alleen maar bezig zijn 
met een mooi cv opbouwen, terwijl ze nog thuis wonen. Het 
is allemaal vreselijk indrukwekkend, maar doe je ook leuke 
dingen denk ik dan. Ik heb liever dat je een avond per week in 
een kroeg hebt gewerkt waar je mensen leert kennen die je 
anders misschien nooit zou leren kennen, in plaats van dat je 
twee masters hebt. Als je straks gaat werken, heb je echt niet 
zoveel aan die twee masters. Dan heb je er wel heel veel aan 
dat je hebt geleerd met mensen om te gaan die misschien uit 
een heel ander milieu komen, dat je hebt geleerd voor jezelf 
op te komen. Ik vind het niet zo heel knap als je een boek uit 
je hoofd leert terwijl je moeder je was doet. 

Wat vind je van de stelling: ‘De Nederlandse staat 
moet ten tijde van covid-19 weeskinderen uit Griekse 
vluchtelingenkampen opvangen.’ 
Ik heb me eerlijk gezegd niet zo verdiept in dit onderwerp. 
Over het algemeen ben ik geen voorstander van mensen uit 
een regio hier ver vandaan op te vangen. Ik geloof niet zo 
in tijdelijk opvangen. Ik ben dus ook niet zo’n voorstander 
van asielzoekerscentra. Dat eindeloze debat of iemand 
mag blijven of niet, werkt niet naar mijn mening. Tenzij je de 
kinderen hier naartoe wilt halen en ze de rest van hun leven 
ook hier wilt laten. Voor zover ik een spontane mening kan 
geven, ben ik geen voorstander. 
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"HUMANITY OVER SELFISHNESS, 
PUT IT INTO PERSPECTIVE."

By: Donna Hokstam

Left to their own devices, millions of people are wandering the streets as we speak. Running away from their everyday lives, 

facing rejection after rejection whilst losing their loved ones and their homes due to the indescribable, pitiful, situations in 

which they involuntary got in to. The humanity in this is hard to fi nd, even though we are talking about humans like ourselves. 

Refugees have to live in inhumane situations every day. Negligence of their human rights and specifi c refugee rights is no 

longer strange for them. Their position makes it impossible to stand up to governments for not executing their human 

rights. On top of that, local governments appear to be rather reluctant to help out. While human rights organizations are 

trying to gain the appropriate attention to the refugee crisis, politicians seem to turn a blind eye to it. How long can they 

continue to ignore the problem before this humanitarian disaster gets, in fact, unmanageable? 

In 1951, the United Nations adopted the treaty of the refugees. 
Better known as the Convention relating to the Status of 
Refugees. This treaty has a binding effect, which means that 
the state that decides to bind to the treaty has the obligation 
to follow, and stick to, the rules of the treaty. The point of 
focus of the treaty is to guarantee that refugees will not 
return to the dangerous situation from which he or she fl ed. 
The rule is therefore that refugees and asylum-seekers 
cannot be send back to their country of origin if they risk any 
danger. A sole problem is that the treaty does not speak about 

how these refugees need to be aided, or in which country 
they need to be taken care of. Today, roughly 150 states are 
party of the treaty. Amongst them are all the countries of 
the European Union and thus the Netherlands, which made 
itself party of the treaty in 1956. But, also the most powerful 
countries such as the United States, Russia and China made 
themselves party of the treaty by means of a reservation. A 
reservation to a treaty means that the country concerned 
takes part in the treaty under certain requirements. This way, 
Turkey also took part in the treaty. The country has made the 
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reservation that it will only recognize Europeans as refugees. 
Whether this falls in line with the tenor of the intentions 
of the treaty or not, remains up for debate. The other way 
around, Turkey is not allowed to send refugees from outside 
of Europe back to their country of origin in which they risk 
danger. That would be in confl ict with the European treaty 
of Human Rights to which the country is affi liated. Europe 
does not have a certain ‘Refugee Treaty’ on its own, but it 
does apply directives from the European Union meant to 
generate a joint European asylum policy. Unfortunately, the 
reality shows that the policy making around asylum-seekers 
evidently differs between the European countries. This results 
in a reason for refugees to manage a self-made form of the 
so-called ‘forum-shopping’. Having a treaty is very important 
to reach certain goals. Yet to reach these goals, a treaty needs 
to be executed. Primarily, the member states are obligated 
to execute the treaty. Next to the member states, there are 
several human rights organizations and refugee organizations 
like the UNHCR, who are putting in their greatest effort for the 
maintenance of the provisions of the treaty. The UNHCR has 
ten thousand employees around the world who are physically 
and locally committed to the aid of refugees, mostly at 
refugee camps. The UNHCR can help a lot of people, but 
they cannot solve the problem on their own. Without proper 
fi nancing and government assistance, a lot of people are still 
forced to continue their search for shelter and safety. Luckily, 
organizations such as the UNHCR do not quit their activities 
when certain doors appear to be, temporarily, closed. With 
manufacturing the so-called 

we do not want to take refugees in either. Then how are we 
going to solve this large-scale humanitarian crisis? 

The word refugee includes the following meanings: asylum-
seekers, displaced persons, stateless persons and those 
who fall under the tenor of the Convention relating to the 
Status of Refugees. On top of that, people with a legitimate 
fear of prosecution based on their race, religion, nationality, 
political belief or the fact that their part of a certain social-
cultural group, and do not receive the proper protection in 

"Worldwide there are more refugees than 
inhabitants of  France."

‘Handbook’ the organization made the provisions out of the 
treaty more understandable for the legal layman, and they 
regularly publish new ideas for directives to generate new 
developments. For example, new directives specifi cally for 
unaccompanied minor asylum-seekers. Countries are not 
obligated to take on large groups of refugees, which makes 
that we encounter some serious political problems. Making 
refugees return to their countries of origin is not allowed, yet 

their country of origin, are seen as refugees. A ‘legitimate 
fear’ means that a person has been prosecuted before, on 
one of the above called grounds, and now feels the threat 
to be prosecuted again. The same counts for minorities that 
are being threatened or heavily discriminated. Sometimes 
simply being homosexual or a woman is enough to trigger 
a certain behaviour that leads to unlawful prosecution in 
some countries. The number of refugees has fl uctuated 
greatly during the twentieth century, as a result of large-
scale events such as World War II, the determination of the 
German borders and the division of India and Pakistan. In the 
twenty-fi rst century the number of refugees only expanded. 
The UNHCR counted a rough estimate of 65 million refugees 
in 2017, of which 22,5 million fl ed their own borders and 10 
million people became stateless. At the latest measurement 
of the UNCHR in the beginning of 2020, there was a rough 
estimate of 71 million people that were fl eeing from their 
homes. That is a number simply degrading mankind in 
comparison to the previous years. To put this amount into 
perspective: Worldwide there are more refugees than 
inhabitants of France. This is also due to the stricter rules 
which countries use regarding the reception of refugees. The 
High Commissioner for the Refugees of the United Nations, 
Filippo Grandi, calls it utterly harmful that political leaders 
such as Donald Trump see migrants and refugees as a danger 
to the safety and employment opportunities in their countries. 
To Grandi’s point of view: this vision, in combination with the 
non-hospitality that prevails in a lot of countries, makes 
that we are going the wrong way to solve this problem. “New 
confl icts, new situations that are causing people to fl ee, arise. 
While old confl icts are never solved to begin with.” Thereby, 
there is this misconception that the western countries of 
Europe and the United States, carry the biggest burden of this 
refugee-crisis. While the larger part of the refugees strikes 
down in the neighbour countries of their country of origin. It is 
therefore the poorer countries that are taking most refugees 
into their protection. That adds to an amount of one third of 
the total amount of refugees. Most of them, 3.7 million, get to 
Turkey. Followed by Lebanon, Pakistan and Uganda. Germany, 

"Germany invested in the integration of  
refugees and contradicts that this crisis is not 

manageable."



JURIST in BEDRIJF 29

as the only European country in this list, also belongs to one 
of the countries that takes in the most refugees. They have 
registered up to roughly 1.5 million refugees. According to 
Grandi, Angela Merkel’s refugee policy is a great example for 
the other countries. “Germany invested in the integration of 
refugees and contradicts that this crisis is not manageable,” 
said Grandi. 

According to Amnesty International, several European 
countries conspire to obstruct the access to Europe for 
refugees. Proudly stating that they are granting several 
thousands of people a protected status within their countries, 
it is important to keep in mind that, that is quite a relative 
number when looked at the total of 71 million refugees. 

at the Hungarian border, refugees were brutally locked up in 
containers. Recently, these countries were called-out by the 
European court of Justice and obliged to take in refugees. The 
countries are not very keen to take refugees in, they do not put 
in any effort to aid refugees and therefore keep their intake 
of refugees remarkably low. Not only the Eastern-European 
countries know how to break their promises sometimes, the 
Western-European countries are not the greatest followers 
of the rules themselves. The Netherlands, Austria and 
Norway send multiple refugees back to Afghanistan in 2017, 
where at the time dozens of civilians were killed as a result 
of violence. Nowadays, improvements are occurring in some 
European countries, also due to the current global health 
circumstances. New asylumcentres are being built and plans 
are made to transform large empty community places into 
temporary refugee shelters. Still, there is a long way to go.
  
Even though the refugee crisis is far from over, the hard 
and consistent work of numerous refugee and human 
rights organizations is increasingly showing its merits. The 
most recent events regarding the refugee issue focuses on 
the large amount of underaged children, stuck in refugee 
camps in Greece. Dozens of politicians, leaders and media 
personalities are asking their government to take children 
away from the growing dangerous situations in the refugee 
camps. The main focus concerns the orphans. Approximately 
2500 children have lost their families due to various reasons. 
“It is derogatory. If we do not act now, we are asking for a 
catastrophe,” said the Dutch Martijn van der Linden. Working 
together with Defence for Children he took initiative to 
raise awareness for this problem. While several countries 
took action almost immediately after they have got their 
eyes on this problem, the Netherlands stayed behind. Even 
when its own municipalities stated to be very open to take 
in the orphans from refugee camps in Greece. The Dutch 
prime minister initially told the media that the Netherlands 
is willing to help the European Commission seek for other 
initiatives to improve the situation in Greek refugee camps, 
but no children are brought to the country. Whilst several 
neighbour countries in Europe such as Germany, France 
and Luxembourg, opened their doors for the orphans, the 
Netherlands just reported they will help in their way by setting 
up a certain guardianship system on the mainland of Greece. 
This is a great example of the tightening of the rules regarding 
the reception of refugees. Therefore, also our own country is 
contributing in making it harder for refugees to fi nd proper 
refuge. That makes that sometimes the real problem is even 
closer to you than you think. “The structural inequality is now 
crawling up to the surface,” said Antonio Guteress, boss of 
the United Nations. It is a humanitarian disaster that only gets 
worse, unless we act now. 

"That makes that sometimes the real problem 
is even closer to you than you think."

Asylum procedures are strongly tightened and sometimes 
refugees are even sent back to their country of origin 
without being granted the chance to apply for asylum. The 
realization that refugees have to return to their country of 
origin despite the given that they often have nothing left 
there and/ or are greatly exposed to cruel, inhumane and 
demeaning treatment, stays put. European countries have 
even tried to work together with other authorities in the 
surrounding countries, like Libya and Greece, to keep migrants 
outside the European borders. During these partnerships 
they often close their eyes for the serious violations of 
human rights that take place in the surrounding countries. 
A large consequence of one of these partnerships was the 
flaring refugee crisis in Greece several years ago. Greek 
island’s fl ooded with refugees, in degrading and dangerous 
conditions. The situation escalated thus far that European 
countries committed themselves to take in a certain number 
of refugees from Greece. Sadly, as said multiple times in songs 
and novels: actions speak louder than words, yet actions were 
not really taken. Only a small percentage of the refugees 
were actually taken in. Especially the Eastern-European 
countries were reluctant in taking in refugees. Even more 
damage to human rights was done in Hungary. Once arrived 
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OPRECHT OPMERKELIJK

Onverwachts de lucht in. 

Een vlucht in een gevechtsvliegtuig, dat was maart vorig 
jaar het verjaardagscadeau van een 64-jarige man uit 
Frankrijk. Spannend vond hij het wel, maar hij durfde zijn 
verjaardagscadeau niet af te wijzen. Het vliegtuig heeft 
een topsnelheid van 1400 kilometer per uur en tijdens 
het snelle opstijgen raakte de man in paniek. Opzoek naar 
houvast greep hij aan de hendel naast zijn stoel en schoot 
zichzelf per ongeluk met 500 kilometer per uur de lucht 
in. Wegens een technische fout werd de schietstoel van 
de piloot niet gelanceerd. Naar afl oop bleken meerdere 
veiligheidscontroles niet goed uitgevoerd, zo mocht de 
man zelf zijn uitrusting aanpassen waardoor zijn helm en 
zuurstofmasker niet goed bevestigd waren. Zijn helm vloog 
direct af in de lucht. Gelukkig wist de man met zijn parachute 
toch nog veilig te landen. Of er consequenties volgen naar 
aanleiding van het incident is nog onduidelijk. 

Werknemer die tijdens personeelsuitje 
cocaïne aanbiedt en gebruikt onterecht 
ontslagen

INog een opmerkelijke uitspraak van de rechter in het kader 
van een ontslagprocedure. Tijdens een overnachting in een 
kampeerboerderij in het kader van een personeelsuitje 
biedt deze werkneemster haar collega’s cocaïne aan en 
maakt een van deze collega’s ook daadwerkelijk van dit 
aanbod gebruik. De werkneemster wordt op staande voet 
ontslagen, maar vecht dit ontslag met succes aan bij de 

kantonrechter.
Volgens de rechter is het gebruiken en aanbieden van 
cocaïne aan de ene kant misschien onwenselijk of zelfs 
strafbaar, maar moet aan de andere kant gezien worden 
als een maatschappelijke realiteit en geen zeldzaamheid. 
Verder vindt de kantonrechter dat het gebruik van cocaïne 
in dit geval te ver verwijderd is van het dienstverband. In 
de eerste plaats vond het gebruik plaats buiten werktijd 
en op een locatie die ver verwijderd was van de plaats, waar 
werknemer gebruikelijk haar werkzaamheden verrichtte. De 
werkgever had de werkneemster dus niet op staande voet 
mogen ontslaan en wordt veroordeeld tot betaling van een 
billijke vergoeding.

Leven als een God in... 
de Verenigde-Staten? 

Ben Hart; een fervent atheïst en na wat strijd de eigenaar 
van een kenteken met de tekst ‘Ik ben God’. In 2016 
diende de beste man zijn aanvraag bij het Kentucky 
Transportation Cabinet in om een kentekenplaat te 
verkrijgen met daarop de tekst ‘IM GOD’. Deze organisatie 
wees dat destijds af omdat het in strijd was met hun interne 
antidiscriminatierichtlijnen. Hart was echter van mening 
dat hij hierdoor in zijn recht op vrijheid van meningsuiting 
werd geraakt. Burgerrechtenorganisatie American Civil 
Liberties Unioun en een stichting die atheïsten over de hele 
wereld bijstaat, de Freedom From Religion Foundation, 
stonden Hart bij. Ook de rechter was het eens met meneer 
Hart en oordeelde dat er inderdaad een belemmering van 
de vrijheid van meningsuiting had plaatsgevonden door 
de overheid. Dit is in strijd met het Eerste Amendement 
van de Amerikaanse grondwet. Meneer Hart kan daarom 
op ruim 150.000 dollar, exclusief proceskosten, rekenen. 
Amerikaanse media schrijven dat een groot deel van deze 
schadevergoeding naar de advocaten en organisaties zal 
gaan die Hart hebben bijgestaan. 

Een minder leuke bijkomstigheid 

Een dief in de Amerikaanse stad Los Angeles dacht slim 
te zijn en een lijkwagen te stelen. Dit bleek uiteindelijk 
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een minder slimme keuze aangezien de grafkist met de 
overleden persoon nog in de auto lag. Op twitter riep de 
politie op om op z’n minst de overleden persoon terug 
te brengen, "Van alle slechte keuzes die je hebt gemaakt, 
maak minstens één goede en breng de overleden persoon 
met grafkist terug". Het betrof hier een Lincoln Navigator 
die stond geparkeerd voor de kerk waarna die werd 
gestolen. De begrafenisondernemer had twee grafkisten 
en was bezig om de ene grafkist naar binnen te brengen in 
de kerk. De dief, niet wetende dat de andere grafkist nog 
in de auto lag, pakte de auto en ging ervan door toen de 
begrafenisondernemer binnen was. Elf uur na de diefstal 
werd de auto weer teruggevonden, met de grafkist en de 
overleden persoon er nog in. De politie heeft een verdachte 
aangehouden en in bewaring gesteld.

Voor alles een eerste keer

Op 17 mei jongstleden heeft opperrechter Andreas 
Vosskuhle van het Duitse Constitutionele Hof (Bundes-
verfassungsgericht) een beslissing van het Europese Hof 
naast zich gelegd. Het probleem is echter dat dit niet 
kan! Er mag niet aan uitspraken van het Europese Hof 
getoetst worden. Dit is eerder ook nog nooit gebeurd. 
Het gaat om een zaak uit 2015 aangespannen door een 
aantal Duitse hoogleraren tegen de Europese Centrale 
Bank. Zij vinden dat het crisis programma van de ECB 
de belangen van Duitsland schaadt. Volgens hen houdt 
de ECB zich bezig met het reguleren van de economie 
middels een opkoopprogramma van staatsleningen. Dit is 
een economische taak. De bank heeft echter slechts een 
monetaire taak, namelijk het reguleren van de euro. De 
zaak werd eerst doorverwezen naar het Europees Hof van 
Justitie in Luxemburg. Deze oordeelde dat er geen probleem 
was met het opkoopprogramma. Daar was het Duitse Hof 
het niet mee eens. Deze oordeelde dat de ECB binnen drie 
maanden moet aantonen dat haar beleid wel degelijk kan. 
Zo niet, dan mag de Bundesbank (de Duitse centrale bank), 
niet meer meedoen met dit programma. 

G e s t a l kt e  we r k n e m e r wo rd t  ze lf 
ontslagen

De rechtbank Limburg heeft onlangs een opmerkelijke 
uitspraak gedaan in een ontslagzaak. De werknemer 
in kwestie wordt al maandenlang lastiggevallen door, 
vermoedelijk, zijn ex-partner die hem stalkt en hem 
in brieven en e-mails beschuldigt van mishandeling, 
verkrachting van vrouwen en pedofi lie. Na enige tijd wordt 
ook de directie van de werkgever bestookt met nare 
berichten, worden slechte recensies over het bedrijf op 
internet geplaatst en ontvangt de directeur een foto met 
de afbeelding van een pistool en munitie.

De werkgever vraagt de kantonrechter om de arbeids-
wovereenkomst te ontbinden ondanks het feit dat de 
werkgever zeer tevreden is over het functioneren van de 
werknemer. De rechter wijst het ontslagverzoek toe en 
baseert dit onder meer op het feit dat de dreigementen 
ook de persoonlijke levenssfeer van de directie en hun 
gezinsleden raakt. Onder deze omstandigheden kan van 
de werkgever niet verlangd worden het dienstverband te 
laten voortbestaan.
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