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“JEZELF CONTINU
VERBETEREN EN DE
COMBINATIE VAN HARD
WERKEN EN PLEZIER...”
#thatswhatsinitforyou
Werken bij Houthoff is een prachtkans die in alle opzichten bijdraagt aan je
professionaliteit. We verwachten veel van je. Ook bieden we je gelijk veel vrijheid en
zelfstandigheid om doelen te bereiken. Je bent direct onderdeel van het team, en werkt
meteen mee aan zaken. Zo deel je in successen. That’s what’s in it for you.

Bekijk de video van Floor op werkenbijhouthoff.com

Waarde lezer,
Namens het hele team van Jurist in Bedrijf 2021-2022; een gelukkig nieuwjaar toegewenst!
Alhoewel we 2021 achter ons hebben gelaten, lijken we tegelijkertijd ook geen jaar verder te zijn,
we zitten namelijk helaas weer in de welbekende lockdown en is er opnieuw een nieuwe variant
van het virus opgedoken. Gaan we er met z’n allen op uit in onze buurlanden, het thuis zitten
lijkt iedereen zat te zijn. Worden de boosters ook bij de buren gehaald, want men moet en zal toch
weer op wintersport kunnen. Ach ja het is wat het is, laten we hopen dat we dit jaar de avondklok aan
ons voorbij kunnen laten gaan, kunnen uitkijken naar een mooi jaar en hopelijk naar een succesvolle fysieke Bedrijven- en
Instellingendag op 16 maart 2022!
De tijd van Corona is toch ook een tijd van stilstaan en reflecteren. Vandaar dat deze editie in het teken staat van het recht ‘door
de jaren heen’. Hoe is het recht veranderd in de afgelopen jaren? Hebben we met z’n allen stilgestaan? Of toch vooruitgang
geboekt? In deze editie zullen verschillende onderwerpen aan bod komen, zo kunt u lezen over in hoeverre godsdienst nog
terug te vinden is in onze wet. Over het bespreekbaar maken van taboes in onze maatschappij waarin de meningen erg
uiteenlopend kunnen zijn en hoe deze terug zijn te vinden in het recht. Het voormalige taboe rondom het homohuwelijk wordt
nog verder uitgelicht. Hadden studenten het vroeger makkelijk dan studenten nu? U leest het in het artikel ‘de wereld van
een student’. Aangezien we Corona voorlopig nog niet achter ons kunnen laten, zal het iets zijn wat we nog vaak tegen zullen
komen, maar hoe onvoorzien was het nu eigenlijk? De studie rechten eigenlijk helemaal niet leuk vinden, maar een aantal
jaar later toch werkzaam zijn in je eigen advocatenkantoor? Je leest in het interview met Raymond de Mooij! Dit alles nog en
meer is te lezen in deze editie.
Door de jaren heen zijn er ook al vele edities van het JiBulletin de revue gepasseerd. Dit jaar is namelijk alweer de 30ste
jaargang van ons faculteitsblad en dus leek het ons tijd om het JiBulletin in een nieuw jasje te steken. Tijd voor iets nieuws.
Vandaar dat dit JiBulletin ook niet meer de opmaak heeft die u gewend bent. De afgelopen maanden zijn wij hier druk mee
bezig geweest en zijn blij met het resultaat wat nu aan jullie kunnen laten zien.
Tot slot wil ik mijn commissie bedanken voor hun inzet de afgelopen twee edities en kan ik met veel vertrouwen het stokje
van voorzitter van het JiBulletin overdragen aan Jonas Lindenaar. Jonas zal mijn taak overnemen, terwijl ik de functie van
penningmeester zal gaan vervullen het aankomende half jaar en daarmee plaats zal nemen in de Bedrijven- en Instellingendag
commissie.
Dan ga ik u voor de laatste keer veel leesplezier wensen en hopelijk tot ziens op de Bedrijven- Instellingendag!
Isabelle van der Marel
Voorzitter JiBulletin
Stichting Jurist in Bedrijf

COLOFON

JiBulletin : 30e jaargang – Nummer 2 • Winter 2021 / 2022
JiBulletin is een uitgave van Stichting Jurist in Bedrijf. De Stichting Jurist in Bedrijf heef tot doel aanstaande juristen te informeren over hun beroepsmogelijkheden,
in de ruimste zin des woords.
Redactie:
Isabelle van der Marel
Noa Putzeist
Bente Zellerer
Josefien Boonen
Jonas Lindenaar
Lotte Kurvers

Informatie & kopij:
Jurist in Bedrijf
UM/Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 616
6200 MB Maastricht
Tel: 043-3883106
Fax: 043-3260568

College van advies:
Houthoff
Loyens & Loeff
Allen & Overy
Norton Rose Fulbright
Nauta Dutilh
CMS

Lay out & druk:
Compact Drukwerken NV
Lanaken, België

Contactgegevens
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Op werkdagen tussen 10.00 en 12.00
Tel: 043-3883106
Email: jib@maastrichtuniversity.nl
www.juristinbedrijf.nl

Met dank aan:
Raymond de Mooij
Mariëlle Bahlmann
Flora van Laar

JURIST in BEDRIJF

Oplage:
1100 exemplaren
Volgende verschijningsdatum:
April 2022
Alle druk- en spelfouten
voorbehouden
© Stichting Jurist in Bedrijf
2021-2022

3

It’s achieving more together.
Trusting and being trusted.
Being part of something bigger.

IT’S TIME.

Vandaag een bouwproject in hartje Amsterdam. Morgen de ﬁnanciering van een
tankopslag in Azië.
Onze cliënten komen bij ons met vragen waar nog geen antwoord op bestaat. We vinden
nieuwe oplossingen voor hen en creëren precedenten. Onze mensen zijn gedreven,
ambitieus en no-nonsense. Onze cultuur kenmerkt zich door een hecht teamgevoel,
humor en lef. Wil je werken of stage lopen op een kantoor dat het beste in je naar boven haalt?
Kijk op www.werkenbijallenovery.nl
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Door: Noa Putzeist

De feestdagen zijn net achter de rug, dit betekent voor sommige mensen dat de rust weer is terug gekeerd. Het
‘normale’ leven gaat weer door en de stress van de feestdagen is verleden tijd. De jaarlijkse tafelgesprekken hebben we
wederom overleefd, we hoeven niet meer op onze tong te bijten en we kunnen eindelijk rustig uitademen. Hebben jullie
de vaccinatieplicht besproken of zijn de conversaties luchtig en ontspannen gebleven? Zijn er helaas toch onderwerpen
ter sprake gekomen waarbij je jezelf toch echt even moest terug trekken? “Riep iemand mij?”, “ik kom eraan hoor”, om
vervolgens op de wc door social media te scrollen.
Agree to disagree
Helaas kunnen we de taboe’s
niet altijd ontwijken zoals we
conversaties aan de kersttafel kunnen
ontwijken. In het dagelijkse leven
zijn er altijd wel onderwerpen die
leiden tot gesprekken die dan net
wat meer uithoudingsvermogen
vragen dan normaal. Intensieve
hevige conversaties die leiden tot
discussie waar je niet zo makkelijk
uit komt: “agree to disagree”. De
rechtsgeleerdheid kan op dit vlak
natuurlijk niet achterblijven. In de
wereld van het recht zijn er genoeg
taboe’s om toch over te spreken,
daarin is het recht wel een koploper.
Om wat voorbeelden te noemen, in
de vorige eeuw kon het recht zich
niet voorstellen dat een man met
een man trouwt of dat zwarte piet
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niet meer bestaat. Of denk aan het
recht op abortus: per jaar laten
ongeveer 30.000 vrouwen een abortie
plegen, dat is nu heel ‘normaal’ (in
Nederland), maar vroeger was dat
absoluut niet zo.
In dit stuk worden een paar actuele
taboe’s uitgediept. De taboe’s die
inmiddels geaccepteerd zijn, zoals
de voorbeelden die net genoemd zijn,
worden hiertoe niet besproken. Het
stuk belicht taboe’s die hopelijk in
de (nabije) toekomst bespreekbaar
worden en wie weet wel ‘normaal’.
Zodat we volgend jaar tijdens de
feestdagen deze onderwerpen
gewoon kunnen bespreken.
Drie onderwerpen hebben mijn
aandacht getrokken, te weten de
genderdiscussie, de vrijheid van
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meningsuiting in de verharde politiek
en ‘artificial intelligence’ in de ogen
van een jurist.
Identiteitspolitiek
Ik start met de genderdiscussie, ook
wel de identiteitspolitiek genoemd.
Het draait om vragen als ben je een
vrouw, man of misschien geen van
beide, gepaard met val je op mannen,
vrouwen of misschien op beide. Welke
letter laat je dan in je paspoort zetten,
M of V? Is dit te bepalen aan de hand
van het gevoel van een persoon of
is het geslachtsdeel bepalend? De
meningen lopen uiteen.
De problematiek is geen nieuwe
ontwikkeling. De religies die vroeger
meer macht konden uitoefenen
en daarmee meer controle over
de samenleving hadden konden

zo bepaalde minderheden ‘goed’
onderdrukken. Of ja, ‘goed’, het
onderdrukken is natuurlijk niet zonder
meer iets positiefs. Destijds waren
er aldus wel minderheden, maar zij
kregen alleen niet de mogelijkheid
om zich te laten horen. Ze waren
wel bekend, maar men deed alsof
ze niet bestonden. Minderheden
werden gezien als de ‘verkeerde
versies’ van de ‘normale’ mens.
Deze minderheden lopen sinds de
geschiedenis met de vraag rond
of zij hun gevoel kunnen of mogen
uitspreken, of zij zichzelf wel mogen
zijn. Het probleem ligt bij het feit dat
de minderheden niet worden erkend.
Het is goed om te zien dat het recht
wel mee verandert. Langzamerhand
worden minderheden toch erkend
en deze positieve ontwikkelingen
mogen we niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Waar paspoorten eerst
alleen de letters ‘M’ en ‘V’ kenden
voor het geslacht, is er sinds 2019
een genderneutrale derde optie: ‘X’.
Toch is de discussie daarmee nog niet
tot een einde gekomen. Hoe spreek
je iemand met het geslacht X aan,
is dit überhaupt relevant? Sommige
mensen zullen zich dit afvragen en
open staan voor verandering. Het
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Welke letter laat je dan

in je paspoort zetten, M

of V? Is dit te bepalen aan
de hand van het gevoel
van een persoon of is het
geslachtsdeel bepalend?
draait allemaal om de erkenning van
zulke veranderingen, in plaats van de
kwestie als onzin te bestempelen is
het simpele begrip vaak al een stap
in de goede richting. Zo kan het recht
aldus een handje helpen, door de
erkenning van minderheden in de wet
wordt de problematiek bespreekbaar
gemaakt. Maar om de wet te
veranderen moeten de meerderheden
mee ontwikkelen. Een simpele ‘X’
toevoegen bij de keuze voor het
geslacht in het paspoort is dus zo

succesvol nog niet. We zijn er nog
niet, we hebben nog wat solidariteit
en begrip nodig om dat te bereiken.
Erkenning van de samenleving en
het toepassen in de praktijk is de
volgende stap.
De seksuele minderheden blijven
dus nog bestaan. Het is niet
‘normaal’ om een ‘X’ in je paspoort
te zetten en mensen zullen vaak
nog opkijken als je aangeeft dat
je genderneutraal bent. Gewoon
genderneutraal zijn kennen we nog
niet, maar ja wat is ‘gewoon’? Het
blijft een omstreden onderwerp
en de minderheidsidentiteit moet
daardoor niet worden gerelativeerd.
Discriminatie ligt op de loer. Kleine
stapjes in de goede richting zijn
echter beter dan geen stapjes.
Mensen worden geleidelijk aan steeds
meer geaccepteerd wanneer ze zich
misschien net anders voelen dan wat
er wordt verwacht. De mogelijkheden
zoals het homohuwelijk en een ‘X’ laat
zien dat ze wel uit kunnen komen voor
hun gevoel. Zo krijgen ze op den duur
een eigen letter, een eigen naam, een
eigen identiteit en dus erkenning.
Vrijheid van meningsuiting in de
verharde politiek
De politiek is harder geworden en
gevoelige onderwerpen worden
aangepakt met een mengeling tussen
emotie en raionele overwegingen.
Voorbeeld hiervan is Thierry
Baudet en zijn uitspraken, dit zijn
in ieder geval de meest actuele
en verhelderende. Hij heeft een
opvallende andere mening dan
verschillende Kamerleden en komt
hier graag voor uit. Thierry Baudet
heeft zich vaker uitgesproken
over de werking van mondkapjes,
coronatesten, coronavaccinaties en de
coronamaatregelen op zichzelf. Zijn
uitspraken worden op verschillende
social media platformen geplaatst,
zoals gewoonlijk bij een (bekende)
politicus. Logisch ook, wanneer
iemand kritiek geeft op de aanpak van
het kabinet dat dit wordt uitgezonden.
Zo zijn bepaalde beelden van zijn
uitspraken op YouTube geplaatst,
echter zijn deze naderhand verwijderd
geworden door YouTube zelf. Volgens
YouTube zouden zijn uitspraken
desinformatie betreffen, waardoor
deze van het platform af moesten
worden gehaald. Het is echter de
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vraag of Baudet niet gewoon zijn
mening uitte en zijn grondrecht
benutte. Hier ontstaat aldus een
botsing tussen de vrijheid van
meningsuiting en het censuurverbod.
De theorie laat ons zien dat de
vrijheid van meningsuiting aan het
langste eind trekt, in Nederland
geldt er immers een ‘absoluut’
censuurverbod, neergelegd in art. 7 in
de Grondwet. Maar geldt dit ook in de
praktijk of heerst er een soort cesuur
in het Kamerdebat?
Nederland is een democratische
rechtsstaat waarbij mensen vrij
mogen spreken. Hoewel sommige
uitspraken onwenselijk zijn en
beledigend kunnen worden opgevat
is dit niet verboden. Zo mag iemand
mensen om zich heen aanzetten
tot geweld of illegale bezigheden,
dit valt immers onder de vrijheid
van meningsuiting. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de uitspraak
van Wilders in 2016, de “minder
Marokkanen”-uitspraak.
Maar hoever strekt de vrijheid
van meningsuiting in het politieke
debat, gelden hier andere regels?
De inhoud van het spreekrecht
van de Kamerleden lijkt namelijk
niet onbeperkt. Betreft deze
beperking van meningsuiting een
bepaalde gedragscode? Wordt de
vrijheid aan banden gelegd doordat
de samenleving een bepaalde
verwachting van een politieke leider
heeft, waar hij zijn gedrag en woorden
op moet aanpassen?
De praktijk leert ons dat politieke
figuren inderdaad in bepaalde mate
worden beperkt in hun uitspraken.
Zij moeten hun woorden en zinnen
zorgvuldig kiezen. Er heerst aldus wel
degelijk een verschil tussen de burger
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en de politicus. Dit is ook zichtbaar
bij de rechter, een politicus wordt
strikter beoordeeld. In het geval van
Baudet heeft hij zich uitgesproken
in een openbaar Kamerdebat. Een
Kamerlid mag vrij deelnemen aan
dit debat en is niet onderworpen aan
censuur. Problemen ontstaan echter
bij de openbaarheid van het debat
en de rol als vertegenwoordiger van
de Kamerleden. Zij representeren
(een deel) van het volk en in het
debat laten zij zien hoe zij van
hun verantwoordelijkheid gebruik
maken. Zij willen laten zien dat zij
voor hun aanhangers opkomen,
en zij willen aan hun stemmers
laten blijken dat zij op hen kunnen
rekenen. Hierdoor heeft een uitspraak
van een politicus een veel groter
bereik dan een ‘normale’ burger
en wordt hij zodoende ook anders
beoordeeld. Zo absoluut is het
censuurverbod dus niet en politieke
leiders van Nederland hebben
zeker geen onbeperkte vrijheid van
meningsuiting. De vrijheid van een
politicus is wel degelijk beperkter dan
die van de burger.
Artificial intelligence
Tot slot artificial intelligence
(hierna AI), volgens mij de meest
“zorgwekkende” taboe van deze tijd.
Je zou bij taboe’s wellicht niet meteen
denken aan artificial intelligence.
Ik kan dit echter verduidelijken
met één woord: toeslagenaffaire.
Mensen zijn gecategoriseerd in
groepen gebaseerd op nationaliteit
om vervolgens onterecht te worden
benadeeld. Het gebruik van AI door
de Belastingdienst zou risicogroepen
uit de samenleving moeten selecteren
om fraude aan te pakken. Een
geautomatiseerd systeem van
artificial intelligence verzamelt data
van mensen die vervolgens wordt
gebruikt voor risicoselectie waarbij
de Belastingdienst risicogroepen
toeslagen kan opleggen omdat zij
verdacht zijn van fraude. De overheid
gebruikt aldus steeds meer gegevens
van burgers om risico’s in de
maatschappij eerder op te vangen. De
manier waarop de overheid werkt kan
echter strijd opleveren met bepaalde
grondrechten. Denk aan discriminatie
door onderscheid te maken in
nationaliteit of überhaupt het recht
op privacy, gegevens worden gebruikt
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Problemen ontstaan

echter bij de openbaarheid
van het debat en de rol
als vertegenwoordiger
van de Kamerleden. Zij
representeren (een deel)
van het volk en in het debat
laten zij zien hoe zij van
hun verantwoordelijkheid
gebruik maken.
zonder dat hier expliciet toestemming
voor is gegeven.
De belastingdienst had een register
met gevoelige gegevens van mensen
waardoor zij op een zwarte lijst
belanden. Deze zwarte lijst, beter
bekend als de FSV-lijst, verloren
zonder een duidende reden hun recht
op toeslag. Ze werden vervolgens
nog beter in de gaten gehouden, de
Belastingdienst vermoedde dat er
mogelijk sprake zou zijn van fraude.
De overheid stelt dat met gebruik van
AI-algoritmes de samenleving positief
wordt beïnvloed, risico’s worden
eerder opgevangen en sneller uit de
samenleving gehaald. Ik denk dat ik

niet hoef te beargumenteren dat wat
er bij de toeslagenaffaire is gebeurd,
de samenleving niet positief heeft
beïnvloed. Het zal jullie niet ontgaan
zijn, maar liefst 26.000 ouders zijn
slachtoffer geworden door het gebruik
van AI. Op grond van hun paspoorten
en dus nationaliteit zouden zij
verdacht worden van fraude door de
Belastingdienst. Incorrecte groepen,
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in dit geval ouders met een dubbele
nationaliteit werden als risicogroep
aangemerkt. Deze groepen bleken
achteraf echter onschuldig en werden
flink benadeeld, zij kwamen in
financiële onzekerheid terecht.
Het is niet onopgemerkt gebleven
voor de media, maar het wordt wel
degelijk onder het tapijt geveegd. Het
wordt gezien als een menselijke fout
wat iedereen had kunnen overkomen.
Ik hoop in ieder geval dat van hun
fouten leren. De overheid is druk bezig
met het rechtzetten, maar artificial
intelligence heeft zijn einde zeker niet
in zicht en de problemen die gepaard
gaan helaas ook nog niet.
De echte taboe’s vinden we in de VS
Gelukkig zijn de taboe’s in Nederland
geen ‘echte’ taboe’s, we kunnen in
Nederland namelijk gewoon over
deze onderwerpen spreken. Zo zal het
schrijven van dit stuk geen ernstige
gevolgen hebben. Dit geldt niet overal
ter wereld. Zo bleek ook uit een
artikel uit het Financieel dagblad dat
in de VS studenten absoluut geen
vrij woord hebben in het onderwijs.
De cancelcultuur lijkt daar juist op te
komen in plaats van te verdwijnen en
dan met name op de universiteit. Daar
worden bepaalde boeken en andere
media die racisme bestrijden ver
weg van de universitaire bibliotheek
gehouden. Professoren mogen zich
niet uitlaten en zijn wel degelijk
gebonden aan censuur. Het vrije
woord dat in de huidige samenleving
in Nederland zo normaal lijkt, is in
andere landen allesbehalve normaal.
Kortom, taboe’s zijn problematisch
maar het Nederlandse volk heeft wel
de neiging om deze onderwerpen
aan te pakken en op zoek te gaan
naar oplossingen en deze waar
mogelijk in te voeren. Kijk maar
naar de onderwerpen die ik aan
het begin van het stuk noemde,
het homohuwelijk, het recht op
abortus en zo zijn er nog meer.
Verschillende taboe’s zijn verdwenen
en door rechtsontwikkelingen een
bespreekbaar onderwerp geworden.
Sommige zijn zelfs in de wet
geregeld geworden. Laten we dus
vooral doorgaan met het spreken
en schrijven over taboe’s, ik heb het
voortouw genomen.

Door: Bente Zellerer

Je studententijd de mooiste tijd van je leven? Een Maastrichtse student wil tegenwoordig het maximale uit zijn of haar
studietijd halen: nominaal studeren, goede cijfers halen, een sociaal netwerk onderhouden en een mooi CV opbouwen. De
laatste jaren vragen studenten zich in het algemeen meer af hoe zij ‘iets’ moeten doen omdat ze denken dat ze al over de
vaardigheden moeten beschikken in plaats van dat ze die op de universiteit leren. Door de druk die studenten vandaag de
dag ervaren denken zij dat ze al iets moeten kunnen als ze gaan studeren. Maar hoe is het om in deze periode student te
zijn en is de wereld van de student afgelopen decennia ingrijpend veranderd?
Had de student het vroeger
makkelijker?
‘Ja, toen kon dat nog.’ En ‘Vroeger
was echt alles beter’. Dit zijn
uitspraken die de hedendaagse
studenten hebben gehoord van de
oudere generaties. Maar kloppen
deze uitspraken allemaal wel en hoe
was het studentenleven vroeger? Het
studentenleven is de wijze waarop
studenten van de universiteit hun
tijd doorbrengen naast hun studie
en heeft in vier eeuwen van het
bestaan van de universiteit een grote
ontwikkeling door gemaakt. Tijdens
de studententijd ervaart elke student
een ontwikkeling in de levensfase
van jongvolwassenheid: wie ben ik,
wat wil ik en wat kan ik? Men komt in
deze fase ook telkens meer los van
hun ouders en het gezin waarin ze zijn
opgegroeid. Het is de periode vanzelf

keuzes maken en voor jezelf zorgen.
Met betrekking tot studeren worden
er hedendaags steeds zwaardere
eisen gesteld. Zo kan een student
niet meer eindeloos tentamens
herkansen en wordt gestimuleerd
dat een bachelor in maximaal drie
jaar is afgerond. Dit zijn gevolgen van
de afschaffing van de basisbeurs,
de toenemende hoeveelheid aan
studenten en de studiedruk die onze
huidige samenleving typeert. De
politiek doet hier moeiteloos aan
mee door bijvoorbeeld het bindend
studieadvies (BSA) in te stellen, of
door de afschaffing van de basisbeurs.
Volgens veel geleerde is het gevolg:
prestatiedruk. Studenten van nu leven
in een systeem waarin alles in hokjes
is geplaatst zonder de mogelijkheid
voor de student om hieruit te
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stappen. Men moet bepaalde
dingen halen binnen een bepaalde
periode anders ervaart de persoon
in kwestie negatieve gevolgen. Deze
prestatiedruk vloeit niet alleen voort
vanuit universiteiten en de politiek
maar ook de maatschappij vraagt
steeds meer van de huidige student.
Tien jaar geleden was de grootste
zorg van de student het halen van
hoge cijfers. Vandaag de dag zijn
alleen hoge cijfers niet genoeg. Je
extracurriculaire activiteiten zoals
een bestuursjaar, commissies, stages
en vrijwilligerswerk naast je studie
tellen in de huidige arbeidsmarkt
zwaar mee. Men wordt gepusht tot
een maximum. De student van twintig
jaar en langer geleden leefde in een
hele andere wereld. Er was dan wel
geen prestatiedruk, maar er was ook
niemand om je te helpen als het niet
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goed ging. Studenten werden aan hun
lot overgelaten. Er bestonden geen
werkcolleges. Tentamens kon jezelf
indelen en aanvragen wanneer je
eraan toe was. Daarnaast kende ze
vroeger geen digitale methodes om
onderwijs te vergemakkelijken. Wel
kon men als student jarenlang doen
over zijn/haar studie. Als ze het niet
redden, dan was er niemand die naar
je omkeek. Dat is in de hedendaagse
maatschappij wel anders.
Een van de oorzaken van de
prestatiedruk is de verandering in
de samenleving van basisbeurs naar
prestatiebeurs, naar leenstelsel. Dit is
in de huidige samenleving op politiek,
maatschappelijk en persoonlijk
gebied een zeer omstreden
onderwerp. Maar tevens ook één
van de grootste verschillen tussen
de studenten van vroeger en van nu.
Maar hoe ging dit vroeger? En wat is
nu eigenlijk de basisbeurs? Veel van
de huidige studenten weten namelijk
niet hoe de studiefinanciering
van vroeger in verhouding tot de
studiefinanciering van nu in elkaar
zit. In het begin van de 20e eeuw
was studeren voor de elite, lenen
was in die tijd ondenkbaar omdat
men geen lening nodig had. Echter,
vond er sedert 1986 een belangrijke
omslag plaats. Alle voltijdstudenten
kregen een basisbeurs. Voor
thuiswonende studenten was dat
bijna 300 gulden per maand en
voor uitwonende studenten zo’n
600 gulden. Omgerekend naar nu
is dat ongeveer 240 euro en 475
euro. Dit bedrag kreeg iedereen,
zonder te kijken naar het inkomen
van de ouders. Vanaf 1991 werd de
basisbeurs steeds een beetje lager,
waardoor het voor studenten steeds
normaler werd om geld bij te gaan
lenen of een bijbaantje zoeken.
Uiteindelijk werd de basisbeurs
omgezet in een prestatiebeurs. Het
belangrijkste verschil hierbij is dat
je je diploma moest halen, anders
moet je alles terugbetalen. Tevens
kwam er in de jaren negentig nog
een andere belangrijke verandering:
de ov-chipkaart, hiermee mocht
men het hele jaar gratis reizen.
De ov-studentenkaart bestaat nu
nog steeds, zij het dat studenten
moeten kiezen tussen een kaart
voor weekdagen of weekenden. De
basisbeurs bestaat, zoals de meeste
al weten, nu niet meer. Studenten
aan het hoger onderwijs kunnen
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nu maximaal 1011,50 euro per
maand lenen. Dit bedrag bestaat
uit drie delen: de ‘gewone’ lening,
de lening voor de aanvullende
beurs en het collegegeldkrediet.
Het gehele geleende bedrag moet
terugbetaald worden. En je ovstudentenkaart hoef je niet terug te
betalen wanneer je binnen tien jaar
afstudeert, dit kan men dan zien als
een gift. Dit kenmerkt de huidige
situatie rondom studiefinanciering:
het leenstelsel. Het leenstelsel is
in 2015 geïntroduceerd, zodat, men
het geld dat zou vrijkomen door
afschaffing van de basisbeurs, de
kwaliteit van het onderwijs verbeterd
kan worden. Door de jaren heen
ziet men een verandering van een
basisbeurs naar een prestatiebeurs
en uiteindelijk naar het leenstelsel.
In de verdeling van het geld ervaren
de meeste studenten dat politieke
en maatschappelijke belangen
steeds de persoonlijke belangen
van de studenten en het onderwijs
overstijgen.

“

Studenten van nu leven

in een systeem waarin

alles in hokjes is geplaatst
zonder de mogelijkheid voor
de student om hieruit te
stappen.
Dat er sprake is van een hogere
prestatiedruk, wordt steeds
duidelijker. Studenten krijgen geen
studiefinanciering meer, maar
moeten al het geld gaan lenen. Dus
hoe langer je studeert, hoe hoger de
studieschuld. Hier zit niemand op te
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wachten na afstuderen. Daarbij willen
universiteiten ook dat studenten zo
snel mogelijk hun studie afronden,
aangezien zij betaald krijgen per
afgestudeerde. Dit leidt tot hoge
prestatiedruk doordat studenten zo
snel mogelijk hun diploma moeten
halen. Vroeger was dit wel anders.
Studenten kregen een basisbeurs en
er bestond geen bindend studieadvies.
Twaalfde- en dertiendejaars
studenten waren hierdoor niet
een mythe, maar een voorkomend
fenomeen.
De Rechtenstudie door de jaren heen
De studie rechtsgeleerdheid is een van
de oudste universitaire opleidingen.
De rechtenstudie heeft dientengevolge
een historisch karakter. De
verschillende rechtsgebieden,
rechtsfilosofie en de geschiedenis
zijn terugkerende onderwerpen die
elke rechtenstudent door de jaren
heen heeft gevolgd. De rechtenstudie
kan daarom worden gezien als
rigide. Ondanks dit oudsher en
historisch rigide karakter hebben
er toch een aantal hervormingen
plaatsgevonden. De wet veranderd
namelijk continu. Qua opzet is de
studie rechtsgeleerdheid vrijwel
hetzelfde gebleven alleen veranderd
de inhoud continu. Of het nu gaat
om het toevoegen is van een extra
lid, het hernummeren van artikelen
of het schrappen van een hele wet,
als je rechten studeert leer je helaas
soms dingen die later niet meer van
toepassing zijn. Het overkoepelde
geheel van de studie rechtsgeleerdheid
is overeenkomstig alleen fluctueert
materie door de jaren heen. Veel
van deze materie heeft namelijk
betrekking tot huidige conflicten
rondom het recht en dit veranderd
elk jaar. Daarbij konden studenten
vroeger wel zelf een eigen studieplan
samenstellen. Men kon ervoor kiezen
om een tentamen te maken als zij

de stof goed beheerste in plaats van
alleen maar de stof te stampen voor
in het kortetermijngeheugen. Ook
konden alle vakken in drie kwartalen
gedaan worden om zo in het laatste
kwartaal werkervaring op te doen.
Door zelf het jaar in te delen, projecten
op te zetten en ervaring op te doen,
leerde men meer. Tegenwoordig moet
het jaarschema gevolgd worden en
is er überhaupt geen ruimte voor
eigen invulling. Er wordt veel kennis
opgedaan, maar niet gereflecteerd
op wat er geleerd wordt door
praktijkervaringen op te doen.
De Rechtenstudent
Het leven van een student klinkt
allemaal wel erg deprimerend
zo. Maar toch is het zijn van een
rechtenstudent anno 2021-2022
erg innoverend. Kijkend naar de
rechtenstudie en de rechtenstudent
zijn er een aantal verschillen ten
aanzien van vroeger maar ook heel
wat vooroordelen en meningen die
hetzelfde zijn gebleven. Met een kijk
op het verleden lopen er nu meer
vrouwelijke studenten, professoren en
tutoren rond op de rechtenfaculteit.
Ook is alles gedigitaliseerd en
kan men hun studie informatie nu
gewoon via het internet opzoeken en
raadplegen. Het handschrijven van
zowel deadlines als tentamens (sinds
kort) is verleden tijd. Tevens bieden
universiteiten nu meer hulpmiddelen
voor studenten met zogenaamde
functiebeperkingen. Denk hierbij
aan lichamelijke-, psychische-,
en/of zintuiglijke beperking, een
chronische ziekte of een andere
aandoening, zoals dyslexie, ADHD,
autisme of de ziekte van Crohn.
Hedendaags kun je ondersteuning of
voorzieningen aanvragen om studeren
met je functiebeperking makkelijker
te maken. En tot slot kennen de
rechtenstudenten van nu een groter
en breder toekomstperspectief. De
21e eeuw wordt gekenmerkt door
internationalisering, wetenschap en
techniek. Alles kan, alles mag en
dromen zijn grootst! Dus misschien
is het zijn van een rechtenstudent in
2021-2022 zo slecht nog niet.
Naast deze verschillen kent elke
rechtenstudent echter nog steeds
dezelfde typerende vooroordelen,
ergernissen en uitspraken. Vaak wordt
er gedacht dat ze arrogant, irritant,
harteloos en te veel met hun CV bezig
zijn. Oh, en dat terwijl ze alleen maar

rechten zijn gaan studeren omdat ze
niets anders konden bedenken. Maar
klopt dit beeld wel of zijn het slechts
vooroordelen? Als rechtenstudent
krijg je te maken met vooroordelen in
allerlei geuren en kleuren.

“

Vaak wordt er gedacht

dat ze arrogant, irritant,

harteloos en te veel met
hun CV bezig zijn.
In het begin van je studie heeft elke
rechtenstudent wel de uitspraak
gehoord: ‘Rechten, dat is toch heel
saai?!’. Op een of andere manier
krijg je mensen nooit helemaal goed
uitgelegd dat rechten allesbehalve
saai is maar juist enerverend omdat
het recht constant verandert en overal
in de samenleving voorkomt. Als
eerstejaars rechtenstudent kamp je
ook met het vooroordeel dat je een
last minute studie doet. Men denkt
vaak dat studenten alleen de studie
rechtsgeleerdheid kiezen omdat de
student in kwestie niet weet wat hij of
zij anders moet gaan doen. Daarnaast
gaat iedereen ervan uit dat je alle
wetten uit je hoofd kent en dat je een
soort wandelde wettenbundel bent.
Over de wettenbundels gesproken is
de rechtenstudent continu hiermee
aan het slepen. Wanneer je een
student ziet lopen op de faculteit
die zijn ene schouder hoger heeft
opgetrokken dan de ander is het een
rechten student. Dit komt omdat de
rechtenstudent een tas vol heeft met
wettenbundels, literatuur boeken,
een laptop en veel markeerstiften en
tabjes. Een andere ergernis die elke
rechtenstudent door de jaren heen
kent, is de bronvermelding volgens
de Leidraad. Waar moest nou die
komma staan en wanneer was er een
punt? Wat was ook alweer de goede
volgorde en moet het dikgedrukt of
cursief? Daarnaast denkt iedereen
dat je een gratis adviesbureau bent
en maakt men gebruik van jou
vergaarde juridische kennis. Tot slot
als je mensen vertelt dat je rechten
studeert, reageren ze meestal:
‘Oh, dus je wordt advocaat?’. Vaak
wordt even vergeten dat naast de
togaberoepen van rechter, Officier
van Justitie of advocaat, er nog een
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heleboel andere mogelijke banen
zijn binnen de wereld van het recht.
Tevens denken veel mensen dat
iedereen de rechten studeert later
rijk wordt, dit is echter ook een
illusie. Zoals men waarschijnlijk al
weet heeft de rechtenstudenten vele
transformaties door de jaren heen
meegemaakt. Maar de vooroordelen,
ergernissen en uitspraken zullen
nooit veranderen.
Wat hierna?
Voor juristen is het jaar 2021 een
bewogen periode geweest. Corona
bracht allerlei restricties met zich
mee. Gaandeweg zijn er echter ook
versoepeling doorgevoerd. Maar
die maken het leven juridisch niet
altijd eenvoudiger, omdat wetgeving
ontbreekt. Juristen kunnen in
deze periode uitkijken naar een
hoop nieuwe vragen. De roep om
wetgeving in deze pandemie klinkt
al even. Of en wanneer die komt is
nog de vraag. Typerend voor deze
tijd zijn daarom de vele juridische
vraagtekens van de corona-nasleep.
Een rechtenopleiding bied je een in
deze tijd daarom een uitstekende
uitgangspositie. De rechtenstudent is
breed opgeleid en heeft een degelijke
academische vorming doorstaan. Via
het probleemgestuurd onderwijs is
zij ook klaargestoomd om creatief
en probleemoplossend te werken.
Door vele onbeantwoorde juridische
geschillen in deze onzekere tijden
is er behoefte aan structuur en
wetgeving. Maar deze onzekere tijden
in een pandemie zorgen ook voor nog
onbekende gevolgen ten aanzien van
de arbeidsmarkt.
De 21e eeuw typeert zich door snelle
ontwikkelingen, veranderingen
en flexibiliteit. Het is daarom ook
niet verrassend dat de wereld van
de student de afgelopen decennia
ingrijpend veranderd is. Van de
gouden basisbeurs naar het
leenstelsel. En van alleen goede
cijfers halen naar een enorme
prestatiedruk. Dit vergt veranderingen
van de student. Een ding is echter
niet veranderd. De student adapteert
en zoekt elke generatie naar de
best mogelijke opties om van haar
studententijd de mooiste tijd van zijn
of haar leven te maken.
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Groeten uit

Kun je iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Victor van Vlissingen,
21 jaar oud, en ik ben momenteel
op Bachelor’s exchange in Canada
om de laatste studiepunten voor
mijn studie International Business
te behalen. Studeren in het
buitenland is in tegenstelling tot
de rechtsgeleerdheidsstudies een
verplicht onderdeel van International
Business, maar desondanks zie
ik dit als absoluut voorrecht en
kan ik het iedereen, businessof rechtenstudent, ten zeerste
aanraden.
Waarom heb je gekozen voor
London (Ontario)?
Dit is een vraag die ik van zowel
medestudenten in Nederland als
Canada vaak gesteld krijg, want
eerlijk is eerlijk, niemand kent
het Canadese London, en de stad
zelf is ondanks het huisvesten van
bijna 50.000 studenten niet bepaald
bruisend.
Mijn keuze heb ik daarom ook
niet specifiek voor de stad London
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gemaakt, maar voor het land
Canada. In principe heb je in het
keuzeproces voor je exchange-uni de
keuze uit universiteiten (en steden)
over de hele wereld, dus ik ben
gaan filteren op werelddelen. Hierbij
landde mijn voorkeur op NoordAmerika, waarbij ik zou kunnen
studeren in de Verenigde Staten of
Canada. De universiteiten in de VS
stellen over het algemeen hogere
toelatingseisen dan de universiteiten
in Canada, waardoor mijn voorkeur
op Canada viel. Daaropvolgend ben
ik gaan zoeken naar aansprekende
uni’s en provincies, waarbij mijn
keuze op het Engelssprekende
Ontario viel en ik uiteindelijk koos
voor de Ivey Business school aan
Western University in London.
Deze business school is een
relatief nieuwe partneruniversiteit
van Maastricht University, maar
blijkt in Canada een van de best
aangeschreven business scholen
te zijn met een moderne campus,
enorm goede professoren, en ijverige
medestudenten.
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Hoe is het onderwijssysteem
daar? Waarin verschilt het van
Maastricht?
Het onderwijssysteem wordt hier
gezien als interactief, innovatief,
en iets wat Ivey onderscheidt van
andere universiteiten en business
scholen. Het onderwijs aan Ivey
is ‘case-based’, waarbij iedere
onderwijsgroep in het teken staat van
een waargebeurde business-case.
Als Maastricht University student
is dit, in essentie, bekend terrein.
Het grootste verschil zit hem in de
grootte van de onderwijsgroepen en
de manier van het behandelen van de
desbetreffende case. De gemiddelde
onderwijsgroep bestaat uit 40 tot 60
studenten, die in een soort kleine
collegezaal zitten en waarbij de
professor voor de klas staat. De
professor behandelt de case en
vereist studenten om bij te dragen
aan de klassendiscussie. Je wordt
op je algemene bijdrage gedurende
het semester beoordeeld en voor
sommige vakken is dit zelfs 50% van
je eindcijfer.

Het onderwijssysteem aan Ivey
bevalt me enorm goed en ik zou het
beschrijven als hybride vorm van
het PGO-onderwijs zoals we dat in
Maastricht kennen en het traditionele
college.
Hoe ziet je gemiddelde week eruit?
Een gemiddelde week in London staat
van maandag tot donderdag in het
teken van studeren en tijd spenderen
op de universiteit. Maandag en
woensdag zijn mijn rustige dagen
waar ik maar één les volg & dinsdag
en donderdag zijn mijn drukke dagen
waar ik drie lessen volg. Ik probeer
na mijn lessen, de onderwijsgroepen
voor de volgende dag voor te bereiden
in de ub of een andere studeerruimte,
zodat ik de avond kan gebruiken voor
sporten en leuke dingen doen met
mijn vrienden. Verder ben ik iedere
vrijdag vrij, wat resulteert in een
ideaal driedaags weekend waarbij ik
veel leuke tripjes heb kunnen maken
en Canada & de VS heb mogen
ontdekken.

gekomen in een beperkt-open
Canada. In feite ben ik er dus niet op
vooruit, maar ook niet op achteruit
gegaan. De mondkapjesplicht
was destijds in Nederland al een
tijdje weg, maar in Canada was (en
is) een mondkapje binnen overal
verplicht. Ook als ik zittend een
onderwijsgroep van 3 uur had, moest
het mondkapje 3 uur opblijven.
Over het algemeen vind ik dat de
Canadezen iets voorzichtiger zijn
met Covid. Hoewel de meeste
personen gevaccineerd zijn (op de
uni is het zelfs verplicht), heerst
er hier een grotere voorzichtigheid
en voelt elkaar kruisen in een
supermarkt-gang nog steeds
een beetje ongemakkelijk.
Daarentegen zijn de horeca,
winkels, en sportclubs gedurende
de vier maanden hier wel ‘gewoon’
opengebleven, maar met mondkapje.
De Canadese overheid belooft
Canada maatregel-vrij te maken
rond maart 2022, dus er heerst hier
een tevreden, toelevende sfeer naar
maart.
Waarin vind je de Canadese cultuur
verschillen van de Nederlandse?
In een heleboel opzichten verschilt
Canada van Nederland. In bepaalde
aspecten loopt het land 20 jaar voor,
maar in een heleboel andere aspecten
loopt het 20 jaar achter. Ik zou niet
zeggen dat ik zozeer een cultuurschok
heb ervaren, maar ik ben wel
enorm blij om weer terug naar het
vertrouwde Nederland te gaan.

Canadezen staan in het algemeen
bekend als enorm vriendelijke en
hartelijke mensen en dat stereotype
is zeker bevestigd. Als directe
Nederlander is het in het begin
oprecht even wennen dat iedereen zo
‘irritant’ vriendelijk tegen je is en ik
heb meermaals het gevoel gehad dat
mensen cynische interesse toonden,
waar dat oprechte interesse bleek te
zijn.
Een ander cultuurverschil, waar
ik nog steeds niet aan heb kunnen
wennen, zit in de manier van
boodschappen doen en de grootte
van supermarkten. Net als de VS,
maar in iets minder grote mate,
is in Canada alles groot, groter,
grootst. Ze verkopen hier alles in
grootverpakkingen en één kipfiletje
bestaat niet en de ‘kleinste’
verpakking kipfilets bevat er zes. Na
een aantal weken acclimatiseren
doe ik momenteel één keer per
week boodschappen, maar ben ik
enorm blij als ik weer dagelijks voor
ontbijt, lunch en avondeten naar de
Nederlandse supermarkt kan.
Verder zit het grootste
cultuurverschil naar mijn mening in
de focus op Amerika als continent,
waarbij Europa of de rest van de
wereld nauwelijks tot nooit in het
nieuws komt. Personen hebben
hier geen idee waar Nederland ligt,
welke taal we spreken, en verder
dan Amsterdam rijkt de kennis over
Nederland niet.

Hoe staat het er qua
coronamaatregelen voor in
Canada?
Qua coronamaatregelen ben ik
in September vertrokken uit een
beperkt-open Nederland en terecht
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Door:
Bente Zellerer en Josefien Boonen
Raymond de Mooij (59) is oprichter
en partner van GMW Advocaten
in Den Haag. Het was voor hem
niet vanzelfsprekend om na zijn
rechtenstudie het juridische
vakgebied in te gaan. Inmiddels
is hij al ruim 30 jaar werkzaam als
advocaat en werken er zo´n 30
advocaten op zijn kantoor. De Mooij
is gespecialiseerd in het huur- en
vastgoedrecht.

“

We waren in
het begin
de cowboys
en behoren nu
tot de gevestigde
orde.

“
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Hoe is het gekomen dat u uw eigen
advocatenkantoor bent begonnen?
Had u daar echt de ambitie voor of
kwam dit gewoon op uw pad?
“Na mijn studie wilde ik heel
graag iets voor mezelf gaan doen.
Vrienden uit mijn studietijd wilden
bij banken werken of bij grote
advocatenkantoren. Ik dacht al snel
dat is niets voor mij. Samen met
een vriend had ik het plan om een
horecazaak te beginnen. Het idee
was om in Den Haag een pizzeria
te openen. Die vriend van mij had in
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Amerika gezien dat ze daar ‘pizza
slices’ verkochten, dat kende we
destijds in Nederland nog niet.
Wij wilden met dit idee starten in
Den Haag maar kwamen er al snel
achter, allebei nog onervaren in de
horeca, dat alleen een pizzaoven al
20.000 gulden kostte. Dat plan viel
dus vrijwel meteen in het water.
Het enige wat we hadden was een
juridische titel en toen zijn we een
juridisch adviesbureau begonnen.
In het begin liep dat helemaal niet,

maar na een half jaar kregen we
onze eerste klanten. We gingen
naar de bank voor een lening om
een kantoor te huren want op dat
moment werkten we nog vanuit
een studentenkamertje. De bank
verstrekte een lening en bracht
ons in contact met een oudere
advocaat die in zijn eentje werkte.
Wij zijn bij die advocaat ingetrokken
en met zijn drieën zijn we toen
verdergegaan.”
In eerste instantie wilde u dus na
uw studie niet het juridische pad
op?
“Nee, helemaal niet. De studie
rechten heb ik nooit leuk gevonden.
Ik was blij toen ik klaar was met
mijn studie, maar ik wilde wel heel
graag iets voor mezelf gaan doen.
De enige optie die ik zag was om
een juridisch advieskantoor te
beginnen. Toen ik eenmaal met
mensen die juridische problemen
hadden in aanraking kwam, begon
ik ook het juridische leuker te
vinden.”
Tegenwoordig volgt er
na de rechtenstudie een
beroepsopleiding tot advocaat,
ging dat vroeger ook op die
manier?
“Dat ging vroeger eigenlijk wel
ongeveer hetzelfde als nu. Wij
gingen met die oude advocaat
samenwerken. Die vriend van mij
kreeg hem als patroon, ik kreeg
een zogenaamde ‘buiten patroon’.
Tegenwoordig zie je dat bijna niet
meer maar een ‘buitenpatroon’
was een advocaat waarmee je niet
samenwerkte, maar die mij in de
gaten hield. Elke vrijdag moest ik
met mijn zaak naar hem toe en dan
moest ik hem vertellen wat ik had
gedaan en waarom. Aan hem kon ik
ook dingen vragen die ik niet wist.”
Hoe heeft u ervoor gezorgd dat
GMW Advocaten nu een gevestigde
naam is?
“Het grote voordeel dat wij hadden
was dat toen wij begonnen het
verbod om reclame te maken
als advocatenkantoor net was
opgeheven. Advocaten mochten
vroeger geen reclame maken,

dat vond men niet netjes. Wij zijn
eigenlijk vanaf het begin meteen
reclame gaan maken. Dit deden
wij onder andere als eerste
advocaten in de Gouden Gids, een
soort telefoonboek waar allemaal
bedrijven in stonden. Iedereen
sprak hier schande van maar het
leverde ons wel heel veel werk op.
Ook op andere manieren maakten
we reclame, bijvoorbeeld door het
verspreiden van flyers in bepaalde
wijken in Den Haag. Dit leverde ons
onze eerste klanten op. Het waren
vooral zaken die betaald werden
door de staat, toevoegingszaken,
nu noemen we dat ‘pro deo-zaken’.
De vergoedingen die we daarvoor
kregen waren best wel hoog, dus
voor ons idee begonnen we al best
wel snel veel geld te verdienen.
Toen kregen we de smaak te pakken
en bedachten we dat het misschien
toch wel beter was dan pizza’s
verkopen.”

een en we deden dus ook alles.
We hadden, zoals dat vroeger
heette, een algemene praktijk.
Dat hield in dat je als advocaat
bedrijven of particulieren op alle
vlakken bijstond. Of het nu ging om
arbeidsrecht, huurrecht, sociale
zekerheid, ondernemingsrecht. Je
ging zitten zoeken en kijken of je
kon vinden wat je zocht om zo de
cliënt te kunnen helpen.

Kwam u er toen achter dat u het
toch wel heel leuk vond om in het
juridische vakgebied werkzaam te
zijn?
“Tijdens de studie was het vooral
het uit je hoofd leren van boeken
en naar colleges gaan. Die colleges
waren niet verplicht dus ging ik
daar ook niet naar toe. Een paar
weken voor het tentamen ging ik
die boeken uit mijn hoofd leren en
oefententamens maken. Zo fietste je
dan wel door de studie heen, maar
ik vond het eindeloos saai allemaal.

Heeft u zich de rechtsgebieden
waarin u nu werkzaam bent vooral
in de praktijk eigen gemaakt?
“Ja, in de praktijk inderdaad en ook
door het volgen van cursussen in de
loop van de jaren. Vanaf het begin
hebben we een pure procespraktijk
gehad. In het begin is het heel erg
eng om met je, vaak gehuurde, toga
naar de rechtbank te gaan maar
op een gegeven moment gaat dat
‘enge’ eraf. Je leert heel veel van
werkzaam zijn in de praktijk, de
praktijk is vaak toch weer anders
dan wat in de boeken staat. Je leert
allerlei handigheidjes, hoe je moet
pleiten, je leert waar je mee scoort
en waar niet mee.”

In het begin deden we veel
toevoegingszaken waar je in
aanraking kwam met mensen uit
alle lagen van de bevolking. Mensen
kwamen met juridische problemen
die je voor ze moest uitzoeken en
dat sprak mij wel heel erg aan. Ook
omdat het om zoveel verschillende,
gekke, leuke mensen ging.”
Op dit moment bent u
gespecialiseerd in vastgoedrecht
en huurrecht. Bent u daar al vanaf
het begin ingedoken of heeft u
eerst ook andere rechtsgebieden
afgetast?
“In het begin had ik helemaal
niets te kiezen. Elke zaak was er
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Op een gegeven moment ontdekten
we wel dat dit eigenlijk niet te doen
was op deze manier. Je werd ook
nergens echt goed in want je deed
van alles wat. Inmiddels waren we
met een paar meer en besloten
we om de rechtsgebieden toch
meer te verdelen, afhankelijk van
wat je leuk vond en wat voor type
zaak je het meeste deed. Bij mij
waren dat toevallig veel huur- en
vastgoedzaken, en inmiddels zit ik
daar al zo’n 30 jaar in.”

U bent partner bij GMW Advocaten,
bent u nog vaak in de rechtbank te
vinden of bent u ook veel tijd kwijt
met het managen van het kantoor?
“Ik doe eigenlijk alles altijd een
beetje door elkaar heen. Toch ben ik
ook nog heel veel op de rechtbank.
Komende januari en februari heb
ik 15 tot 20 zittingen staan, dat is
best wel veel. Het varieert van een
kort geding tot bestuursrechtelijke
vastgoedzaken. Daarnaast is er op
een kantoor met 40 tot 45 mensen
altijd wel wat, dus dat vergt ook

15

veel tijd. Ook zijn we nog altijd bezig
met marketing en reclame, om
ervoor te zorgen dat er voldoende
zaken binnen komen zodat al onze
advocaten aan het werk kunnen
blijven.”
Wat zijn de grootste veranderingen
die u heeft meegemaakt in de
afgelopen 30 jaar op het gebied
van het recht maar misschien ook
wel in het leiden van een kantoor?
“Iedereen specialiseert zich
tegenwoordig. Jonge advocaten
stappen toch wel vrij snel in bij een
sectie die gespecialiseerd is in een
bepaald rechtsgebied. Dat is anders
dan hoe het vroeger ging.
Verder werd er vroeger veel
harder gewerkt dan nu. De huidige
generatie millenials kijkt veel meer
naar ‘work-life-balance’ dan wij
vroeger deden. Mensen kijken veel
meer naar ‘hoe ben ik gelukkig?’
in plaats van alleen maar carrière
maken. Ons kantoor is daar ook op
ingericht.

“

In mijn praktijk heb

ik gezien dat door de

lockdowns horecabedrijven,
die ik bijstond, de huur niet
meer konden betalen. Dit
ontwikkelde zich ook in de
rechtspraak.
Ik weet eigenlijk niet wat beter is.
Zelf heb ik de eerste 7 à 8 jaar heel
hard gewerkt. Toen mijn vrouw
zwanger werd, en mijn zakelijke
partner in die tijd ook kinderen
kreeg, hebben we toch besloten
dat we onze kinderen wilden zien
opgroeien. We zijn toen gestopt
met ‘s avonds en in de weekenden
doorwerken, we ging werken van
negen tot zes. Van mensen die bij
ons kwamen werken, werd ook niet
verwacht dat ze tot laat doorgingen.
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We waren eigenlijk al heel modern
in die tijd. Maar nog steeds werkten
wij heel hard. Jonge mensen die nu
van de universiteit komen, hebben
naast hun werk ook nog een groot
sociaal leven, ze willen mooie reizen
maken en dan is het gek om te
zien dat je juist met die ‘work-lifebalance’ relatief veel burn-outs
ziet bij jonge mensen. Wij hadden
vroeger nog nooit van een burnout gehoord, dus dat is wel een
grote verandering ten opzichte van
vroeger.”
Denkt u dat het deels aan u en
uw partners capaciteiten heeft
gelegen dat u zo groot bent
geworden? Of ook deels door een
beetje geluk?
“Ik denk een combinatie van alle
twee. Wij hadden wel veel lef en
we hadden overal maling aan. Ook
waren er veel advocaten die van
alles over ons vonden. We waren
in het begin ook wel een beetje de
cowboys en nu zijn we de gevestigde
orde geworden. Er komen natuurlijk
veel mensen die hier solliciteren
van andere kantoren. Maar dat
sfeertje wat er al meer dan dertig
jaar geleden was, dat hangt er nog
steeds wel. Van ‘wij zijn anders
dan andere en wat iedereen doet
dat moeten ze zelf weten, maar wij
doen dat’.”
Heeft u veel veranderingen gezien
met betrekking tot het recht in de
corona periode?
“In mijn praktijk heb ik gezien dat
door de lockdowns horecabedrijven,
die ik bijstond, de huur niet meer
konden betalen. Dit ontwikkelde
zich ook in de rechtspraak.
Het beroep op onvoorziene
omstandigheden werd nooit
gehonoreerd. Echter hakt de Hoge
Raad binnenkort definitief de knoop
door. Maar het ziet er sterk naar
uit dat een beroep op onvoorziene
omstandigheden in verband met
corona gehonoreerd gaat worden.
Daarin zie je toch wel dat dingen
veranderen. Maar voor de rest
geloof ik het eigenlijk niet. Er zijn
alleen wat meer echtscheidingen.”
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Als u nu opnieuw zou afstuderen
zou u de keuzes tijdens uw
loopbaan dan hetzelfde gemaakt
hebben?
“Ik denk dat ik niet nog een keer
hetzelfde zou hebben gedaan.
Omdat ik natuurlijk in het vastgoed
zit met mijn werk. Heb ik gezien
dat je met minder hard werken
ook ver kan komen en misschien
nog wel meer kan verdienen. Wij
hebben het erg goed. En ik heb
veel vastgoed mensen gezien die
vreselijk onderuit zijn gegaan terwijl
ze schathemelrijk waren. Dus de
risico’s liggen ook anders. Maar
de advocatuur is wel hard werken
en je moet goed kunnen dealen
met winnen en verliezen. En je
moet tegenslagen goed kunnen
verwerken.”
Welke tip(s) zou u de huidige
studenten mee willen geven?
“Als je het hebt over een juridische
carrière weet ik niet zo goed wat
ik moet adviseren. Als ik hoor
hoe het eraan toegaat op de grote
kantoren dat is wel spijkerhard
en dat moet je wel in je hebben.
Want je moet, als je advocaat wil
worden op zo’n kantoor, je eigen
klanten binnenhalen, namens je
klanten vechten en je zal leren dat
klanten vaak ook heel lastig zijn
en soms zelfs je vijand worden. Je
hebt ook nog een wederpartij en
op je kantoor word je met tien à
vijftien stagiaires aangenomen in
je eerste jaar in de wetenschap dat
er misschien maar één in de twee
jaar partner wordt. Aan de andere
kant moet je ook niet alles willen,
de ‘work-life-balance’, is op zekere
hoogte goed. Maar als je een goede
carrière wil maken en daar een
goede boterham mee wil verdienen
moet je er ook wat voor laten. Je
kan niet alles: en reizen, een hele
goede vader/moeder zijn, een
blinkende carrière hebben en een
goed afgetraind sportlijf hebben. Je
moet je keuzes maken en dan zou
ik kiezen voor hard werken en je
familie. In iedere geval dat is mijn
keuze geweest en daar heb ik geen
spijt van.”

Geen
woorden
maar
daden

Kom stage lopen
in 010!
Kijk voor meer informatie op
www.werkenbijnautadutilh.nl

Door: Josefien Boonen

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat het homohuwelijk werd ingevoerd in Nederland. Hiervoor was het niet mogelijk voor
twee mensen van hetzelfde geslacht om een rechtsgeldig huwelijk aan te gaan. Nederland was het eerste land dat dit bij
wet toe stond. Voormalig burgermeester van Amsterdam voltrok het allereerste homohuwelijk ter wereld in Amsterdam.
Het was enorm vooruitstrevend en vele landen volgden in de jaren hierna met het legaliseren van het homohuwelijk. Hoe
is de legalisering van het homohuwelijk tot stand gekomen? Hoe is de situatie nu, 20 jaar later?
Het homohuwelijk
Het homohuwelijk, een huwelijk
tussen twee mannen of tussen twee
vrouwen, werd niet van de een op de
andere dag ingevoerd. Er ging een
lange weg aan vooraf voordat het
gelegaliseerd werd in Nederland op
1 april 2001. Al ruim 30 jaar eerder,
in 1967, werd het voor het eerst
onderdeel van het publieke debat. Op
26 juni van dat jaar had er namelijk
een mis plaatsgevonden in een kapel
in Rotterdam waarbij twee mannen
ringen hadden uitgewisseld. De
twee mannen wilden enkel ´hun
vriendschap bezegelen voor God´.
Maar de foto´s van het huwelijk
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werden verkocht en verschenen al
snel in vele roddelbladen.
Homofielen Partij
In de jaren die volgden kwam
het homohuwelijk vaker onder
de aandacht, zo ook in 1969.
Muziekproducent en openlijk
homoseksueel, Harry Thomas,
schreef boeken over zijn geaardheid
en richtte de Homofielen Partij
op. Het streven van de partij was
toen al een wettelijke erkenning
van relaties tussen twee mannen
of twee vrouwen. Op veel steun
kon hij niet rekenen. Zelfs het COC,
een homo-emancipatiebeweging,
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stond op dat moment niet achter het
homohuwelijk. Het COC vond dat alle
relaties, of het nu een relatie was
tussen mensen van hetzelfde of het
andere geslacht, of een open relatie,
gelijkwaardig waren.
Legalisering van het homohuwelijk
Het startpunt van de legalisering
van het homohuwelijk was aan het
einde van de jaren tachtig van de 20e
eeuw. Een van de eerste stappen
werd gezet door jurist Jan Wolter. Hij
was zelf homoseksueel en hij streed
voor zekerheid en betere rechten
voor homoseksuelen. Hij schreef een
concept voor een burgerlijk huwelijk

voor mensen van hetzelfde geslacht.
Hij praatte over zijn ideeën met Henk
Krol, die op dat moment politicus
was en ook hoofdredacteur van de
Gaykrant. Samen begonnen ze een
campagne voor de openstelling van
het burgerlijk huwelijk. De campagne
had als resultaat dat de Amsterdamse
rechtbank in 1989 het volgende
erkende: ‘Nergens in de wet staat dat
het huwelijk alleen bedoeld is voor
een man en een vrouw, maar dat
neemt niet weg dat de wetgever het
huwelijk wel degelijk bedoeld heeft
voor een man en een vrouw’. Naast
deze uitspraak van de Rechtbank van
Amsterdam waren er ook honderden
gemeentes die in het jaar 1994 het
voorlopig trouwregister openden
homoseksuelen.
Van geregistreerd partnerschap
naar huwelijk
Het geregistreerd partnerschap werd
al eerder opengesteld voor mensen
van hetzelfde geslacht. Dit gebeurde
op 1 januari 1998. Het duurde hierna
echter nog ruim 3 jaar voordat het
huwelijk ook opengesteld werd. Het
openstellen van het geregistreerde
partnerschap was al een hele stap
maar men wilde meer. Al had het
geregistreerde partnerschap voor een
groot deel dezelfde rechtsgevolgen
als een huwelijk, toch bleef de
wens naar het openstellen van het
huwelijk bestaan. Het huwelijk heeft
namelijk voor veel een bijzondere
waarde en een soort symboliek die
voor veel mensen belangrijk is. Erg
romantisch is het ook niet om op
de knieën te gaan en te vragen: ‘Wil
jij een geregistreerd partnerschap
met mij aangaan?´. Job Cohen, op
dat moment staatssecretaris van
Justitie, zorgde er in 1998 voor dat
het wetsvoorstel voor openstelling
van het burgerlijk huwelijk door het
parlement kwam.

“

Nergens in de wet staat

dat het huwelijk alleen

bedoeld is voor een man en
een vrouw, maar dat neemt
niet weg dat de wetgever
het huwelijk wel degelijk
bedoeld heeft voor een man
en een vrouw’

Uiteindelijk duurde het nog tot 1 april
2001, op die datum trad de wet die
het homohuwelijk regelde in werking.
Zoals vermeld was Nederland
het eerst land ter wereld dat het
huwelijk openstelde voor mensen van
hetzelfde geslacht en pers vanuit de
hele wereld verzamelde zich dan ook
in de raadszaal van Amsterdam voor
dit bijzondere en bovenal historische
moment. Om middernacht werd het
eerste homohuwelijk voltrokken.
Buiten bij de Stopera, waar het
huwelijk voltrokken werd, was
een klein groepje christenen die
protesteerde tegen wat er zich binnen
afspeelde maar echt groot effect heeft
dit niet gehad.
20 jaar later
Nu is het ruim twintig jaar later nadat
eerste homohuwelijk voor het oog van
de wereld werd voltrokken. Maar hoe
staat het nu met de homoacceptatie
in ons land?
Sinds de openstelling van het
burgerlijk huwelijk voor mensen
van het gelijke geslacht zijn er ruim
20.000 homo-echtparen
in Nederland getrouwd.
Zoals hiervoor gezegd was
Nederland 20 jaar geleden
koploper als het ging om
homo-acceptatie en was
dan ook het eerste land
waarin homostellen legaal
konden trouwen. Nu, 20 jaar
later, is Nederland geen
koploper meer. Nederland
staat nu op plaats 13 van
de Rainbow Europe index,
dit is een ranglijst die
jaarlijks wordt gepubliceerd.
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Landen worden op deze Rainbow
Europe index gerangschikt naar
hoe goed ze het doen op het
gebied van mensenrechten voor
de LHBTI+-gemeenschap. Een
mogelijke oorzaak voor deze relatief
lage plek op deze index is dat er in
Nederland geen specifiek beleid is
voor het aanpakken van homohaat.
Daarnaast kent Nederland ook nog
geen wetgeving op het gebied van
regenbooggezinnen. Onder ander
het COC pleit voor een zogenoemde
meerouderschapsregeling. Met deze
regeling zou het mogelijk moeten
worden dat een kind méér dan twee
wettelijke ouders heeft. Volgens
het COC heeft een kind er namelijk
recht op dat zijn feitelijke ouders ook
wettelijk voor hem of haar kunnen
zorgen.
Homoacceptatie in cijfers
Uit cijfers van het CBS bleek dat bijna
de gehele Nederlandse bevolking
van mening is dat homoseksuelen
mannen en vrouwen hun leven mogen
leiden zoals zij dat graag willen.
Om precies te zijn gaat het hier om
92% van de bevolking. Op het eerste
gezicht zou je dus denken dat het met
de acceptatie van homoseksuelen
wel goed zin in ons land. Toch
moeten er een paar nuances worden
aangebracht. De acceptatie blijkt
namelijk lastiger wanneer het
over iemand zijn eigen kind gaat of
wanneer het homoseksuele gedrag
zichtbaar is. Uit onderzoek bleek
dat 29% van de bevolking het als
aanstootgevend ervaart wanneer twee
mannen elkaar zoenen, terwijl dit
percentage maar 11% bedraagt op
het moment dat een heterostel elkaar
in het openbaar zoent. Daarnaast
is het ook zo dat in verschillende
bevolkingsgroepen de acceptatie
van homoseksuelen achterblijft.
Het gaat hier onder andere om
jongeren, 70-plussers en mensen die
een (streng) religieuze achtergrond
hebben.
Geweld
Naast mensen die de LHBTIgemeenschap volledig accepteren
en mensen die het wellicht niet
accepteren maar daar verder niets
mee doen, is er ook nog een groep
die zijn afkeuring tot uiting brengt
in de vorm van bijvoorbeeld geweld.
Mensen uit de LHBTI-gemeenschap,
we hebben het dan over lesbische
vrouwen, homoseksuelen mannen,
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biseksuele- en transgender personen,
kunnen hiermee geconfronteerd
worden. Naast fysiek geweld krijgen
ze te maken met scheldpartijen,
pesterijen, seksueel geweld en
bedreigingen. Dit gebeurt op straat
maar ook op het werk, op school, in
de openbare ruimte en vaak ook thuis.
Er zijn zelfs kinderen die te maken
krijgen met huiselijk geweld omdat
hun ouders het vermoeden hebben
dat ze homoseksueel, biseksueel of
transgender zijn.
Lang niet iedereen doet daadwerkelijk
aangifte van een dergelijk incident.
Het percentage LHBTI’s dat ooit
aangifte deed bij de politie na een
fysieke of seksuele aanval is slechts
22% in Nederland, zo blijkt uit een
onderzoek van de European Union
Agency for Fundamental Rights in
2020.

“

Erg romantisch is het

ook niet om op de knieën
te gaan en te vragen:
‘Wil jij een geregistreerd
partnerschap met mij
aangaan?
Het gevolg van de angst om op
straat, in de openbare ruimte,
geconfronteerd te worden met
intimidatie of fysiek geweld is dan ook
dat ruim de helft van de Nederlandse
LHBTI’s bijna nooit of zelfs nooit hand
in hand loopt met hun eigen partner.
Dus ondanks dat een hele grote
meerderheid van de Nederlandse
bevolking het accepteert en van
mening is dat homoseksuelen hun
leven moeten kunnen leiden zoals zij
dat willen, is er toch een groot deel
van hen dat zich heel vaak toch niet
veilig genoeg voelt om hand en hand
over straat te gaan.
Meerouderschapsregeling
Met de legalisering van het
homohuwelijk 20 jaar geleden werd
een hele grote stap in de homoemancipatie gezet. Toch zijn er nog
altijd zaken waar homostellen en
zogenoemde regenbooggezinnen
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tegenaan lopen. Bijvoorbeeld
wanneer een kind meer dan
2 feitelijke ouders heeft.
Men spreekt dan ook wel
van ‘meerouderschap’.
Belangenorganisaties COC en
Meer Dan Gewenst strijden
al jaren voor een dergelijke
regeling. Een regeling
voor het meerouderschap
werd onder andere door
het COC opgenomen in het
Regenboogakkoord. Dit
akkoord is maart 2021 voor
de tweede keer door de
lijsstrekkers die betrokken
waren bij dit stembusakkoord
ondertekend. Een stembusakkoord
is een afspraak tussen een aantal
politieke partijen om tijdens de
verkiezingen met een gezamenlijk
programma naar buiten te treden
(def: ensie). De eerste ondertekening
vond al plaats in 2017. De
meerouderschapsregeling is bedoeld
voor regenbooggezinnen met drie
of vier ouders. Nu is het vaak zo dat
kinderen uit een regenbooggezin
opgroeien met meer dan twee
ouders terwijl de huidige wettelijke
regeling dus maar twee wettige
ouders toestaat. Een voorbeeld van
een gezin waar meer dan 2 ouders bij
betrokken zijn, is een lesbisch stel die
kinderen heeft samen met een vriend
of een gezin waarin een lesbisch
stel samen met een homostel het
co-ouderschap heeft. Zoals gezegd
staat de huidige wet maar 2 ouders
toe en dit kan tot problemen leiden
voor een dergelijk gezin. Stel dat
het kind haar arm breekt tijdens
gymles en de enige die haar op dat
moment naar het ziekenhuis kan
brengen, is de vader. Hij is echter
niet de wettige vader want dat zijn
de twee moeders van het meisje. De
vader mag dan geen beslissingen
nemen in het ziekenhuis terwijl hij
waarschijnlijk net zo betrokken is bij
zijn dochter als de twee moeders.
Een meerouderschapsregeling zou
een oplossing moeten bieden voor
zulke situaties. Ook binnen het
erfrecht lopen regenbooggezinnen
tegen problemen aan. Een kind dat
erft van een niet-wettelijke ouder
betaald namelijk veel meer belasting
over deze erfenis dan over een
erfenis die hij of zij ontvangt van
een wettelijk ouder. Zoals gezegd
werd het Regenboogakkoord in
2017 al ondertekend maar deden
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de ondertekenende partijen er
uiteindelijk niet veel mee. De hoop
is nu dat de acht partijen die het
akkoord ondertekenden in 2021 en
het deel dat nu ook bezig is met de
formatie van een nieuwe regering,
daadwerkelijk iets met de wensen uit
dit akkoord gaan doen.
Conclusie
Het is lastig een eenduidige conclusie
te trekken over de situatie rondom
emancipatie van homoseksuelen
in ons land. Feit is dat Nederland
ooit koploper was als het ging om
rechten voor homoseksuelen en dat
Nederland dan ook de eerste was
waar in april 2001 het homohuwelijk
gelegaliseerd werd. Toch blijkt uit
verschillende onderzoeken ook dat
ondanks dat een groot deel van de
bevolking homoseksuelen en mensen
uit de LHBTI-gemeenschap volledig
accepteert er ook een groep is die
er nog altijd moeite mee heeft. De
angst om op straat aangevallen
te worden, enkel om het feit dat je
hand en hand loopt met de persoon
met wie jij dat graag wilt, laat toch
zien dat er nog veel progressie
te maken valt als het gaat om de
emancipatie en acceptatie. Naast de
tendens onder de bevolking zijn er
juridisch ook nog stappen te zetten.
Europees gezien heeft Nederland
relatief weinig wetgeving rondom de
rechten van personen uit de LHBTIgemeenschap. Zo wordt er nog altijd
gestreden voor de invoering van
de meerouderschapsregeling. De
situatie is dus na 20 jaar zeker niet
dramatisch verslechterd maar toch
zijn er nog genoeg punten waarop
Nederland stappen zou kunnen zetten
om wellicht over een aantal jaren
weer als koploper te kunnen gelden
als het gaat over LHBTI-rechten.
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Inschrijven Bedrijven- en Instellingendag
16 maart 2022

Met oog op de huidige versoepelingen omtrent het coronavirus hebben wij er vertrouwen in dat wij aankomend jaar
weer een fysieke Bedrijven- en Instellingendag kunnen organiseren! Deze dag zal zoals voorgaande edities plaatsvinden in het prestigieuze kasteel Vaeshartelt. Tijdens deze dag zullen er verschillende workshops gegeven worden door
vooraanstaande advocatenkantoren. Daarnaast is er een banenmarkt, waarbij studenten de mogelijkheid hebben om
kort kennis te maken met alle aanwezige bedrijven en instellingen. Door middel van deze interactieve workshops en de
banenmarkt kan de student zien wat de diverse deelnemende instanties te bieden hebben en krijgt hij/zij meer inzicht
in de stage- en/of beroepsmogelijkheden. Deze dag is daarom dé manier om je perspectief te verbreden en kennis te
maken met professionals die je doorgaans niet spreekt of ontmoet. De Bedrijven- en Instellingendag zal van start gaan
om 10:00 uur en eindigt rond 17:00 uur.

Aansluitend op de Bedrijven- en Instellingendag organiseert Jurist in Bedrijf een Recruitmentdiner bij het fantastische
Chateau Neercanne. Deelnemende kantoren zullen op basis van ingestuurde cv’s studenten selecteren welke zij graag
beter willen leren kennen tijdens het diner. Voor de studenten die uitgenodigd worden is dit een bijzondere mogelijkheid
om op informele wijze in een sfeervolle omgeving een kantoor beter te leren kennen. Een unieke kans voor de student!
Vanzelfsprekend wordt er voor vervoer gezorgd naar Chateau Neercanne. Het Recruitmentdiner wordt traditioneel afgesloten met een borrel - onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen - in het centrum van Maastricht.
Tevens zal de Carrièrebus weer aanwezig zijn op de Bedrijven- en Instellingendag. De Carrièrebus geeft gratis carrièreadvies aan studenten.
In verband met de huidige 1,5 meter maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt een maximaal aantal deelnemers voor
de Bedrijven- en Instellingendag te selecteren op basis van hun cv. Voeg je cv toe bij je aanmelding voor de Bedrijven- en Instellingendag om in aanmerking te komen voor een deelname aan de dag. Op 2 maart 2022 zul je via
de mail geïnformeerd worden of je geselecteerd bent voor de Bedrijven- en Instellingendag.
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niet meer zonder alcohol kan. Al denk ik
niet dat dit vaker voorkomt bij studenten,
dan bij niet-studenten.

VINCENT VAN DER MAREL

19 jaar – Econometrie, Rotterdam

ANITA

55 jaar - Juridisch uitgever
Ik ben het niet eens met deze
stelling. Als studenten samen naar
een restaurant gaan of samen
‘thuis’ een hapje eten denk ik dat het
alcoholgebruik binnen de perken
blijft. Helaas gaat het er op feestjes
en evenementen wel anders aan toe.
Ook tijdens de ontgroeningen is het
alcoholgebruik dermate hoog dat soms
ziekenhuisopnames noodzakelijk zijn.
Daarentegen denk ik dat de meeste
studenten niet verslaafd zijn aan alcohol
in die zin dat zij dagelijks alcohol nodig
hebben om te kunnen functioneren.

BENJAMIN

25 jaar - master Tax and Technology
Absoluut niet. Er zullen zeker studenten
met een alcoholprobleem zijn, maar
dat staat los van het feit dat ze student
zijn. Het feit dat er – in het algemeen graag gefeest en gedronken wordt door
studenten betekent niet dat studenten
meteen een alcoholprobleem hebben.
Als ik kijk naar mijn vrienden die al
een tijdje aan het werk zijn, merk
ik ook dat hun alcoholgebruik veel
minder geworden is dan tijdens hun
studententijd. Zo ook degene die rijkelijk
van de alcohol genoten hebben (zij
hadden tot slot van rekening nog geen
corona en konden nog volop genieten
van hun studententijd). Persoonlijk denk
ik dus niet dat veel of graag drinken
tijdens een studententijd betekent dat er
sprake is van een drankprobleem. Het
drankprobleem is er pas als iemand echt
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Ik ben van mening dat dit niet het geval
is. Het is inderdaad waar dat menig
student veel of overmatig veel alcohol
nuttigt. Dit klopt ook wel, maar dit is
niet per se problematisch. Want deze
studenten die te veel zouden drinken,
oftewel alcoholist zijn, moeten ook nog
steeds zorgen dat zij hun studiepunten
halen, sporten en werken zodat zij
genoeg geld verdienen om te leven.
Bij alcoholisme wordt het nuttigen
van alcohol problematisch en zal deze
persoon zijn alledaagse activiteiten niet
goed of nauwelijks meer uitvoeren. Dit
is niet het geval bij het grootste deel
van de studenten en daarom vind ik dat
studenten geen alcoholist zijn.

VERA VINGERHOETS

20 jaar – Geneeskunde, Maastricht
De studententijd is de periode dat je leert
ontdekken wie je bent en wat je grenzen
zijn. Alcohol is daarbij ook een favoriet
middel om deze grenzen onder andere
mee op te zoeken. Ik vind dat het feit
dat dit zo veelvuldig gebruikt wordt door
een student niet direct inhoudt dat hij/zij
alcoholist is. Als student doe je mee met
je omgeving, waardoor je vaker kiest voor
een alcholisch drankje in gezelschap.
Studenten hebben nou ook eenmaal
vaker feestjes, waardoor de omgeving
er ook meer naar staat om alcohol te
nuttigen. Dit maakt het gebruik van
alcohol niet minder slecht, maar is wel
belangrijk om mee te nemen in het
begrip alcoholist. Een alcoholist ben
je wanneer het gebruik problematisch
wordt, doordat je niet meer toe komt
aan andere taken, afspraken niet na
komt, er sprake is van afhankelijkheid
en controleverlies of zelfs andere in
gevaar brengt. Onder studenten is dit
problematische gedeelte niet per se
aanwezig. Naast al dit drinken en feesten
zorgen zij er ondertussen toch voor dat
ze hun studie halen, en vaak daarnaast
ook nog werken en sporten.
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STEYN DUYNSTEE

20 jaar - International Bussiness
Allereerst laten we alcoholisme
definiëren: iemand is alcoholist wanneer
hij/zij ontwenningsverschijnselen heeft
bij het missen van alcohol. Wij studenten
houden natuurlijk van een lekker
drankje en meestal wordt dit op vaste
dagen gedaan (maandag en donderdag).
Soms kan er een extra dag bijkomen,
dan hebben we het over 3 dagen per
week. De dagen dat er geen feesten en
partijen zijn vinden de meeste het fijn
om een dag niks te doen en te genieten
van het nuchtere rustige leventje. Om
dan te stellen dat studenten alcoholist
zijn is erg heftig. Ze houden zeker
van een drankje, maar wanneer ze de
kans hebben nemen ze de rust. Ook
drinken de meeste studenten alleen
met andere, dus nooit wanneer ze zich
alleen bevinden. Ook dit is een belangrijk
aspect wat in gedachte dient te worden
genomen.

LEON BOONEN

53 jaar - Bedrijfskunde (Erasmus
Universiteit Rotterdam 1986-1990)
Zijn studenten alcoholisten? Deze vraag
laat zich niet eenduidig beantwoorden.
Immers, wat is de gehanteerde definitie
van ‘alcoholist’? Veel mensen drinken
regelmatig een glas bier, wijn of een
ander alcoholhoudend drankje. Maar
sommigen drinken zoveel dat het
problemen oplevert en zij niet meer
kunnen functioneren zonder het
innemen van veel alcohol. Als je de vraag
of studenten alcoholist zijn, volgens deze
definitie beantwoordt, ben ik van mening
dat studenten geen alcoholist zijn. Zij
zijn niet afhankelijk van alcohol om goed
te functioneren. Een andere definitie
van alcoholist is iemand die 2 of meer
eenheden alcohol per dag drinkt. Tja,
dan ziet het plaatje er wellicht anders
uit. Er zijn studenten die niet drinken,
maar er zal ook een grote groep zijn
die het gemiddelde van 2 glazen per
dag wel haalt. Maar om te stellen dat
zij alcoholist zijn, gaat mij te ver. Zijn
deze studenten voor hun functioneren
afhankelijk van alcohol? Ik ben ervan
overtuigd dat dat niet het geval is. Zijn

studenten alcoholist? Ik denk het niet.
Een biertje hoort erbij, is gezellig en
maakt onlosmakelijk deel uit van het
studentenleven.

PLEUN VAN DIJK

21 jaar - Hotel Management School
Maastricht
Ik ben van mening dat je studenten geen
alcoholisten kunnen noemen. In die
tijd van je leven heb je erg veel feestjes
en borreltjes waar je alcohol drinkt.
Je drinkt deze drankjes dan voor de
gezelligheid, maar zodra je twee weken
geen feestjes of borreltjes hebt kunnen
studenten makkelijk twee weken niet
drinken. Wij hebben niet de dranken van
het moeten drinken maar blijft het bij
willen drinken. Daarom denk ik niet dat
je studenten alcoholisten kunt noemen

EUGENE BRULL

50 jaar - Belastingadviseur bij Brull
Belastingadviseurs
Het ligt aan de definitie. Een alcoholist
consumeert meer alcohol dan de norm
over een langere termijn. Wellicht
drinken studenten in die vier jaar dat
ze studeren meer dan ‘gebruikelijk’,
aldus meer dan een non-alcoholist en
vergelijkbaar aan een alcoholist. Na die
periode gaat een student werken en
volgt er een nieuwe periode waarbij de
alcoholconsumptie afneemt en daar zit
het verschil. Alcoholisme vloeit meestal
voort uit persoonlijke problemen en/of
psychische druk. Bij studenten is dit vaak
niet de onderliggende reden en vloeit
het alcohol gebruik voort uit feestjes en
uitgaan wat hoort bij de levensfase die
studenten op dat moment doormaken.
Om te kunnen spreken van een alcoholist
zal de consumptie blijvend hoog moeten
zijn op lange termijn, vaak gevolg van
een onderliggend probleem.

LAURA VAN DE BERG
25 jaar - Geneeskunde

Tja… zijn studenten alcoholisten? Wat
zeg je daarover als niet drinkende
geneeskunde student? Meer dan 2/3e
van de patiënten ontwikkelt een stoornis
in het drinken van alcohol al voor ze
25 jaar oud zijn. Medisch gezien ben je
alcoholist wanneer je als vrouw meer
dan 7 standaardglazen alcohol per
week drinkt en als man meer dan 14
glazen per week. Daar komt natuurlijk
(bijna) elke student wel aan. De keren
dat mij gevraagd werd of er iets mis
was, omdat ik geen alcohol dronk, zijn

namelijk niet meer op twee handen te
tellen. Toch voldoen studenten geloof
ik niet helemaal aan de definitie…
Alcohol drinken wordt eigenlijk pas
echt problematisch als je niet meer
zonder kan en het gepaard gaat met
lichamelijke of psychische klachten.
Ik geloof dat studenten best zonder
kunnen, en op een kater na, houden
ze er lichamelijk en psychisch niet zo
veel aan over. Alcohol geeft ze plezier,
saamhorigheid, lange nachten en zware
ochtenden. Ze kunnen niet met, maar
stiekem ook niet zonder. Alcoholisten zijn
het niet, maar drinken kunnen ze als de
beste!

KEIMPE MULLAART
42 jaar - Fysiotherapeut

Wat is de definitie van een alcoholist; als
een man meer dan 21 glazen alcohol per
week drinkt is hij een alcoholist. Bij een
vrouw ligt dat op meer dan 14 glazen per
week. En als je alcohol om verkeerde
redenen drinkt. Het antwoord op de
stelling of een student een alcoholist
is volmondig JA. Maar geldt dat voor
alle studenten, ik denk van niet, leeftijd
en afkomst spelen hierbij ook een
grote rol. Er wordt wel veel gedronken,
zeker als je lid bent van een studenten
vereniging/dispuut. Maar maakt je dat
een alcoholist, volgens de definitie wel.
In mijn ogen is een alcoholist iemand
die niet zonder drank kan, een student
drinkt voor de gezelligheid, toch?

FLORENCE SENGER

23 jaar - Master Biologie Universiteit
Leiden en Master Geschiedenis Vrije
Universiteit Amsterdam
Volgens het Trimbos instituut is de
definitie van een overmatige drinker
een persoon die meer dan 14 (vrouw)
of 21 (man) glazen alcohol per week
drinkt. Een zware drinker is iemand die
één keer per week of vaker, minimaal
4 (vrouw) of 6 (man) glazen alcohol per
dag drinkt. Het lijkt me daarom niet
gek als ik zeg dat veel studenten, maar
ook veel niet-studenten, voldoen aan de
eisen van zware of overmatige drinker.
Het grote verschil tussen een overmatige
of zware drinker en een alcoholist is
naar mijn mening (en ook naar mening
van de DSM-V) dat een alcoholist fysiek
afhankelijk is van alcohol en dat de
alcoholconsumptie schadelijk is voor
lichaam, geest en/of relaties. Vandaar
dat ik studenten zeker niet standaard
onder alcoholisten zou scharen, al zijn er
natuurlijk uitzonderingen. Vaak passen
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studenten zich dan ook snel aan na
hun studententijd in een levensstijl met
minder alcohol, wat er nogmaals op
duidt dat studenten vaak niet afhankelijk
zijn van alcohol en dus geen alcoholist
zijn tijdens hun studententijd.

DIRK VAN ESSER

23 jaar - student geneeskunde
Dat studenten in de categorie “groot
consumeerders van alcohol” vallen zal
voor niemand iets nieuws zijn. Sterker
nog, ik denk dat er maar weinig groepen
mensen zijn die te pas en onpas bloot
worden gesteld aan zoveel alcohol als
studenten. Ik vind echter niet dat je kunt
stellen dat studenten alcoholist zijn. Dit
omdat het merendeel van de studenten
na hun studententijd niet in de sleur van
alcoholconsumptie blijft hangen die hen
in deze tijd is aangeleerd en ze zich er
daarnaast van bewust zijn dat er een
toekomst in het verschiet ligt met een
leven zonder of in ieder geval minder
alcohol; hetgeen de student mijns
inziens onderscheidt van de alcoholist.

MERIJN DE KORT

19 jaar - student geneeskunde
Het is bekend dat er veel gedronken
wordt onder de studenten. 10 tot
20 biertjes op een borrel is niet
exceptioneel. Maar is dat genoeg om
studenten alcoholist te noemen? Een
alcoholist verlangt sterk naar alcohol,
kan niet minderen en is er dus erg
afhankelijk van geworden. Studenten
ontkennen vaak dat ze te veel drinken.
Ze drinken gemiddeld 10 glazen alcohol
per week. Daar hoor ik zelf -denk ik- niet
bij hoor. Ik drink wel eens een biertje,
maar dat is er dan maar gemiddeld 1
per dag. Soms zijn het er twee, maar
daar blijft het dan ook wel bij. Of ja, op
een borrel is dat natuurlijk wel anders,
daar drink ik al gauw 10 biertjes op een
avond, misschien soms wel richting een
kratje. Maar dat zijn dan geen beugeltjes
natuurlijk, die drink ik alleen in het
weekend. Maar ik ben niet afhankelijk,
ik heb bijvoorbeeld geen alcohol nodig
om in slaap te vallen. Al slaap ik er wel
extra lekker door merk ik. Maar dat geldt
wel voor meer mensen denk ik. Ik ken
studenten die dat écht hebben. Dus: ik
denk dat alle studenten wel alcoholist
zijn, ‘op mij na natuurlijk dan hé’.
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Door: Jonas Lindenaar

‘In varietate concordia’ of ‘in verscheidenheid herenigd’ is sinds 2000 het motto van de Europese Unie. Dit motto geeft
aan dat de Europese eenwording een proces is van werken aan vrede en welvaart, dat gevoed wordt door de vele
verschillende culturen, talen en tradities van Europa. Een mooie spreuk, die door paus Gregorius de Grote in de zesde
eeuw al als motto gebruikt zou worden als manier om de leidende positie van de Katholieke Kerk over een veelheid aan
staatjes en volkeren ideologisch te kunnen onderbouwen. Dat de Europese Unie en het overgrote deel van haar lidstaten
christelijke roots heeft moge duidelijk zijn, maar in hoeverre is dit terug te zien in de wet? Hoe staat het er in Nederland
voor met de invloed van de godsdiensten op beleid? En met de invloed van het geloof in het algemeen? Allemaal vragen
die niet exact te beantwoorden zijn, maar onderstaand artikel zal hopelijk een benadering geven.

Europa
Sinds de totstandkoming van de
Europese Grondwet zijn er al
discussies over de vraag of de
Grondwet een verwijzing moet
bevatten naar joods-christelijke
tradities die een belangrijke stempel
hebben gedrukt op de geschiedenis
en totstandkoming van Europa
als samenhangend geheel. Een
dergelijke verwijzing is uiteindelijk
niet opgenomen, al waren met
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name Polen, Italië en de Duitse
christendemocraten erg duidelijk in
hun wens wél een verwijzing naar
de joods-christelijke tradities in
de Preambule van de Grondwet op
te nemen. Toenmalig premier Jan
Peter Balkenende steunde deze
eisen aanvankelijk, maar werd hard
teruggefloten door de Eerste Kamer.
Inmiddels -een Brexit later- zijn
er nog behoorlijk wat landen
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over in de Europese Unie die een
staatsgodsdienst kennen zoals
Denemarken, Zweden of Noorwegen.
Hier zijn veel geestelijken
bijvoorbeeld ook in dienst van de
staat. In Nederland is er sprake van
een scheiding tussen kerk en staat, al
zijn er wel verwijzingen naar religie.
Zo hebben we bijvoorbeeld van
oudsher een protestants koningshuis,
mogen religieuze omroepen wel
gefinancierd worden, en legt een

politicus nog steeds vaak de eed “Zo
waarlijk helpe mij God almachtig” af.
In landen met een totale scheiding
van kerk en staat (secularisme), zou
dit bijvoorbeeld niet mogen.
Nederland
Nederland heeft dus een scheiding
van kerk en staat. Dit houdt in dat
de kerkelijke macht en staatkundige
macht niet in dezelfde handen zijn
en ze geen beslissende invloed
kunnen uitoefenen op elkaar. Waar
de pastoor vroeger nog wel eens
een vinger in de pap had bij het
bestemmingsplan van een dorp, is
dat nu uit den boze. Dit is echter niet
altijd zo geweest. De overheid heeft
zich vroeger vaak bemoeid met de
kerk, en vice versa. Zo is de publieke
uitoefening van de roomse eredienst
in de onder het gezag van de StatenGeneraal staande gebieden officieel
verboden in 1580. De splitsing van
Nederland in het katholieke zuiden
en het protestantse noorden, en de
spanningen in de hierop volgende
periode hebben lange tijd gezorgd
voor verboden en conflicten over
en weer. Nederland is van 1555 tot
1579 katholiek geweest. Van 1579
tot 1796 en van 1816 tot 1848 is het
Nederlands hervormd geweest.

“

Waar de pastoor vroeger

nog wel eens een vinger
in de pap had bij het

bestemmingsplan van een
dorp, is dat nu uit den boze.
Dit was geen echte staatsgodsdienst,
maar het werd wel enorm
bevoorrecht ten opzichte van de
andere godsdiensten in die tijd. Deze
periode is in 1848 ten einde gekomen
doordat er met de Grondwet van
Thorbecke gelijkstelling van alle
godsdiensten aankwam. Het
Nederland zoals we het tegenwoordig
kennen heeft echter nooit een
staatsgodsdienst gehad.

Desalniettemin zijn er nog wel
voorbeelden waarin godsdiensten
een uitzonderingspositie hebben. De
coronapandemie heeft dit redelijk
recent nog duidelijk gemaakt. De
wet tijdelijke maatregelen Covid-19
maakt het mogelijk ingrijpende
maatregelen te treffen voor nagenoeg
alle aspecten van het dagelijks leven.
Religieuze bijeenkomsten blijven hier
echter van uitgezonderd. In theorie
geldt de veilige afstandsnorm nog
wel voor deze bijeenkomsten, maar
de regels van groepsgrootte gelden
niet meer voor erediensten. De wet
lijkt echter niet te verbieden dat er
beperkingen opgelegd worden aan de
religieuze bijeenkomsten, maar de
wetgever in dit geval wel.
Het recht op vrijheid van godsdienst
Het recht op vrijheid van godsdienst
staat in Nederland gecodificeerd
in artikel 6 van de Nederlandse
Grondwet. Krachtens dit artikel kan
men godsdienst en levensovertuiging
vrijelijk belijden. Het recht op vrijheid
van godsdienst geldt ‘behoudens
ieders verantwoordelijkheid voor de
wet’. Dit recht kan echter ‘buiten
gebouwen en besloten plaatsen’
aan banden worden gelegd ‘ter
bescherming van de gezondheid,
in het belang van het verkeer en
ter bestrijding of voorkoming van
wanordelijkheden’ (de bescherming
van de openbare orde). In Nederland
geldt het EVRM echter als hoger
recht dan de Grondwet.
De godsdienstvrijheid uit artikel 9
EVRM mag bijvoorbeeld op grond
hiervan beperkt wordt als dit “nodig
is in een democratische samenleving
in het belang van de openbare
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“

Nederland heeft dus

een scheiding van kerk

en staat. Dit houdt in dat
de kerkelijke macht en
staatkundige macht niet in
dezelfde handen zijn en ze
geen beslissende invloed
kunnen uitoefenen op
elkaar.
veiligheid, voor de bescherming van
de openbare orde, gezondheid of
zedelijkheid of de bescherming van
de rechten en vrijheden van anderen”.
Op grond van die ‘bescherming van
de gezondheid’ heeft het parlement
dus het recht om eisen te stellen
aan religieuze bijeenkomsten. Zo
heeft ook de Raad van State onlangs
gesteld dat de godsdienstvrijheid
beschermd blijft in de grondwet,
maar dat er met het oog op de
bescherming van de volksgezondheid
beperkingen kunnen worden gesteld
in een specifieke wet. Deze kunnen
zover gaan als het sluiten van
godsdienstige gebouwen in bepaalde
gevallen.
Zelfs regels van lokale gemeenten
hebben in het verleden een inbreuk
op de vrijheid van godsdienst
gewaarborgd. Zo heeft de Raad
van State een uitspraak gedaan
waarin bepaald is dat het
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verschijnen van Maria bij een kapel
niet voldoende reden geeft de
bestemmingsplanvoorschriften of
het optreden ter handhaving daarvan
achterwege te laten. Maria was
verschenen op een kruispunt, waar
een kapel achter is gebouwd. Deze
moest echter worden afgebroken
vanwege de gemeentelijke
bestemmingsplanvoorschriften. Die
zijn in Nederland pas echt heilig. Een
ander voorbeeld: mag een kerk in
het kader van de godsdienstvrijheid
met witte letters ‘Jezus Redt’ op
een rood dak schrijven? Nee. De
hoogste bestuursrechter oordeelde
dat de ‘welstandsregels’ in dit geval
belangrijker zijn dan deze uiting van
de vrijheid van godsdienst. Onze
dakpannen moeten mooi rood zijn; of
Jezus ons nu komt redden of niet.
Het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens heeft enige tijd geleden
geoordeeld dat een bedrijf een
werkneemster bijvoorbeeld mag
verbieden een hoofddoek te dragen,
als het verbod is gebaseerd op een
bedrijfsreglement waarin staat dat
zichtbare politieke of religieuze
symbolen niet zijn toegestaan.
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“

Het Europees Hof voor

de Rechten van de Mens
heeft enige tijd geleden
geoordeeld dat een
bedrijf een werkneemster
bijvoorbeeld mag verbieden
een hoofddoek te dragen.
Ditzelfde geldt ook voor scholen.
Scholen mogen niet discrimineren
bij de toelating van leerlingen.
Dit betekent dat ze geen
ongerechtvaardigd onderscheid
mogen maken op grond van
godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht,
nationaliteit, hetero- of homoseksuele
gerichtheid of burgerlijke staat.
Uitzondering hierop is echter als het
nodig en passend is om de grondslag
van de school te realiseren. Die reden
maakt het onderscheid dan weer
wél gerechtvaardigd. De grondslag

JURIST in BEDRIJF

van de school moet dan wel in de
statuten van de stichting of vereniging
staan én het toelatingsbeleid moet
consistent en consequent zijn.
Een schoolbestuur mag dus niet
willekeurig de ene leerling met
een ander geloof niet en de andere
leerling met een ander geloof wel
toelaten. Alleen als een bijzondere
school aan die voorwaarden voldoet,
mag zij leerlingen weigeren vanwege
hun geloof. Weigeren op grond
van geloof mag bovendien niet als
er binnen redelijke afstand geen
openbaar onderwijs is.
Kan iedereen zich beroepen op dit
recht?
Enkele jaren geleden heeft de zaak
over het pastafarianisme veel stof
doen opwaaien in Nederland. Dit
was een nieuwe ‘godsdienst’ die
dezelfde wettelijke rechten wilde als
de conventionele godsdiensten. Het
pastafarianisme( de Kerk van het
Vliegende Spaghettimonster) heeft
veel van de kenmerken die de andere
godsdiensten ook hebben. Naast
het hebben van een eigen profeet en
een heilig geschrift heeft de Kerk
van het Vliegende Spaghettimonster

duizenden leden, een eigen
gebedshuis en worden er sinds
kort ook pastafarische bruiloften
georganiseerd. In veel opzichten
lijkt de Kerk van het Vliegend
Spaghettimonster dus een ‘echte’
religie. Sinds januari 2016 is de Kerk
van Vliegend Spaghettimonster
officieel erkend door de Kamer van
Koophandel als kerkgenootschap
in Nederland. Een aanhangster van
het pastafarianisme wilde met een
vergiet op haar hoofd op de pasfoto
voor haar paspoort. Dit voldoet echter
niet aan de voorschriften die normaal
gesproken gelden voor pasfoto’s
(Paspoortwet artikel 28 en 3 lid 2).
Uit het eerste artikel volgt dat het
hoofd in beginsel onbedekt moet
zijn. Hier zijn echter uitzonderingen
op, en godsdienst is een van deze
uitzonderingen. De Nijmeegse
dame in kwestie beweerde dat het
dragen van een vergiet op haar hoofd
een religieuze uiting is, net zoals
het dragen van een tulband of het
dragen van een hoofddoek die wél
op de foto mogen. De Raad van State
heeft echter in dit geval geoordeeld
dat de Kerk van het Vliegend
Spaghettimonster satirisch van toon
is, en niet voldoet aan vereisten voor
het zijn van een godsdienst als ernst,
samenhang en overtuigingskracht.
Er lijken, alles overziend, weinig
harde (grond)wettelijke voordelen
die komen kijken bij het zijn van
een godsdienst. Een religieuze
school mag slechts leerlingen
weigeren indien er een alternatief
is en ze consequent en duidelijk
zijn in hun beleid omtrent het
aannemen van nieuwe leerlingen.
Een nieuwe godsdienst mag slechts
gebruikmaken van de uitzonderingen
die bij het maken van een pasfoto
komen kijken indien duidelijk is dat
ze voldoende serieus zijn, en het
inperken van de religieuze vrijheden
voor het uitvoeren van de missen
kan (uiteindelijk) ook enigszins
worden ingeperkt. Wettelijk gezien
dan. Want een uitzonderingspositie
hebben kerken wel gehad tijdens
de coronapandemie, met name
in vergelijking tot bijvoorbeeld de
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De Raad van State

heeft echter in dit geval
geoordeeld dat de
Kerk van het Vliegend
Spaghettimonster satirisch
van toon is, en niet voldoet
aan vereisten voor het
zijn van een godsdienst
als ernst, samenhang en
overtuigingskracht.
horeca of de evenementenbranche.
Maar als dit niet via de Grondwet
of het EVRM hard te maken is, hoe
komt die invloed dan? Een mogelijke
uitleg daarvoor zou kunnen zijn dat
de religieuze partijen nog steeds
redelijk prominent aanwezig zijn in de
Nederlandse politiek.
Politieke invloed
Het CDA, de Christen Unie, en de SGP
hebben bij de afgelopen verkiezingen
bij elkaar opgeteld 23 zetels gehaald.
Erg weinig in vergelijking tot
andere jaren. In 1989 had het CDA
bijvoorbeeld nog 54 zetels in haar
eentje. Dat is bijna 2,5 keer zoveel
als het geheel van alle christelijke
partijen bij elkaar opgeteld in 2021.
Over de afgelopen decennia is een
duidelijke trend te zien waarbij de
christelijke partijen steeds minder
zetels krijgen. Ongeveer de helft
van alle kerkgaande christenen
heeft bij de afgelopen verkiezingen
op een seculiere (niet-religieuze)
partij gestemd. Van de kerkgaande
jongeren heeft zelfs maar grofweg
een derde op een religieuze partij
gestemd. Dit is redelijk tekenend voor
de ontwikkeling die de christelijke
partijen de afgelopen jaren hebben
doorgemaakt, en sluit aan bij de
algehele tendens in de samenleving.
Het percentage Nederlanders dat
zich tot een religie rekent is ook
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de afgelopen jaren nog behoorlijk
afgenomen. Waar 26,4% van
alle Nederlanders zich in 2013
nog als rooms-katholiek gezind
zou omschrijven, is dit in 2019
slechts 20,1%. Ook het percentage
protestanten is in diezelfde periode
met 2% gedaald naar 14,8%. Het
percentage moslims is daarentegen
erg stabiel. Dit schommelt al jaren
rond de 5%.
Dit belooft niet veel goeds voor de
christelijke partijen in de toekomst,
al zitten de twee grootste christelijke
partijen -ondanks de voor hen ietwat
teleurstellende uitslag- alsnog in het
aankomende kabinet. De 18-jarigen
van nu hebben bovendien nog maar
twee kabinetten meegemaakt waar
geen christelijke partij in heeft
gezeten, en het CDA heeft nog steeds
ruimschoots de meeste premiers ooit
geleverd.
Samenvattend lijkt de verankering
van de godsdienst dus wel mee te
vallen in wettelijk opzicht, omdat er
ontzettend weinig is gecodificeerd
uit ons – meer gelovige- verleden.
De invloed bestaat echter zeker nog,
onder andere door de christelijke
partijen in onze regering. Dit laatste
lijkt met de tijd af te nemen, maar dat
weet je natuurlijk nooit zeker. Want
mijn God wat zijn die verkiezingen
onvoorspelbaar.
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moesten aanpassen, omdat
duidelijk werd dat er waarschijnlijk
niet op tijd een Brexit-deal zou
komen die hun dienstverlening
vanuit het Verenigd Koninkrijk in
Nederland toe zou staan. Binnen
de Europese Unie bestaat er
namelijk vrijheid van diensten,
wat voor financiële instellingen
betekent dat zij met één vergunning
uitgegeven in een EU-land, de
hele Europese markt kunnen
bedienen. Voor Britse banken
en beleggingsondernemingen
betekende dit dat zij na Brexit
niet meer hun dienstverlening
in Nederland zouden kunnen
voortzetten zonder een Nederlandse
vergunning. Beste lezer, van harte
gefeliciteerd met het doorlezen tot
hier. Mocht het lichtje nog helemaal
uitstaan, onthoud dan dat ik niet
in de rechtbank kom en niet met
verdachten werk, maar met banken
en andere (financiële) bedrijven, dat
is voldoende.

Elke dag naar de rechtbank en tegen beruchte verdachten procederen of de
hele dag alleen achter een computer zonder contact met de buitenwereld?
Regelmatig krijg ik de vraag of dit ook mijn dagelijks leven als advocaat bij
Allen & Overy (A&O) is, (gelukkigs – of helaas – afhankelijk van hoe je het
bekijkt) moet ik ze antwoorden dat de realiteit heel anders is dan dat!
Allereerst is het misschien goed
om duidelijk te hebben wat voor
advocaat ik ben. Ik werk bij A&O,
op de sectie International Capital
Markets (ICM). De meeste mensen
tegen wie ik dit zeg trekken nu een
blanco gezicht. Dat snap ik. Op de
sectie ICM werken wij voor cliënten
die actief zijn op de kapitaalmarkten,
bijvoorbeeld partijen die geld
ophalen door een investeringsfonds
op te richten of door obligaties uit
te geven. In dat geval helpen wij
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met het nadenken over de structuur
en kenmerken van het fonds of de
obligaties, het opzetten daarvan,
en in het geval van obligaties, het
uitgeven van obligaties op de beurs.
Ook adviseren wij partijen die in
Nederland te maken hebben met het
financiële recht doordat zij financiële
producten aanbieden of financiële
diensten verrichten. Vorig jaar rond
deze tijd hebben wij bijvoorbeeld
een hoop partijen geadviseerd die
last minute hun Brexit strategie
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Ochtend
Vandaag staat in het teken van een
zogenoemde ‘closing’. Voor ons
advocaten betekent dat eigenlijk
dat het werk er zo goed als op zit.
Bij een obligatieuitgifte zijn wij
namelijk zwaargewichten in het
onderhandelen en voorbereiden
van de documentatie, terwijl op
closing de banken aan zet zijn, die
zorgen dat de obligaties genoteerd
worden en de opbrengsten op de
juiste bankrekening komen te staan.
Desalniettemin is het mijn taak
om te zorgen dat iedereen op tijd
geïnstrueerd wordt om zijn taak
uit te voeren en te zorgen dat het
proces soepel verloopt. De closing
staat gepland om 11 uur. Die paar
uur daaromheen zit ik gekluisterd
achter mijn computer en schakel
ik telefonisch met mijn cliënt, de
advocaten van de wederpartij van
mijn cliënt en de accountants die ook
betrokken zijn. Er moeten namelijk
een aantal ‘stappen’ doorlopen

praten eerst bij en duidelijk wordt
dat iedereen blij is om weer eens
uit zijn of haar woon/studeerkamer
te komen en met elkaar aan tafel te
zitten. De cliënt weet inmiddels dat
ik net uit mijn kamer geplukt ben
en legt mij van a tot z uit wat ze voor
ogen hebben. 2 uur later nemen we
afscheid en ga ik aan de slag!

worden en ook al zijn wij allemaal
super ervaren in ons vak, soms gaat
er toch iets mis als bijvoorbeeld de
rekeningnummers niet kloppen.
Aangezien het om waanzinnige
bedragen gaat (meestal rond de 500
miljoen euro), kan je voorstellen dat
ik altijd wel opgelucht ademhaal als
we bevestiging krijgen dat alles rond
is!
Als ik in een closing zit, staat mijn
andere werk altijd even on hold.
Omdat we onder enige tijdsdruk
staan wordt er van mij verwacht dat
ik snel reageer op telefoontjes en
e-mails, de closing gaat even voor.
Dit betekent ook dat als het aan
het einde van de ochtend allemaal
op de rails staat, ik weer even mijn
mailbox doorspit om te kijken wat
er tussentijds is binnen gekomen.
Gemiddeld werk ik op een dag op
tussen de vier en tien zaken, dit gaat
gepaard met tussen de 30 en 100
e-mails per dag. Je zult begrijpen
dat timemanagement en kunnen
prioriteren van belang is! Ik heb
zelf gemerkt dat goede mailbox
management en regelmatig filteren
dat een stuk makkelijker maakt, dus
dat doe ik nu.
Lunchtijd
Normaliter lunchen wij met
onze afdeling samen in het
kantoorrestaurant, maar vandaag
heb ik een afspraak met een
student. Zelf ben ik ooit in contact
gekomen met A&O door mee te doen
aan de business course naar San
Francisco, maar voor studenten die
geïnteresseerd zijn in solliciteren
voor een stage of baan bij A&O is het

ook mogelijk om een lunchafspraak
te maken met een advocaat. Meestal
word je dan gekoppeld aan de hand
van je interesse. Zo heb ik vandaag
een afspraak met een student
financieel recht. Deze student(e)
kan dan alle vragen stellen die hij/
zij maar kan bedenken. We lunchen
gewoon tussen al mijn collega’s in
het kantoorrestaurant om zo ook wat
mee te krijgen van de kantoorbuzz!
Middag
Het varieert bij mij ontzettend
hoe mijn dag verloopt en de ene
dag is het ’s ochtends redelijk te
voorspellen en de andere dag totaal
niet. Vanmiddag blijkt het laatste. Als
ik in mijn kamer zit te werken aan
een advies loopt één van de partners
voorbij, ik citeer: “Hee hoe gaat het?
Heb je zin om mee te
werken aan een nieuw
project voor een van onze
cliënten?”, ik: “Ja tuurlijk”
partner: “Mooi, ga je
mee? Ze zitten boven
in een van de meeting
rooms te wachten.” Zo
is het dat ik mijn eerste
inhoudelijke face-to-face
cliënt meeting op kantoor
heb, door Covid zijn
die tot nu toe eigenlijk
allemaal online geweest.
Zonder enig idee te
hebben wie dit zijn of wat
we gaan doen loop ik de
meeting room binnen,
ik heb er onwijs veel zin
in. Dit is een cliënt waar
wij veel mee werken
en mijn partner kent
deze mensen goed. We
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Avond
Veel studenten zijn benieuwd naar
mijn dagen en dan ook hoelang ze
zijn. Ik probeer altijd een eerlijk
antwoord te geven, omdat ik het
belangrijk vind om hier transparant
over te zijn. Het klopt dat ik geen
standaard 9 tot 5 baan heb, maar
gelukkig is het ook overdreven om te
zeggen dat er elke dag tot diep in de
nacht gewerkt wordt. Het verschilt
heel erg en de ene avond werk ik
wel nog door omdat er iets af moet
en de andere avond heb ik tijd om
met vrienden af te spreken of om
naar de film te gaan. Ik heb gemerkt
dat het ook redelijk goed zelf te
managen valt. Elke dinsdagavond
loop ik bijvoorbeeld hard met een
vriendin en daar kan ik in mijn werk
goed rekening mee houden. Als ik op
een doordeweekse avond een etentje
gepland heb of zelfs overdag een uur
wil sporten dan kan ik dat gewoon
tegen mijn collega’s zeggen en is dat
geen probleem. Tuurlijk, er wordt
vaak hard gewerkt, maar men is heel
flexibel.
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Door: Lotte Kurvers

Als we het hebben over opmerkelijke juridische vraagstukken in de geschiedenis dan dient het leerstuk ‘onvoorziene
omstandigheden’ zeker niet onbesproken blijven. Dit is kort gezegd een ontsnappingsmogelijkheid aan je contract. Het is
een leerstuk dat een sterke lijn van veranderingen heeft meegemaakt in het Nederlands rechtssysteem. Het kwam vooral
in opspraak gedurende grote maatschappelijke veranderingen en crises, denk aan de Eerste Wereldoorlog, de uitbraak
van de vogelpest, de economische crisis en natuurlijk, niet te missen, de coronacrisis. Tegenwoordig is het leerstuk te
vinden in het Burgerlijk Wetboek, in artikel 258 van Boek 6. Welke rol en betekenis het leerstuk gedurende de huidige
crisis heeft wordt op het einde besproken, maar eerst terug naar het begin.

Het leerstuk van onvoorziene
omstandigheden is een bijzonder
verschijnsel. Vooral als we kijken naar
een van de belangrijkste beginselen uit
ons rechtsysteem, namelijk pacta sunt
servanda (belofte maakt schuld), de
gebondenheid aan het gegeven woord.
Wat je afspreekt wordt dus bepaald
door partijen en niet door anderen,
zoals een rechter. Dit betekent dat
ongeacht welke omstandigheid dan
ook, je gebonden blijft aan je contract
en je dus eigenlijk geen beroep
zou kunnen doen op onvoorziene
omstandigheden. Toch heeft zich
een ontwikkeling voorgedaan waarbij
het wel mogelijk is om te kunnen
ontsnappen aan je contract.

Middeleeuwse kanonisten en
moraaltheologen zijn de eerste die een
beginsel hebben bedacht dat haaks is
komen te staan op die van de pactaregel, namelijk de clausula rebus sic
stantibus (nu de zaken zo staan). Dit
werd gezien als de constructie waarbij
in iedere toezegging een stilzwijgende
voorwaarde lag dat men niet aan
zijn toezegging gehouden zal zijn
als de omstandigheden veranderen.
Met andere woorden, twee personen
sluiten een contract onder bepaalde
omstandigheden en in elk van die
contracten zit automatisch de bepaling
dat indien de omstandigheden
veranderen, het contract opengebroken
mag worden. Het was dan immers

JURIST in BEDRIJF

niet meer hetzelfde contract als
welke zij onder de onderhandelings
omstandigheden hadden gesloten. Nu
zouden we zeggen dat dit betekent
dat in ieder contract de situatie bij
onvoorziene omstandigheden dus
al is verdisconteerd, ofwel verwerkt
en opgenomen in het contract. De
leer van clausula rebus sic stantibus,
wordt tegenwoordig niet meer zo
aangenomen, maar wordt wel vaak
gebezigd om de gehele problematiek
aan te duiden, ook wordt simpelweg
gesproken van clausula.
De clausula bestond voor de
Eerste Wereldoorlog uit een enkele
ontbindingsbevoegdheid. Nederland
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was een gesloten systeem wat
betekent dat het niet mogelijk was
voor een rechter om een contract open
te breken en te wijzigen. Enkel een
ontbinding bleef over als bevoegdheid
voor een rechter. Voor 1914 werd
een onvoorziene omstandigheid
altijd aangenomen want als iets
gebeurt dan is de vraag waarom dit
niet is afgesproken in het contract,
het contract bepaalde er niets over.
Dat was vervolgens niet de schuld
van de debiteur en daarom kon
er een beroep worden gedaan op
onvoorziene omstandigheid, waarbij
een prijsstijging hier overigens nooit
onder viel. De hele economie werd
omgegooid gedurende de oorlog en
de groothandelsprijzen veranderden
ook drastisch, toch is een (subjectief)
economische onmogelijkheid nooit
een onvoorziene omstandigheid.
Al heeft het hof Den Haag in 1916
als eerste een prijsstijging van 2025% aangenomen als onvoorziene
omstandigheid. Ook na 1918 blijft een
economische onmogelijkheid vrijwel
geen onvoorziene omstandigheid, de
Hoge Raad blijft enorm terughoudend
om een onvoorziene omstandigheid
aan te nemen. Toch wordt de wet zo
aangepast dat indien de onvoorziene
omstandigheid wordt aangenomen,
de rechter ook bevoegd is tot
wijziging. Daardoor kent Nederland
na de Eerste Wereldoorlog een open
contractensysteem, het is namelijk
mogelijk voor een rechter om het
contract ondanks de pacta-regel,
in bepaalde gevallen toch open te
breken. Dit is anders dan een gesloten
systeem, zoals die in Engeland en
andere de common law landen waarbij
de partijautonomie voorop bleef staan
en de overeenkomst wel ontbonden
kan worden maar rechterlijk ingrijpen
in het contract onmogelijk is. Het
openbreken van het contract middels
wijziging is hier dus geen optie.
De clausula van het heden is te
vinden in artikel 6:258 BW waarin
staat dat de rechter op verlangen
van een der partijen de gevolgen
van een overeenkomst kan wijzigen
of deze geheel of gedeeltelijk kan
ontbinden op grond van onvoorziene
omstandigheden welke van dien
aard zijn dat de wederpartij naar
maatstaven van redelijkheid en
billijkheid ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst niet mag
verwachten. Verder wordt een wijziging
of ontbinding niet uitgesproken, voor
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De hele economie

werd omgegooid

gedurende de oorlog en
de groothandelsprijzen
veranderden ook
drastisch, toch is een
(subjectief) economische
onmogelijkheid nooit een
onvoorziene omstandigheid.
zover de omstandigheden krachtens
de aard van de overeenkomst of de
in het verkeer geldende opvattingen
voor rekening komen van degene die
zich erop beroept. Met gebruik van dit
artikel heeft de Nederlandse wetgever
het vraagstuk in de redelijkheid en
billijkheid geplaatst. Artikel 6:258 BW is
een lex specialis (bijzondere wetgeving)
van de meer algemene bepaling
van artikel 6:248 lid 2 BW, dat de
beperkende werking van redelijkheid
en billijkheid bespreekt. Het verschil
tussen die twee artikelen is dat art.
6:248 lid 2 BW tot een beperking van
de toepasselijkheid van een regel leidt
die in beginsel voor het overige tussen
partijen blijft gelden. Bij art. 6:258
BW wordt de regel zelf gewijzigd, of
wordt, in geval van ontbinding van de
overeenkomst, haar gelding voorgoed
terzijde gelegd. Artikel 6:258 BW
maakt het mogelijk om de pacta-regel
te verbreken wanneer er sprake is
van een onvoorziene omstandigheid
zoals die volgens art. 6:258 BW wordt
bedoeld. Zoals eerder aangegeven
betekent dit dat Nederland inmiddels
een open contractsysteem heeft.
Belangrijke kanttekening hierbij
is dat dit wel een gematigd open
contractensysteem betreft, dit is ook
terug te zien in de bewoording van
art. 6:248 lid 2 BW: ‘onaanvaardbaar’.
De wetgever heeft dus bedoeld dat de
rechter met enige terughoudendheid
een contract kan openbreken.
De rechter zal daarom eerst aan een
aantal strenge voorwaarden moeten
voldoen voordat het openbreken
van het contract aanvaardbaar is.
Allereerst zal er sprake moeten zijn
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van een ‘onvoorziene omstandigheid’.
Uit de parlementaire geschiedenis
blijkt dat de woorden ‘onvoorziene
omstandigheden’ moeten worden
opgevat in de betekenis die zij
als staande uitdrukking in het
spraakgebruik hebben verkregen.
Voorwaarde is dus dat partijen bij het
sluiten van de overeenkomst niet in
de mogelijkheid van de onvoorziene
omstandigheid hebben voorzien
of althans niet stilzwijgend die
mogelijkheid hebben verdisconteerd.
Een onvoorziene omstandigheid kan
daarbij het resultaat zijn van een
wijziging in de omstandigheden na het
sluiten van de overeenkomst, maar
kan tevens een door partijen verwachte
wijziging zijn die niet intreedt. Van
onvoorziene omstandigheden kan
alleen sprake zijn indien het een
omstandigheid betreft die op het
moment van het tot stand komen van
de overeenkomst nog in de toekomst
lag. Dit wordt ook wel het vereiste van
toekomstigheid genoemd en houdt
in dat een niet in de overeenkomst
verdisconteerde omstandigheid
alsnog niet toereikend is, indien die
omstandigheid op het ogenblik van het
tot stand komen van de overeenkomst
reeds bestond. De vraag naar wat
partijen hebben verdisconteerd en
welke risico’s ze daarbij hebben
aanvaard, moet door uitleg worden
vastgesteld, waar natuurlijke het
befaamde Haviltex-arrest bij gebruikt
wordt. Wanneer de overeenkomst
stilzwijgend is over de omstandigheid
moet worden gelet op de aard en
de strekking van de overeenkomst,
de omstandigheden waaronder
deze tot stand is gekomen, de
verkeersopvattingen en de redelijkheid
en billijkheid.
Ten tweede mag de wederpartij
door de aard van de onvoorziene
omstandigheid naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid geen
ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst verwachten van degene
die herziening van de overeenkomst

verlangt. Er zal maar in enkele
gevallen aan dit vereiste voldaan zijn,
omdat de redelijkheid en billijkheid
gebondenheid aan het gegeven woord
verlangen. De rechter hanteert dus
bij aanvaarding van een beroep op
onvoorziene omstandigheden grote
terughoudendheid.
Ten derde bepaalt art. 6:258 lid 2
BW dat een wijziging of ontbinding
niet wordt uitgesproken indien de
omstandigheden waarop een partij
zich beroept, krachtens (i) de aard
van de overeenkomst of (ii) de in het
verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt. De wijziging of
ontbinding van de overeenkomst stemt
dan namelijk niet met redelijkheid en
billijkheid overeen.
Tot slot zal de wijziging of ontbinding
moeten gebeuren op vordering van een
der partijen.
Een van de omstandigheden waarover
de rechter heeft moeten beslissen is
de vogelpest uitbraak in 2003. In de
periode van 1 maart 2003 tot en met
22 augustus 2003 golden in Nederland
beperkte overheidsmaatregelen
in verband met de vogelpest. Het
vervoer van eieren mocht gedurende
deze periode alleen plaatsvinden
conform de Regeling Vervoers- en
Exportverbod Pluimvee 2003-I en dit
bracht voor vele pluimveehouders
problemen mee waardoor zij graag hun
overeenkomsten wilden laten wijzigen
of zelfs ontbinden op grond van art.
6:258 BW. Uit de zaken die hieruit zijn
voortgevloeid blijkt dat het van belang
is dat degene die zich hierop beroept
voldoende onderbouwt en feiten stelt
om te bewijzen dat de omstandigheid
onvoorzien was en dat de wederpartij
geen ongewijzigde instandhouding mag
verwachten. De rechter kan vervolgens
een deugdelijke afweging maken die in
lijn is met de redelijkheid en billijkheid.
Een ander belangrijk punt dat
volgt uit deze uitspraken is dat
terughoudendheid door de rechter
wordt verlangd en verwezen wordt
naar de parlementaire geschiedenis.
De rechter mag namelijk verwachten
van ondernemers, dat zij mogelijke
omstandigheden binnen hun sector
verdisconteren. Vooral bij het toewijzen
van een dierziekte als onvoorziene
omstandigheid, aangezien van
ondernemers in de agrarische
sector mag worden verwacht dat

ze deze verdisconteren. Dit geldt
ook in geval van prijsveranderingen,
dit behoort namelijk tot het
normale ondernemingsrisico.
Terughoudendheid is dus erg
belangrijk.
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Van onvoorziene

omstandigheden kan alleen
sprake zijn indien het een
omstandigheid betreft die
op het moment van het
tot stand komen van de
overeenkomst nog in de
toekomst lag.
Een andere crisis die een enorme
nationale impact heeft gehad is
de economische crisis, een van de
grootste angsten van ondernemers.
Het is een feit van algemene
bekendheid dat de economie aan
schommelingen onderhevig is.
Contracten kunnen worden gesloten
wanneer er een relatieve overvloed is
met betrekking tot arbeid, materialen
of ruimte, maar vlak daarna kan een
periode van schaarste volgen en dan
moet de overeenkomst opeens worden
uitgevoerd. Dat levert problemen op
waardoor uitvoering verliesgevend
of zelfs onmogelijk wordt en partijen
zich willen beroepen op wijziging
of ontbinding van de overeenkomst
op grond van art. 6:258 BW. Slechts
bij een specifieke economische
omstandigheid zou een beroep
op onvoorziene omstandigheden
wél slagen, maar in het algemeen
slaagt de economische conjunctuur
nooit, juist vanwege het algemeen
aanvaardde ondernemersrisico.
Uit de voorgedragen zaken vloeit
voort dat het heel erg afhangt van
de feiten en omstandigheden. Een
belangrijke vraag daarbij is of de
omstandigheid van dusdanige mate
is dat naar oordeel van de rechter
sprake is van een ernstige verstoring
van de waardeverhoudingen tussen de
wederzijdse prestaties, waardoor het
evenwicht tussen deze wederzijdse
prestaties geheel is verbroken. Een
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omstandigheid die namelijk zo ernstig
de waardeverhouding verstoort, zal
namelijk volgens de rechter niet zijn
verdisconteerd door partijen en is een
onvoorziene omstandigheid. Niet alle
gevallen waarin een economische
crisis als onvoorziene omstandigheid
wordt bepleit slaagt dus, ook hier is
weer terughoudendheid dat heerst.
Dan het jaar 2020, een jaar dat zeker
in de boeken zal verschijnen. In
dit jaar breekt een van de grootste
pandemieën ooit uit, het coronavirus.
Vanaf dat moment zal Nederland in
de ban zijn van het virus, er volgen
persconferenties en toespraken van
de minister-president, maar vooral
beperkende overheidsmaatregelen.
Dit houdt al sinds maart 2020 in dat
bijvoorbeeld de horeca en winkels
gedurende enige tijd verplicht moeten
sluiten en ondernemers hun inkomens
noodgedwongen achteruit zien
gaan. Het coronavirus heeft dus niet
enkel invloed op ons dagelijks leven
maar ook op het contractenrecht.
Ondernemers zien hun faillissement
tegemoet en willen maar al te graag
van hun overeenkomst af of deze
wijzigen. De vraag is of dit mogelijk is
via art. 6:258 BW en of de coronacrisis
dus als onvoorziene omstandigheden
dient te worden aangemerkt. Inmiddels
wel, althans in beginsel voor alle
contracten die zijn gesloten voor 2020.
Deze wereldwijde pandemie heeft
namelijk al langdurig zo’n enorme
economische en maatschappelijke
gevolgen, dat van partijen niet
mag worden verwacht dat zij deze
gevolgen hebben verdisconteerd. De
coronacrisis zorgt voor dusdanige
ernstige verstoringen tussen de
waardeverhoudingen, dat partijen
geen ongewijzigde instandhouding
van elkaar mogen verwachten. Het
huidige uitgangspunt leidt dus tot een
versoepeling van de terughoudende
toepassing van artikel 6:258 BW door
de rechter, dit dankzij de uitzonderlijke
langdurige impact dat het coronavirus
heeft op de maatschappij en economie.
Na een geschiedenis van
terughoudendheid rondom het leerstuk
van onvoorziene omstandigheden
heeft de coronacrisis dus gezorgd voor
versoepeling. De coronacrisis heeft
dus niet enkel invloed op ons dagelijks
leven maar ook op het contractenrecht.
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4.400 dollar fooi en 12 dagen
later je baan kwijt

Braziliaanse burgermeester
vecht bestuurlijk ruzie uit in
de boksring

Door: Josefien Boonen
Door: Bente Zellerer
Vastgoedmakelaar Grant Wise kwam
met een groep van 30 vrienden naar
een restaurant in Arkansas en gaf
een fooi van 4.400 dollar. Eén van
de medewerkers, Ryan Brandt, was
tot tranen geroerd. Wise had bij het
geven van de fooi expliciet vermeld
dat hij graag wilde dat het geld
tussen de drie medewerksters werd
verdeeld.
De manager van het restaurant was
het hier echter niet mee eens, hij
wilde dat zij het geld ook met de
rest van de restaurantmedewerkers
zouden delen. Brandt liet aan Wise
weten dat ze de fooi niet volledig
had mogen houden. Als reactie
hierop ging Wise naar het restaurant
en eiste dat het geld terug werd
gegeven waarna Wise het geld weer
aan Brandt gaf.

Dit schoot bij het restaurant volledig
in het verkeerde keelgat en ze zette
hun medewerkster op straat. Ook
kreeg ze het bevel dat ze het verhaal
niet verder mocht verspreiden, want
ze zou het imago van het restaurant
daarmee beschadigd hebben. Wise
heeft inmiddels een funding gestart
voor de werkloze Brandt, hij heeft
hier al 8000 dollar mee opgehaald. ■
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Geen pittig debat of referendum:
twee Braziliaanse politici besloten
hun meningsverschillen uit te
vechten in de boksring. Dit gebeurde
onder toeziend oog van honderden
bezoekers. Tevens was het gevecht
te volgen via een livestream.

Het gaat om de burgemeester
Simão Peixoto van de stad Borba
in het Amazonegebied en een
voormalig raadslid genaamd Erineu
da Silva. In september daagde
het raadslid de burgemeester
publiekelijk uit tot een gevecht. Hij
had kritiek geuit op het bestuur van
Peixoto. Zo was hij woedend over
het feit dat de burgemeester een
waterpark in de buurt van de rivier
Madeira niet goed had onderhouden.
Hij vond dat de burgemeester had
gefaald, en eiste een confrontatie.
Ook noemde hij hem onder meer
‘een boef’. De burgemeester zag een
gevecht wel zitten. Hij publiceerde
een video waarin hij aangaf dat hij
bereid was zijn tegenstander af
te ranselen in een georganiseerd
gevecht in de boksring.
Het gevecht, dat werd
gelivestreamd, duurde 13 minuten.
Na drie rondes kon de burgemeester
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bijna niet meer lopen. Maar
uiteindelijk was de burgemeester
wel de bovenliggende partij, vond
de wedstrijdleiding. Het raadslid Da
Silva zou op punten hebben verloren.
■

De pornocollectie van je
zoon kun je toch maar beter
bewaren…
Door: Noa Putzeist
Een zoon eiste schadevergoeding
van zijn ouders omdat zij zijn
pornocollectie hadden weggegooid.
David Werking woonde tijdelijk
bij zijn ouders nadat hij was
gescheiden. Nadat hij een nieuw
huis voor zichzelf vond liet hij zijn
spullen daar naartoe sturen. De
pornocollectie is echter nooit in
het nieuwe huis aangekomen. De
collectie behelsde twaalf dozen
met beeldmateriaal en twee dozen
met seksspeeltjes. Zijn ouders
besloten echter zijn bezittingen te
vernietigen. Zij stonden niet achter
de collectie van hun zoon en vonden
het zelfs aanstootgevend en noemde
hun zoon seksverslaafd.
De waarde van de collectie
werd bepaald door een expert
op gebied van sekserfgoed. De
schadevergoeding betrof ongeveer
40.000 euro, 25.000 euro voor de
collectie en een ruime 12.000
euro aan advocaatkosten. De
rechter oordeelde in het voordeel
van David, de ouders hadden niet
aan zijn collectie mogen komen.
David was overduidelijk boos op
zijn ouders, helaas voor hem
heeft de rechter zijn verzoek om
de schadevergoeding driemaal te
verhogen afgewezen. ■

Een wietje voor de vogels
Door: Lotte Kurvers
Toen de burgemeester Gaëtan Van
Goidsenhoven een wandelingetje
maakte door de buurt kwam hij een
wel heel ongewoon gezellig plantje
tegen op het voetpad. Het betrof een
cannabisplant van meer dan twee
meter hoog. De ‘dader’ bleek echter
geen gewiekste drugsbaron te zijn,
maar een bejaard vrouwtje, Élaine.
Élaine met de respectabele leeftijd
van 80 had blijkbaar de restanten
van haar zakken vogelzaad geleegd
in de bloembedden voor haar huis.
Ze had heel onschuldig gedacht
dat het resterende vogelzaad
wat extra voeding zou opleveren
voor de vogels. Dat het plantje
vervolgens cannabis was, wist zij
ook wel. “Natuurlijk had ik hennep
geïdentificeerd en weet ik wat ik
ermee moet doen. Je hoeft me niets
te leren” vertelde ze in een interview.
Dat de plant echter een hoogte van
twee meter had bereikt en de hele
omgeving naar cannabis geurde
verraste Élaine wel. Jammer vond ze
het wel toen het gemeentebestuur
de plant liet verwijderen. Ze kon er
wel de humor van inzien en vond dat
het gemeentebestuur op zijn minst
haar toestemming had kunnen
vragen. ■

Geloven in iets wat niet
bestaat
Door: Jonas Lindenaar
Een Rooms-katholiek bisdom in
Sicilië heeft zich verontschuldigd bij
ouders, nadat een bisschop aan een
groep kinderen heeft verteld dat de
kerstman niet bestaat.
Op een religieus evenement vertelde
bisschop Antonie Staglianò naar
verluidt ook dat het rode kostuum
van de kerstman werd gekozen
door Coca-Cola als een manier om
publiciteit te trekken. Dit schoot bij
de ouders uiteraard in het verkeerde

keelgat.
Hoofd communicatie van het
bisdom van Noto, rechtvaardigde
de uitspraken van de bisschop in
kwestie nog door te stellen dat
Staglianò enkel de ware betekenis
van kerstmis wilde benadrukken.
“de uitspraken van de bisschop
hebben de kleinsten onder ons
teleurgesteld”, aldus Paolino
in een Facebookbericht. “Ik wil
benadrukken dat de intenties van
monseigneur Staglianò anders
waren dan op het eerste gezicht
lijkt.” Paolino stelt dat de bisschop
de kinderen enkel wilde doen
reflecteren op de betekenis van
kerstmis. Volgens hem is kerstmis
tegenwoordig synoniem aan
consumptie. “Als we allen, jong
en oud, een les kunnen trekken
uit de figuur van de kerstman, is
het dit wel: minder cadeaus om te
‘consumeren’ en meer cadeaus om
te ‘delen’. ■

Was het links? Of toch
rechts?
Door: Isabelle van der Marel
Een operatie in gaan met idee dat
je je linkerbeen gaat verliezen is al
heftig, laat staan wakker worden
zonder rechterbeen. Het overkwam
een Oostenrijkse chirurg afgelopen
mei. Deze chirurg amputeerde per
ongeluk het verkeerde been van
een patiënt. Door de rechtbank is
de 43-jarige schuldig bevonden
aan grove nalatigheid en is hem
een boete opgelegd van 12700.
De chirurg erkende de fout,
maar vertelde ook dat er sprake
was van gebrekkige controle en
communicatie in de kliniek waar hij
werkte.
De patiënt in kwestie was 82 jaar
oud – inmiddels overleden – ging in
mei naar de kliniek in het NoordOostenrijkse Freistadt om zijn
linkerbeen te laten amputeren
vanwege een ernstige ziekte.
Tijdens de complexe ingreep is
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dus per ongeluk het verkeerde
been gemarkeerd voor amputatie
door de chirurg. Deze enorme fout
kwam pas na 2 dagen aan het licht.
Toen het verband werd verwisseld.
De patiënt kreeg toen meteen het
slechte nieuws dat zijn linkerbeen
alsnog geamputeerd moest worden
en hij dus beide benen kwijt zou zijn.
Tijdens de rechtszaak, die door
de vrouw van de patiënt was
aangespand, kwam er gen
duidelijkheid over hoe het verkeerde
been gemarkeerd kon worden.
De chirurg wees op fouten in de
voorbereiding van de operatie, maar
er kwam geen duidelijke verklaring.
De advocaat van de arts benadrukte
dat de vreselijke fout niet te wijten
was aan een individuele fout, maar
aan gebrekkige controle. Hij pleitte
voor vrijspraak van zijn cliënt, die de
fout toegaf, maar grove nalatigheid
ontkende. Het vonnis luidde
daarentegen dat bij een ingreep
als een amputatie de chirurg ‘de
nodige voorzichtigheid had moeten
betrachten en een tweede of derde
keer moeten checken’. De arts en
het parket kunnen nog in beroep
tegen dit vonnis, aangezien het nog
niet juridisch bindend is.
De chirurg verhuisde na deze
gigantische blunder naar een
andere kliniek. De helft van de
boete is kwijtgescholden en de
weduwe van de patiënt kreeg een
schadevergoeding van 15000. ■
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Door: Isabelle van der Marel

Every year approximately 11 million people of the 75 million people that live in the European Union become a victim of a
crime. It wasn’t until the late 90’s that significant change occurred within criminal procedural law for victims. Where a
victim was first just a passive spectator, today (s)he is considered more like a litigant, whose rights have been increasingly
extended.

The forgotten party to a criminal
process
Before changes occurred there
were several fears for strengthening
the position of the victim in the
criminal process. The fear existed
that the effectiveness of the
criminal procedure would fade away.
Additionally, people were afraid
that when victims would have a
greater role this would lead to an
over emotionalization of the criminal
process, including the fear that the
victim’s sense of revenge would
come at the expense of an objective
adjudication of the offender. There
were doubts about whether victims
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should have a say, when there is
a chance of being over emotional
about the situation, and at the same
time not possessing the same
knowledge of punishment as a
(criminal) lawyer or judge does.
Because of these fears, the
enactment of victims’ rights failed to
materialize in the early 20th century
and victims remained to be the
forgotten party to a criminal process
at that moment.
Brief history of victim rights
Till the 1970’s victims had a limited
role within criminal procedural
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law. Victims were, at first, used
as declarant and witness by the
police and judiciary. Instead of being
treated as victims with their own
rights and interests within criminal
procedural law. This was due to the
traditional dichotomy between civil
and criminal law. For example, if a
victim had suffered financial loss
because of a crime, he or she had to
sue the perpetrator in a civil suit for
compensation. However, it could be
questioned whether the victim would
get to a civil suit for compensation at
all, since (s)he was often not informed
of dates of the public hearings, where
the claim had to be filed.

“

Victims remained to

be the forgotten party to
a criminal process at that
moment..
This changed about 25 years ago.
At this point both nationally and
internationally discussions arose
regarding the position of the victim
within criminal (procedural) law.
This discussion led to changes
within different criminal (procedural)
law systems. For instance, in the
Netherlands the victim now has
a right to information about the
criminal procedure, a right to
compensation, the right to add
documents to the criminal file, and
the right to speak.
Literature indicates that there are
multiple reasons for this change,
including citizens becoming
increasingly empowered and the
women’s movement, during which
particular attention was drawn to
the plight of victims of sex offenses.
The latter led to the fact that
those with authoritative functions
realising that something needed
to be changed within the criminal
justice process and justice policy.
Moreover, the increasing criminality
can also be pointed out as a cause
for change. More and more people
were becoming victims of crime. Due
to increasing amounts of travelling
people, people that were going to live
and/or study abroad and therefore do
not know always know the area well,
and thus becoming more vulnerable.
Even people with a function within
the criminal justice system were
more likely to be victims of a crime.
This is when the people - within the
criminal justice system - realised
the poor position of victims in the
criminal justice system and the need
for change.
Change
In the Netherlands a big change
occurred on the 1st of April, 1993;
the ‘Wet Terwee’ came into force
which was a milestone regarding

victims’ rights. This law enabled
victims to claim compensation for
damages from the offender during
the criminal process. However, the
debate around this subject did not
stop here, as fear remained amongst
scholars that strengthening the
position of the victim would have
adverse impacts.
Imagine your sister/brother is biking
home from school and (s)he gets
hit by a car and the worst outcome
possible happens: (s)he dies from
his/her injuries sustained from the
collision. Would you want to have
the possibility to speak in court on
behalf of your sibling, to talk about
the impact this event had on your
life? This question can be formulated
more generally: do you think that
victims should have a right to speak
during trial? Let this sink in for a
moment, think about your answer
and then continue reading.

“

Moreover, the increasing

criminality can also be

pointed out as a cause for
change. More and more
people were becoming
victims of crime.
The right to speak has been in force
in the Netherlands since 2005.
The right to speak entails that as a
victim of a crime - victims and next
of kin - you are allowed to have a
voice during trial in the court room.
To speak about the consequences
of crime and the so-called victim
state impact. The right to speak
applies to crimes punishable by law
with imprisonment of 8 years or
more and few other crimes listed
in the law. The victim is thereby not
allowed to comment on matters
other than the victim state impact,
such as the evidence, the defendant,
or the sentence. However, this
changed in 2016. From then on
victims are also allowed to speak up
about evidence and the sentence.
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There are different ways to exercise
your right to speak. This can be
done in writing, speaking about
your story or what you want to say
written on paper, which can either
be done alone alone or someone
can speak on your behalf. The
latter entails that you write your
own statement/story and someone
else reads this out loud in court on
your behalf. The fact that your voice
is being heard and that it counts
towards the verdict is one of, maybe
the most, important aspect of this
right.
Before the ‘Wet Terwee’ law entered
into force some people were
sceptic about the right to speak.
Fearing that this would create a
situation in which the victim could
have influence on the sentence,
or a situation where victims react
very emotional or angry. After the
right to speak came into effect in
2005 nothing proved less true. The
emotional and angry scenes turned
out to be the exception and not the
amount of compensation or the
punishment, but the recognition and
the feeling of being heard turned
out to be the most important for
the victims. Nonetheless, should
it be mentioned that there is
still another side to the right the
speak. Besides that, it could be an
important moment for the victim
in seeking closure, at the same it
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the defendant should be punished or
not. Nonetheless, the right to speak
gave the parents of Nicky Verstappen
a chance to finally speak their mind.
These are just two examples of
cases that show how important the
right to speak can be for victims and
how it can help victims cope with
such a serious event.

is mostly exercised during a stage
of the criminal process where the
defendant has not yet been found
guilty by the judge. One of the
fundamental rights of a victim is
that one is innocent until proven
guilty, and therefore exercising the
right to speak could create tension
with the rights of the suspect.
The importance of victim rights in
practice
There are several cases which
showcased the importance of the
right to speak for victims. More than
7 years ago, July 17th, 2014, flight
MH17 was shot down leading to a
crash which resulted in no survivors.
Last September the trial around
the crash of the flight MH17 was all
about exercising the right to speak
by the relatives of the victims of the
crash. More than 90 people, with
different nationalities have chosen
to exercise this right and speak in
court. This happened over a course
of 2/3 weeks. A historical moment in
the Dutch criminal justice system,
as it had never happened before that
so many people chose to exercise
their right to speak. The possibility
to exercise the right to speak gives
this the fist-thick file a face and
being able to speak for descendants
contributes to recovery and
recognition. Every story is unique.
It is about wanting to tell what the
impact of the actions of the accused
and the resulting incident had on
you. About giving this file a face. For
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those people this long trial has been
an emotional rollercoaster. Reliving
the moments, the pain and the
grieve. As one of the descendants
said: “I need to get rid of what I’ve
been going through all this time for
once properly”.

“

The recognition and

the feeling of being heard
turned out to be the most
important for the victims.
During the much-publicized case
against Jos B., the parents of Nicky
Verstappen also chose to exercise
their right to speak. Nicky’s mom
and sister chose to exercise this
right to tell what kind of impact the
death of Nicky, and the years of
uncertainty about his death, it had
on them. Since 2016 victims are
allowed to speak about the evidence
and sentence as well, the family of
Nicky Verstappen were allowed to
react to the statements made by
the defendant, Jos B., and express
themselves to the judge about
what punishment they think Jos B.
should get. Ultimately the judges
will still decide whether to convict
the defendant based on the evidence
brought forward during the trial and
not on whether the victims find that
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Conclusion
As a result of the increasing focus
on victims of crime, the position
of victims has strengthened over
the years. Laws have come into
existence, both on national and
international level enforcing victims’
rights. The rights for victims have
been significantly broadened in the
past 20 years, for the better. It can
have positive results for victims in
the process of coping and dealing
with what happened. The right to
speak is just one part of the rights
that are being given to victims, there
is more. From being a forgotten
party during the criminal process to
a party with active participation and
recognition.

FIRST Maastricht is dé studievereniging voor alle fiscale studenten van Maastricht University. Het
doel van FIRST Maastricht is om de fiscale student in Maastricht op meerdere manieren kennis
te laten maken met potentiële werkgevers en medestudenten. De studievereniging organiseert
daarom verschillende activiteiten, zoals de FIRST Fiscale Bedrijvendag, de fiscale recruitmentdiners, kantoorbezoeken en borrels. Het lidmaatschap bedraagt in het eerste jaar slechts €15,-.
De leden ontvangen jaarlijks een belastingwettenbundel t.w.v. €30,- en hierdoor is het nog
aantrekkelijker om lid te worden. FIRST Maastricht heeft echter nog veel meer te bieden. Zelfs eerstejaars rechtenstudenten kunnen bij ons lid worden
als zij nog twijfelen tussen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht. Wie geen lid wordt van FIRST Maastricht is een dief van zijn of haar eigen portemonnee!
Gratis wettenbundel
FIRST Fiscale Bedrijvendag • Kantoorbezoeken • Borrels • Tentamentrainingen • Verenigingsblad de FIRM • En veel gezelligheid!
Wil je meer over ons en onze activiteiten te weten komen? Schroom dan niet om een kijkje op
onze website te nemen www.firstmaastricht.nl. Inschrijven kan online via onze website. Daarnaast kun je altijd langskomen op onze bestuurskamer gevestigd aan de Bouillonstraat 3, C0.300d. Wij zijn van maandag t/m donderdag aanwezig tussen 10:45 uur en 13:15 uur. Voor vragen kun je altijd een e-mail
sturen naar bestuur@firstmaastricht.nl.
Bestuur FIRST Maastricht 2021-2022
Voorzitter:				Quinten van Walsem
				Secretaris:				Isa van Dijk
				Penningmeester:			Lotte Beckers
				Commissaris Intern/Vicevoorzitter:
Lisanne Schreurs

Integrand is een landelijke non-profit organisatie voor en door
studenten. Wij streven ernaar om het meest professionele
studentennetwerk van Nederland te zijn. Op persoonlijke en
toegankelijke wijze verbinden wij ambities van academische
studenten en bedrijven met elkaar.
Ben je opzoek naar een stage? Dan gaan wij voor jou opzoek! Wij
bemiddelen voor alle studie richtingen en gedurende het proces zullen we je voorzien van tips om ervoor te zorgen dat jij aangenomen wordt
voor aan topstage! Stages in alle soorten en maten van verschillende lengten met uiteenlopende vergoedingen zijn te bekijken op onze
website. Naast stages verzorgen wij trainingen om je sociale en professionele skills een boost te geven. Ook organiseren wij interessante carrière
evenementen waarin je bedrijven in jouw studierichting kunt ontmoeten. Integrand slaat de brug tussen het studenten- en bedrijfsleven.
Interesse in een van deze GRATIS diensten? Schrijf je in via www.integrand.nl! Mocht je nog vragen hebben, kun je ons bereiken
via tel: 043-3883954 of e-mail: maastricht@integrand.nl.
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Waarde lezer,
Middels deze editie van JiBulletin heb ik de eer en het waar genoegen om JFV Ouranos, de grootste juridische faculteitsvereniging van de
Universiteit Maastricht, aan u voor te stellen.
Ouranos organiseert op academisch en sociaal vlak zowel leerzame als ontspannende activiteiten voor enthousiaste Nederlandse
en internationale studenten. Deze activiteiten worden georganiseerd door de vele commissies die Ouranos rijk is. Zo heeft Ouranos onder meer een Academic Committee en een Master Committee die zich bezighouden met het organiseren van academische
activiteiten, zoals lezingen, workshops en kantoorbezoeken. Daarnaast worden ook nog vele andere activiteiten door Ouranos
en
haar commissies georganiseerd, zoals bijvoorbeeld Lex Mosae, de European Career Day, het gala, en de reisjes naar Praag, Brussel, en Den Haag. Buiten deze academische activiteiten
verdienen natuurlijk nog onze feestjes en wekelijkse borrels vermelding. Aan gezelligheid is bij Ouranos dus geen gebrek!
JFV Ouranos vormt kortom voor vele rechtenstudenten een verrijking van het studentenleven in Maastricht, op zowel academisch als sociaal vlak. Is uw interesse gewekt? Voor meer
informatie kunt u een bezoek brengen aan de website www.jfvouranos.nl of een mailtje sturen naar info@jfvouranos.nl. Natuurlijk bent u ook altijd van harte welkom om langs te
komen op de bestuurskamer die is gelegen op de Rechtenfaculteit zelf. Ouranos is iedere werkdag geopend van 10:30u tot 13:30u. Graag zien we u binnenkort op een van de activiteiten of voor een kopje koffie in onze bestuurskamer!
Met vriendelijke groet,
Namens het 38e bestuur, Emke Vossen • Voorzitter der JFV Ouranos 2021-2022

Beste lezer,
Namens Pleitgenootschap Gaius stel ik je graag voor aan onze studievereniging.
Pleitgenootschap Gaius biedt rechtenstudenten de kans om juridische vaardigheden, zoals pleiten, vonnissen schrijven en spreken voor publiek,
te oefenen en verder te ontwikkelen. Een keer per maand wordt hiervoor een pleitavond georganiseerd, waarbij twee studenten optreden als
advocaat en/of officier van justitie om een zaak te bepleiten en drie studenten de rechtbank vormen. Hierbij worden regelmatig advocatenkantoren
uitgenodigd, om de deelnemers van professionele feedback te voorzien en om ze gelegenheid te bieden contact te leggen met deze kantoren
voor een eventuele stage of zelfs een baan. Al deze avonden worden afgesloten met een gezellige borrelavond bij onze stamkroeg.
Daarnaast organiseert Gaius diverse (sociale) activiteiten zoals etentjes, workshops, lezingen, kantoorbezoeken, een avondje bowlen of klimmen en kennismakingsborrels om nieuwe
of potentiële leden voor te stellen aan de vereniging. Ook vindt er ieder jaar een kerstdiner plaats en staat er dit jaar een ledenweekend op het programma. Tenslotte neemt Gaius
regelmatig deel aan diverse pleitwedstrijden, waarbij leden hun pleitvaardigheden op de proef kunnen stellen en hun netwerk kunnen uitbreiden op de aansluitende borrel.
Wil je meer weten over onze vereniging of zou je eens vrijblijvend kennis willen maken? Stuur dan een mailtje naar bestuur@pleitgenootschapgaius.nl of kijk op onze website
www.pleitgenootschapgaius.nl.
Hartelijke groet,
Mariëlle Duivenvoorden – Secretaris Pleitgenootschap Gaius 2021-2022
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In het nieuws
wordt dagelijks
geschreven over
gebeurtenissen
die direct te
linken zijn aan
kinderrechten.
Denk aan het
vaccineren
van jonge
kinderen tegen
corona, de
rechtszaak tegen twee minderjarige
jongens die ervan worden verdacht
een veertienjarig meisje van het leven
te hebben beroofd of de 1115 uit huis
geplaatste kinderen van ouders die
slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire.
Hoewel deze zaken zeer divers van
aard zijn, hebben ze één ding met
elkaar gemeen: al deze kinderen
ontlenen rechten aan het VNKinderrechtenverdrag. Het VNKinderrechtenverdrag bevat een
groot aantal kinderrechten die gaan
over vrijwel alles waarmee een kind
in zijn leven te maken krijgt. De
Nederlandse overheid heeft in 1995
haar handtekening gezet onder het
VN-Kinderrechtenverdrag, waarmee
het de verplichting is aangegaan de
rechten uit dit verdrag na te leven.
Ook moet de Nederlandse overheid
iedere vijf jaar rapporteren aan het
VN-Kinderrechtencomité over hoe het
met de kinderrechten in Nederland is
gesteld. Het VN-Kinderrechtencomité
houdt toezicht op de naleving van
kinderrechten en kan vervolgens
aanbevelingen doen aan Nederland
om ervoor te zorgen dat kinderrechten
beter worden nageleefd.
Het VN-Kinderrechtenverdrag
heeft de afgelopen jaren veel goeds
gebracht in Nederland. Zo wordt
er in rechtszaken in toenemende
mate een beroep gedaan op het
VN-Kinderrechtenverdrag door
één van de partijen of wordt het
ambtshalve gebruikt door de rechter.
Ook bij het opstellen van wetgeving
en beleid komen de rechten uit het
VN-Kinderrechtenverdrag regelmatig
terug. De aanbevelingen van het VN-

Kinderrechtencomité hebben daarnaast
ook geleid tot een versterking van de
rechtspositie van kinderen. Zo mogen
kinderen niet langer een levenslange
gevangenisstraf krijgen, is er een
verbod op geweld in de opvoeding
opgenomen in de Nederlandse wet en
is er een Kinderombudsman ingesteld.
Goed nieuws, hoor ik u denken. Met
de naleving van kinderrechten in
Nederland lijkt het dus wel goed te
zitten.
Lijkt.
Want hoewel de Nederlandse overheid
door ondertekening van het VNKinderrechtenverdrag de verplichting
is aangegaan de rechten uit dit verdrag
na te leven, betekent dit niet dat er in
Nederland geen kinderrechten worden
geschonden. Via mijn werk op de
Kinderrechtenhelpdesk van Defence
for Children heb ik onder andere te
maken met kinderen die al jarenlang
zonder voor- of achternaam door het
leven gaan, met broers en zussen
die na een uithuisplaatsing niet in
hetzelfde pleeggezin worden geplaatst,
met kinderen die geen onderwijs
volgen of kinderen die van hun ouders
gescheiden (dreigen te) worden als het
gezin dakloos raakt.
Waar gaat het mis in deze zaken?
Vanuit mijn eigen praktijk zie ik toch
nog te vaak dat professionals zich
niet bewust zijn van kinderrechten en
dat met name wordt gekeken naar
de positie van de ouders. Om een
voorbeeld te geven: wanneer een
gezin dakloos raakt in Nederland,
kunnen zij vaak niet terecht in de
maatschappelijke opvang. Een
voorwaarde om toegelaten te worden
tot de maatschappelijke opvang is dat
men niet zelfredzaam is, bijvoorbeeld
omdat er sprake is van een verslaving
of psychische problematiek. Als ouders
als zelfredzaam worden aangemerkt,
krijgen zij en hun kinderen dus geen
toegang tot de maatschappelijke
opvang en worden zij, samen met hun
kinderen, de straat opgestuurd. Als het
hen dan niet lukt onderdak te vinden,
wordt vervolgens gedreigd de kinderen
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in een pleeggezin te plaatsen of hier
daadwerkelijk toe overgegaan.
Bovenstaande situatie is in strijd
met kinderrechten. Wat allereerst
opvalt is dat er slechts wordt gekeken
of de ouders zelfredzaam zijn. De
rechten van de kinderen worden niet
meegewogen. De focus ligt op de
ouders en de kinderen worden over
het hoofd gezien. Ouders die met
hun kinderen dakloos zijn, kunnen
mijns inziens per definitie niet als
zelfredzaam worden aangemerkt.
Daarnaast valt op dat gedreigd wordt
kinderen van hun ouders te scheiden.
Ook dit is in strijd met de rechten van
het kind. Een kind mag slechts van zijn
ouders worden gescheiden als ouders
niet de opvoedcapaciteiten hebben
om voor hun kind te zorgen. Het VNKinderrechtencomité heeft aangegeven
dat dakloosheid nooit de enige reden
mag zijn om kinderen van hun ouders
te scheiden. Wanneer een gezin te
maken heeft met armoede, moet dat
worden beschouwd als een signaal dat
het gezin behoefte heeft aan passende
ondersteuning. Het weigeren van
de toegang tot de maatschappelijke
opvang of het scheiden van de kinderen
van hun ouders valt zeer zeker niet
onder die noemer.
Wat is er nodig om ervoor te zorgen
dat de kinderrechten uit het VNKinderrechtenverdrag beter worden
nageleefd? Een belangrijke sleutel
hiervoor is kinderrechteneducatie.
Bijvoorbeeld aan ouders en hun
kinderen, zodat zij weten welke
kinderrechten er zijn en dat zij hier voor
kunnen opkomen. Maar er dient ook
kinderrechteneducatie plaats te vinden
aan professionals die met kinderen
werken of die wet- en regelgeving
maken die kinderen raakt zodat zij
kennis hebben van kinderrechten, maar
bovenal hoe zij deze kinderrechten
moeten meewegen in de beslissingen
die kinderen raken. Alleen dan
kan het VN-Kinderrechtenverdrag
daadwerkelijk dienen als een effectief
instrument ter versterking van de
rechten van het kind.
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