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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

VOORWOORD

‘Faam en blaam’

Waarde lezer,
Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat er een andere foto bij het voorwoord staat dan u gewend
bent. Door wat personele wijzigingen binnen het bestuur van Jurist in Bedrijf zal ik voor de laatste
twee bulletins voorzitter van de Bulletincommissie zijn, en zal Isabelle van der Marel de functie van
penningmeester vervullen. Ik wil haar graag bedanken voor haar inzet, en zal er naar streven het
hoge niveau van de eerste twee bulletins een mooi vervolg te geven.
Voordat ik verder inga op het thema van deze editie zal ik u eerst wat over mijzelf vertellen ter
kennismaking. Ik ben Jonas Lindenaar, derdejaars student rechtsgeleerdheid en ik zal komend halfjaar
fungeren als voorzitter van de Bulletincommissie van Stichting Jurist in Bedrijf.
De afgelopen maanden zijn behoorlijk tumultueus geweest. De wereld lijkt op instorten te staan, en van de BBC word je
doorgaans verdrietiger dan de doorsnee puber na de schoolfoto. In Nederland hebben we -tumult op wat kleinere schaalook een boel commotie gehad rondom the Voice, en de enorme beerput aan andere zaken die daarop volgde. Dat deze
zaken niet chique zijn geweest staat buiten kijf. Maar als jurist zijn er natuurlijk de nodige vraagtekens te zetten bij de heftige
veroordelingen van deze mensen, terwijl hier geen juridisch proces aan vooraf is gegaan. Hoogleraar strafrecht André Klip
schrijft hier een column over in deze editie.
In deze editie zijn er artikelen over trial by media, en de ingewikkelde (juridische) situatie waar Brittney Spears zich in
bevond. Ook wordt er ingegaan op de vraag hoe het kan dat nou juist mannen zo vaak geneigd zijn tot machtsmisbruik. De
voorbeeldfunctie van BN’ers en de functie van beroemdheden in ons huidige informatietijdperk wordt ook onder de loep
genomen. Tot slot wordt hét fenomeen van de afgelopen tijd waar onder andere Johan Derksen op het moment mee te maken
krijgt: de cancel culture, behandeld.
Naast de onderwerpen die besproken worden in de artikelen zal er in het JiBulletin ook aandacht zijn voor de mening van u
als student. Zo geven meerdere studenten hun mening over de stelling: ‘het is terecht dat sterren als Ali B en Marco Borsato
in de media worden veroordeeld voordat ze het in de rechtbank zijn’. Ook uw mening geven in een van de volgende edities?
Mail dan naar: jib@maastrichtuniversity.nl
Verder neemt kersvers advocaat Stef Geelen ons mee in de week waarin hij zijn eerste zitting heeft als advocaat bij Taylor
Wessing, en worden we meegenomen in de exchange ervaring van een Nederlandse studente in California. Bovendien
betekent dit Bulletin ook het debuut van onze nieuwe rubriek ‘Outside of the box‘ waarin we een Engelstalige student uit een
ander vakgebied dan het onze, een artikel laten schrijven voor in het Bulletin om onze rechtenbubbel te doorbreken.
Als kers op de taart hebben we een interview met Roel Kerckhoffs, waarin hij het een en ander vertelt over zijn loopbaan, en
het advies wat hij ons als rechtenstudenten mee wil geven.
Dank u voor uw aandacht, en ik wens u veel leesplezier toe!
Jonas Lindenaar
Voorzitter JiBulletin • Stichting Jurist in Bedrijf
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To cancel or not to cancel?
Door: Josefien Boonen

Jaren lang ben je bezig met het opbouwen van een carrière en binnen 1 dag kan het afgelopen zijn. Dit geldt natuurlijk al
jaar en dag, maar toch lijkt het de laatste jaren meer aan de orde dan ooit. Het ‘cancelen’ is iets waar de meeste mensen
voorheen nog nooit van gehoord hadden, terwijl de gemiddelde Nederlander nu zo’n 5 gecancelde bekendheden kan
opnoemen. Bilal Wahib, Marco Borsato, Erika Meiland, Johan Derksen, om maar een paar namen te noemen. Wat houdt
dit fenomeen precies in en wat voor gevolgen heeft het voor de desbetreffende personen?
Cancelen is een fenomeen waarbij bekende mensen
worden geboycot nadat zij in de publiciteit aan kritiek zijn
blootgesteld. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van
een situatie die zich voor heeft gedaan of een uitspraak
die de desbetreffende persoon heeft gedaan. Nadat in
de publiciteit en vaak ook op social media kritiek op
deze persoon is geuit, ontstaat er druk bij werkgevers
en adverteerders om de samenwerkingen te beëindigen.
Zoals uit het voorgaande volgt is het een soort moderne
manier van iemand aan de schandpaal nagelen.
Alleen al het afgelopen jaar hebben zich er verschillende
casussen voorgedaan in Nederland waarin bekende
mensen werden gecanceld. In dit artikel zullen er een
aantal besproken worden en zal er ook aandacht zijn voor
de verschillen tussen de casussen.
Bilal Wahib
Het is een dinsdagavond in maart (2021) als Bilal Wahib
in een livestream op Instagram een minderjarige jongen
uitdaagt om zijn geslachtsdeel te laten zien. Wahib stelt
de 12-jarige jongen 17.000 euro in het vooruitzicht. De
eerste reactie van de minderjarige jongen is dat hij
geen bankrekening heeft dus dat hij het geld niet zou
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kunnen ontvangen. Volgens Wahib is dit geen probleem
want hij kan het geld ook contant geven. Hij lijkt nu toch
zijn overgehaald en laat zijn geslachtsdeel zien, in de
overtuiging dit enorme geldbedrag te zullen ontvangen. Op
het moment dat de jongen dit doet beginnen Wahib en zijn
collega-acteur Oussama Ahammoud, die ook onderdeel
was van de livestream, hard te lachen. Zij zijn niet de enige
die het blijkbaar een grappige situatie vinden, ook de vele
viewers van de livestream reageren met lach-emoji’s op het
voorval. Toch dringt niet veel later tot de twee acteurs door
dat de jongen waarschijnlijk minderjarig was en vragen
daarna ook meteen aan iedereen om te stoppen met het
maken van schermopnames.
Maar het kwaad is dan al geschied. In de dagen die volgen
is het land te klein voor Wahib. Iedereen keurt massaal
af wat hij gedaan heeft. Het is het gesprek van de dag
onder jongeren, en ook in de media. De politie noemt het
kinderporno en Wahib wordt gearresteerd op verdenking
van het maken en verspreiden hiervan. Naast een arrestatie
en een heel land dat over hem heen valt beëindigen ook
zijn voornaamste werkgevers de samenwerkingen met
Wahib. BNNVARA, Zapp en ook zijn platenlabel TopNotch
zetten per direct een punt achter de samenwerking.
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“

Toch dringt niet veel later tot de twee

acteurs door dat de jongen waarschijnlijk
minderjarig was en vragen daarna ook
meteen aan iedereen om te stoppen met
het maken van schermopnames.
Wahib geeft kort na het incident meteen aan enorme spijt
te hebben van zijn actie en hij geeft toe dat hij een grote
fout heeft begaan. Toch lijkt zijn carrière, die net enorm in
de lift zat, stuk. Naast de bedrijven die de samenwerkingen
met hem opzeggen, boycotten radiozenders massaal zijn
muziek. Toch is niet iedereen het eens met het feit dat
Wahib zo massaal gecanceld wordt. Bij RTL Boulevard
wordt ervoor gepleit om Wahib een tweede kans te gunnen.
Er wordt een vergelijking gemaakt met Lil Kleine die
destijds werd aangehouden op Ibiza, en TopNotch die hem
toen niet meteen liet vallen, terwijl Wahib nu direct zijn
samenwerking kwijt is.
De boycot van Wahib wordt in juni alweer opgeheven door
de radiozenders. Het OM besluit in november 2021 om hem
niet te gaan vervolgen, mede omdat het slachtoffer hier
geen baat bij zal hebben. Een van de weinige bedrijven die
stellig blijft is Instagram, het is inmiddels voorjaar 2022
en het bedrijf verwijdert nog altijd het account van Wahib
wanneer hij toch telkens probeert terug te keren op het
platform.
Een strafrechtelijk proces heeft Wahib uiteindelijk niet
hoeven te doorlopen maar gecanceld door ongeveer heel
Nederland is hij wel. Hij is een zuiver voorbeeld van iemand

“

Bij RTL Boulevard wordt ervoor gepleit

om Wahib een tweede kans te gunnen.

Er wordt een vergelijking gemaakt met
Lil Kleine die destijds werd aangehouden
op Ibiza, en TopNotch die hem toen niet
meteen liet vallen, terwijl Wahib nu direct
zijn samenwerking kwijt is.
die een hele grote misstap maakt en als gevolg daarvan
massaal wordt gecanceld door bedrijven die voorheen
graag met het samenwerkten nadat er enorme commotie
rondom de artiest ontstaat op social media. Erg lang hielt
het cancelen van Wahib echter geen stand want inmiddels
zijn de hitlijsten alweer gevuld met hits van de rapper.
Erica Meiland
Een BN’er die op iets kleinere schaal gecanceld werd is
Erica Meiland. Bekend van de realityserie Chateau Meiland,

een grote hit op de Nederlandse televisie. ‘De Meilandjes’
zijn een enorm populair. Iedereen ligt in een deuk bij het
kijken naar Martien, Erica en Maxime die samen een
chateau verbouwen in Frankrijk om daar gasten te kunnen
ontvangen. De familie beleefd succes na succes, er volgen
meerdere seizoenen van hun serie op SBS6, ze winnen de
Televisierring, er worden kerstspecials gemaakt en er is
zelfs echte ‘Chateau Meiland-wijn’. De uitspraak ‘wijnen,
wijnen, wijnen’ is er een die door heel Nederland gebruikt
wordt en refereert aan een scène uit de realityshow.
Kortom, het gaat de familie voor de wind.
Totdat Erika haar biografie, Erika, de motor achter de
Meilandjes, uitgeeft waarin uitspraken te lezen zijn waar
ze wellicht achteraf toch twee keer over na had kunnen
denken. Ze doet in het boek onder andere uitspraken over
moslims en Turkse Nederlanders. Ze stelt dat de grenzen
dicht moeten voor deze Turkse Nederlanders die volgens
haar ‘kaplopers die allemaal geld naar Turkije sturen’ zijn.
Hiernaast is ze ook fel over de Islam, die brengt volgens
haar ‘veel ellende’ mee. Vrouwen die een boerka dragen
vergelijkt ze met ‘pinguïns’ en op hoofddoeken is ze fel
tegen.
Deze uitspraken zijn niet zonder de gevolgen voor Meiland.
Bedrijven, zoals onder andere Hallmark, NIVEA en
matrassenmerk Emma, zeggen de samenwerkingen met
haar op. Ook dochter Maxime ziet haar deals verdwijnen.
Bedrijven willen zich niet dat de uitspraken van Meiland
afstralen op hun bedrijf. Toch is er ook een grote groep
Nederlanders die het overtrokken vindt en van mening is
dat bedrijven niet zo krampachtig om moeten gaan met
een mening zoals die van Erika Meiland.
Quincy Promes
De volgende bekende Nederlander die we bespreken
is Quincy Promes, profvoetballer en meervoudig
international. Hij wordt verdacht poging tot doodslag en
zware mishandeling. Op 25 juli 2020 zou hij na afloop van
een familiefeest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben
gestoken.
In december 2020 werd Promes opgepakt naar aanleiding
van het incident in juli. De voetballer speelde destijds bij
Ajax en ook bij het Nederlands elftal. Een woordvoerder
van Ajax gaf de volgende reactie op de arrestatie van de
speler: “Maar als je ergens van wordt beschuldigd, wil dat
niet zeggen dat je het hebt gedaan. Het is dus te voorbarig
om er nu vanuit Ajax iets over te zeggen.” Hier zien we dus

JURIST in BEDRIJF

7

een verschil met de andere twee kwesties die hiervoor
besproken zijn. Wel moet hierbij de kanttekening worden
gemaakt dat bij de vorige twee kwesties mensen de
livestream van Wahib hadden kunnen zien en het boek van
Erika Meiland gewoon in de winkels ligt, terwijl mensen
geen ooggetuige konden zijn van het incident met Promes.
Promes mocht, ondanks de verdenking, gewoon door
blijven voetballen bij het Nederlands elftal. Inmiddels
voetbalt Promes al langere tijd in Moskou waar hij ook
gewoon mocht blijven voetballen terwijl bekend was dat hij
verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek.

“

Terwijl in de voetbalwereld heel stellig

wordt gezegd dat eerst moet worden

afgewacht wat de rechter ervan vindt,
worden in de televisiewereld meteen
maatregelen getroffen.
De voetballer wordt dus niet gecanceld naar aanleiding van
de verdenking van een vrij serieus misdrijf door het OM
en hij verliest ook niet zijn contracten op de plaatsen waar
hij voetbalt. Er wordt aangegeven dat eerst het onderzoek
moet worden afgewacht. Het is wellicht appels met peren
vergelijken door de zaak van Promes naast een Wahib
en een Meiland te leggen, maar ook gezien de aard van
de incidenten is het toch enigszins opmerkelijk dat het
verschil in reacties van werkgevers zo groot is.
The Voice
Dé aflevering van BOOS, als iemand dat zegt weet
iedereen meteen over welke aflevering het gaat: de
aflevering in januari 2022 over de misstanden die
jarenlang plaatsvonden bij The Voice. Bandleider Jeroen
Rietbergen en coach Ali B werden in deze aflevering
allebei beschuldigd van seksueel wangedrag. Er werden
twee aangiftes gedaan tegen Ali B wegens verkrachting.
Jeroen Rietbergen bekende vrijwel direct nadat de
aantijgingen naar buiten kwamen dat hij inderdaad ‘contact
van seksuele aard’ heeft gehad met vrouwen die bij het
programma betrokken waren. Ali B daarentegen, ontkent
de beschuldigingen die aan zijn adres worden gemaakt.
Rietbergen en Ali B zaten allebei op belangrijke posities,
Rietbergen als leider van de band en Ali B als coach, de
aantijgingen die naar buiten kwamen werden dan ook niet
lichtvaardig opgenomen door het programma. RTL haalde
The Voice per direct van de buis en de producent stelt dat
er een onderzoek wordt ingesteld.
Op te merken valt dat hier meteen door RTL en de
producent maatregelen werden genomen, nog zonder dat
er een rechter in het spel is geweest die na een eventuele
gerechtelijke procedure uitspraak heeft gedaan. Terwijl in
de voetbalwereld heel stellig wordt gezegd dat eerst moet
worden afgewacht wat de rechter ervan vindt, worden in
de televisiewereld meteen maatregelen getroffen. Ook
hier moet weer bij vermeld worden dat het natuurlijk
verschillende casussen zijn maar toch is ook hier het
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verschil in reactie interessant.
Het land was te klein voor de mannen toen het nieuws
naar buiten kwam. Het was het gesprek van de dag, je
kon de TV of radio niet aanzetten zonder een gesprek te
horen wat ging over dit onderwerp. Dit komt misschien
omdat het een groot maatschappelijk debat raakt, namelijk
dat van seksueel wangedrag specifiek en wellicht wel de
positie van de vrouw in het algemeen. De meeste mensen
hebben wel een mening als het hierover gaat en veel
vrouwen kunnen, helaas, ook eigen ervaringen opnoemen
met seksueel overschrijdend gedrag. Daarnaast was The
Voice of Holland jarenlanger een kijkcijfercanon op de
vrijdagavond, dit draagt er natuurlijk ook aan bij dat het een
extra grote schok was voor veel Nederlanders.
Conclusie
De cancel cultuur is iets waar we in Nederland, en
wereldwijd, de laatste jaren veelvuldig kennis mee hebben
gemaakt. De ene casus is heftiger dan de ander, en ook in
iedere casus spelen andere feiten een rol. In dit artikel zijn
een aantal bekende Nederlanders aan bod gekomen die
de afgelopen jaren met de cancel cultuur geconfronteerd
werden, of juist niet terwijl er toch degelijk wat aan de hand
was. De vier die in dit artikel langskwamen zijn lang niet
alle bekende Nederlanders die zich hier, waarschijnlijk
ongewild, mee geconfronteerd zagen. Het is lastig om
een rode draad te vinden in de situaties waarin BN´ers
gecanceld worden. Het is namelijk vrij opmerkelijk dat
Erika Meiland bijna al haar samenwerkingen kwijt raakt
door een stellige uitspraak, en Quincy Promes gewoon
voor het nationale elftal uit mag blijven komen terwijl hij
verdacht wordt van een misdrijf. In beide gevallen is er
(nog) geen rechtelijke uitspraak, maar de meeste mensen
zullen het er toch over eens zijn dat opmerkelijk is dat
iemand die verdacht wordt van poging tot doodslag, gewoon
voor het nationale elftal kan blijven uitkomen terwijl
iemand met een stellige mening over een godsdienst door
alle bedrijven met wie ze samenwerkte gecanceld wordt.
De reacties op het voorval van Wahib en de situatie bij The
Voice zijn wel vergelijkbaarder, maar ook hier is het apart
dat er meteen zware maatregelen worden getroffen worden
terwijl er nog geen rechtelijke uitspraak is.
Concluderend kan er gesteld worden dat de reactie op de
verdenking van Quincy Promes door het OM lichtvaardig
is opgepakt door de media en door de werkgevers van de
voetballer. Gecanceld is de voetballer namelijk niet terwijl
een verdenking van een poging tot doodslag niet niks is. In
vergelijking met de andere casussen kan dit wellicht als
opmerkelijk gezien worden. Een verklaring hiervoor kan
wellicht gevonden worden in het verschil in bekendheid
van de voetballer in vergelijking met een programma als
The Voice of iemand als Erika Meiland. Daarnaast zou
zoals eerder gezegd ook een verklaring kunnen liggen in
de publiekelijkheid van de voorvallen. Maar dat de (social)
media een grote rol spelen in de cultuur waarin een BN’er
naar aanleiding van één incident zijn hele zorgvuldig
opgebouwde reputatie ziet verdwijnen, kan moeilijk
ontkend worden.
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Met man en macht
Door: Jonas Lindenaar

De wereld is de afgelopen jaren meerdere keren gechoqueerd door nieuwe reeksen aan verhalen van machtsmisbruik,
seksuele intimidatie en aanranding door mannen in een machtspositie. Wanneer er één schaap over de dam is, volgen
er meer. Bij het begin van de media aandacht voor een nieuw schandaal gaat er telkens een enorme beerput open met
duizenden andere zaken. Het lijkt haast alsof machtsmisbruik de man eigen is. Het lijkt bovendien iets van alle tijden. De
me too beweging, huiselijk geweld, Prins Andrew, de recente misstanden bij The Voice, maar ook het structurele misbruik
binnen bepaalde (kerk)genootschappen. Zelfs slaven werden vroeger al misbruikt. Zijn mannen dan echt zo? Kan het niet
anders? Werden er vroeger ook al vrouwen misbruikt toen we nog in simpele jagers-verzamelaarsgroepen leefden? Hoe
ziet de juridische kant van deze kwestie eruit? Worden de daders bijvoorbeeld wel altijd veroordeeld?

Verleden
Een gangbare theorie voor het structurele misbruik
is dat het een gevolg is van leven in een patriarchale
samenleving waarin mannen het voor het zeggen
hebben. Tijdens de landbouwrevolutie werd fysieke
kracht erg belangrijk, en werden bezittingen zoals grond
overgedragen in de mannelijke lijn. Vrouwen woonden
op de boerderij van hun man en waren daar een soort
kinder-machine. Ze hadden geen eigen familieleden in
de buurt om ze te beschermen en stonden er hierdoor
helemaal alleen voor wanneer ze te maken kregen met
seksueel geweld van hun man.
Voor de landbouwrevolutie zag de positie van de vrouw
er heel anders uit. Hoe lang geleden en insignificant
deze periode misschien klinkt, is dit 99 procent van onze
geschiedenis als mens. De jagers-verzamelaarsgroepen
waar men toen in leefde waren egalitair. Mannen en
vrouwen werkten samen als gelijken, en seksueel geweld

bleef beperkt. Wanneer dit toch gebeurde kon de vrouw
altijd gewoon weggaan en zich aansluiten bij de eigen
familiegroep.
Wanneer we kijken naar onze ‘familieleden’ in het
dierenrijk, kunnen we daar ook de nodige lessen uit
trekken. Chimpansees -onze meest nauwe verwantenleven in een patriarchale samenleving waarbij de
mannetjes in de groep familie van elkaar zijn en de
vrouwtjes van groep wisselen. Dit zorgt ervoor dat de
mannen een front vormen, waardoor ze gewelddadig
tegen de vrouwtjes zijn en verkrachting een regulier deel
van het dagelijkse leven is.
Het kan echter ook anders. De bonobo’s leven in groepen
waarin vrouwen de baas zijn. Hier zijn de vrouwen
degenen die de coalitie vormen tegen het andere
geslacht. De dominante mannetjes worden zo dus in
toom gehouden. Dit zorgt voor weinig seksueel geweld,
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“

Hoewel de situatie natuurlijk niet een

op een te vergelijken is, lijkt onderlinge
solidariteit van vrouwen een belangrijk

wapen in de strijd tegen seksueel geweld.
In dat opzicht is het bijvoorbeeld op zijn
zachtst gezegd twijfelachtig te noemen dat
Queen Elisabeth de juridische kosten van de
rechtszaak van prins Andrew op zich neemt.
en opmerkelijk veel consensuele seks. Hoewel de situatie
natuurlijk niet een op een te vergelijken is, lijkt onderlinge
solidariteit van vrouwen een belangrijk wapen in de strijd
tegen seksueel geweld. In dat opzicht is het bijvoorbeeld
op zijn zachtst gezegd twijfelachtig te noemen dat Queen
Elisabeth de juridische kosten van de rechtszaak van
prins Andrew op zich neemt.
‘It’s all about sex’
Het is een algemeen aangenomen feit dat mannen
van nature meer geïnteresseerd zijn in macht dan
vrouwen. Dit is een erfstuk van onze voorouders. Voor
primaatmannen is het van groot belang om de baas te
zijn. Het aantal paringen dat een man verwerft staat
namelijk in rechtstreeks verband met de hoogte van
zijn positie. Wie niet hoog op de ladder staat, plant
zich dus niet voort. Mannetjes zijn hierdoor gebouwd

om te strijden, nemen veel risico’s en verbergen hun
kwetsbare plekken. Bij de gorilla’s is het zelfs zo dat
alleen het alfamannetje het met de vrouwtjes mag doen,
waardoor al het kroost in de groep van hem is. Mannen
willen overheersen omdat dit de kans vergroot hun
genen door te kunnen geven aan de volgende generatie.
Extreem voorbeeld hiervan is Sultan Moulay Ismail de
Bloeddorstige. Deze man heeft vermoedelijk ongeveer 890
kinderen verwekt in zijn leven. Dit betekent dat hij 32 jaar
lang elke dag minstens een keer seks heeft gehad. Hij
mag zich gelukkig prijzen dat kinderalimentatie nog geen
ding was in die periode.
Is het dan zo dat mannen echt alleen machtig willen
zijn om vrouwen het bed in te krijgen? Niet bewust in
ieder geval. Apen begrijpen niet eens dat er een verband
is tussen seks en reproduceren. Toch is reproduceren
hun grootste drijfveer. Ditzelfde geldt voor mensen. Het
streven naar succes zit in iedere man ingebakken. Van
de politicus tot de TV presentator, tot de lead singer
van het plaatselijke bandje: al dan niet onbewust doen
ze allemaal hun stinkende best om zich te kunnen
voortplanten, zelfs als ze überhaupt geen kinderen willen.
Macht erotiseert. Althans, voor mannen. Vrouwen hebben
er namelijk evolutionair gezien geen baat bij om met
meerdere mannen te paren. Je krijgt daar namelijk niet
meer nageslacht van.
Dit streven naar macht zit er bij mensen al vroeg in. Je
merkt het op de peuterschool al. Een klas opereert als
een heuse roedel. Meedogenloos. Als iemand ‘stom’ is
wordt hij ‘verstoten’, en de meest dominante peuter pakt
gewoon het speelgoed af van andere kinderen. Ook als hij
er zelf niet eens mee wil spelen. Op feestjes in het latere
leven zie je ook goed wie de leider van de groep is. Deze
trekt de aandacht, kan het zich permitteren zachter te

“

Apen zijn net als mensen vaak bereid
om laag gewaardeerde
maar hooggeplaatste leiders
van hun troon te stoten
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praten omdat iedereen toch wel luistert, en mengt zich
moeiteloos in elke discussie.
Is het dan verkeerd dat er zulke machtsverhoudingen
bestaan? Er kan natuurlijk baat bestaan bij een duidelijke
machtsstructuur. In een oorlog kom je niet ver met een
hyper democratisch systeem. Opvallend psychologisch
verschijnsel is dat een strikte hiërarchie vaak vanzelf
ontstaat wanneer er sprake is van een hogedruksituatie.
Bekend voorbeeld hiervan is een onderzoek van
kinderen op zomerkamp. Elke keer als twee groepen in
competitieverband tegen elkaar moesten strijden zorgden
de kinderen automatisch onderling voor een duidelijke
machtsverdeling en een sterke hiërarchische structuur.
Het alfamannetje
Wat doet de macht met een man wanneer deze het
eindelijk heeft verworven? Dictatoriale alfamannen in de
apenwereld kloppen zichzelf letterlijk op de borst om hun
positie duidelijk te maken. In de mensenwereld zie je dit
ook terug bij dictators die de gekste dingen doen om aan
te tonen dat ze de macht hebben. Een bizar voorbeeld is
dat Saddam Hussein zichzelf door zijn onderdanen onder
zijn oksels liet kussen om zijn macht te onderstrepen.
Ook het spreekwoordelijke ‘voeten kussen’ berust op
een oud principe waarbij je een persoon die boven jou
verheven was, diende te begroeten met een kus op zijn
voeten.
Dictatoriale leiders komen -zowel in de mensen- als de
apenwereld- vaak op een minder nette manier aan de
macht. Dit is niet altijd een duurzame manier. Wanneer
een populistische leider, die zijn positie dankt aan de
steun van de groep, aftreedt, of zijn positie verliest,
kan hij vaak een paar treetjes lager doorgaan op de
sociale ladder. Wat betreft de dictatoriale leiders ligt dit
anders. Apen zijn net als mensen vaak bereid om laag
gewaardeerde maar hooggeplaatste leiders van hun troon
te stoten. Dictators zijn zich hier vaak maar al te goed
van bewust. Hitler had al een glazen capsule met cyanide
tussen zijn tanden laten plaatsen, en voormalig dictator
van Roemenië Ceauçescu liet al voedselbunkers en
doolhoftunnels als ontsnappingsroutes aanleggen.

“

Belgisch onderzoek toonde namelijk

aan dat vrouwelijke managers hun macht
weliswaar net zo vaak misbruiken als hun
mannelijke collega’s, maar dit zich vaker
uit in de vorm van roddelen, pesterijtjes en
buitensluitingen.
Macht erotiseert
Vallen vrouwen dan in de praktijk echt op mannen met
macht? Er zijn tal van voorbeelden waarbij een bekend
of machtig persoon een vrouw aan de haak slaat die je

-op fysiek gebied althans- normaal gesproken niet naast
elkaar zou plaatsen. Neem bijvoorbeeld de vrouw van de
gemiddelde topsporter, Bill Clinton, Nicolas Sarkozy of
die van onze eigen koning Willem Alexander. Wanneer
onze koning een prachtige Latina als Máxima aan de haak
weet te slaan, vraag je je toch af of dat hem nog steeds
was gelukt als hij ‘gewoon’ een IT-specialist was geweest.
Toen Bill Clinton gevraagd werd waarom hij een
affaire had gehad met zijn stagiaire Monica Lewinsky,
antwoordde hij “Because I could”.
Pijnlijk gegeven is, dat de machtshonger van mannen ook
voortkomt uit de voorkeur die vrouwen hebben voor een
man met macht. Zelfs tijdens het zoeken naar informatie
voor dit artikel kwam ik meerdere keren op websites of
boeken terecht waar beschreven werd hoe je als vrouw
een machtige of rijke man aan de haak kan slaan.
De link tussen seks en macht, is een automatische in het
mannelijke brein. In een recent onderzoek is er bij zowel
mannen als vrouwen een situatie voorgelegd waarbij
iemand ze op een feestje een paar seconden aanraakte
of aankeek. Mannen dachten stelselmatig meer seksuele
interesse uit dit contact af te leiden dan de vrouwen. Dit
fenomeen heet ‘seksuele overperceptie’. Supermarkten
waarbij in salestrainingen werd geadviseerd oogcontact
te maken met klanten, en ze aan te raken, moesten
dit advies bijvoorbeeld intrekken nadat er hierdoor
vrouwelijke medewerkers werden lastiggevallen door
mannelijke klanten.
Wat doet macht met deze seksuele overperceptie?
Amerikaanse psychologen hebben recent een onderzoek
gedaan waarbij ze een taak gaven aan twee mensen. Deze
mochten vervolgens kiezen of ze een baas aanwezen of
het als gelijkwaardige partners aanpakten. Hierna lieten
ze de deelnemers een video zien van hun teamgenoot.
Deze was altijd van het andere geslacht. Personen die
als baas aangewezen waren in het experiment meenden
vaker dat hun teamgenoot seksuele interesse in hen
zou hebben, met name als ze dachten dat deze single
was. Ook werd bij de ‘baas’ meer seksueel getint gedrag
gezien.
Dit onderzoek toont een aantal dingen aan met betrekking
tot de recente The Voice, en me too schandalen.
Allereerst dat macht met name de seksuele interesse
van de bovenliggende partij lijkt te vergroten, en niet die
van de onderliggende. Ten tweede dat misbruik vooral
optreedt in situaties waarin de man de absolute macht
heeft over iets wat de vrouw heel graag wil hebben. Denk
aan een succesvolle zangcarrière, een salarisverhoging,
een baan als model of een plek in de sportselectie. Ook
kan geconcludeerd worden dat seksueel machtsmisbruik
vooral een mannenkwaal is. Belgisch onderzoek toonde
namelijk aan dat vrouwelijke managers hun macht
weliswaar net zo vaak misbruiken als hun mannelijke
collega’s, maar dit zich vaker uit in de vorm van roddelen,
pesterijtjes en buitensluitingen.
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Nederland
Volgens het CBS zijn er jaarlijks 100.000 slachtoffers van
aanranding, verkrachting en/of misbruik. Hiervan is 90%
vrouw en 10% man. Wanneer fysieke seksuele intimidatie
zoals ongewenste aanrakingen worden meegeteld ligt het
aantal slachtoffers nog veel hoger. 3% van de bevolking
van 16 jaar of ouder (470 duizend personen) zei in de
afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest te zijn van
enige vorm van fysiek seksueel geweld. Bij minstens 185
duizend personen kwam seksueel geweld structureel
voor.
Tot een tijdje geleden was verkrachting alleen strafbaar
als er sprake was van (dreiging met) dwang of geweld.
Hiervoor moet bijvoorbeeld bij het slachtoffer fysiek letsel
worden aangetoond, of worden aangetoond dat hij of zij
zich heeft verzet. Dit is vaak echter lastig te bewijzen,
terwijl de seks weldegelijk ongewenst was. In het nieuwe
wetsvoorstel komt er een nieuw delict bij; seks tegen de
wil. Dit houdt -kortgezegd- in dat de seksuele handeling
strafbaar wordt als de vermoedelijke pleger zich opdrong
terwijl hij had kunnen weten dat de seks tegen de wil van
de ander was.
Juridisch
Acht van de tien zedenzaken uit 2021 hebben tot een
veroordeling geleid, zo blijkt uit cijfers van het WODC.
Dit is een aanzienlijk succespercentage, zeker wanneer
je het vergelijkt met cijfers van andere rechtsgebieden.
Wanneer je echter de cijfers afzet tegen het aantal
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slachtoffers dat het CBS aangeeft, is het een fractie
hiervan. Het zijn ongeveer 1000 veroordelingen, tegenover
100.000 slachtoffers. Dit komt toch voornamelijk doordat
een groot deel van de slachtoffers geen aangifte wil
doen. Iva Bicanic, directeur van het Centrum Seksueel
Geweld schat dat wereldwijd een kleine 10% van de
zedenslachtoffers aangifte doet. Ook niet elke vorm
van misbruik is voldoende te bewijzen of van voldoende
gewicht om tot een veroordeling te leiden. Slachtoffers
willen bovendien in een groot deel van de gevallen niet
persé dat de dader gestraft wordt omdat ze diegene goed
kennen. Ze willen vooral dat het misbruik stopt zodat ze
door kunnen met hun leven.
Conclusie
De samenleving -en rechtspraak- lijkt langzaamaan te
leren van alle grensoverschrijdende situaties de afgelopen
jaren, maar toch blijft de vraag hangen waarom het in
onze -steeds meer geëmancipeerde- samenleving nog
steeds zo vaak gebeurt. Hier is geen eenduidig antwoord
op te geven. Wel duidelijk is dat mannen van nature
geneigd zijn zoveel mogelijk macht te verzamelen. En
dat mannen met macht dan weer meer naar seksueel
misbruik neigen dan hun vrouwelijke collega’s. Om alle
mannen over een kam te scheren gaat natuurlijk veel
te ver, maar wie zoekt naar voorbeelden van seksuele
intimidatie, moet echt bij het alfamannetje zijn. En of dat
nou een directeur, leraar, regisseur of the Voice coach
is: als ze geen macht over de vrouwen in kwestie hadden
gehad, hadden ze het allemaal niet gedurfd.

JURIST in BEDRIJF

Werken bij CMS
Studeer je Nederlands, Notarieel of Fiscaal recht en ben je
klaar om je opgedane kennis in de praktijk toe te passen?
Maak dan kennis met CMS! CMS is één van de grootste
advocatenkantoren ter wereld met meer dan 70 kantoren in
ruim 40 landen. In Nederland werken circa 150 bevlogen
advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Ons kantoor
mag groot zijn, maar grootspraak is ons vreemd. Wij zijn altijd
nuchter gebleven want we weten wat ons te doen staat: onze
cliënten helpen, met veelal complexe vraagstukken. Wij
helpen hen bij het realiseren van hun ambities en dat doen
we ook voor jou!

Advocaat-stage
Wanneer je als advocaat-stagiaire bij CMS aan de slag gaat,
wordt
jou naast de Beroepsopleiding het interne
opleidingscurriculum van CMS aangeboden wat met name
gericht is op presentatie-, pitch-, commerciële en persoonlijke
vaardigheden. Door de verschillende ervaringsjaren heen zal
hier aandacht aan worden
geschonken. Tijdens de
Beroepsopleiding geven wij ruimte aan jouw persoonlijke rol
en ervaring als advocaat-stagiaire bij CMS. Daarnaast komen
onder andere de presentatievaardigheden aan bod en één
ding is zeker, daar wil jij bij zijn!
CMS Career Challenge

Toren, hoog. Ivoor, nee
Je vindt ons in een van de torens aan de Zuidas, maar een
ivoren toren kun je dat niet noemen. Ondanks dat we een
groot, internationaal kantoor zijn en mooie cliënten bedienen,
blijven we een informeel kantoor zonder pretentie. Wij zijn
nuchter, professioneel, toegankelijk, samenwerkingsgericht
en gedreven door passie voor ons vak.
Changing the face of law
In een wereld waar alles continu in ontwikkeling is, kijken wij
naar de toekomst. Wij anticiperen op mogelijke uitdagingen,
versnellen waar nodig en ontwikkelen innovatieve en
duurzame oplossingen voor onze cliënten. Zo hebben wij
voor de verschillende juridische behoeften van onze cliënten
Legal Tech Tools gecreëerd. Daarnaast zetten we onze
kennis en expertise ook in op maatschappelijk vlak voor
onder andere Pro Bono Connect.

Ieder jaar organiseren wij onze driedaagse business course,
de CMS Career Challenge. Een uitgelezen kans om álle
praktijkgroepen van CMS te leren kennen, ons prachtige
kantoor aan de Amsterdamse Zuidas te bekijken, de
dynamiek van een internationaal kantoor te ervaren, jouw
kennis en vaardigheden te toetsen en onze kantoorgenoten
op een informele manier te leren kennen! Wil je CMS beter
leren kennen, meer vorm geven aan je carrière en een inkijkje
krijgen in de advocatuur? Dan is de CMS Career Challenge
iets voor jou!
Ga jij samen met ons de toekomst aan?
Wil jij meer informatie over wat CMS voor jou kan betekenen
of ben je geïnteresseerd in het lopen van een student-stage,
onze business course de CMS Career Challenge of wil je
solliciteren? Kijk dan op CMS | Werken bij CMS | Nederland
of neem contact op met een van onze recruiters!

Jamie-Lee van der Meer
Campus Recruiter
T jamielee.vandermeer@cms-dsb.com
E +31 6 49 97 37 15

Student-stage
Tijdens een student-stage bij CMS krijg je een goed beeld van
onze dagelijkse praktijk, onze mensen en ons kantoor. In
korte tijd leer je de dagelijkse praktijk van onze juristen
kennen. Je wordt onderdeel van een sectie en we betrekken
je bij zoveel mogelijk zaken. Een stage duurt acht weken,
waarbij je fulltime werkzaam bent. De vergoeding bedraagt
1500 euro. Ook komt
CMS tegemoet in de
huisvestingskosten voor studenten die van ver moeten
komen.

Serena Steehouwer
Campus Recruiter
T serena.steehouwer@cms-dsb.com
E +31 6 21 61 72 17

Sophie Lourens
Corporate Recruiter
T sophie.lourens@cms-dsb.com
E +31 6 27 24 76 77

Groeten uit

California		

Kun je iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Femke van der Drift, 20 jaar oud en ik heb
net mijn semester abroad afgerond aan de University of
California, Berkeley. In Maastricht volg ik de opleiding
University College Maastricht (Liberal Arts & Sciences)
waar ik focus op International Relations en Media. Mijn
passie ligt bij internationale politiek en mijn major aan UC
Berkeley was dan ook een combi van Global Studies en
Anthropology.
Waarom heb je voor Berkeley (Californië) gekozen?
Ik wilde zoveel mogelijk uit mijn semester abroad halen en
keek er al naar uit voordat ik überhaupt aangenomen was
bij UCM. UC Berkeley is de nummer 1 publieke universiteit
in de wereld dus dit was een ongelofelijke kans. Ik had
nooit durven dromen dat ik ooit aan zo’n goede universiteit
zou mogen studeren, dus toen de kans zich aan mij
presenteerde moest ik er wel voor gaan. Ik had al mijn
hoop op de University of California gezet, wat bestaat uit 10
campussen. Amerika was mijn eerste keus, puur omdat ik
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weet dat ik het zonder uitwisselingsprogramma nooit zou
kunnen betalen om daar te studeren (via UCM hoefde ik
alleen de Maastrichtse tuition fee te betalen ;)). Daarboven
op kwam dat UC Berkeley en UCLA opties waren voor mijn
uitwisseling (wat altijd al een droom was voor mij). Beide
universiteiten hebben zo’n ontzettend goede reputatie in
de academische wereld dat ik heel erg nieuwsgierig was
naar hoe het daar zou zijn. Het is bizar dat ik nu les heb
gehad van professors die boeken schrijven die ik moet
lezen op UCM. Ook is California natuurlijk een geweldige
plek om te zijn. Berkeley is maar 30 minuten van San
Francisco vandaan en je bent omringt met de mooiste
national parks.
Hoe is het onderwijssysteem daar? Waarin verschilt dit
van Maastricht?
UCM heeft natuurlijk al een heel ander systeem dan
andere studies in Maastricht gezien ik al mijn vakken zelf
mag kiezen en zo mijn eigen curriculum kan vormen.
Hierdoor was het erg overlappend met het Amerikaanse

JURIST in BEDRIJF

Ook was het bijna onmogelijk om vrienden te maken in je
les. De Amerikanen kwamen echt naar de les om te leren
en totaal niet om te socializen. In het begin probeerde
ik het wel eens maar het was nooit succesvol. Hierdoor
kwam ik wel terecht in een soort Europese bubbel
van I-House en heb ik dus niet heel veel van de echte
Amerikaanse cultuur meegekregen. De schoolspirit is
echt heel sterk en dat vond ik ook bijzonder. Iedereen is zo
ontzettend trots om op Berkeley te zitten dat ze de merch
kleren geen seconde uit zullen doen. Amerikanen zijn
ook zeker een stuk nationalistischer en ontzettend trots
op hun land op een manier die je niet vaak ziet in Europa.
Ze zijn vaak ook wel onder de indruk van Europeanen en
behandelen je bijna als iets exotisch.

Liberal Arts & Sciences systeem wat gevolgd wordt
door bijna alle universiteiten en verschilde het eigenlijk
niet zo van mijn specifieke studie in Maastricht. Vooral
de Global Studies major is relatief gezien erg klein,
waardoor mijn klassen ook niet vaak meer dan 40 mensen
hadden in 1 lecture. UCM heeft altijd 12 tot 15 studenten
in de discussie tutorials, dus het was wel iets voller op
Berkeley. Gek genoeg was het grootste verschil dat je
veel makkelijker hoge cijfers kon halen op Berkeley dan
op UCM. Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar UC
Berkeley was een GPA-booster voor me. UC Berkeley
wordt altijd als een universiteit van hoog niveau gezien, en
ik was ook ontzettend geïntimideerd voordat ik ging, maar
eerlijk gezegd gaat dat vooral om de selectieprocedure.
De werkdruk was zeker een stuk lager dan op UCM. De
examens zijn veel minder gefocust op inzicht en veel meer
op stampen. Een van mijn examens was bijvoorbeeld de
provincies van China en India leren en dat was 20% van
mijn cijfer. In Maastricht zou dat nooit zoveel procent
meetellen, als het überhaupt al een examen zou zijn.
Hoe ziet een gemiddelde week er voor jou uit?
Ik had een stuk minder uren dan op UCM en de werkdruk
was ook lager, dus ik had veel meer vrije tijd dan ik
gewend was. Ik had nu bijvoorbeeld vrijdagen helemaal
vrij en op maandag alleen 1 les om 19.00 (lekker lang
weekend). Eerlijk, ik ging elke donderdag uit naar de clubs
in Berkeley of de “frat parties” die vergelijkbaar zijn met de
Nederlandse disputen. De dorm waar ik in woon zit in de
straat van alle fraternities en sororities waardoor we daar
wel veel vrienden hadden gemaakt. In het weekend ging
ik vaak naar San Francisco (maar een half uurtje met de
bus) of we huurden een auto en gingen naar Santa Cruz.
In Maastricht roeide ik altijd bij de roeivereniging MSRV
Saurus en ik probeerde het wel bij te houden in Berkeley
maar dit was niet makkelijk gezien de roeivereniging
moeilijk te bereiken was (publieke transport is totaal niet
te vertrouwen hier, vaak komt de bus gewoon niet opdagen
en dan sta je daar in de kou).

Wat vind je het allergaafste van studeren in Amerika?
Ik had de geweldige beslissing gemaakt om in Berkeley’s
International House (I-House) te gaan wonen en dit heeft
echt heel veel toegevoegd aan mijn sociale leven. Het gaf
mij ook de Amerikaanse “dorm experience” maar samen
met andere exchange studenten van over de hele wereld.
Rondlopen in I-House was in het begin al leuk genoeg
en naar de dining hall was echt een samenkomst van
ontelbaar veel culturen. Ook heb ik nu net de national
parks in California ervaren en dat was echt iets heel
bijzonders. Ik zou echt met liefde elk weekend daar
naartoe kunnen gaan als ik rijker was.
Wat zijn je plannen voor de rest van dit college jaar?
UC Berkeley is echt een Universiteit met eindeloze
kansen, dus ik besloot om daar grondig gebruik van te
maken. Meteen na mijn semester ben ik voor US Senator
Dianne Feinstein stage gaan lopen in haar kantoor in
San Francisco. Daarnaast heb ik een baantje opgepakt
als research assistente voor een Berkeley professor
om hem te helpen met zijn boek over de Japanse
concentratiekampen in Amerika tijdens de tweede
wereldoorlog. Hierna ga ik weer terug naar Maastricht
om mijn studie af te ronden en mijn thesis te schrijven.
In Januari 2023 ben ik dan klaar en wil ik een stage lopen
aan de ambassade in Madrid.

Waarin vind je de Amerikaanse cultuur verschillen van
de Nederlandse?
Berkeley en San Francisco zijn best gevaarlijke steden
waardoor ik me wel onveiliger voelde dan in Maastricht.
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INTERVIEW : ROEL KERCKHOFFS
Door: Noa Putzeist en Quincy Messelaar

Introductie
Roel Kerckhoffs is geboren in het Limburgse Geulle
vlakbij Maastricht. Na het afronden van het gymnasium
is hij in 1988 begonnen met zijn studie belastingrecht
aan Tilburg University. Na zijn afstuderen is hij aan de
slag gegaan bij een belastingadvieskantoor. De naam
van het kantoor is inmiddels een aantal keer veranderd,
maar vandaag de dag kennen mensen het als “Meijburg
& Co”. Na een aantal jaren bij dit advieskantoor stapt
het team waarvan hij deel uitmaakte over naar een
advocatenkantoor. Dat kantoor wilde ook de fiscale
praktijk ontwikkelen. Hem werd toen gevraagd om ook
advocaat te worden. Daartoe moest hij wel het civiel effect
halen (strafrecht en burgerlijke procesrecht). Die vakken
heeft behaald aan de Universiteit van Leiden. Aanvankelijk
heeft dit voor weinig verandering gezorgd in de praktijk.
De dagelijkse activiteiten bleven vooral bestaan uit
advieswerk. Om het ‘echte’ fiscale advocatenvak te leren
heeft eind 1994 de overstap gemaakt naar Hertoghs
advocaten. Na verloop van tijd is hij bij ditzelfde kantoor
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ook partner geworden. Zijn loopbaan bij dit kantoor heeft
maar liefst 27 jaar geduurd. In deze tijd heeft Kerckhoffs
een hoop ervaring opgedaan en een hoop jonge mensen
kunnen opleiden. Dezelfde jonge mensen hebben zich
inmiddels omhoog kunnen werken en een enkeling is
zelfs partner geworden. Natuurlijk geeft dit een gevoel
van trots, maar tegelijkertijd heeft het er toch voor
gezorgd dat hij langzamerhand steeds vaker achter zijn
bureau te vinden was in plaats van in de rechtszaal.
Dit heeft ervoor gezorgd dat de behoefte om verder
te kijken ontstond, met je voeten in de modder staan
door te pleiten in de rechtszaal werd door Kerckhoffs
toch als vele malen leuker ervaren. Uiteindelijk is de
knoop doorgehakt en kan Kerckhoffs terrecht met trots
terug kijken op een lange periode vol met verschillende
verhalen. Hier eindigt het verhaal echter niet: toen de
kans gepresenteerd werd om Officier van Justitie te
worden, kon hier natuurlijk geen nee tegen gezegd
worden.
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Heeft u in uw studietijd veel tijd besteedt aan extra
curriculaire activiteiten?
Tijdens zijn studententijd in Tilburg is Kerckhoffs
actief geweest bij verschillende organisaties. Zo is
hij lid geweest van Studentenvereniging Sint Olof,
de medezeggenschapsraad van de universiteit en
lid van de Fiscale studievereniging De Smeetskring
van de fiscale faculteit. Binnen deze studievereniging
heeft hij samen met zijn commissie het bekende LOF
congres georganiseerd. Dit heeft niet alleen gezorgd
voor leuke praktijkervaring in een vroeg stadium.
Het heeft er tevens voor gezorgd dat Kerckhoffs zijn
eerste baan heeft gevonden. Een van de sprekers
van dit congres was namelijk werkzaam bij het
belastingadvieskantoor en nodigde hem uit voor een
studentstage. Dit was opmerkelijk omdat hij eerder al
een sollicitatie had ingediend bij de belastingdienst en
zelfs was aangenomen! Toen het stageaanbod van het
advieskantoor zich presenteerde, is deze benoeming snel
de prullenbak in verdwenen.
Waarom zou je advocaat moeten worden en waarom
zeker niet?
Zoals gezegd zijn er wezenlijke verschillen tussen de
adviespraktijk en de advocatenpraktijk. Deze verschillen
verwateren echter wel door verloop van tijd. Vroeger
was het bijvoorbeeld zo dat zaken in de advocatuur vaak
van relatief korte duur waren terwijl de adviespraktijk
langdurige relaties kende met verschillende cliënten. In
dit opzicht kent de advocatuur wat meer afwisseling en
een grote variëteit van afwisselende cliënten. Vandaag
de dag is het echter zo dat ook strafzaken acht, negen
zelfs tien jaar kunnen duren. Dat is meer dan genoeg tijd
om een goede relatie met je cliënt op te bouwen. Aldus
is volgens Kerckhoffs het fijne aan het zijn van adviseur
dat je gedurende een lange periode contact hebt met je
cliënten. Dit is in de advocatuur toch anders omdat je als
advocaat toch vaak van zaak tot zaak werkt.
Een ander verschil is gelegen in het behartigen van
belangen. Als advocaat ga je vol voor de belangen van je
cliënt. Dit betekent dat je bij een zaak vooral kijkt naar
hoe je iets zo voordelig mogelijk voor je cliënt kan maken
en hiervoor ook alles uit de kast trekt. Als adviseur (zeker
vandaag de dag) is dit toch anders. Compliance is een
aanzienlijk deel van je werk geworden. Natuurlijk kan je
een agressieve structuur bedenken om de belastingdruk
voor je cliënt te verlagen, maar je moet je toch afvragen
of dit wenselijk is. Niet alleen binnen de geldende
werk- en regelgeving maar ook binnen de actuele
maatschappelijke opvattingen.
Dit kan je als iets negatiefs zien en misschien heeft
menig adviseur er ook wel zo een bepaalde periode
naar gekeken. Inmiddels heeft hij toch een wat meer
genuanceerde blik jegens deze ontwikkeling gekregen.
Het past bij de huidige generatie om breder én verder te
denken dan slechts alleen het financiële belang van je
cliënt.
De maatschappelijke kijk op zaken is veranderd,

Maatschappelijk verantwoord onderneming is een
begrip geworden dat niet meer weg te slaan is in het
bedrijfsleven. Als adviseur speel je hier natuurlijk ook
een rol in. Bedrijven verwachten inmiddels ook dat je niet
alleen helpt met de fiscale wetgeving, maar een bedrijf
bijvoorbeeld ook behoedt voor eventuele naamschade.

“

Het kantoor (of het werk van het

kantoor) was fantastisch, alleen de rol van
Kerckhoffs binnen dit kantoor veranderde
door verloop van tijd.
Het is puur toeval dat Officier van Justitie
de volgende stap is in de carrière van
Kerckhoffs.
Wat heeft u bewogen om de switch te maken?
Het fiscale vak heb ik altijd enorm leuk gevonden.
Vandaag de dag volg ik de vakliteratuur nog steeds met
buitengewoon veel belangstelling. Fiscale problemen
behandelen was iets waar ik altijd veel plezier uit haalde
en pleiten in de rechtszaal is iets waar ik veel voldoening
uit kon halen. Wanneer je echter een lange tijd op een
plek actief bent, komen er nieuwe generaties voorbij.
Zodra deze mensen opgeleid zijn, zullen zij ook steeds
meer zaken zelf behandelen. Het ongewenste neveneffect
is toch dat je als oudere advocaat langzamerhand steeds
minder tijd in de rechtszaal doorbrengt. Het Openbaar
Ministerie bood mij de kans om weer echt de dossiers
zelf te behandelen in plaats van het managen, terwijl
andere mensen dit voor het kantoor deden. In de korte
tijd dat Kerckhoffs actief is bij het OM heeft hij deze kans
ook zeker gekregen. De beweegreden is louter terug te
voeren naar de aard van het werk. Het kantoor (of het
werk van het kantoor) was fantastisch, alleen de rol van
Kerckhoffs binnen dit kantoor veranderde door verloop
van tijd.
Het is puur toeval dat Officier van Justitie de volgende
stap is in de carrière van Kerckhoffs. Net als dat het
puur toeval was dat hij door het organiseren van een
congres een stagemogelijkheid kreeg. Soms is het een
kwestie van het zijn op de juiste plaats op het juiste
moment. Natuurlijk heb je na 30 jaar in de advocatuur/
adviespraktijk een luxe positie. Je bent nu eenmaal wat
minder afhankelijk, waardoor je gerust een sprong in het
diepe kan wagen. Het is natuurlijk prettig als dit loont.
Bent u een betere Officier van Justitie door uw
advocatenervaring?
Uiteraard! De ervaring zorgt ervoor dat je je beter kan
verplaatsen in een dossier. Zo kan je bijvoorbeeld van
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Aan de andere kant begrijpt Kerckhoffs zeker waarom
advocaten doen wat ze doen. Het is hun werk om de
geloofwaardigheid van bepaalde documenten in twijfel
te stellen. Dit hoeft men niet te zien als een aanval op
iemand zijn integriteit, dit is nu eenmaal de verhouding
die altijd aanwezig is geweest tussen het OM en de
advocaten.

tevoren goed inschatten waar of wat een advocaat gaat
aanvoeren en dus tijdig een verweer voorbereiden.
Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat je op tijd kan inzien
dat een advocaat in een bepaald scenario gelijk heeft.
Kerckhoffs hoopt dat hij een officier van justitie is/wordt
die een zaak niet onnodig lang gaat rekken. Je hoeft
een zaak niet te vervolgen wanneer er niet voldoende
bewijs aanwezig is. De ervaring zorgt er tevens voor dat
je toch professioneel wat gemakkelijker communiceert
met de advocaten in de zaal. Dit kan zijn omdat je de
mensen reeds kent van eerdere zaken, maar het feit dat
Kerckhoffs ooit in hun schoenen heeft gestaan, is dan
toch ook zeker van toegevoegde waarde.
Heeft de overstap ervoor gezorgd dat u meer respect
heeft voor het Openbaar Ministerie?
Natuurlijk is dit respect altijd aanwezig geweest. In de
advocatentijd van Kerckhoffs heeft hij zelden of nooit
persoonlijk een conflict gehad met een Officier van
justitie of andere personen. Natuurlijk heeft een advocaat
de taak om kritisch te zijn en bepaalde zaken constant
te bevragen en te betwisten. Kerckhoffs geeft toe dat hij
nu merkt dat het OM veel zorgvuldiger werk verricht dan
dat hij aanvankelijk vermoedde. Voorheen kon hij wel
eens het gevoel krijgen dat er achteloos werd omgegaan
met bepaalde zaken, daar kijkt hij nu wel degelijk anders
tegenaan.
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Is er een zaak waar u het meest trots op bent?
Door de jaren heen zijn er veel verschillende
zaken geweest. Een zaak die er toch uitsprint
heeft betrekking op een boete die was opgelegd
aan een belastingadvieskantoor. Het ging om een
medepleegboete (een boete die je kan ontvangen, als
je als medepleger/medeplichtige hebt geholpen bij het
indienen van een onjuiste aangifte). Er was sprake van
een Offshore structuur waarbij een lucratief belang
zou zijn ondergebracht. De belastingdienst was van
mening dat er sprake was van fraude en besloot
om een boete aan de adviseur op te leggen wegens
het opzettelijk indienen van een onjuiste aangifte.
Niet alleen de belastingplichtige ontving deze boete,
maar ook het advieskantoor als medepleger. In de
wetgevingsgeschiedenis van de medepleegboete is te
vinden dat de inspecteur een dergelijke boete alleen kan
opleggen als hij de toestemming van het ministerie heeft
verkregen. Vanaf de allereerste seconde heeft Kerckhoffs
alle stukken verzocht waardoor hij kon zien of inderdaad
de juiste procedure is gevolgd. Inmiddels heeft ook het
Gerechtshof beslist dat de inspecteur op valse gronden
de toestemming van het ministerie heeft gekregen.
De boete is derhalve ook vernietigd. Dit is slechts één
voorbeeld van de talloze zaken die Kerckhoffs heeft
behandeld. Veel zijn er in de rechtbank geëindigd maar
een groot aandeel door middel van schikkingen. Deze
zaken hebben dan ook niet de fiscale publiciteit behaald.
Vergis je niet: bij een schikking, krijg je nog steeds de
kans om de blaren op de tong te pleiten. Pleiten in de
zittingszaal is een bijzonder ervaring, maar pleiten
tijdens een schikkingsonderhandeling is een andere tak
van sport die misschien wel minstens zo leuk is.
Wat zou u studenten vandaag de dag willen meegeven?
Een advies: Plan niet te veel en laat het lekker op je
afkomen. Experimenteer en pieker niet te veel over wat
je gaat doen als je straks op de arbeidsmarkt komt.
Begin gewoon en je merkt vanzelf wat er op je pad
komt. Oriënteer je zo breed mogelijk tijdens je studie,
maar probeer vooral plezier te hebben. Misschien nog
belangrijker: probeer plezier in het vak te krijgen. Het
recht lijkt wellicht droge stof in het begin, maar je leert
het toch te waarderen door bijvoorbeeld stage te lopen of
simpelweg met mensen uit de praktijk te praten. Maak
het niet te ingewikkeld voor jezelf: je bent jong, blijft ook
vooral jong en onbezonnen!
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We, the people.
By: Dirk Fransen

“

The Netherlands
is not what it
used to be.

To many people, it won’t even be a question anymore: The Netherlands is not what it used to be. The norms and rules for
behaviour in the Netherlands today look quite different from what they did 30, 20 and in some cases even 10 years ago.
In many ways, The Netherlands is a more open, tolerant, free and inclusive society than the good old years where people
seem to refer to, affording far wider latitude for expression, sexual behaviour and occupational pursuits. However, current
developments surrounding the rise of populism and the increase in political distrust has revealed the likelihood of a
hardened society.
As the introduction gives to show, this article will try to
explicate the most relevant questions concerning the
alleged toughening of our society’s norm and rules.
Starting with the rather obvious question whether it is even
proven that our norms have changed over the course of
the years and if so, what the possible cause of that change
could be. I’d like to point out some plausible indicators
of this ‘toughened society’, as concrete numbers on this
subject are not freely available or non-existent. According
to SIRE, the Dutch foundation focused on societal issues,
the hardening of the Dutch society is characterized by a
more egocentric stance by the Dutch population, stating
that this behavior most often shows in the public sphere,
think of verbal and non-verbal aggression in traffic
situations and aggressive remarks towards people acting
out of their function. SIRE brings forward that in 2019, 8
percent of public transport employees experienced acts
of aggression towards themselves and other passengers.
Reports made by SIRE also tracked the use of excessive
swearwords in the online sphere, such as tweets, where
they pinned Dutch swearwords to analyze aggression
in online communication. Results showed a significant
increase in explicit and offensive remarks on twitter
compared to previous years. 				

Aside from their view on what ‘toughening’ entails, there
are multiple ways to show that egocentric behavior in the
public sphere has increased within society. A fair point that
has been made by Andrée van Es (GroenLinks, diversity),
stating that societal debates have become more direct,
more explicit, maybe even more honest due to the notion
that people feel like they have the right to say what they
think and therefore, they should. The example that she
brings forward, is the long-lasting debate on the socialeconomic status of the Dutch Moroccan youths connected
with criminal activity and radicalization. Back in the ‘days’,
referring to society before the rise of the first populist
parties in the 00’s, society would have had a more critical
attitude to directly pointing towards Dutch Moroccan
youths in social debates. However nowadays, people tend
to directly want to ventilate their perspective, vision and
opinion. Not to forget the personal problems people tend
to have when they disagree with one another. It seems that
our toughened society goes hand in hand with polarization
of the multiple political spectrums wherein people create
their own sense of morality. 		
Probable causes of the changing norms and values
are difficult to determine, however there are a few
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developments within society that aside from their benefits,
give room for an increased sense of the “I” instead of
“We”. One of which is the disappearance of the church as
normative: in the times of pillarization, everyone belonged
to a group that imposed norms of behavior and imposed
sanctions if they were violated. The disappearance of this
has not yet resulted in an alternative that imposes similar
standards. Increasing pressure to perform and stress;
people are busy and have no time to wait and pay attention
for someone else’s opinions and perspectives. Increasing
individuality and winner/loser society; in which the winners
do everything they can to stay with the winners. Winners
have less and less compassion for losers and those who fail
in this rat race. And finally, the factor that makes sure that
no one can escape from the fire, the increased anonymity
that is offered within society itself as well as online.
Especially in the online sphere there has been an overall
increase of death threats addresses to public figures due to
the sense of inviolability behind one’s keyboard.
In order not to think too dark and bring some positivism in
this article, the counter argument of all that I have stated
above are the most recent developments in our economy:
The sharing economy. A sharing economy is defined as an
economic system in which assets and services are shared
between private individuals, therefore a system that is
largely based on trust in others. Of course, in a shared
economy there are enough in-built enforcement measures
to safeguard this feeling of trust. Think of Lime bikes and
Felix scooters, these may be part of the shared economy
but there are enough safeguards to ensure that they won’t
get stolen or misused by someone with wrong intentions.
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At least I can’t think of any possible strategy of getting away
with a stolen shared economy asset. 				

“

It seems that our toughened society

goes hand in hand with polarization of the
multiple political spectrums wherein people
create their own sense of morality.
Without becoming too cynical, I’d like to point out why this
point has been less relevant for analyzing the indicators of a
hardening society. The idea that developments in economy
do not always collide with the developments of society is
not new on itself. A sharing economy does not mean that
the users of the products trust other users of the same
product, but it largely entails that the developer of the
products has enough trust in itself to make product sharing
available. Besides, a decrease in collective trust in society,
a large characteristic of a hardened society has a larger
effect. Namely the fact that the toughened society does not
only affect the way in which individuals interact with one
another, but it also flows down on our elected officials, the
parliament and eventually the system in which we live. 		
							
The tone of current political debates is allegedly heavily
affected by the shift of norms and values. It occurs ever
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more that members of the parliament use verbal assault
or offensive remarks in political debates in order to get
their point across or show their force in order to impress
the electorate. In a national survey of 40,000 voters, half
indicated that, according to them, the debates in the
parliament had indeed become too rough. Four in ten
participants also noticed this in the political discussions
around them. The parliament is the representative body
issued with reflecting society, so if you see a reflection
of societal behavior in their debates, you should not be
surprised. Politicians do not exist for themselves, but as
representatives of the people. When their supporters have
a certain way of speaking, they will use it to shorten the
distance between them and the public. What makes this
development dangerous is when the same aggressive
tendencies show in their practical tasks; lawmaking.
When lawmakers include the changing norms and
values in the parliament, what effect does that have on
the government policy? Mathieu Segers, Professor of
Contemporary European History and European Integration
at Maastricht University, has expressed his concerns on
the plausible effect of this development, stating that it
results in a government and executive power which is
merely focused on the outcome, instead of gaining effective
knowledge on the roots of the problem. This to increase
the trust in the political individual, the party and in politics
over-all. Politicians seem to want to act immediately
and ask questions later, resulting in a more inconsistent
government policy. 				
A risky example, neverless a risk that I’m willing to take,
is the child benefits scandal. A short travel back in time,
to April 2013, when the Bulgarian fraud became known to
the public through the TV-broadcast of Brandpunt. In the
documentary, residents of the Bulgarian village of Ivanski
stood by a donkey cart full of white and blue envelopes
to tell them that they were receiving benefits from the
Netherlands. The broadcast sparked a stir in the press and
politics. The then State Secretary Frans Weekers (VVD) was
accused by the parliament of being lax in the fight against
fraud. Minister Pieter Omtzigt, yes, the same minister that
eventually unruffled the affair, even submitted a motion of
no confidence against Weekers. An anti-fraud law followed,
with which 25 million euros was invested in control
capacity at the benefits department of the Tax Authorities.
An amount that had to pay for itself through reduced
allowances. “The good will suffer for the bad,” Weekers
warned the parliament. Now, 9 years later, we know that
Weekers was right, as this policy change, resulting out of
public outrage on a quite limited issue, had created one
of the largest political scandals of the decades, if not the
largest. 								
		
The child benefit affaire is yet to be examined in the coming
years to get a full grasp on all details, issues and long-term
consequences. But one may emphasize on the role that
societal change has played in initiating the policy change
as reaction to the Bulgarian fraud case. In a way, the 2009
policy change reflects on what Mathieu Segers formerly
said on the course of the Dutch government, as it is mainly
concerned with the effective outcome of the policy, in this
case; minimizing the potential fraud cases, instead of truly
deepening knowledge on the questions that arise to create

a sound non-discriminatory policy. One may argue that the
reaction of the press and the parliament in 2009 express
the effects of a hardened society on government policy
because the outrage has led to an increased pressure on
lawmakers to bring the fraudulent activities to a halt and
to prevent it from happening in the future. The direct effect
of the public outrage; policy change, the indirect effect;
a political un-democratic scandal. This does not take the
guilt of the lawmakers that were involved away, but it does
present the negative effects of social hardening. 			
		

“

The direct effect of the public outrage;
policy change, the indirect effect;
a political un-democratic scandal.

One may argue that a hardened society characterized by
more direct expression holds democratic value as a vocal
society also entails that a larger part of the public opinion
is heard. However, social hardening is largely characterized
by negative individualistic thoughts that do not effectively
contribute to governance based on the collective bettering
of society. Resulting in a government resignation,
thousands of households in long term financial misère
and a wider distrust in politics by the Dutch electorate.
Eventually the immediate call for a no-tolerance approach
towards potential fraud cases has had a wider impact on
society than the initial Bulgarian fraud case itself. 			
					
It remains a difficult task to overcome and tackle the
hardening of social and political debates. Recently, small
steps have been taken in the Dutch parliament to limit
the amount of insulting and aggressive remarks within
political debates. Chamber chairman Bergkamp wrote a
memorandum about the hardening of debates in February
after talks with all political parties. In general, most parties
believe that the President of the House should be allowed
to intervene a little more often, although freedom of
expression should not be endangered. Bergkamp agrees.
“Free speech has nothing to do with insulting people,” she
said. “It is precisely the insulting of people or those social
media videos of parties about certain Ministers that stifle
free speech. Ministers sometimes indicate that they no
longer dare to say certain things.” This step will merely
mark the beginning of potential change, as many political
and social scientists will argue. For the parliament to
function decently in bettering the country, we as society,
have a role to play in overcoming this issue. Social
hardening is our problem and therefore, our responsibility.
If only people would try to make some more room of
another and take their time to replace themselves in
someone else’s position, we would be able to have e decent
conversation and eventually, a more reliable government to
listen to.							
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Trial By Media
Marco B: Een nieuwe Lucia de B?
Door: Quincy Messelaar

Een tijdje geleden werd je overspoeld door nieuwsberichten over het Nederlandse televisieprogramma The Voice of
Holland. In het medialandschap is veel ophef ontstaan in het bijzonder omtrent een aantal bekende individuen. Inmiddels
zijn er vijf aangiftes van strafbare zedendelicten ingediend tegen de verschillende personen die betrokken waren bij
de talentenjacht. Tevens zijn er twintig meldingen gemaakt over mogelijk seksueel overschrijdend gedrag door deze
medewerkers van het televisieprogramma. In dit artikel wordt geen voorspelling gemaakt over een mogelijke uitkomst
van deze zaken, maar wordt er stilgestaan bij de neveneffecten van het medialandschap bij dergelijke aantijgingen.
Marco Borsato is ongetwijfeld de bekendste Nederlander die bij deze mediarel is betrokken. Ongeacht de uitkomst van
het onderzoek naar de genoemde aangiftes en meldingen staat vast dat Marco Borsato al behoorlijke imagoschade
heeft opgelopen. Er dient nog eens benadrukt te worden dat de vraag of deze schade al dan niet terecht is, in dit artikel
niet centraal staat. In dit artikel wordt louter gekeken naar wat de invloed is van grootschalige media-aandacht bij
verschillende spraakmakende rechtszaken.
In 2003 heeft zich de bekendste justitiële dwaling
voorgedaan van de Nederlandse rechtsgeschiedenis. Er
kan gesteld worden dat deze dwaling een (in)direct gevolg
was van de grootschalige media-aandacht ten tijde van
de verdenking. Het betreft de rechtszaak van de destijds
Nederlands verpleegkundige: Lucia de Berk (beter bekend
als Lucia de B). Anders dan Marco Borsato was zij voor de
beschuldiging nog geen bekend persoon. Dit is drastisch
veranderd door de onderstaande gebeurtenis. Gesteld
kan worden dat Lucia de B zich door de beschuldiging
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én veroordeling de bekendste verpleegkundige van
Nederland mag noemen. Het proces waarin Lucia de B
werd verdacht van verschillende moorden is ontstaan in
2001. In dit jaar was ze verpleegkundige in het Juliana
Kinderziekenhuis (JKZ). De verdenking ontstond naar
aanleiding van het overlijden van een pasgeborene die
mogelijk op onnatuurlijke wijze om het leven is gekomen.
De aanwezigheid van Lucia de B ten tijde van het overlijden
werd al snel als verdacht aangemerkt. Het was een
merkwaardig gegeven dat zij opvallend vaak in de buurt
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was van sterfgevallen en reanimaties. Deze statistische
redenering staat centraal in het verhaal van Lucia de B.
Het onderzoek werd gestart doordat Lucia de B een kans
van één op zeven miljard had om dermate vaak ‘toevallig’
betrokken te zijn geweest bij een sterfgeval of een
vergelijkbaar incident. Dit verhaal werd snel opgepakt door
de media en al snel kreeg de B de bijnaam: “De Engel des
doods”. De verschillende rechters die zich over de zaak
hebben geboden, hebben hun oordeel deels gebaseerd op
de zojuist genoemde statistiek. Naast dit statisch bewijs
is er gebruik gemaakt van zogeheten ‘schakelbewijs’:
“Als er twee moorden door haar gepleegd zijn, dan is ook
aannemelijk dat de andere vijf verdachte sterfgevallen
door haar moesten zijn veroorzaakt”. In 2003 is Lucia de
B veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, omdat
de rechter het wettig en overtuigend bewezen heeft geacht
dat Lucia de B de moorden had gepleegd. Opmerkelijk
aan de zaak is dat er eigenlijk geen echt bewijs was voor
een dergelijke veroordeling. Zes en een half jaar later
werd de B vrijgesproken toen bleek dat ze inderdaad
onschuldig was. Deze rechterlijke dwaling had wellicht
voorkomen kunnen worden als de media destijds minder
tunnelvisie had gecreëerd voor de betrokken partijen. Het
is in ieder geval duidelijk dat er nooit is voldaan aan de
bewijsminimumregels die we vandaag de dag kennen.
Voor deze onterechte detentie heeft Lucia de B in 2010 ter
compensatie een schadevergoeding ontvangen ter waarde
van 45.000 euro.

“

Dit verhaal werd snel opgepakt door de

media en al snel kreeg de B de bijnaam:
“De Engel des doods”.

De zojuist genoemde beknopte samenvatting van het
proces van Lucia de B is ongetwijfeld het meest extreme
voorbeeld ooit van “trial by media”. Het is weliswaar
meer dan tien jaar geleden, dit neemt echter niet weg dat
trial by media vandaag de dag nog wel degelijk bestaat.
We gebruiken deze term voor de situaties waarbij er
tijdens (spraakmakende) rechtszaken, door toedoen
van de media, een sfeer van openbare hysterie wordt
uitgelokt die een eerlijk proces zo goed als onmogelijk
maakt. Tevens zorgt een trial by media ervoor dat de
verdachte, ongeacht de uitkomst van het proces, blijvende
reputatieschade oploopt en vaak ook, na de uitspraak,
doelwit blijft van de media. Vandaag de dag komt vrijwel
alles terecht in de (sociale) media en is de kans op een
mediaveroordeling misschien wel groter dan ooit. Het is
een opvallend gegeven dat rechtszaken veelvuldig op deze
manier in de media terechtkomen wanneer we kijken naar
het Nederlandse strafrecht. Een rechter heeft binnen de
grenzen van het Nederlandse strafrecht de bevoegdheid
om verschillende straffen op te leggen wanneer een
verdachte schuldig wordt bevonden. Deze straffen zijn
op te delen in hoofd- en bijkomende straffen. Veel van
deze straffen spreken tot de verbeelding van eenieder.
Zo heeft iedereen wel eens gehoord van straffen zoals:
gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf of de geldboete. Er is
echter een minder bekende (bijkomende) straf die minder

tot de verbeelding spreekt: “De openbaarmaking van de
rechterlijke uitspraak”. Deze straf is opgenomen in artikel
36 van het Wetboek van Strafrecht en wordt in Nederland
slechts heel sporadisch toegepast. Toepassing geschiedt
doorgaans in zaken waarbij de rechter het nodig acht
om een waarschuwing aan het publiek (of een bepaald
deel van het publiek) te geven voor de handelswijze van
bepaalde beroepsbeoefenaren. De openbaarmaking
geschiedt door een publicatie in bijvoorbeeld een dagblad,
vakblad of website waarbij de tenuitvoerlegging geschiedt
op kosten van de veroordeelde. Zoals gezegd, is dit een
straf die de rechter slechts zelden toepast. Wanneer
we kijken naar artikel 7 van het Besluit selectiecriteria
uitsprakendatabank zien we dat alle uitspraken die
worden gepubliceerd (in beginsel) dienen te worden
geanonimiseerd conform een daartoe vast te stellen
anonimiseringsrichtlijn. De achterliggende gedachte
van dit artikel is een logische: iemand publiekelijk aan
de schandpaal nagelen, is een sanctie waarover niet te
lichtzinnig mag worden gedacht en kan derhalve pas
worden uitgevoerd wanneer een rechter expliciet heeft
geoordeeld dat dit nodig is.
Het is op zijn zachts gezegd opmerkelijk dat de
bovengenoemde sanctie vandaag de dag overbodig
is geworden doordat de media de sanctie zelf zonder
controle kan uitoefenen. Het is betwistbaar of dit een
goede ontwikkeling is. Allereerst maakt de media geen
onderscheid in het publiek dat bereikt wordt, dit is anders
wanneer de publicatie zich beperkt tot een bepaald
vakblad of dagblad. Daarnaast is er niet langer een rechter
aanwezig die oordeelt of een grootschalige publicatie
überhaupt nodig is. Tot slot begint de media-aandacht
doorgaans al lang voordat er een vonnis op tafel ligt,
waardoor niet zelden iemand al door de modder wordt
gehaald voordat bekend is in welke mate dit (on)terecht is.
Natuurlijk is vrijheid van media een groot goed dat ten
alle tijden beschermd moet worden. De vraag moet echter
gesteld worden of enige terughoudendheid bij juridisch
gevoelige zaken in bepaalde zaken geboden is. Wanneer
we kijken naar het bovengenoemde voorbeeld van Lucia
de B, vraag je je toch af hoe de rechtszaak zou zijn gelopen
indien de media minder aandacht had besteed aan de zaak
alvorens er een vonnis werd gegeven door de rechter.
Bewijsmiddelen
In het Wetboek van Strafvordering kent het Nederlandse
recht een uitgebreid overzicht van bewijsregels die de
rechter kan hanteren. De bewijsregels zijn kort samen te
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vatten: In principe zijn er minimaal twee bewijsmiddelen
nodig (het strafrechtelijk bewijsminimum). Hierbij valt
te denken aan: De eigen waarneming van een rechter,
verklaringen van een verdachte, verklaringen van een
getuige, verklaringen van een deskundige of andere
schriftelijke bescheiden. De hoofdregel is: “één getuige is
géén getuige”. In feite betekent dit dat enkel een aangifte
onvoldoende is. Wanneer een aangifte wordt ondersteund
door een verklaring van een getuige kan wel al snel
voldoende bewijs opleveren voor een bewezenverklaring.
Hoeveel gewicht je aan bepaalde verklaringen kan hangen,
hangt natuurlijk altijd af van de omstandigheden van
het geval. Iemand kan pas veroordeeld worden wanneer
er wettig én overtuigend bewijs aanwezig is voor zijn
of haar schuld. Dit zijn twee verschillende onderdelen:
Wettig houdt in dat het bewijs voldoet aan de wettelijke
eisen (hierbij valt de denken aan de vraag of het bewijs
rechtsgeldig verkregen is). Overtuigend bewijs houdt
in dat de rechter persoonlijk door het aanwezig bewijs
overtuigd moet zijn dat de verdachte inderdaad schuldig
is aan de tenlastelegging. Het is de vraag in hoeverre de
media invloed heeft op deze persoonlijke overtuiging van
een rechter. We mogen hopen dat deze invloed gering is.
Ondanks dat de pers in ons land vrij én onafhankelijk is, is
het een beangstigende gedachte dat personen die dermate
ingrijpende beslissingen kunnen en soms ook moeten
nemen, beïnvloed kunnen worden door hetgeen dat in de
media gepubliceerd wordt.
Compensatie
In de bovengenoemde spraakmakende justitiële
dwaling zagen we dat Lucia de B na haar vrijspraak
een schadevergoeding ter waarde van 45 000 euro heeft
ontvangen. Deze schadevergoeding heeft zij in 2010
ontvangen van haar voormalig werkgever (Het Hagaziekenhuis). Wat zijn nu eigenlijk de (compensatie)regels
in gevallen dat de rechterlijke macht fouten maakt bij
de totstandkoming van een vonnis? Natuurlijk kent het
Nederlandse recht Hoger beroep en cassatie. Wanneer
dit echter niet mogelijk is, is de kans aanwezig dat
een partij schade lijdt door de gemaakte fouten van
de betreffende rechter. Bij wie kan je dan nog terecht:
De rechters zelf, De Nederlandse staat of moet je het
buiten de landgrenzen zoeken? De wet voorkomt dat
rechters aansprakelijk gesteld kunnen worden door
fouten die zij hebben gemaakt bij de totstandkoming van
een uitspraak. Een logische maatregel in het kader van
onafhankelijkheid van een rechter. De onafhankelijkheid
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houdt in dat niemand de rechter kan vertellen wat voor
een uitspraak hij moet doen. Dit betekent ook dat er
niemand is die hem ter verantwoording kan roepen
(behalve de Hoge Raad in hele uitzonderlijke situaties).
De Nederlandse staat kan wel degelijk aansprakelijk
gesteld worden wanneer een rechter onrechtmatig heeft
gehandeld. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad uit het
jaar 1971 is bepaald dat aansprakelijkheid van de staat
op grond van onrechtmatige rechtspraak slechts bij
hoge uitzondering toestaan is. Uit het zojuist genoemde
arrest vloeien twee voorwaarde voort: Allereerst dienen
er fundamentele rechtsbeginselen veronachtzaamd te
zijn bij de voorbereiding van de vermeend onrechtmatige
beslissing waardoor er niet langer gesproken kan worden
van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak.
Ten tweede mag tegen deze vermeend onrechtmatige
beslissing geen rechtsmiddel meer open staan of open
hebben gestaan. Dit tweede criterium is zeer omstreden,
omdat de genoemde voorwaarden cumulatief zijn (aan
beide voorwaarden moet zijn voldaan) is een vordering
tot aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige
rechtsspraak in de praktijk relatief kansloos.
Conclusie
Media-aandacht bij spraakmakende rechtszaken
is geen nieuwe ontwikkeling. Het is echter wel een
opvallende ontwikkeling dat er vandaag de dag meer
en meer zaken uitgebreid te vinden zijn op (sociale)
media. Deze berichtgeving is ooit objectief, maar ook
steeds vaker louter gebaseerd op meningen en emoties.
Gesteld kan worden dat deze ontwikkeling op zichzelf
niet problematisch is. Eventuele gevolgen van deze
ontwikkeling, kunnen dit echter wel zijn. We hebben gezien
dat er in het verleden fouten zijn gemaakt onder druk
van grootschalige media-aandacht. Een geruststelling is
wel dat er lessen zijn getrokken uit het verleden. Er zijn
geen vergelijkbare justitiële dwalingen te noemen zoals
de zaak Lucia de B in 2003. Men kan alleen maar hopen
dat de ophef omtrent The Voice of Holland geen nieuw
vergelijkingsmateriaal oplevert in de nabije toekomst.

“

De achterliggende gedachte van dit

artikel is een logische: iemand publiekelijk
aan de schandpaal nagelen, is een sanctie
waarover niet te lichtzinnig mag worden
gedacht en kan derhalve pas worden
uitgevoerd wanneer een rechter expliciet
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heeft geoordeeld dat dit nodig is.
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STELLING:
"Het is terecht dat sterren als Ali B en Marco Borsato
in de media worden veroordeeld voordat ze
in de rechtbank zijn"
gekomen. Dit neemt niet weg dat in Nederland mensen de kans
krijgen, zich te verdedigen en hun onschuld te bewijzen. Dit
recht mag Ali en Marco niet ontnomen worden. Uiteindelijk is
het oordeel van de rechter het enige oordeel dat telt.

MARLOUS GIJSBERS
22 jaar – Fiscaal recht

MILAN BEUN

21 jaar – European Studies
De stelling die is voorgelegd kun je van twee kanten bekijken.
Enerzijds, is het gevaarlijk om mensen te veroordelen over
kwesties waarvan nog maar moet blijken of ze er schuldig van
worden bevonden. Anderzijds, als het grensoverschrijdende
gedrag door zoveel slachtoffers wordt bevestigd, is het niet
tegen te houden dat men een mening vormt over de acties
van bijvoorbeeld Ali B of Marco Borsato. Zo een stelling is
moeilijk te beantwoorden door het feit dat elk incident anders
is. Wanneer een persoon beschuldigd wordt van seksueel
overschrijdend gedrag is het natuurlijk belangrijk dat het
grondig wordt onderzocht. Als daar een duidelijke conclusie
en uitspraak over is gedaan in de rechtszaal is het logisch dat
men daar een mening over vormt. Echter, in het geval van Ali
B en Marco Borsato is er zo dusdanig veel bewijslast dat ik het
terecht vind dat men daar een oordeel over heeft voordat ze
veroordeeld zijn in de rechtbank.

BASTIAN MOM

TOON VAN DE POLL
21 jaar - Geneeskunde

Mensen hebben zelf gekozen voor het worden van een bekende
Nederlander. Een gevolg hiervan is dat je moet accepteren dat
je een voorbeeldfunctie hebt. Ze hadden er ook voor kunnen
kiezen om geen bekend persoon te worden, dan hadden ze ook
geen last gehad van de extra media-aandacht als neveneffect.
Bij “normale” mensen gebeurt het ook dat hun acties ooit
bekend worden, maar dit gebeurt natuurlijk op kleinere schaal.
Uiteindelijk maakt het niet uit wat andere mensen ervan vinden
maar is alleen de mening van de rechter doorslaggevend. Deze
mening zal uiteindelijk toch de mening van alle andere mensen
beïnvloeden op een bepaalde manier.

LOES BLOKHUIS

23 jaar – Sustainable Finance
Ik stel mezelf bij deze stelling de vraag of er goede redenen zijn
om deze mannen te veroordelen op social media. Mijn antwoord
zou zijn: Ja en nee. Ik ben het dan ook tegelijk eens en oneens
met de stelling. Van vele kanten zijn geluiden gekomen die de
verhalen over deze mannen bevestigen. Het zou goed kunnen
zijn dat deze mannen de eerste kopstukken zijn van een reeks
schandalen. Als we de recente verhalen over machtsmisbruik
volgen dan lijkt er inderdaad een beerput opengetrokken te
zijn. Hierdoor worden problemen bespreekbaar gemaakt waar
voorheen over werd gezwegen. Dit is een krachtige beweging
die zonder social media waarschijnlijk nooit tot stand was
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In beginsel ben ik het eens met deze stelling. De stelling
verdient natuurlijk wel enige nuances maar het is zo dat keuzes
altijd consequenties hebben. Bekende personen moeten
accepteren dat aan hun acties misschien grotere consequenties
hangen dan aan diezelfde acties door onbekende personen. Je
hebt een voorbeeldfunctie, dit is al helemaal het geval als je
met kinderen werkt. Mensen van alle leeftijden kijken wekelijks
naar deze bekende Nederlanders, er zijn ook genoeg jongeren
die opkijken tegen deze mensen. Het is niet wenselijk dat zij
beïnvloed kunnen worden door het gedrag van hun “idolen”.
Dat zij in de media zien dat deze bekende mensen veroordeeld
worden, kan dit voorkomen.

19 jaar – Rechtsgeleerdheid
Het verschilt per zaak en ligt ook aan de beschuldiging. Het is
een lastige en gevoelige discussie die in het begin van 2022 veel
in het nieuws is geweest. Hierdoor hebben mensen nu al snel
een associatie met deze BN’ers. Juridisch gezien mag iemand
niet beschuldigd worden indien er niet genoeg bewijs bestaat.
Tevens is iemand onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
Daarentegen begrijp ik ook dat er uitzonderingen zijn op de
onschuldpresumptie. Dit gaat dan bijvoorbeeld over zaken die
meteen bekend gemaakt moeten worden omdat het schade
kan opleveren voor andere of de maatschappij. Kijkend naar
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Ali B en Marco Borsato denk ik wel dat het nodig was om het
te belichten zoals de media dat nu heeft gedaan. Het ging niet
om 1 beschuldiging maar om meerdere beschuldigingen, van
verschillende mensen én met hetzelfde motief. Ik denk dat je
dan niet meer kan spreken van toeval. Ondanks dat het gaat om
grote artiesten met grote namen zou dit geen verschil moeten
maken.

ESMEE VERHOEVEN

18 jaar – Biomedische wetenschappen
Het is niet te vermijden dat men een oordeel heeft over deze
publieke figuren op het moment dat ze verdacht worden
van misdrijven. Het principe ‘onschuld totdat het tegendeel
bewezen is’ geldt niet meer in de media. Door de media worden
de misdrijven uitvoerig besproken, dit roept een mening op bij
mensen en dat is simpelweg niet te vermijden. Echter is dit niet
helemaal terecht. In de media worden zowel Marco Borsato
als Ali B bestempeld als daders in plaats van verdachten.
Ook ontkennen de verdachten hun aanklachten grotendeels.
Bovendien kan er altijd nog sprake zijn van valse aangiftes. In
feite worden de verdachten te snel en onterecht beschuldigd in
de media. Toch is dit iets wat denk ik niet echt te vermijden is.

NIEK TEUNISSEN

20 jaar – Rechtsgeleerdheid
Oneens. Hoewel vrije pers een goed recht is en
mediaberichtgeving over lopende strafzaken bijdraagt aan de
controle op de rechtspraak, kent het ook negatieve gevolgen
voor het strafproces. In de media wordt veelvuldig voorgelopen
op de schuldvraag, zonder dat er nauwkeurig onderzoek is
verricht naar wat er precies is gebeurd. Hierdoor wordt de
publieke opinie over de strafzaak in een bepaalde richting
gestuurd. De media zijn vrij om conclusies te trekken en zaken
voor waarheid aan te nemen zonder dat deze informatie wordt
getoetst en zonder dat verdachte zich hiertegen kan verdedigen.
Wanneer er in de media al vaststaat dat de verdachte schuldig
is, zal de samenleving hem ook als schuldige gaan zien.
Voor de publieke opinie wordt een veroordeling dan de enige
aanvaardbare optie. Iedere andere beslissing van de rechter
wordt daardoor in zijn legitimiteit aangetast. Schending
van de onschuldpresumptie, beïnvloeding van getuigen en
beschadiging van de legitimiteit van de strafrechtspleging
liggen dan op de loer.

ANNE KURVERS

20 jaar - Facility management

NYNKE VRINTEN

21 jaar - geneeskunde
Het drama van The Voice of Holland is niet onopgemerkt
gebleven en er is al veel in de media gekomen over de
desbetreffende coaches. Boos kwam zo als eerste met de
documentaire, Talpa heeft wel gereageerd maar de reacties
van Ali B en Marco Borsato bleven uit. Nadien zijn er veel
bedrijven geweest die zelf actie hebben ondernomen en zo de
samenwerking hebben gestopt met deze coaches. De snelle
reacties van deze bedrijven komen misschien ook wel voort
uit angst, angst om ook gecanceld te worden door de media
vanwege de samenwerking. Dat de media hierop reageert
is logisch en daar staat de media natuurlijk ook voor. Alleen
als een bepaalde zaak uitdraait op een rechtszaak is het
ook logisch dat bijvoorbeeld de coaches hun reactie laten
afwachten, omdat het dan anders tegen ze gebruikt kan
worden. Zelf vind ik het terecht dat de media erop reageert,
maar laat de veroordeling over aan de rechter, aangezien er
twee kanten aan het verhaal zitten en er dus bedrijven vanuit
angst conclusies trekken zonder de andere kant te horen.

FLORIS BOONEN

23 jaar – Strategic corporate finance
Ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. Ik vind het terecht
dat artiesten als Marco Borsato en Ali B uit hun functie worden
gezet, vooral vanuit het oogpunt van sponsoren en andere
bedrijven die met hun samenwerken. Daar hoeven ze niet eerst
voor veroordeeld te worden. Dit betekent echter niet dat ze in
die zin “levenslang” moeten krijgen. Als er echt geen strafbare
feiten zijn gepleegd, dan kunnen ze na een tijd weer een tweede
kans krijgen. Dit hebben we eerder ook gezien met Bilal
Wahib en Johan Derksen, waar sponsoren, labels en zenders
afhaakten, maar enige tijd later de samenwerking doorzetten.
Ik verwacht dan ook dat Ali B en Marco Borsato op termijn weer
veel op tv te zullen zien zijn

Ik ben het niet eens met de hierboven genoemde stelling.
Ik vind dat de media niet de inzichten heeft om iemand te
veroordelen. De rechtbank is getraind in het onderzoeken/
concluderen van de juistheid van bewijsmateriaal. Dit is vaak
bij de media niet aan de orde. De media staat erom bekend om
onjuistheden toch de wereld in te helpen. De media weet niet
alle informatie over het betreffende voorval. Een verhaal heeft
altijd twee kanten die beide gehoord en onderzocht dienen
te worden. Daarbij zal een veroordeling van de media altijd
zorgen voor een blijvende grote reputatieschade, ook al is de
persoon in kwestie vrijgesproken. Tenslotte heeft de media
geen strafrechtelijke kennis, dit maakt dat de media eigenlijk
niks kan zeggen over de straffen, aangezien het dan een
gevoelskwestie wordt over hoe hoog de straf van iemand zou
moeten zijn.

FLEUR MERTENS

20 jaar - Pedagogische wetenschappen
Ik ben het eens met deze stelling. Normaal zou ik het eerder
niet eens zijn met deze stelling aangezien ‘je onschuldig bent
tot je schuld bewezen is’. In het geval als dit denk ik echter
vooral aan het feit dat er zoveel vrouwen naar buiten zijn
gekomen met dergelijke verhalen dat we deze niet gewoon
kunnen negeren tot de rechtbank de mannen veroordeelt.
Zeker indien de media hen niet eerder veroordeeld had, deze
mannen nog meer vrouwen hadden kunnen lastig vallen. Vooral
als bijvoorbeeld The Voice had gezegd dat ze mochten blijven
werken. Dit is een risico dat je niet kunt nemen denk ik. Ook
denk ik dat veel vrouwen bang zouden zijn om nu met een van
hen samen te werken, als de media ze niet al veroordeeld zou
hebben.
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“#FREE, Britney Bitch”
Door: Noa Putzeist

Wie kent haar niet, de popzangeres, danseres en actrice met een enorme achterban aan fans. Britney Spears was in 2004
de bestverkochte artieste, zij was toen pas 23 jaar oud. Britney maakte originele videoclips, ze wist aandacht te trekken
met haar danspassen en haar welbekende kledingkeuzes. Ze was enorm succesvol, een wereldwijde ster met een enorm
arsenaal aan fans, ze was een echt idool.
Wat haar wellicht zo succesvol maakte was het feit dat
ze precies wist wat ze wilde, ze was haar eigen baas en
had altijd goed voor ogen hoe ze iets moest aanpakken.
Op jonge leeftijd maakte ze al veel mee, het zijn van een
echte ‘celebrity’ op die leeftijd ging niet zonder slag of
stoot. Gepaard met de vele fans, was er logischerwijs ook
de paparazzi. Britney werd overal en altijd achtervolgd,
gefotografeerd en/of gefilmd. Van haar privacy was
niet veel meer over. Zo kwam ze in 2007 groot in het
nieuws, omdat het niet meer goed zou gaan met haar.
Britney had zichzelf kaalgeschoren en confronteerde de
paparazzi met een paraplu. Volgens de media ging het
voor Britney naar aanleiding van haar relatie met Kevin,
haar achtergronddanser, bergafwaarts. In 2008 was er een
huiselijke ruzie waardoor ze in het ziekenhuis belandde,
ze had ruzie met Kevin over de voogdij van de kinderen.
Vervolgens werd ze opgenomen in een psychiatrische
inrichting. Kortom, het ging niet goed met Britney. Van
kwaad tot erger verloor ze al haar persoonlijke rechten
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door het conservatorschap dat in 2008 is opgelegd waarbij
haar vader de grootste rol speelde. Jamie, Britney’s
vader, wilde een grotere rol krijgen en Britney op de
rails krijgen en nog belangrijker, weer aan het werk. Hij
wilde de bepalende stem krijgen over de onenigheid over
de voogdij, haar relaties en haar medicijngebruik. Hoe
onwerkelijk het ook klinkt, maar haar vader heeft hierdoor
13 jaar lang de macht over haar gehad. In 2020 moest
haar conservatorschap worden verlengd en kon haar
diagnose herziend worden. De rechtszaak vond plaats op
23 juni 2021. Nu, in 2022 is Britney eindelijk ‘vrij’, wellicht
door de steun van haar fans. Het zal jullie niet ontgaan
zijn, de hashtag op social media: ‘#FREEBRITNEY’, deze
beweging is wellicht van betekenis geweest voor Britney’s
proces.
In dit stuk zal ik ingaan op de juridische aspecten in
Britney’s verhaal. Ik zal allereerst ingaan op het gedrag
van paparazzi en hoever zij mogen gaan in Amerika en
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het verschil daarin met Nederland. Vervolgens stel ik de
vraag waar het mis is gegaan in het Amerikaans wettelijk
systeem en de rechtszaak van Britney, waardoor zij 13
jaar de controle over haar eigen leven kwijt was en zij hier,
ondanks vele pogingen, niks aan kon doen.

“

Hoe onwerkelijk het ook klinkt, maar

haar vader heeft hierdoor 13 jaar lang de
macht over haar gehad.
‘Conservatorship’
Britney is door haar eigen vader in 2008 onder
‘conservatorship’ gesteld. Het wordt in Nederland
plat vertaald naar ‘conservatorschap’, echter kent het
Nederlandse wettelijke stelsel dit specifieke systeem niet.
In Nederland kennen we wel een vergelijkbare regeling,
namelijk het curatorschap uit art. 1:378 BW.
Het is van belang dat Britney Spears leefde in de staat
California en dat de wetgeving van die staat aldus geldt.
Opgemerkt moet worden dat de regelgeving in andere
staten logischerwijs kan afwijken. Het conservatorschap
wordt uitgelegd als een rechtszaak waarbij de rechter
een verantwoordelijke persoon of organisatie, de
‘conservator’, aanwijst die de zorg zal dragen over een
ander volwassen persoon, de ‘conservatee’, die niet
voor zichzelf kan zorgen. Er bestaat een handboek voor
conservators, waarin uitgelegd staat wat de plichten en
verantwoordelijkheden van de conservator zijn.
De procedure van het conservatorschap start met het
indienen van allerlei papierwerk bij de rechtszaal. Dit
papierwerk bestaat uit een petitie met een zo volledig
mogelijk beeld van de conservatee. Het bevat de
gronden voor het conservatorschap, informatie over de
conservatee en de gronden voor de keuze van conservator.
Deze petitie wordt ingediend bij de griffier, waarbij een
vergoeding moet worden betaald en vervolgens wordt
de zaak ingeroosterd. De conservatee zal op de hoogte
worden gesteld van de petitie, net zoals de familieleden.
Hiertoe zal er een onderzoek gestart worden. Het
onderzoek bestaat uit het spreken met de conservatee
en belanghebbende die bekend zijn met de diagnose
van de conservatee en het waarderen van het vermogen.
Dit vermogen is van belang voor de nalatenschap. Het
onderzoek zal ter zitting besproken worden, de rechter
bepaalt of iedereen naar behoren is geïnformeerd en of
het stellen van een advocaat om de beoogd conservatoir te
vertegenwoordigen nodig is. Zodra de rechter klaar is om
een beslissing te nemen, kan hij of zij de voogdij toekennen
of weigeren. Als de rechter het verzoek toewijst, wordt
een bevel tot benoeming van de conservator ingediend
en worden er zogenoemde ‘letters of conservatorship’
afgegeven. Als er een nalatenschap is, moet er bovendien
een borgtocht worden ingediend, tenzij de rechtbank
beveelt dat de bankrekeningen van de conservator worden
bevroren.

Het conservatorschap kan worden aangevraagd door vijf
personen:
1. De echtgenoot of de partner waarmee betreffende
persoon samenwoont
2. Een familielid
3. Een staat of lokale entiteit die belang daarbij heeft
4. Een belanghebbende of vriend
5. De betreffende persoon zelf
De volgende stap in de procedure is het aanwijzen van
een conservator. Het belang van de conservatee staat
voorop en dat is dan ook de bepalende factor voor het
aanwijzen van een conservator. De conservatee kan,
wanneer deze hiertoe in staat is, zijn of haar voorkeur voor
een specifieke conservator bekend maken. De rechter
zal de gekozen persoon als conservator aanwijzen, mits
dit ook daadwerkelijk in het belang van de conservatee is
en dus ook een verantwoordelijk besluit is. Het kan zich
ook voordoen dat de conservatee geen voorkeur heeft
of niemand kan aanwijzen, dan is er een wettelijke lijst
die de rechter kan gebruiken. De lijst is in een bepaalde
volgorde gezet en de rechter moet nagaan of de persoon
aangewezen door de lijst in staat is en gekwalificeerd is
om conservator te zijn. Indien de persoon die door de lijst
wordt aangewezen niet conservator wil zijn, dan kan hij
of zij een andere persoon aanwijzen. Uiteindelijk is het de
jury die bepaalt wie de uiteindelijke conservator is, zoals
hiervoor al bleek, het belang van de conservatee staat
hierbij voorop. De wettelijke lijst ziet er als volgt uit:
1. De echtgenoot of de partner waarmee betreffende
persoon samenwoont
2. Het volwassen kind
3. De ouder
4. Broers- of zussen
5. Een persoon aangewezen door de wet
6. De voogd
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Het lijkt op dit punt fout te zijn gegaan in de zaak van
Britney Spears. Het blijkt namelijk achteraf dat Britney
absoluut niet wilde dat haar vader haar conservator
werd. Haar vader was immers nooit in haar leven
aanwezig, in tegenstelling tot Britney en haar moeder
waren de twee nooit close geweest. Jamie had aldus het
conservatorschap verzocht bij de rechter met de hulp van
een advocaat, hij wees zichzelf daarbij aan als conservator.
In deze rechtszaak leek het belang van Britney aldus totaal
niet geëerbiedigd, hoewel dit in de wet wel een grote rol
lijkt te spelen. Hier lijkt de rechtbank verantwoordelijk over
de Britney’s procedure een grote fout begaan te hebben.
Britney Spears
In het geval van Britney werd er bij haar dementie
gediagnostiseerd, hierdoor was zij niet meer bekwaam.
Een conservatorschap vereist dus onbekwaamheid van
een persoon als gevolg van een bepaalde aandoening.
Deze aandoening moet wel van ernstige aard zijn,
iemand moet daadwerkelijk aan een ernstige ziekte
lijden of er moet sprake zijn van een mentale stoornis
of handicap. Er zijn aldus strenge eisen, de aandoening
moet worden vastgesteld door een professional. De
dementie van Britney werd vastgesteld door J. Edward
Spar, een geriatrisch psychiater. Zijn handtekening
staat op het rapport, maar zelf geeft hij wegens zijn
geheimhoudingsplicht niet toe dat Britney bij hem
patiënt was. De diagnose van dementie bij Britney was
erg ongeloofwaardig, tijdens het conservatorschap
was zij op tour, werkte ze als actrice en bleef zij aldus
hard en fulltime werken, dit lijkt niet haalbaar voor een
dementerend persoon.
In de situatie van Britney was haar vader de ‘bad guy’.
Haar vader was namelijk degene die de zeggenschap over
Britney kreeg toegekend omdat zij volgens het bepalende
rapport dementie had. Haar vader kreeg de controle
over haar voedsel- en medicatie inname, haar financiën,
haar (vriendschappelijke) relaties, haar stemrecht, haar
kinderen, meer specifiek de voogdij over haar kinderen.
Zij was haar vrijheid om over zichzelf te beschikken aldus
volledig kwijt aan haar vader. Ze kon geen beslissingen
meer maken over haar eigen leven, haar conservator
was degene die de zeggenschap kreeg. Voor de wet
was Britney dus geen echt persoon meer, zij maakte
qua rechten deel uit van Jamie. Jamie had de zaak slim
aangepakt, hij wist een diagnose te bewerkstelligen en
de jury te overtuigen van de onbekwaamheid van Britney.
Inmiddels is ook duidelijk dat de 13 jaar conservatorschap
hem drie miljoen heeft opgeleverd. Hoe het hem allemaal
is gelukt, dat is helaas nog niet boven water gekomen.
Jamie Spears
Wie is Britney’s vader dan precies? Jamie Spears is
geboren op 6 juli 1953. Hij is getrouwd geweest met Lynne
Spears van 1975 tot 2002, in 2002 zijn zij formeel gaan
scheiden, echter zijn de twee in 2010 weer bij elkaar
gekomen. Hij is de vader van Britney, Jamie Lynn en
Bryan. Hoewel Britney het grote geld binnen harkte met
haar carrière, heeft haar vader hier ook van geprofiteerd.
Hij was in 2021 vijf miljoen waard, dit geld is echter
voornamelijk terug te leiden naar zijn dochter en het zijn
van haar conservator. Al het geld dat hij verdiende, kon hij
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“

De conservatee kan, wanneer deze

hiertoe in staat is, zijn of haar voorkeur
voor een specifieke conservator bekend
maken. De rechter zal de gekozen
persoon als conservator aanwijzen,
mits dit ook daadwerkelijk in het belang
van de conservatee is en dus ook een
verantwoordelijk besluit is.
vervolgens weer gebruiken om de situatie niet te veranderen
en conservator te blijven. Hij stond bekend als een
alcoholist en Britney heeft haar vader ook beschuldigd van
mishandeling, dit is echter nooit bewezen verklaard. Britney
was niet gezond en had problemen met alcohol en drugs,
maar haar vader ook. Hij leek niet de geschikte persoon
om Britney te helpen, hij wilde juist alle ellende achter de
schermen houden en hij bleef Britney pushen om geld te
verdienen. In 2019 is Jamie in het ziekenhuis opgenomen en
sindsdien vecht hij tegen ernstige darmproblemen.
Heeft het wettelijk systeem van Amerika op dit gebied
dan gebreken vertoond? Hoe kan het dat met één
handtekening of door één machtig persoon, iemand al
zijn of haar zeggenschap kwijt is? Bovendien, hoe kan
het dat de persoon die de zeggenschap dan krijgt zelf
geen stabiel persoon is terwijl dit wel door het rechterlijk
systeem wordt getoetst? Is hier dan sprake van corruptie
en omkoperij, of betreft het lacunes in de wet, laksheid
van de rechter. Het blijkt zo dat er in deze zaak zeker een
bepaalde machtsverhouding speelt waar de vader van
Britney misbruik van heeft gemaakt. Hij heeft waarschijnlijk
door zijn enorme vermogen Britney’s diagnose en
conservatorschap kunnen realiseren. Deze vraag is helaas
niet beantwoord in de rechtszaak van 2021. Het blijft aldus
nog een grote vraag hoe Jamie zijn eigen dochter dertien
jaar lang heeft kunnen ‘vasthouden’ en van haar vrijheid
heeft kunnen beroven. Ik moet hier helaas dus volstaan met
een ‘open einde’.
Tot slot moeten we niet vergeten wat de rol van social media
hierbij is. Doordat de documentaire ‘Controlling Britney’ is
uitgebracht is er op verschillende social media platforms
de beweging #FREEBRITNEY ontstaan en heeft Britney
eindelijk de ‘juiste’ aandacht gekregen. De fans van Britney
stonden voor haar op en gingen de straten op om te zorgen
dat ze haar vrijheid en controle over haar eigen leven zou
terugkrijgen. Als gevolg van deze beweging zijn er bovendien
verschillende onderzoeken gestart en documentaires
uitgebracht om de waarheid te achterhalen. Hoewel Britney
eindelijk weer over haarzelf kan beschikken, is er nog heel
weinig bewezen verklaard. Velen houden wijs hun mond
en de waarheid achter Jamie Spears en wat er nou echt is
gebeurd in de periode van 2007 t/m 2021 in Britney’s leven
blijft vooralsnog onbekend.
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GREEP UIT DE WEEK VAN
Stef Geelen

“

Zeg Stef, je verdedigt

toch geen moordenaars of
verkrachters hé? Nee pap,
ik sta alleen ondernemingen
bij. Mijn dagelijkse leven
als advocaat bij full service
kantoor Taylor Wessing (TW)
richt zich op de advisering van
ondernemingen.

Laat ik beginnen met een nadere toelichting te geven
op mijn intro, daarna zal ik mijzelf kort voorstellen. Ik
kom uit een gezin waarbij ik de eerste was die ging
studeren aan de universiteit en waar verder binnen de
gezinssfeer ook niet bijster veel knowhow was over
“studeren”. Zodoende ben ik soms genoodzaakt om in
zeer grove bewoordingen uit te leggen wat ik nou precies
doe. In al even grove bewoordingen leg ik dan uit dat
ik advocaat ben en dat wij (TW) alleen ondernemingen
bijstaan, dat we niets doen met strafrecht en ook
niets doen met familierecht. In iets minder grove
bewoordingen en meer gericht op de inhoud, zal ik mij
nu verder voorstellen. Ik ben Stef Geelen, advocaat bij
TW op de sectie ‘competition, EU & trade’. Aha, zullen
veel mensen denken. Die initiële verontwaardiging snap
ik. Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik inmiddels
blij ben als mensen in mijn directe omgeving één van
de drie pijlers uit mijn sectienaam weten te duiden.
Toch maakt dit mijn sectie niet minder spannend of
breed. In onze sectie houden wij ons grosso modo bezig
met vier verschillende zaken die onder de noemer
competition, EU & trade vallen: mededingingsrecht,
aanbestedingsrecht, consumentenrecht en compliance.
Ten eerste houden wij ons bezig met mededingingsrecht.
Dit is het recht dat als doel heeft het verzekeren van
eerlijke en effectieve concurrentie. Concurrentie
moet namelijk zorgen voor efficiëntie, innovatie en
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productiviteit. Het mededingingsrecht valt verder uiteen
in vier deelgebieden: het kartelverbod, misbruik van
machtspositie, concentratietoezicht en staatssteun.
Bij het kartelverbod kun je denken aan een afspraak
tussen twee grote partijen om de markt te verdelen. Bij
misbruik van de machtspositie is één partij zo groot dat
hij de markt zou kunnen controleren, en misbruikt hij
deze sterke positie, waardoor andere partijen niet op
de markt kunnen komen. Concentratietoezicht betreft
het toezicht op overnames, waarbij sommige partijen
dus niet nog groter mogen worden, en staatssteun gaat
over iedere vorm van steun die de overheid geeft aan
een private partij die de markt wellicht oneerlijk zou
kunnen beïnvloeden. Ten tweede houd ik mij bezig met
aanbestedingsrecht. Een overheidsorgaan moet namelijk
inkoopprocessen openbaar in de markt zetten en
bepaalde regels volgen om het proces zo eerlijk mogelijk
te laten verlopen. Ten derde houden wij ons bezig met
consumentenrecht: het recht dat de consument tracht
te beschermen. Tot slot houden wij ons ook bezig met
compliance. Hierbij gaat het dan vooral om Europese
regelgeving in de brede zin en hierbij kan gedacht
worden aan praktische regelgeving zoals het voeren
van een bepaald soort etiket op een verpakking, of een
veiligheidswaarschuwing op een stuk speelgoed. Deze
brede praktijk betreft zowel een proces en adviespraktijk
en in gevallen van concentratietoezicht helpen wij zelfs
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mee bij transacties. Kort samengevat, een dynamische
praktijk waarin alle facetten van een full service advocaat
in samen komen.
Ochtend
Ik probeer mijn dagen altijd op zo’n manier in te
delen dat ik mijn focus vooral leg op één grote klus,
uiteraard wanneer dit mogelijk is. De omliggende
kleinere klussen, zoals het mailen naar cliënten of
kleinere uitzoekklussen voor mijn collega’s probeer
ik er omheen te doen. Vandaag staat in ieder geval in
het teken van een conceptadvies dat ik moet schrijven
voor een grote klant actief in de detailhandel. Het leuke
aan deze klant en vooral aan de markt waarop deze
klant actief is, is dat alles uit het mededingingsrecht
samenkomt op een wat kleinere overzichtelijkere schaal.
Iets wat als junior advocaat altijd prettig is. Enigszins
vereenvoudigd gezegd tracht het advies te analyseren
of er concurrentieproblemen in een regio ontstaan als
onze klant noodgedwongen moet vertrekken uit deze
regio. Deze ochtend is het nodig om te schakelen met het
notariaat om kadastrale kaarten op te vragen. Daarnaast
maak ik een structuurschets voor het advies dat ik in
de middag wil gaan schrijven. Dit is een beproefd recept
gebleken om overzicht en structuur te creëren voor
mij. Door de structuurschets kom ik er onder andere
in de ochtend al achter dat ik naast jurisprudentie en
wetgeving ook bestemmingsplannen moet raadplegen
en een ‘veldonderzoek’ op ‘Google streetview’ moet
verrichten. Wellicht dat ik mij nu hier profileer als
enorme nerd, of dat er onderweg al heel wat lezers in
een diepe slaap zijn gesust, maar dit zijn de momenten
waar ik als jonge advocaat enorm veel energie van krijg:
de feitelijke situatie analyseren om dit vervolgens in een
praktisch, juridisch advies te gieten.
Lunchtijd
Bij TW wordt altijd gezamenlijk geluncht. Uiteraard
heeft iedereen een beetje zijn eigen groepje waarbij hij
of zij zit, maar het komt toch regelmatig voor dat je bij

mensen aan een tafel zit waarmee je nog niet eerder
hebt gesproken. In onze saladbar worden wij iedere
dag getrakteerd op een gevarieerd menu. Er wordt
ook redelijk vaak buiten de deur geluncht. Ofwel met
de secties onderling, ofwel met de advocaat-stagiairs.
Tijdens de lunch word ik echter geconfronteerd met een
aantal mailtjes die je liever niet ziet tijdens de lunch:
“SPOED, OPPAKKEN”. Ik weet wat mij te doen staat en
ga weer aan het werk.
Middag
Een ding wat ik snel genoeg heb geleerd in mijn tijd
bij TW is dat “spoed” ook echt spoed betekent. Met
andere woorden, het advies voor de detailhandelsketen
laat ik – voor nu – voor het wat het is. De eerste
van de drie spoedklussen heeft betrekking op het
controleren van een conceptmelding die wij bij een van
de toezichthoudende autoriteiten in Nederland hebben
verricht. Vervolgens moest ik een aantal documenten
doornemen en een brief schrijven voor een andere zaak
waarbij wij binnenkort een ‘mock trial’ hebben in London,
gevolgd door de daadwerkelijke zitting in Luxemburg.
Twee zaken die je niet laat liggen. Na het opruimen van
de rommel is het alweer 16:00. Vervolgens heb ik tot
ongeveer 19:00 doorgewerkt aan het advies. Het advies
hoeft pas de volgende ochtend af, dus ik neem afscheid
van mijn kantoor en ga naar huis.
Avond
Het komt zeker voor dat er wel eens een avond laat
gewerkt moet worden en als dat het geval is het ook niet
de bedoeling dat hierover wordt geklaagd, maar over het
algemeen kan ik meestal tussen 18:00 en 20:00 stoppen
met werken. Ik vind het persoonlijk heel belangrijk om
dagelijks te sporten en om lekker en voedingsrijk te
eten. Mijn doordeweekse avonden zijn wat dat betreft
vrij routinematig in te vullen: na werk ga ik sporten, na
het sporten ga ik uitgebreid koken. Dit zijn voor mij bij
uitstek om rustig na te filosoferen en relativeren. Mocht
ik van tevoren weten dat ik een drukke dag heb, of dat
ik ’s avonds nog plannen heb, dan sport ik meestal
’s ochtends. Wat ik echter vooral geleerd heb in mijn
eerste maanden als advocaat-stagiair is dat ik mezelf
niet teveel uit moet knijpen in mijn privéleven. Indien het
écht niet gaat, of ik heb de dag van tevoren tot laat in de
avond gewerkt, dan wil ik wel eens sporten skippen en
maximaal relaxen. Het gaat wat dat betreft allemaal om
het zoeken naar balans.
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Zijn beroemheden eigendom van het
informatietijdperk?
Door: Bente Zellerer

Een wereld zonder (sociaal) media? Daar kunnen we ons vandaag de dag amper nog iets bij voorstellen. In een rap
tempo is de maatschappij veranderd naar een wereld met de mogelijkheid om alles te delen via tekst, beeld of muziek.
Men begeeft zich in een informatiemaatschappij waarin de creatie, de verspreiding, het gebruik en de manipulatie van
informatie een belangrijke economische, politieke en culturele activiteit is. Een opkomend probleem hieraan gekoppeld is
de discussie met betrekking tot de media en publieke figuren en debatten betreffende persvrijheid en het recht op privacy.
Hoewel men zowel de persvrijheid als het recht op privacy wil beschermen, is het niet eenvoudig om beide rechten met
elkaar te laten verzoenen.

Informatietijdperk
Het informatietijdperk is een historische periode vanaf de
twintigste eeuw die wordt gekarakteriseerd door de snelle
verschuiving van de traditionele industrie naar een economie
die draait om informatietechnologie. Het belangrijkste
kenmerk van het informatietijdperk is dat informatie in
digitale vorm wordt opgeslagen en verzonden, tevens wordt
deze overgang gekenmerkt door het belang van informatie
als handelswaar.
In het informatietijdperk hebben de pers en de media als
waakhonden van de democratie de taak om belangrijke
actuele gebeurtenissen in de maatschappij naar het publiek
over te brengen. Het publiek heeft recht op informatie, en
wil continue op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de
samenleving waarvan zij deel uitmaken. Tegenover dit recht
staat het recht op privacy, beide zijn fundamentele ontastbare
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rechten binnen de Nederlandse democratische rechtsstaat.
Door de komst van steeds meer nieuwe technologieën
wordt er ook steeds meer belang gehecht aan het recht op
privacy. Naarmate (communicatie)technologieën steeds
meer mogelijkheden bieden aan journalisten en paparazzi
om informatie door te geven aan hun publiek, komen er
ook steeds meer problemen naar boven betreffende de
bescherming van de privacy van individuen, met name voor
publieke personen die hun private leven willen afschermen
van de buitenwereld.
Door deze beweging is pers door de jaren heen in alle
richtingen, voor de hand liggende grenzen, van eerbaarheid
en fatsoen gaan overschrijden. Door het informatietijdperk
is roddelen niet langer het middel van nietsnutten en
kwaadwilligen geworden, maar is uitgegroeid tot een handel
die wordt uitgeoefend als massa industrie zonder enige
schaamteloosheid.
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Het recht op privacy
Wat wordt nu eigenlijk bedoeld met ‘privacy’? Privacy is
een begrip waarbij iedereen weet wat het is, maar niemand
kan het echt definiëren. Privacy wordt in het dagelijkse
leven gedefinieerd als het met rust gelaten te worden.
Onder juristen is echter ‘de persoonlijke levenssfeer’
de gebruikelijke term. In artikel 10 van de Grondwet is
in beginsel het recht op privacy geregeld: ‘Ieder heeft,
behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,
recht op eerbiediging van persoonlijk levenssfeer.’ Het
belangrijkste juridische kader rondom privacy is de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
artikel 8 EVRM. Tegenover het recht op privacy staat het
recht op vrijheid van meningsuiting gecodificeerd in artikel
7 Grondwet en artikel 10 EVRM. In dit kader gaan we meer
specifiek in op het recht van persvrijheid gekoppeld aan
recht op vrijheid van meningsuiting. Door nieuw tendensen
in de hedendaagse media wordt de voortdurende juridische
spanning tussen het recht op privacy van publieke personen
en de persvrijheid steeds meer tot een uiterste gedreven.
Journalisten en paparazzi gaan steeds vaker opzoek naar
sensationele verhalen of publiceren fotoreportages zonder
ook maar enig begrip te tonen voor het recht op privacy
dat ook voor publieke personen gerespecteerd zou moeten
worden.

“

Door nieuw tendensen in de hedendaagse

media wordt de voortdurende juridische

spanning tussen het recht op privacy van
publieke personen en de persvrijheid steeds
meer tot een uiterste gedreven.
Men kan de functie van privacy in vier elementen
onderscheiden: persoonlijke autonomie, emotionele vrijheid,
zelfevaluatie en beperkte of beveiligde communicatie.
Hierbij staat persoonlijke autonomie voor de wens jezelf
te kunnen ontwikkelen op een manier die we zelf kiezen,
onafhankelijkheid en niet gemanipuleerd worden door
anderen. De tweede functie van privacy is de emotionele
vrijheid. Het als mens soms willen afwijken van gestelde
normen, en even niet voldoen aan sociale druk en
verplichtingen. Iedereen wil soms zijn/haar eigen pad kiezen
ondanks de afwijking van de geijkte route. Door zelfevaluatie
integreren we onze ervaringen in ons gedrag, dit helpt ons
later anticiperen ten aanzien van nieuwe gebeurtenissen. En
tot slot ziet privacy op beperkte of beveiligde communicatie.
Bij het delen van gevoelige informatie willen we de ontvanger
kunnen vertrouwen, en willen we onze eigen informatie
kunnen volgen en voorkomen dat deze in verkeerde handen
valt. Het lijkt er echter op dat deze vier elementen van
privacy onverenigbaar zijn met de hedendaagse aard van een
beroemdheid. Anno 2022 zullen publieke personen beperkt
worden in hun emotionele vrijheid en beperkte of beveiligde
communicatie, zij zijn afhankelijk van publieke zichtbaarheid
en massa mediacirculatie. Door de jaren heen ziet men dat
het privéleven, of intieme informatie van publieke personen
in berichtgeving niet wordt uitgesloten. Regelmatig halen

publieke personen ook zelf persoonlijke informatie of
eigen ervaringen aan. Alleen bij vele beroemheden staat de
informatie over het privéleven, ongeacht of zij dit zelf willen,
in de media centraal. Gevolglijk worden de hoofdelementen
van privacy bij deze publieke personen enorm ingeperkt en
leidt dit vaak tot zowel milde als ernstige privacy schending.
Het is moeilijk om de geschiedenis van de journalistiek
en het ontstaan van het hedendaagse beroemdhedensysteem in combinatie met het recht op privacy van elkaar
te scheiden. De journalistiek heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de verspreiding van een nieuwe publieke sfeer.
Publieke personen en hun privéleven waren de methode
voor de uitbreiding van de media-industrie. De pers probeert
de grens tussen het openbare leven en het privéleven van
beroemdheden op te heffen. De berichtgeving concentreert
zich dientengevolge op het privéleven om een poging het
‘authentieke’ of ‘realistische’ zelf van een beroemdheid te
belichten. Daarnaast is het gebruik van het privéleven van
beroemdheden in de media voortgekomen uit de historische
ontwikkeling van het massapubliek en de commerciële
behoefte aan inhoud die over de sociale scheidslijnen heen
gaat. Bepaalde groepen journalisten gaan op zoek naar wat
het meeste verkoopt. Dit zijn meestal niet alleen de zaken
van algemeen belang, maar net datgeen wat het ‘normaal
gezien’ niet zou moeten weten. In deze media tendens is het
privéleven van beroemdheden een populair onderwerp. Door
een steeds maar stijgende vraag en stijgende verkoopcijfers
wordt deze trend van media alsmaar aangemoedigd. De
nieuwsgierigheid van het publiek in andermans leven is niet
te stoppen, waardoor journalisten steeds meer gedreven
worden om een nieuw verhaal te vinden ten koste van alles.
Men kan hieruit concluderen dat het juridisch kader
ontwikkeld om privacy te beschermen, geen vergelijkbare
bescherming biedt aan beroemheden ten opzichte van
niet publieke personen. In extreme vormen kan het recht
op publiciteit gezien worden als een onrechtvaardige
bevoorrechting van het eigendomsrecht van beroemdheden
ten opzichte van degen die de beelden en/of informatie van
de beroemdheden in kwestie consumeren.

JURIST in BEDRIJF

35

Gerechtvaardigd?
Anno 2022 is de beroemdheidscultuur zo diep verweven
in het economische systeem van goederen uitwisseling.
Zo zijn beroemheden en de publiciteitswaarde die zij
vertegenwoordigen afhankelijk van zowel hun circulatie in
de media als van een publiek dat bereid is deze beelden en
bijbehorende producten te kopen. Veel beroemdheden verhogen
hun salaris door middel van commerciële- en advertentieinkomsten, hierbij kiezen ze er zelf voor om bepaalde mensen
en fans aan zowel zichzelf als een bepaald merk te binden. Men
kan hier betwisten dat beroemdheden vaak zelf hun privacy
opgeven in ruil voor (economische) voordelen zoals geld, maar
ook aandacht, gratis spullen en aanzien.

“

Anno 2022 weet iedereen alles en wordt

alles met een rap tempo gedeeld zonder dat
men stilstaat bij de rechten van een ander.
Nochtans reguleren privacy- en publiciteitsregels
intellectuele eigendomsrechten van beroemdheden, de
praktijk leert dat dit makkelijker is gezegd dan gedaan.
Recente rechtszaken geven aan dat de privacy rechten van
beroemheden moeten worden afgewogen tegen de rechten
van de media. Het gaat hierbij om een belangenafweging
tussen twee fundamentele rechten binnen de Nederlandse
democratische rechtsstaat. Voor de afweging is het
daarentegen wel vermeldingswaardig dat een prominent
punt van kritiek binnen media- en cultuuronderzoeken
de wijze van informatie vergaring voor mediapublicaties
inbreuk maakt op het recht van privacy. Dit betekent dat
‘de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ een
voortdurend proces blijft van onderhandeling over de
(wettelijke) grenzen over een zeer breed onderwerp: de
individuele identiteit van publieke personen tegenover het
recht op persvrijheid.
Problemen en misleidingen van het informatietijdperk
De evolutie die de maatschappij de laatste jaren heeft
ondergaan heeft gezorgd voor een medialandschap waar
objectiviteit, neutraliteit en pure feiten over maatschappelijke
aangelegenheden plaats hebben moeten maken voor
massamedia, commercialisering en sensationalisering.
Zo zijn de talrijke roddelbladen met sensationele verhalen
over beroemdheden niet meer weg te denken. Dagelijks
wordt het doen en laten van beroemdheden in detail
beschreven, zonder veel respect voor hun privéleven. Als
publiek persoon vervult men een belangrijke taak in de
maatschappij en is het vanzelfsprekend dat de media
regelmatig berichten over deze personen publiceert. Echter,
gaat deze berichtgeving vaak een stapje te ver. Er wordt
valse informatie gepubliceerd of journalisten gaan tot het
uiterste om het publiek te informeren over het leven van
deze publieke personen. Uit recente studies komt steeds
meer naar voren dat beroemdheden een centrale rol hebben
binnen de publiciteitsindustrie bij het genereren van mediainhoud. Daarnaast wordt alles wat een publiek persoon
doet uitvergroot. Als ze iets aardigs willen doen voor de
mensheid, zoals een goed doel steunen, vraagt mensen zich
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af of ze echt betrokken zijn met het milieu of dieren, of op
achterbakse wijze hun imago willen opkrikken.
Sedert het informatietijdperk gaan persoonsgegevens
en beelden van publieke personen steeds sneller rond.
Zo worden publieke personen sporadisch bezocht bij
hun woonadres omdat deze gegevens gewoon op het
internet te vinden zijn. Een voorbeeld hiervan heeft zich
afgespeeld in januari 2022, zowel D66-leider Sigrid Kaag
als toenmalige demissionair ‘coronaminister’ Hugo de
Jonge zijn uitgescholden en belaagt door een bekende
coronademonstrant bij hun woonadres. Tevens worden
de namen van verschillenden publieke personen vaak op
internet gebruikt om bepaalde producten te adverteren.
Mediaondernemer John de Mol en televisiepresentator
Jort Kelder geven onder andere aan dat partijen hun naam
gebruiken om bitcoinadvertenties te promoten zonder
toestemming. Beide zijn vaak te zien op nepnieuwspagina’s
waar nepadvertenties naar linken. Ook is de koninklijke
familie vaak slachtoffer van nepnieuws en inbreuk van
privacy. In maart 2022 heeft het tijdschrift de Privé
recent een grote foto van prinses Amalia op de cover
gepubliceerd. Op de cover staat een grote foto van ‘prinses
Amalia’ en haar vermeende nieuwe vriend met daarbij
aanstootgevende en uitlokkende teksten. Echter meldde
de Rijksvoorlichtingsdienst al gauw dat de persoon in de
betreffende foto helemaal geen prinses Amalia is, maar
iemand anders. Dit zijn allemaal voorbeelden van publieke
personen die om moeten gaan met privacy schending door
de media.
Publieke personen kunnen met betrekking tot hun recht op
privacy gezien worden als de dupe van het informatietijdperk.
Anno 2022 weet iedereen alles en wordt alles met een rap
tempo gedeeld zonder dat men stilstaat bij de rechten van
een ander. Met één klik op het internet is alles gedaan en is
het bijna niet meer terug te draaien. Dit geldt niet alleen voor
beroemdheden maar voor iedereen. Men kan concluderen
dat het recht op privacy van iedere burger wordt ingeperkt
door het informatietijdperk en dat anonimiteit in 2022 niet of
zelden bestaat. Tot slot zal de strijd tussen de fundamentele
rechten van de Nederlandse democratische rechtsstaat altijd
blijven botsen en voortbestaan.
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OPRECHT OPMERKELIJK
We ademen, eten en drinken plastic, tot wel een creditcard
per week

Bijzondere nieuwe feature op Tinder in de Verenigde Staten

Door: Josefien Boonen

Door: Bente Zellerer
De oceanen slibben dicht met plastic. Dat schaadt de natuur
en uiteindelijk ook de mens, waarschuwt het Wereld Natuur
Fonds (WWF). Uit recent onderzoek is gebleken dat de
minuscule plasticdeeltjes in de oceanen naast dieren ook de
mens bereikt. “Slechts 1 procent van het plastic blijft drijven,
99 procent zakt omlaag, verbrokkelt tot nanodeeltjes die we
niet meer kunnen zien. Zelfs op 10 kilometer diepte wordt
inmiddels plastic gevonden en daar hebben bijna alle dier- en
menssoorten last van.’’ Elke week krijg je mogelijk 5 gram
plastic binnen, het equivalent van het eten van een creditcard.
Daarnaast meldde National Geographic dat mensen ieder jaar
zo’n 74.000 microplastic deeltjes binnenkrijgen via eten, drinken
en inhaleren. Mensen die water uit flessen drinken, krijgen
daarnaast nog eens zo’n 85.000 plasticdeeltjes méér binnen dan
mensen die kraanwater drinken. Wat de gevolgen van die hoge
plastic-inname zijn voor de gezondheid, is nog onduidelijk. ■
Bestel jij nooit zeevruchten? Waarschijnlijk na dit verhaal wel

In de Verenigde Staten heeft Tinder een wel heel bijzondere
nieuwe feature geïntroduceerd om de veiligheid van de app
te vergroten: gebruikers kunnen vanaf nu namelijk checken
of hun potentiële date een strafblad heeft. Tinder heeft de
handen in een geslagen met Garbo, een non-profit organisatie
die achtergrondchecks bij personen kan uitvoeren, in de hoop
hiermee geweld tegen vrouwen te voorkomen. Het gaat als
volgt in zijn werk: je geeft in het Veiligheidscentrum van Tinder
enkele potentiële informatie over de desbetreffende persoon
door, en Garbo checkt dan voor je of diegene een strafblad
heeft. Mocht dat het geval zijn, dan kun je hiervan melding
maken bij Tinder. Vermeld moet wel worden dat Garbo vooral
focust op seksueel misbruik en geweld, van een strafblad
wegens drugsbezit wordt geen melding gedaan. Of het
daadwerkelijk het aantal incidenten zal terugdringen weten we
natuurlijk nog niet, maar een bijzonder initiatief is het zeker. ■
Schijtbeesten

Door: Jonas Lindenaar

Door: Lotte Kurvers
Het Amerikaanse koppel Maria en Michael Spressle ging, zoals
zij dat ieder jaar doen op President day, eten bij hun favoriete
restaurant the Lobster House in New Jersey. Deze traditie zal
vanaf het jaar 2022 nooit meer hetzelfde zijn, zij vonden namelijk
wel een heel luxueus item op hun bordje. Toen het koppel
het gebruikelijk voorgerecht van een dozijn kokkels bestelde
hadden zij niet gedacht dat in de twaalfde kokkel wel een heel
speciaal extraatje zat. Michael dacht dat tijdens het eten van
deze kokkel een stuk van zijn tand was afgebroken en hij daar
op had gebeten. Niets bleek minder waar, dit harde stukje in
zijn kokkel bleek namelijk een parel met een diameter van wel
9.9 millimeter. Deze prachtige en bijna perfect ronde parel was
nogal een verrassing voor het Amerikaanse koppel. De grootste
verrassing is dat de parel een waarde heeft van maar liefst
10.000 dollar. Hoewel het gelukkige koppel er een juweeltje
van laat maken, zou dit voor menig stakkerige student toch wel
een mooi aandeel voor de studie schuldaflossing zijn. Massaal
schelpdieren bestellen dan maar? ■
De oorlog van de klokken

Door: Noa Putzeist
Bemiddelingsgesprekken, juridische procedures,
verzoekschriften en geluidtesten, de priester die zo’n 200
keer per dag de klokken luidde werd er regelmatig mee
geconfronteerd. De buren van Don Leonardo Guerri, een
Italiaanse priester uit Florence, werden gek van de klokken die
de priester maar al te graag luidde. Het werd hun onmogelijk
gemaakt om te werken, uit te slapen of te genieten van de rust.
Zij werden zoals zij claimen, continu beperkt in het doen en
laten door het lawaai van de klokken. Logischerwijs stapte zij
naar verschillende professionals om het geschil op te lossen.
De bijzondere situatie haalde regelmatig de media en werd zo
bekend als ‘de oorlog van de klokken’. De fascinerende oorlog
is op 28 januari door een uitspraak van de rechtbank weer in
vrede hersteld. Het vredesakkoord betreft een boete van 2000
euro van de priester en de priester mag de klokken alleen nog
luiden voor een mis of als oproep voor een gebed. Hoewel de
buren niet volledig van de klokken af zijn kunnen zij nu weer
hun dagelijkse gang van zaken weer oppakken. ■

De bewoners van de Amsterdamse Scheldebuurt hebben
een onaangename verrassing gekregen toen de spreeuwen
deze winter besloten in hun buurt te overwinteren. Het is
altijd een prachtig gezicht, duizenden spreeuwen die in de
lucht de mooiste figuren maken. Een lust voor het oog, maar
voor de bewoners van de Scheldebuurt ongetwijfeld een nare
herinnering aan de afgelopen winter.
Deze spreeuwen lieten tijdens hun overwintering namelijk
een enorme ravage van stront achter. Overal waar je keek lag
stront. Op de auto’s, fietszadels, (dak)terrassen en schuren:
alles werd ondergepoept. ‘’Centimeters dikke lagen witte
stront’’, zoals een van de bewoners het omschrijft. Ook het
geluid dat de duizenden spreeuwen maakte was een grote last
voor de buurt. “Kriek, kriek, kriek, en dan de hele dag lang”,
zegt een bewoner.
Rond schemertijd stond vaak de hele de buurt klaar om de
spreeuwen weg te jagen met zoveel mogelijk lawaai. Pannen,
hogedrukspuiten, deksels en muziekinstrumenten kwamen
er aan te pas, maar het mocht niet baten. De spreeuwen
schrokken ervan en het hielp even, maar even later kwamen ze
gewoon weer terug.
De spreeuwen zijn inmiddels doorgetrokken naar Scandinavië,
en de bewoners van de Scheldebuurt kunnen als een soort
modern Pompeï weer onder hun witte bedekking uitkruipen. ■
Boete voor behulpzaam zijn?

Quincy Messelaar
In Engeland is een burenruzie behoorlijk uit de hand gelopen.
De twee Engelse mannen “Steven Wright” en “Colin Jones”
liggen al met elkaar in de clinch sinds de dag dat ze naast
elkaar zijn komen wonen. Enkele voorbeelden van deze clinch
zijn: de container van de buurman verplaatsen nog voordat
deze is geleegd, stapels stenen voor de auto van de ander
leggen of bewust ervoor kiezen om ’s-Nachts de was te doen
voor wat extra lawaai.
Het is opmerkelijk dat deze ruzie is ontstaan doordat Wright
zijn auto ooit op de plaats van Jones heeft geparkeerd en
vervolgens nooit meer is bijgelegd. Voor Jones was het de
druppel dat buurman Wright commentaar had op de ademgeur
van Jones. Toen hij op een gegeven getrakteerd werd op een
tube tandpasta, is er aangifte gedaan door de riekende buur. ■
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Gezocht: mensen die zich wel aan de
maatregelen houden
Door: Lotte Kurvers

Het coronavirus heeft inmiddels al meer dan twee jaar een prominente aanwezigheid in al onze levens. Letterlijk al onze
levens, want zelfs de koning ontkomt er niet aan. Dat is nu net de kern van een pandemie, de hele wereld wordt er door
geraakt. Voor het virus maakt het niet uit of je adelijk blauw of burgerlijk rood bloed hebt. Alle maatregelen gelden dan
dus ook voor de mensen die net boven de maatschappij staan, denk aan politieke leiders en monarchen. Toch hadden
deze mensen het er, net als wij, vaak moeilijk mee. Alleen zijn zij degene die een voorbeeldfunctie hebben en die in the
picture staan. Toch overtreden ook zij de basisregels. Moeten we zulke menselijke fouten dan maar gewoon respecteren
of zouden zij juist extra gestraft moeten worden vanuit hun voorbeeldfunctie?
Minister Grapperhaus
In augustus 2020 dook het eerste corona schandaal van
een politiek invloedrijke man in Nederland op. Minister
Grapperhaus van Justitie trouwt op een zonnige zaterdag
en verzaakt om met het beperkte gezelschap van gasten
anderhalve meter afstand te houden. Er verschenen
beelden waarbij hij zijn schoonmoeder omhelsde en
anderen een hand leek te geven. Dat is kwalijk, want
op dat moment waren de regels in Nederland scherp.
De welbekende basisregel van anderhalve meter stond
toendertijd hoog in het vaandel. Grapperhaus verweerde
zich jegens dit schandaal door aan te geven dat hij zijn
gasten er op had geattendeerd afstand te houden en
ook de andere coronaregels in acht te houden. Verder
gaf hij aan dat de bruiloft met opzet “in een kleine
setting is gevierd”, met enkel de gezinnen en een paar
goede vrienden. Toch betoogde Grapperhaus ook spijt
en erkende hij dat er momenten zijn geweest waarbij
er geen anderhalve meter is gehouden. Hij gaf ook zelf
aan dat hij juist als minister van Justitie altijd het goede
voorbeeld moest geven. Dat vond het overgrote deel van
onze samenleving op dat moment ook. Hij had namelijk
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de afgelopen maanden miljoenen mensen erop gewezen
zich aan de basisregels te houden. Terecht werd hem dan
ook gevraagd of hij nog wel degene kon zijn die Nederland
vermanend toespreekt, of hij nog wel met ferme toon
mensen de basisregels kon opleggen als hij daar zelf niet
altijd aan voldeed. Grapperhaus beantwoordde dit met
een volmondige ja. Hij gaf aan altijd begrip te hebben
gehad voor de moeilijkheden die de maatregelen met zich
meebrengen en dat autoriteiten ook niet direct bekeuren,
je wordt eerst gewaarschuwd. Volgens hem moet de
rechter altijd toetsen wat er aan de hand is en of de boete
terecht is opgelegd. Of hij zelf een boete verdiende? Dat
liet hij aan de autoriteiten en de rechtspraak over.
“Een minister die eerder mensen die een huisfeest
gaven en geen anderhalve meter afstand hielden nog
“asociaal” noemde en vervolgens dezelfde regels aan
zijn laars lapt kan niet meer serieus worden genomen.”
Imagodeskundigen lieten er geen gras over groeien; deze
bewindsman was zijn geloofwaardigheid kwijt. Het betrof
hier namelijk een feest waarbij Grapperhaus bewust
meerdere mensen een hand leek te geven en omhelsde.
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“

Een minister die eerder mensen die een

huisfeest gaven en geen anderhalve meter
afstand hielden nog “asociaal” noemde en

vervolgens dezelfde regels aan zijn laars lapt
kan niet meer serieus worden genomen.”

Dan is het hier nog van belang dat het augustus 2020
betrof, de basisregels waren dus al een aantal maanden
actief en zouden, zeker voor de minister van Justitie, in
zijn systeem moeten zitten. Dat is anders dan de onnozele
uit gewoonte gegeven handdruk van minister-president
Mark Rutte geheel aan het begin van de coronacrisis. De
mensen die op dat moment de maatregelen al betwistten
konden in hun handen klappen, “als zelfs de minister zich
er niet aan houdt, waar zijn de maatregelen dan voor?”.
Het OM heeft dan ook, weliswaar later, ingegrepen en
heeft de heer Grapperhaus alsnog een boete opgelegd
voor het niet naleven van de corona maatregelen. Dat
de minister vlak na de openbaring van het incident
als onderdeel van zijn spijtbetuiging 780 euro had
overgemaakt aan het Rode Kruis deed hier niets aan af. Hij
zou net als elk ander worden bestraft.
De geloofwaardigheid is ook aan de orde gekomen in
de Tweede Kamer, waarna is overeengekomen dat
Grapperhaus Minister van Justitie blijft. De crisissituatie
heeft deze keuze ook positief voor hem beïnvloed, nu het
veel nadelen zou hebben om gedurende een pandemie
een minister van Justitie te laten aftreden. Wat de

geloofwaardigheid onder de gewone mensen betreft, daar
valt nog wel wat over te zeggen. Iedereen kan zich nog
wel die minister herinneren die ons boetes wilde geven
voor het overtreden van de corona maatregelen en zich er
vervolgens zelf ook niet aan hield.
Het koningshuis
Na bijna twee jaar in de pandemie komt er een NOS artikel
online: ‘Koningshuis tijdens pandemie niet sterk uit de
verf gekomen’. Logisch, want de fouten die zij tijdens deze
coronacrisis hebben gemaakt staan menig burger nog
helder op het netvlies. Dat het koninklijk paar hier en daar
nog wat ziekenhuizen had bezocht als steunbetuiging blijft
maar weinig hangen.
Het leek het koningspaar vooral moeilijk af te gaan als
het om Griekenland gaat. De eerste corona gerelateerde
fout die zij maakten betrof namelijk het feit dat zij op een
foto met een Griekse restauranteigenaar onvoldoende
afstand hielden. De Rijksvoorlichtingsdienst wilde er niets
over kwijt: “Het betreft hier een privé-situatie”, zei een
woordvoerder. Verslaggever Koninklijk Huis Kysia Hekster
liet ook van zich weten en noemde het poseren van
Maxima en Willem voor de betreffende foto ‘onhandig’. Zij
gaf aan dat koning Willem van jongs af aan heeft geleerd
dat hij altijd onder een vergrootglas ligt, maar dat hij zich
hier even heeft vergist met een onhandige actie.
De volgende bekende fout is wat meer dan enkel wat
onhandig poseren. Het is namelijk welbewust op vakantie
naar Griekenland gaan terwijl heel Nederland op het
hart wordt gedrukt om in eigen omgeving te blijven.
De kabinetsmaatregelen zijn duidelijk en minister van
Volksgezondheid Hugo de Jonge sprak: “Blijf nou gewoon
waar je bent, blijf in je eigen omgeving”. De koning en
zijn gezin dachten daar anders over, zij waren al op
weg naar hun vakantiehuis in Griekenland. Het betrof
de herfstvakantie van 2020 waarbij heel Nederland
dus werd geadviseerd: “Reis zo min mogelijk”. Dat er
vervolgens beelden verschenen van het koningspaar die
onderweg waren naar hun vakantieparadijs, schoot bij
veel mensen dan ook in het verkeerde keelgat. Direct
ontstond er een stortvloed aan heftige reacties van
burgers, met name vanwege onbegrip. Het volk werd
immers geadviseerd in eigen omgeving te blijven en de
koning trok zich hier niets van aan. Enkele uren nadat
de koning en zijn gezin geland waren lieten ze dan ook
weten via de Rijksvoorlichtingsdienst dat zij terugkeerden
naar Nederland. “We willen er geen enkele twijfel over
laten bestaan: om het covid-19-virus eronder te krijgen is

JURIST in BEDRIJF

39

het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De
discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar
niet aan bij.” Ook toen liet Koninklijk Huis-verslaggever
Kysia Hekster van zich horen, maar waar ze eerst over
een onhandigheid sprak, sprak zij bij dit voorval van een
ongekende situatie. Dit zou volgens Hekster een enorme
deuk in het imago van de koning als verbinder zijn.
Dat heeft het koningspaar nog een beetje proberen te
repareren met het uitbrengen van een excuusvideo. Deze
gespeelde spijtbetuiging heeft echter weinig meegeholpen
in de geloofwaardigheid van het koningshuis, het heeft
enkel wat nieuw beeldmateriaal voor entertainment
platforms zoals Dumpert opgeleverd.
De gewone mensen
Voel je die minachting: “Bah, wat een idioten dat zij zich
niet aan de regels houden”? Ja, dat voel ik ook. Maar of
ik me strikt aan alle maatregelen heb gehouden? Zeker
niet. Tuurlijk heb ik wel eens geknuffeld met mijn ouders
ook al was dit niet verstandig en dan een huisfeestje nog
daargelaten. Dan had je nog eens de avondklok, heb jij je
daar altijd netjes aan gehouden?
Het is makkelijk praten en oordelen over leiders en
andere beroemdheden (ik laat de ‘normale’ bn’ers in
dit artikel bewust onbesproken want over hun corona
overschrijdingen is een boekwerk te schrijven). Het zijn
echter juist de mensen die ons de maatregelen opleggen,
die ons boetes willen geven waarover we het hardst vallen
als zij zich niet aan die maatregelen houden. Toch zijn die
ministers en die monarchen ook maar gewoon mensen
die wel eens fouten maken. Ook zij verlangen naar die ene
appel van de verboden fruitboom. Grapperhaus was maar
gewoon een verliefde man die overgoten van geluk op zijn
eigen bruiloft zijn dierbaren wilde omhelzen. Zou jij dat
niet willen doen? Dan het koningspaar, twee mensen die
altijd onder een vergrootglas liggen, die even onbezorgd
er tussenuit willen en dan vergeten hoe dit kan overkomen
tegenover de rest van het land. Verstandig is anders, maar
menselijk is het wel.
Mensen maken fouten, dus laten we hen ook als mensen
behandelen. Die dan natuurlijk ook als normale mensen
gestraft dienen te worden. Dus als Grapperhaus of
Willempie zich niet aan de regels houden, dan krijgen ook
zij gewoon een boete.
Partgate
We maken even een uitstapje naar dezelfde situatie in
een ander land, het Verenigd Koninkrijk. Hier werd de
premier, Boris Johnson, ook flink aan de kaak gesteld
omdat er illegale coronafeestjes zouden zijn gehouden
in zijn ambtswoning. Het zou gaan om zeker twaalf
bijeenkomsten, die volgens onderzoekers nooit hadden
moeten plaatsvinden. Johnson heeft inmiddels zijn
excuses aangeboden voor deze ‘Partygate’, en stelt dat
hij van de kritiek heeft geleerd en zijn lessen te zullen
trekken. De oppositie en een deel van zijn eigen partij
willen nu dat hij opstapt, al is hier nog geen sprake van.
Andere regeringsfunctionarissen hebben echter minder
geluk, de eerste twintig boetes voor deelnames aan deze
feestjes zijn al uitgedeeld. Het onderzoek naar deze affaire
is nog niet afgerond, maar anonieme bronnen stellen dat
het onwaarschijnlijk is dat Johnson zelf een bon krijgt.
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Zo komt de premier van het Verenigd Koninkrijk met een
magere verontschuldiging met de affaire weg.
Maatregelen
Dan wordt het even tijd om naar de cijfers te kijken, hoe
heeft heel Nederland zich aan de maatregelen gehouden.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
onderhoudt een periodiek onderzoek over het naleven
van gedragsregels. We beginnen positief, 97% van de
mensen geeft aan geen handen te hebben geschud, 88%
droeg een mondkapje in de publieke binnenruimte en
98% deed dat in het openbaar vervoer. Verder hoestte
en nieste gemiddeld 74% van de mensen in de elleboog.
Deze hygiënemaatregelen lijken ons dus goed af te gaan.
Dan één van de basisregels: zorg voor voldoende frisse
lucht. Hier wist zich maar 25% van de mensen zich aan te
houden. De belangrijkste basisregel, die ook in dit artikel
veelal terugkeert is de anderhalve meter. Weliswaar
wist gemiddeld 63% van ons zich hier aan te houden als
dit werd geadviseerd. Dat is een goede meerderheid,
zelfs zonder het koningspaar en minister Grapperhaus.
Kanttekening is wel dat dit cijfer de anderhalve meter in
het algemeen betreft. Als het gaat om het houden van
anderhalve meter op feestjes en bruiloften wist maar 25%
van ons zich hier aan te houden. Dat maakt de actie van
Grapperhaus wel weer wat sociaal begrijpelijker. Hij hoort
dus bij de 75% van Nederland die het met de anderhalve
meter op een bruiloft ook heel moeilijk heeft.

“

Dus als Grapperhaus of Willempie zich

niet aan de regels houden, dan krijgen ook zij
gewoon een boete.
We kunnen het dus wel. Al wordt afstand houden van
elkaar wel als een van de moeilijkste maatregelen ervaren.
Dit is ook historisch te verklaren, mensen zijn namelijk
groepsdieren. We gaan heel slecht op sociale isolatie en/
of geen liefde (veelal geuit in aanrakingen), en kunnen hier
zelfs aan overlijden. De mens hunkert naar de gezelligheid
en veiligheid van de groep en medemens. Het is dan ook
logisch dat het coronavirus zich snel verspreidt onder
de mensen. Dat maakt de anderhalve meter maatregel
dus heel verklaarbaar maar ook enorm lastig. Zo zie je
maar dat zelfs ‘de beste’ zich hier niet altijd aan weten te
houden.
Conclusie
Neem jij het ze nog kwalijk? Ik in ieder geval niet. Ze zijn
in ieder geval al flink gestraft door de media. Dat Henk van
op de hoek van de straat naar een illegaal huisfeestje was
gegaan dat interesseert nu eenmaal niemand. Dat is het
nadeel van het hebben van een voorbeeldfunctie, al moet
dat niet de reden zijn om deze mensen extra te straffen.
Het blijven mensen, groepsdieren die nu eenmaal fouten
maken net als elk ander mens. We moeten het evenmin
respecteren, ook zij moeten bestraft worden als ieder
ander mens. Ik vraag het me wel af, waar is nu die ene
man of vrouw, die zich wel al aan alle maatregelen heeft
gehouden. Misschien wordt het tijd dat wie die maar eens
een bloemetje geven.
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BIJDRAGE STUDIEVERENIGINGEN
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.

JURIST in BEDRIJF

41

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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COLUMN
ANDRÉ KLIP
Grensoverschrijdende BNíers
maar door dat niet nader te noemen bronnen zeggen dat…
Zeker, smaad en laster staan in het wetboek van strafrecht,
maar dat zijn niet bepaald delicten die snel leiden tot een
veroordeling. Wie aan de digitale schandpaal wordt genageld
kan beter van zijn zwijgrecht gebruik te maken. Juridisch is dat
vaak verstandig, maar voor de beeldvorming bij het grote publiek
bepaaldelijk niet.
Trial by media heeft van alles met media te maken en niets met
trial. Dat is in een gewoon strafproces anders. Dat hangt van
regels aan elkaar en de rollen van de betrokkenen zijn scherp
omlijnd. Waar in de (social) media opspoorder, aanklager en
rechter in één persoon verenigd kan zijn, is dit in het strafproces
uit den boze. Voor de media zijn er geen grenzen aan wat kan
worden besproken. Daarentegen werkt het strafproces met een
duidelijk bepaalde inzet van het geding: er is een strafbaar feit
tenlastegelegd. Over wat meneer daarnaast nog kan hebben
gedaan of dat hij moreel-ethisch gezien een klootzak is, hebben
we het niet. De regels van strafvordering bepalen hoe en welk
bewijs kan worden verzameld en of en hoe de schuld aan het
tenlastgelegde feit kan worden bewezen. De aanklager moet
bewijzen dat er iets is gebeurd, niet de verdachte. De rechter
heeft geen belang bij het brengen van het nieuws of de uitkomst
en last but not least: verdachte kan zich verdedigen en met
behulp van een raadsman zijn versie naar voren brengen. Wie
de eerste paragraaf hierboven terugleest, ziet dat ik daarin de
basisregel van de onschuldpresumptie heb geschonden. Ik heb
de verdachte niet als verdachte, maar als dader beschreven.
En vervolgens hebben de daders het vertikt hun mond open te
doen...
Marco Borsato, Ali B., Jeroen Rietbergen, Lil Kleine en Marc
Overmars hebben zich ernstig grensoverschrijdend gedragen.
Diverse slachtoffers hebben aangifte tegen hen gedaan en
ze hoeven bij hun werkgever niet meer terug te keren. Alle
soorten media stonden er de afgelopen maanden bol van.
Klaar om weer een saillant detail over het gedrag van de
daders naar buiten te brengen, morele verontwaardiging op
te roepen en de vraag stellend hoe dit kon plaatsvinden, of
dit gedrag kan worden voorkomen en wat er nu met hen zou
moeten gebeuren.
Eén van de dingen die opvalt in het mediacircus is de
afwezigheid van de stem van de beschuldigden. In die gevallen
waarin hen is gevraagd om commentaar, weigerden ze dat.
Betekent het dat ze het dus wel gedaan zullen hebben, omdat
ze zich anders wel zouden verweren? Hoe kan anders worden
verklaard dat er door de BN’ers geen gebruik wordt gemaakt
van een aan hen geboden mogelijkheid om weerwoord te
leveren?
Sommigen zullen menen dat het voor de verdachten geen
zin heeft zich te verweren omdat zij in een trial by media
terecht zijn gekomen en daar schuilt wel wat in. De in de
media beschuldigde krijgt van veel kanten iets naar zijn hoofd
geworpen. Er zijn weinig regels waaraan de media zich moet
houden en in een democratische samenleving hoort dat ook
zo. Een journalist mag zelf beschuldigen, mag ook iemand
opvoeren die beschuldigt en juicy channels vertellen alleen

Ook ik heb met bewondering gekeken naar het goede
journalistieke onderzoekswerk dat door het programma
BOOS is verricht. Het heeft heel wat boven water gehaald
en toch… strafrechtelijk gezien is dat onderzoek een
betrekkelijke ramp voor de opsporing en vervolging. Mensen die
strafprocesrechtelijk gezien slachtoffers en getuigen kunnen
worden, hebben immers al uitvoerig verklaard. Hoe zijn die
verklaringen tot stand gekomen? Zijn er open vragen of leading
questions gesteld, is er druk uitgeoefend, betalingen in het
vooruitzicht gesteld? Deze en andere vragen zullen aan de orde
komen om de bruikbaarheid van de verklaringen te kunnen
beoordelen. Voldoet de wijze van verkrijgen aan de normen die
het strafprocesrecht stelt om als betrouwbaar bewijs in een
procedure tegen de verdachte te kunnen worden gebruikt? We
weten er nog weinig over, maar gegarandeerd dat deze vragen
opkomen, mocht het tot strafprocedures tegen (één van) de
heren gaan leiden. Daarnaast roept het hele schandaal nog
enkele andere vragen op. Waarom zijn slachtoffers niet naar de
politie gestapt? Zijn de drempels er voor te hoog, ontbreekt het
aan vertrouwen?
Waar het uiteindelijk strafprocesrechtelijk allemaal toe gaat
leiden, of die BN’ers zielig zijn of ten onrechte de vermoorde
onschuld spelen: ik weet het niet. Laten we maar wachten wat
de strafrechter ervan vindt. Tot die tijd heeft ook een BN’er
beschuldigd van zeer ernstige feiten er aanspraak op niet als
dader te worden behandeld.
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It’s all about personality
Kennismaken met Loyens & Loeff
Studeer jij Nederlands
recht, notarieel recht,
fiscaal recht en/of fiscale
economie? Wil jij met
mensen werken die
ambitieus, gedreven en
gefocust zijn; zowel op
werk als daarbuiten?
En ben jij op zoek naar een
baan waar je volledig jezelf
kan zijn? Maak dan nu
kennis met Loyens & Loeff!

Livia ’t Hoen (civiel):
livia.t.hoen@loyensloeff.com, +31 10 224 62 56
Noa Moerel (civiel):
noa.moerel@loyensloeff.com, +31 10 224 62 70
Sjifra de Vries (fiscaal):
sjifra.de.vries@loyensloeff.com, +31 20 578 51 84

loyensloeffcareers.com

