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

Bekijk de video van Floor op werkenbijhouthoff.com

Waarde lezer,
Ik wil u bij dezen graag bedanken voor uw aandacht voor het JiBulletin het afgelopen jaar. Ik hoop
dat u het nodige heeft opgestoken over de behandelde onderwerpen. Ik ben erg trots dat ik het
afgelopen jaar met deze mooie commissie dit prachtige blad uit heb mogen geven. Jongens: echt
lekker gewerkt, ik ben trots op jullie! Gelukkig hebben we dit jaar de Bulletins weer fysiek uit kunnen
delen, want een Bulletin staat toch beter op het nachtkastje dan op een tablet. Ondanks het plezier wat ik eraan heb gehad
ben ik toch blij dat ik het stokje na deze editie mag overdragen aan Josefien Boonen. Josefien, ik ben er van overtuigd dat het
Bulletin bij jou in goede handen is: succes!
Overigens is dit de dertigste jaargang van het Bulletin. Bladerend door de archieven zagen we de opmaak steeds ouder
worden, ouder wordende reclames en zelfs zwart wit edities tot we uiteindelijk de oprichter van het Bulletin gevonden hebben.
Ter ere van de dertigste jaargang hebben we de oprichter van het Bulletin, Olav Heuts gevraagd om een stuk te schrijven over
onder andere de oprichting van het Bulletin, zijn carrière en de adviezen die hij u, als rechtenstudenten mee kan geven. Het
thema van dit Bulletin is ‘recht of krom?’ gezien de (al minstens dertig jaar durende) discussies op alle mogelijke terreinen
over wat nou rechtvaardig is en wat niet, en waar het grijze gebied van het recht zit.
Hierover hebben we weer artikelen geschreven, waaronder een over wat de hippe (en keihard crashende) cryptocurrency
nou precies is, en of dit nou precies wenselijk is. Verder gaan we in op de vragen of de inburgeringsprocedure in Nederland
wel zo goed is geregeld, en of het verbod op XTC wel zoveel goeds doet. Ook gaan we in op de vraag of ons ‘progressieve’
belastingstelsel er wel echt voor zorgt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De vrijheid van onderwijs en
onze (Nederlandse) invulling daarvan komt aan bod, en we gaan in op het Nederlandse huurbeding. We krijgen de groeten
uit Mexico in deze editie, en hebben een interview met Roel Mertens. Verder nemen we een kijkje in de week van een
wedstrijdcommissaris bij de Maastrichtse roeivereniging Saurus, en krijgt onze nieuwe rubriek ‘out of the box’ een vervolg
met een stuk over de stand van de klimaatverandering. Tot slot wordt er gereageerd op de vraag of artsen wel of geen gebruik
van placebo zouden moeten mogen maken wanneer dit kan werken bij de patiënt. We hopen u allemaal te voorzien van wat
stof tot denken met deze artikelen en stellingen over het grijze gebied van het recht.
Ik heb ervan genoten om de afgelopen edities voorzitter van de Bulletincommissie te zijn, en hoop dat het u af en toe aan het
denken heeft gezet. Mocht dat gelukt zijn, ben ik tevreden.
Jonas Lindenaar
Voorzitter JiBulletin • Stichting Jurist in Bedrijf
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Toren, ja.
Ivoor, nee.
CMS is een van de de grootste advocatenkantoren ter wereld met meer dan 70 vestigingen in ruim 40 landen.
Je vindt ons in een van de torens aan de Zuidas, maar een ivoren toren kun je dat niet noemen. Ons kantoor is,
hoe groot ook, altijd nuchter gebleven want we weten wat ons te doen staat: onze cliënten helpen, met veelal
complexe vraagstukken. We kennen hun markten en staan hen als sparringpartner op beslissende momenten
terzijde. Werk je als ambitieuze en scherpzinnige advocaat graag in een omgeving waarin topprestaties voor je
opdrachtgevers belangrijker zijn dan prestige? Kijk op cms.law.

cms.law
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Door: Bente Zellerer

De huidige samenleving wordt getypeerd door snelle en nieuwe ontwikkelingen. Elke nieuwe ontwikkeling kent
verschillende uitdagingen met betrekking tot het recht. Zo is ook de hype rondom cryptovaluta in 2016 en 2017 in
Nederland een dergelijke uitdaging voor het recht geweest. De hoofvraag die toentertijd naar voren kwam was: Als wat
zouden cryptovaluta’s gedefinieerd moeten worden in het Nederlands recht? Kan men het vergelijken en kwalificeren
als ruilmiddel, geld of een dergelijk vermogensrecht. Daarnaast debatteren meerdere experts over de toekomst van de
crypto’s en of men cryptomunten kan zien als een alternatief voor de klassieke valuta. Tevens discussiëren juristen nog
steeds over de juridische kwalificatie van deze valuta op zowel fiscaal als civielrechtelijk gebied.

Crypto en blockchain
Cryptovaluta is volgens de Nederlandse Belastingdienst
een digitaal ruilmiddel waar geen (officiële) centrale
tegenpartij zoals een bank aan te pas komt. De meeste
transacties in cryptovaluta vinden plaats via zogenoemde
omwisselplatforms. Hier kan je tegen betaling van regulier
geld cryptovaluta aankopen of omwisselen tegen een
andere cryptovaluta. Men kan het ook wel kenmerken als
digitale tegoeden die beheerd worden met cryptografische
algoritmes. Een crypto heeft dus geen fysieke vorm zoals
de euromunt, maar is eigenlijk een digitale weergave
van een waarde en wordt niet door een centrale bank of
overheid gegarandeerd of uitgegeven. In beginsel hoeft een
crypto niet aan een wettelijk vastgestelde valuta gekoppeld
te zijn en heeft ook niet de juridische status van geld of
valuta. Anno 2022 zijn er veel verschillende soort crypto’s
waarbij sommige zijn gekoppeld aan een andere waarde en
sommige aan normale valuta of goud. Zo is een stablecoin
een crypto waarvan de waarde is gekoppeld aan geld of
andere maatstaven. Het doel hiervan is om de waarde te
stabiliseren omdat de waarde van crypto’s erg onstabiel zijn
en enorm kunnen schommelen.
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Nu duidelijk is wat crypto’s zijn zullen we kijken naar hoe
zij werken. Veel cryptovaluta’s werken met blockchaintechnologie. Men kan blockchain het beste vergelijken
met een techniek waarin alle lijsten van gegevensmutaties
en digitale transacties worden bijgehouden, zonder dat
er bijvoorbeeld een notaris of bank aan te pas komt. Het
verschil tussen blockchain en de huidige grootboeken
is dat blockchain een decentraal grootboek is en de
huidige grootboeken zijn vaak in handen van één centrale
organisatie. Bij blockchain is er dus niet één beheerder
of centrale organisatie, maar zijn alle deelnemers aan
de blockchain gezamenlijk ‘eigenaar’. Dientengevolge
bestaat blockchain uit zo’n honderden computers over de
hele wereld die elke transactie in de database controleert
en opslaat. Door het decentrale grootboek die blockchain
typeert is de technologie moeilijk te hacken en vertrouwen
gebruikers een crypto, zonder dat er een centrale bank aan
te pas komt.
Technische werkelijkheid juridisch weerspiegeld
De hype rondom cryptovaluta die sinds 2016 en 2017 ook
in Nederland is begonnen leidde tot diverse vraagstukken
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“

Naast de fiscale aspecten kan cryptovaluta

verbintenisrechtelijk mogelijk worden gezien

als een (impliciete) meerpartijenovereenkomst,
waarvan de inhoud en vorm wordt bepaald
door de techniek.
over de fiscaliteit van dergelijke valuta. In het begin (en nu
nog steeds) gaven vele belastingplichtige wereldwijd hun
crypto verdiende inkomen en/of vermogen niet op in hun
aangifte bij de belasting. Fiscalisten worstelde veelal met
deze juridische kwestie en met name over de kwalificatie
ten aanzien van het fiscale vraagstuk: ‘Tot welke fiscaal
juridische kwalificatie behoort de crypto-valuta?’ Zo
langzamerhand komt er steeds meer duidelijkheid over
belastingheffing op crypto-valuta. Zo behoort voor de
meeste beleggers de crypto-munten tot de grondslag van
het inkomen uit sparen en beleggen, beter bekend als box
3 van de inkomstenbelasting.
In andere gevallen kan er sprake zijn van een resultaat uit
overige werkzaamheden of zelfs winst uit onderneming,
ook bekend als box 2 van de inkomstenbelasting. Dit kan
bijvoorbeeld als de belastingplichtige betrokken is bij
het delven (‘minen’) van crypto-valuta. Delven is eigenlijk
het valideren van transacties op de blockchain met een
computer. Om een cryptocurrency te verzenden op de
blockchain, wordt er een (kleine) vergoeding betaald
aan de delvers die controleren of je transactie klopt. En
elke transactie wordt meerdere keren geverifieerd door
willekeurige computers en delvers. Als een transactie
voldoende wordt goedgekeurd, wordt de cryptocurrency
van afzender naar ontvanger gestuurd. Deze zogenaamde
delvers moeten dus belasting betalen in box 1 over het
verdiende geld of vermogen. Delven kost echter een
enorme hoeveelheid energie en computerkracht waardoor
er minder snel sprake is van een bron van inkomen.

(impliciete) meerpartijenovereenkomst, waarvan de
inhoud en vorm wordt bepaald door de techniek. Maar,
vanuit goederenrechtelijk perspectief kunnen cryptomunten mogelijk als ‘stukjes software’ worden gezien.
Anderen vinden cryptovaluta iets weg hebben van een
‘zaak’, of een absoluut ‘vermogensrecht’. De vraag of
cryptovaluta als verbintenisrechtelijk, goederenrechtelijk
of vermogensrechtelijk kan worden aangemerkt wordt
in de juridische literatuur op verschillende manieren
beantwoord.
Daarnaast worden verschillende valuta juridisch anders
gekenmerkt in de rechtspraak. Zo kunnen bitcoins worden
aangemerkt als ruilmiddel. In 2014 concludeerde de
rechtbank van Overijssel namelijk dat bitcoin niet kan
worden gekwalificeerd als (gangbaar) geld in de zin van
Afdeling 6.1.11 van het Burgerlijk Wetboek, maar moet
worden gekwalificeerd als ruilmiddel omdat het niet aan
een dergelijk omschrijving van geld voldoet. Echter, wordt
hier in het buitenland weer eens anders over gedacht.

“

In 2014 concludeerde de rechtbank van

Overijssel namelijk dat bitcoin niet kan worden
gekwalificeerd als (gangbaar) geld in de zin
van Afdeling 6.1.11 van het Burgerlijk Wetboek,

Naast het delven van crypto-munten kunnen
belastingplichtige zich ook bezighouden met het
handelen in deze valuta. De fiscale kwalificatie wijkt bij
deze werkzaamheden niet af van het beleggen in andere
vermogensbastanddelen.

maar moet worden gekwalificeerd als ruilmiddel

Naast de nationale juridische vraagstukken vindt op
internationaal vlak steeds meer overleg plaats tussen
de fiscale autoriteiten over hoe om te gaan met de
ingewikkelde juridische problematiek rondom de
belastingheffing van cryptovaluta. Er zijn al verschillende
rapporten gepubliceerd op zowel Internationaal als
Europees vlak die betrekking hebben om en een
belangrijke stap zetten in de richting van een uniforme
belastingheffing en richtlijnen voor belastingheffing van
cryptovaluta.

buitenland weer eens anders over gedacht.

Juridische kwalificatie
Naast de fiscale aspecten kan cryptovaluta
verbintenisrechtelijk mogelijk worden gezien als een

omdat het niet aan een dergelijk omschrijving
van geld voldoet. Echter, wordt hier in het

Kortom, zijn er veel verschillende visies en benaderingen
met betrekking tot de juridische kwalificatie van
cryptovaluta en de blockchain. Men moet hierbij goed
opletten om welke cryptomunten het specifiek gaat en wat
de kenmerken van de desbetreffende valuta is. Juridisch
gezien is het laatste ei hierover nog niet gelegd.
Pijnpunten
Cryptovaluta’s maken het mogelijk om snel en tegen (een
lage) kosten wereldwijd betalingen te doen, zonder dat
er hierbij een tussenpartijen zoals een notaris of bank
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nodig is die geld aan de transactie verdient. Echter, zijn
sommige kenmerken van cryptovaluta zeer aantrekkelijk
voor bepaalde gebruikers vanwege de grote mate van
anonimiteit.
Ondanks dat crypto-munten enorm veel positief anders
gepromoot op het internet zoals reclames, YouTube
video’s, advertenties via sociale media heeft het toch een
aantal nadelen. Nadelen van verschillende cryptovaluta’s
zijn onder meer de lage mate van acceptatie van cryptomunten als betaalmiddel in de samenleving, de grote
onvoorspelbare fluctuaties in de waarde van cryptovaluta’s
in vergelijking met de klassieke valuta en het feit dat het
lang aanhouden van cryptovaluta’s riskant kan zijn. Dit
wegens het gevaar van een potentiële beschadigingen of
hack van de drager van de crypto-munten. Tevens zijn er
geen regelingen voor consumentenbescherming, er zijn
geen depositogarantiestelsel en een gebruiker zal geen
vergoeding ontvangen indien hij slachtoffer wordt van
cybercriminaliteit.
Naast de hiervoor genoemde nadelen zijn er ook telkens
meer zogenaamde (f)influencers te vinden op het web.
De financiële infleuncers (finfluencers) is een influencer
die zich richt op geldzaken, zoals budgetteren, sparen
en beleggen en verdienen zelf geld aan het promoten
van dergelijk valuta’s. Ze maken podcasts, schrijven
blogs en zijn actief op social media platforms zoals
Instagram, YouTube en/of Facebook. Sinds de opkomst
van crypto-valuta is deze groep (f)influencers alleen
maar toegenomen. In 2022 worden veel jongeren
aangestoken door deze financiële influencers om in
bepaalde crypto-munten te beleggen. Want op het moment
dat (f)influencers aangeven om hierin te beleggen, dan
suggereren zij dat er een goed model achter zit en dat
er rendement gemaakt kan worden. Juridisch gezien
mag dit in beginsel niet omdat ze jongeren beïnvloeden
om bepaalde financiële keuzes te maken, echter hebben
de finfluencers een omweg verzonnen door continue te
verwijzen naar de zin: ‘Dit is wat ik zal doen’ of ‘Dit is geen
financieel advies’ waardoor ze aansprakelijkheid ontlopen.
Indirect beïnvloeden ze hiermee alsnog hun publiek om te
investeren of beleggen in hun financiële voorkeuren. De
populariteit onder jongeren is zo groot dat ruim een kwart
van de Nederlandse jongeren in crypto-munten investeert,
volgens Nibud en Rabobank. De cryptovaluta hebben een
grote aantrekkingskracht op jongeren, en een grote factor
hierbij de gewenning van de digitale wereld en het continue
in aanmerking komen met de (f)influencers of vrienden
die hebben belegd en/of geïnvesteerd in crypto-munten.
Echter brengen cryptovaluta zoals eerder genoemd ook
vele nadelen met zich mee. Zo zijn jongeren nog vaker
betrokken in oplichtingen en dergelijk cybercriminaliteiten.
Een voorbeeld hiervan is de Nederlandse cryptomunt
Xpose wat door deskundigen later werd betiteld als
een scam. De cryptomunt Xpose had grote beloftes en
de munt werd enorm gestimuleerd door bekende (f)
infleuncers. Toen veel mensen waren ingestapt verkochten
de oprichters alles en klapte de munt. Veel investeerders
zaten met legen handen terwijl de oprichters er met de buit
vandoor gingen. Omdat er geen regels zijn omtrent crypto
oplichtingen en cybercriminaliteit komt men er vaak ook
nog mee weg.
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Tevens proberen cryptobeleggers andere mensen andere
mensen aan te steken om te investeren en/of te beleggen
in hun crypto-munt aangezien hun munt meer stijgt als
meer mensen erin investeren. (In)direct is iedereen met
cryptovaluta continue opzoek naar nieuw cryptodeelnemers
zodat de door hun gekozen munt steeds meer waard wordt.
Er kan dus ook een hele egoïstische gedachte zitten achter
promoten van cryptovaluta.
Tot slot is de cryptovaluta ook ontzettend vervuilend voor
het milieu. Elke transactie kost namelijk enorm veel
stroom. Het heeft dientengevolge ook een nadelig effect
op het klimaat en is een factor in de steeds verergerde
klimaatveranderingen. Uit een onderzoek van de
Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat afgelopen jaar elke
bitcointransactie zorgde voor een CO2-uitstoot van 402 kilo,
dit is bijna net zoveel als wat een gemiddeld Nederlands
huishouden uitstoot in drie weken tijd. Het delven van
cryptovaluta kost daarentegen nog meer elektriciteit. Uit
onderzoeken blijkt dat het delven van Bitcoins 30,7 kiloton
is. Ter vergelijking: dat is evenveel elektronisch afval als
heel Nederland in een jaar produceert.
De toekomst
Kortom zijn cryptovaluta’s nog steeds een recent onderwerp
in de juridische wereld en heeft het zijn voor- en nadelen.
Ondanks alle nadelen kunnen in de toekomst de algemene
kenmerken van blockchain zoals veiligheid, betrouwbaarheid,
gebruik van decentrale grootboeken, en het reduceren
van mogelijke fraude absoluut tevens worden ingezet voor
het creëren van nieuwe inzetbare systemen. Blockchain is
naast een onlinedatabase voor cryptovaluta bijvoorbeeld
ook te gebruiken voor bronbelastingen op internet, douanedoeleinden, het reduceren van BTW-carroussel-fraude en ga
zo maar verder. Wereldwijd, maar ook in Nederland zijn er
diverse initiatieven in werking gezet waarbij het gebruik van
blockchain technologie in het voordeel van de fiscaliteit kan
worden gebruikt. Deze technologie behoeft nog wel verdere
ontwikkeling, maar men kan verwachten dat in de toekomst
deze technologie voor dergelijk overheidsinstanties in hen
voordeel wordt gebruikt vanwege de positieve kenmerken die
het met zich meebrengt.
Om terug te komen op het vraagstuk zoals gepresenteerd
in het begin kan men gezien het bovenstaande ontberen dat
de meeste cryptovaluta’s nog een aantal eigenschappen
missen die nodig zijn voor de overstap naar klassiek valuta.
Mijns inziens zullen cryptovaluta en blockchain daarom de
aankomende jaren vele mutaties ondergaan om de meeste
pijnpunten te verhelpen zodat het uiteindelijk volledig kan
worden kan worden gezien als bijvoorbeeld een valuta of als
inzetbare systemen.
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Door: Jonas Lindenaar

Of je nou vindt dat immigranten moeten oprotten, of dat ze van harte welkom zijn, iedereen is het eens over een ding:
ze moeten inburgeren. Maar hoe? De procedure is door verschillende kabinetten telkens weer veranderd, waardoor de
bureaucratische wirwar aan regels voor de ‘nieuwe Nederlanders’ nóg een stukje onoverzichtelijker is geworden. Hoe
staat het er nu voor met deze procedure en hoe staat het ervoor met de lijdende voorwerpen van deze onduidelijkheden:
de immigranten?
Wat betekent inburgeren?
“Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning
in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren en
weten hoe de samenleving in elkaar zit. Dat is inburgeren
volgens de definitie van Vluchtelingenwerk Nederland.”
“Als nieuwkomers de Nederlandse taal spreken en weten
hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit, kunnen zij
beter meedoen”. Klinkt logisch, en dat is het ook. Maar
dan? Allereerst roept een inburgeringsexamen (bij mij
althans) de vraag op wat het nou is om Nederlander te
zijn. Waarom ben ik dit wel en immigranten nog niet?
Wat behoort nou tot de kern van het Nederlanderschap?
Stamppot? Door de gordijnen naar binnen kijken bij de
buren? Kaas met weinig smaak? Koffiedrinken op een
vast tijdstip? Klagen? Iedereen feliciteren terwijl er maar
één iemand jarig is? Fietsen? Iedereen ongevraagd
vertellen hoeveel dat leuke bloesje heeft gekost? Ik zou
het zelf niet weten, terwijl ik al zo’n 22 jaar in Nederland
woon. Zijn er eigenlijk wel dingen die echt iedereen in
Nederland weet of kan?

Vluchtelingenwerk Nederland heeft in 2016 een
proefversie van het toenmalige inburgeringsexamen
samengesteld. Vragen waren onder andere welke
kolonie van Nederland onafhankelijk werd vlak na de
Tweede Wereldoorlog, en of de koning van Spanje ten
tijde van Willem van Oranje protestant of katholiek was.
Bovendien bogen deelnemers zich over de vraag waar
de koning van Nederland woont en waar het geld van de
belastingdienst naartoe gaat. Op een goede dag zou ik
misschien twee van deze vragen goed hebben, terwijl ik
‘gewoon’ onbetwist Nederlander ben. Een andere vraag
uit bekende inburgeringsexamens was:
Buurtbewoner heeft je auto kapotgemaakt, je wilt weten
of je geld terugkrijgt. Wat moet je doen?
A.
De buurman bellen
B.
De gemeente bellen
C.
De verzekering bellen
Ik denk dat de gemiddelde Nederlander geen flauw idee
heeft wat de beste optie is van deze drie, en bovendien
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“

Mensen die voor lange tijd met een

verblijfsvergunning in Nederland komen
wonen, moeten Nederlands leren en
weten hoe de samenleving in elkaar zit.
Dat is inburgeren volgens de definitie van
Vluchtelingenwerk Nederland.
valt voor alle drie wel iets te zeggen. De buurman
is immers degene die de auto kapot gemaakt heeft,
de gemeente kan je vast wel doorverwijzen, en de
verzekering is natuurlijk de plek waar (vermoedelijk) de
auto verzekerd is.
Volgens Han Entzinger, hoogleraar integratie en
migratiestudies aan de Erasmus Universiteit van
Rotterdam, zitten er veel vragen tussen waar hij zijn
wenkbrauwen bij fronst. „Inburgering hoort te toetsen
over onder meer elementaire wetkennis en geografische
en historische feiten, in plaats van normatieve vragen
zoals hoe te handelen als je moeder vergeetachtig
wordt”, meent Entzinger. „In elk examen zitten er
passages waar over te discussiëren valt, maar met
betrekking tot het inburgeringsexamen hoor ik vaker
soortgelijke klachten.”
Hoe is het allemaal begonnen?
De inburgeringsprocedure vindt zijn oorsprong bij een
initiatief van Rita Verdonk. Rita Verdonk maakte in
2007 inburgeren verplicht voor iedereen die ‘van links,

rechts of recht door zee’ naar Nederland was gekomen,
en het staatsburgerschap wilde aanvragen. Het werd
in die tijd grotendeels geregeld door de overheid, de
gemeenten hielpen de statushouders en het examen
en de voorbereiding was gratis. Wel verplichtte het
de statushouders om binnen drie jaar te slagen voor
hun inburgeringsexamen, ander volgde een boete.
Binnen deze wet waren bovendien gezinsmigranten en
asielmigranten gelijk: beiden moesten de cursus doen.
Sinds 1 januari 2013 bestaat het inburgeringsexamen
uit de onderdelen Leesvaardigheid, Luistervaardigheid,
Spreekvaardigheid, Schrijfvaardigheid en Kennis van
de Nederlandse Samenleving. Als iemand zijn of haar
verblijfsvergunning na 1 januari 2015 heeft ontvangen,
moet diegene ook het examenonderdeel Oriëntatie op
de Nederlandse Arbeidsmarkt doen. Inmiddels is er een
nieuw stelsel, waarover later meer. Het stelsel uit 2013
is gebaseerd op marktwerking. Immigranten moesten
op eigen houtje hun inburgering regelen, een enorme
mate van zelfstandigheid. Zelfs de instructievideo
voor het inburgeren was in het Nederlands. Dit voelt
een beetje alsof je in de auto naar je eerste rijles
moet komen. Asielmigranten moesten zichzelf vanaf
2013 dus ook zélf inschrijven voor een cursus bij een
particuliere inburgeringsschool. Hiervoor kunnen ze
bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) een lening tot
10.000 euro krijgen. Dit heeft geresulteerd in honderden
malafide taalscholen die hier een slaatje uit willen
slaan. Oud-minister Lodewijk Asscher (PvdA, Ministerie
van Sociale Zaken) noemde frauduleuze cowboys
“Beunhazen” die in ruil voor laptops of andere hippe,
flashy extra’s nieuwkomers met de hoogst mogelijke
prijs naar hun taalcursussen lokten. Het doel is
niet om inburgeraars zo snel mogelijk te helpen het
inburgeringsexamen te halen, maar om immigranten

“

Rita Verdonk maakte in 2007

inburgeren verplicht voor iedereen die
‘van links, rechts of recht door zee’
naar Nederland was gekomen, en het
staatsburgerschap wilde aanvragen.
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als een soort onwetende pinpassen leeg te trekken. Met
schulden en het niet halen van het examen als gevolg:
het slagingspercentage van de inburgeringstoets zakte
van 80 naar 39 procent. Vluchtelingenwerk Nederland
sloeg in 2017 alarm doormiddel van een brandbrief aan
de Tweede Kamer. “Er moet echt wat gebeuren. De eigen
verantwoordelijkheid is in Nederland doorgeschoten”.
“Het is een woud aan aanbieders en mensen zien door
de bomen het bos niet meer”. In 2017 oordeelde ook
de Rekenkamer dat het systeem had gefaald en zelfs
de integratiemogelijkheden voor immigranten had
verminderd.
Het kabinet beloofde beterschap. In 2021 moet
een nieuw stelsel alle nieuwkomers helpen om
snel en volwaardig mee te doen in de Nederlandse
maatschappij. Het leenstelsel wordt afgeschaft voor
statushouders en gemeenten krijgen regie in de
begeleiding van inburgeringsplichtigen. Ook moeten
zij gaan zorgen voor het cursusaanbod op alle niveaus.
Op basis van een brede intake wordt in het persoonlijke
Plan Inburgering en Participatie (PIP) vastgesteld
welke taalcursus en welk participatietraject het beste
past bij een nieuwkomer, rekening houdend met
niveauverschillen en verschillen in leertempo tussen
nieuwkomers. Dit stelsel is er ook gekomen: de wet
Inburgering 2021.
Hoe gaat het er nu mee?
De nieuwe Wet inburgering 2021 geldt voor iedereen
die vanaf 1 januari 2022 gaat inburgeren, en draait
de privatisering van de procedure ietwat terug.
Gemeenten gaan de inburgeringsplichtigen begeleiden.
Er wordt gestreefd naar inburgering op maat, door
een brede intake en het maken van een persoonlijk
Plan Inburgering en Participatie door de gemeente.
Bovendien betaalt de overheid voor asielstatushouders
de inburgering. Gezins- en overige migranten worden
weliswaar wel begeleid maar niet financieel bijgestaan
door de overheid. Bovendien is het nieuwe stelsel iets
meer gericht op praktijk door bijvoorbeeld het volgen van

“

Zelfs de instructievideo voor het

inburgeren was in het Nederlands. Dit voelt
een beetje alsof je in de auto naar je eerste
rijles moet komen.
een stage of het doen van vrijwilligerswerk. Verschil met
het vorige stelsel is ook dat de taaleis wordt verhoogd.
Een probleem voor de meer kwetsbare inburgeraar is
dit echter niet: er is ook de mogelijkheid om na grote
inspanning voor een lager niveau te gaan, en dan
later nog voor het gewenste niveau te gaan. Ook voor
de (netjes gezegd) minder intelligente of analfabete
inburgeraar is er nog een route. Deze route bestaat uit

een intensief praktijkgericht traject dat aansluit op de
persoonlijke capaciteiten van de inburgeringsplichtige.
Ondanks dat er over het daadwerkelijke resultaat van de
nieuwe wet nog weinig gezegd kan worden aangezien
het pas vrij recent is geïmplementeerd, zijn er wel wat
kritiekpunten.
Allereerst viel er een grote groep een periode tussen
wal en schip met deze nieuwe regeling. De gemeenten
Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam hebben
nog voor het daadwerkelijke inwerkingtreden van de
wet al een gezamenlijke brief aan het kabinet gestuurd
omdat 11.000 vluchtelingen nog moeten inburgeren
onder het oude stelsel. Dit vinden ze onrechtvaardig,
gezien het aangetoonde falen van het oude stelsel, met
name de onrealistisch grote mate van zelfstandigheid
die gevraagd werd. De vernieuwing van het stelsel is
meermaals uitgesteld waardoor het nu in 2022 pas
ingaat. De gemeenten zijn blij met de verandering,
maar vinden dat de groep die de dupe is van het latere
invoeren van de wet geholpen had moet worden. Deze
hebben nu onder het oude stelsel enorme schulden
opgebouwd via de malafide inburgeringsbureaus, en
raken hierdoor vaker dan gemiddeld in de psychische
problemen. Deze groep kan inmiddels via de nieuwe weg
inburgeren, maar heeft wel onnodig lang in het oude
systeem vastgezeten, met de nodige gevolgen.
Sinds 2013 vallen zowel gezinsmigranten als
statushouders onder dezelfde regeling. Het door
minister Koolmees (Sociale Zaken) beloofde einddoel
van het nieuwe inburgeringsstelsel voor 2021 is dat
álle nieuwkomers volwaardig en zo snel mogelijk
participeren in de Nederlandse samenleving. Want, zo
staat te lezen in zijn brief, ‘dat is goed voor Nederland en
voor nieuwkomers’. Dit einddoel is geheel in lijn met de
geluiden uit de samenleving.
De stelselwijziging zou de situatie voor alle nieuwkomers
moeten verbeteren maar zorgt in de praktijk voor een
tweedeling tussen inburgeringsplichtigen. Eenmaal
in Nederland is iedereen verplicht tot hetzelfde
inburgeringsexamen en het maatschappelijke doel van
snel en volwaardig meedoen. Gezinsmigranten krijgen
echter met andere rechten en plichten te maken dan
statushouders.
Statushouders kunnen straks rekenen op financiële
steun, advies en begeleiding op maat van de overheid.
Gezinsmigranten worden echter aan hun lot overgelaten:
zij moeten alles zelf regelen, op eigen kosten, zonder
hulp of begeleiding. De redenering van het ministerie
van Sociale Zaken is dat deze groep vrijwillig naar
Nederland komt, en bovendien al hulp en een soort
netwerk heeft in Nederland. Dit blijkt in de praktijk
helaas wensdenken: iedere immigrant verschilt in
achtergrond, vaardigheden en financiële draagkracht.
John Erkelens, gedupeerde en officiële woordvoerder
van de Facebook-pagina Inburgeraars 2013-2020
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met bijna 2000 leden, onderstreept dat het nieuwe
stelsel een stap achteruit is voor gezinsmigranten. Zijn
boodschap: ‘Door de hoge cursuskosten, verhoogde
taaleis en het gebrek aan begeleiding en maatwerk
komen gezinsmigranten en hun partners in financiële
problemen. Er zijn gezinsmigranten die lessen overslaan
omdat ze de reiskosten niet kunnen betalen.’
Een andere adder onder het gras zit in de
doorwerking van de nieuwe inburgeringswet in de
naturalisatieprocedure. De behaalde examens voor
inburgering, gelden volgens het wetsvoorstel niet éénop-één voor naturalisatie. Met andere woorden, een
inburgeringsplichtige die een certificaat heeft behaald
voor de eerder genoemde zelfredzaamheidsroute,
voldoet niet automatisch aan de taaleis voor

“

Er zijn gezinsmigranten die lessen

overslaan omdat ze de reiskosten niet

Conclusie
Het nieuwe stelsel heeft dus behoorlijk wat haken en
ogen, maar lijkt op het eerste gezicht een verbetering
ten opzichte van het vorige. Wat vooral te hopen lijkt, is
dat de macht bij de gemeenten/ de overheid blijft want
de marktwerking blijkt helaas onvoldoende geschikt
om iets als de inburgeringsprocedure in Nederland
vorm te geven. Het lijkt me hoog tijd dat de overheid
weer de touwtjes in handen neemt en zorgt dat de
inburgeringsplichtigen niet meer als wandelende
pinautomaten of tweederangs Nederlanders worden
gezien, maar als mensen die -mits ze hiervoor zich in
willen zetten- van harte welkom zijn en op verschillende
manieren enorm veel kunnen toevoegen aan ons kleine
landje. In de ideale wereld werkt het nieuwe wetsvoorstel
perfect, en gaan we met de overheid weer stevig aan
het roer een soepele inburgeringsprocedure tegemoet.
Maar zoals bij ongeveer alle facetten van de inburgering
helaas al vaak is gebleken; we leven nou eenmaal niet in
een perfecte wereld. Dat zullen de oorlogsvluchtelingen
uit Syrië en Irak vast kunnen beamen.

kunnen betalen.
naturalisatie. Dit klinkt nogal vreemd in de oren en
heeft bepaald geen gelijkwaardigheid tot gevolg,
wanneer dit wel zo lijkt door de minder begaafde
inburgeringsplichtige wat tegemoet te komen.
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Groeten uit

Kun je iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Mascha van Heeswijk, 23 jaar oud en ik ben
momenteel online aan het werk in Puerto Escondido,
Mexico. Ik heb net voor het nieuwe jaar van 2022 mijn
bachelor International Business weten te behalen en
ben nu dus officieel een undergraduate van Maastricht
University.
Waarom heb je voor Mexico gekozen?
Het laatste halfjaar van mijn bachelor zou ik op exchange
gaan, vanwege de pandemie is deze in eerste instantie
uitgesteld en was er na een half jaar uitstel nog steeds
weinig duidelijk. Ik had voornamelijk 2 eisen voor mijn
exchange locatie; ik wilde een nieuwe vaardigheid leren, ik
dacht hierbij aan een nieuwe taal zoals Spaans en het zou
een warm, zonnig klimaat moeten hebben, bij voorkeur
dichtbij het strand. Door de pandemie moest ik mijn eisen
wat bijstellen en mijn prioriteiten veranderen daarom dus
ook; als eerste moest mijn nieuwe exchange locatie in een
land zijn dat waarschijnlijk niet weer op slot zou gaan en
ik moest een universiteit kiezen die online lessen aanbood,
mocht de on-campus ervaring niet door kunnen gaan, zou
daar namelijk een backup mogelijkheid zijn. Uiteindelijk
kwam ik uit op Mexico, het land was in geen enkele
lockdown geweest, zelfs niet in de piek van de pandemie.
Er was een universiteit, genaamd Tec de Monterrey,
die tot nu toe alle exchange semesters online door had
kunnen laten gaan. Bijkomstig was dat ik er ook Spaans
zou kunnen leren, het een warm klimaat was en de stad
‘slechts’ een 6-uur durende busrit van een stranddorpje
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genaamd ‘Sayulita’ zat. Uiteindelijk viel hier mijn keuze
dan dus ook op. Mijn exchange is anders gelopen dan
verwacht, maar ik heb er de tijd van mijn leven gehad.
Al mijn lessen waren online, ik ben gaan wonen in het
kleine surf en strand dorpje genaamd Sayulita en heb
mijn campus 6 uur verderop precies 0 keer gezien. Mexico
paste eigenlijk perfect bij mijn originele eisen, zonnig &
spaanstalig, maar was zeker ook een praktische keuze
vanwege de pandemie. Praktische keuze of niet, ik heb
een geweldige exchange gehad en ik kan nu absoluut
zeggen dat Mexico tot een een van mijn favoriete landen
ter wereld behoort. De keuken moet een van de beste
van Centraal Amerika zijn, de mensen zijn vriendelijk,
spontaan, enthousiast en open, het leren van de taal werd
mijn nieuwe hobby en ik was elke dag buiten, in de zee
of jungle te vinden. Na mijn exchange was ik dus zeker
nog niet klaar en wilde ik meer van dit gigantische land
ontdekken. Vandaar mijn keuze om terug te gaan naar
Mexico, in een ander, zuidelijker beach stadje genaamd
Puerto Escondido.
Waarom heb je gekozen om niet direct een Master te
beginnen maar online te werken?
In Sayulita werd ik met bevriend met locals, andere
studenten die online studeerde en mensen die online
werkten. Die laatste groep wordt ook wel ‘digital nomads’
genoemd, en hier waren er enorm veel van in Sayulita.
Ik zag hoe mensen eigenlijk precies hetzelfde deden als
ik, namelijk online studeren, alleen verdienden zij er ook
nog eens goed geld mee. De meeste van hen bleven 1-3
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streetfood, spenderen een avond op het strand, kijken een
film of doen drankjes met vrienden. In het weekend gaan
we naar het strand, huren we een scooter, ontdekken we
nieuwe plekjes in de omgeving of gaan we een weekendje
weg.
Van vind je het allergaafste van online werken in Mexico?
Ik merk dat ik hier veel meer buiten ben dan in Nederland,
en vind dit heel chill. In Nederland zijn we veel meer
afhankelijk van het weer, en dan met name als het koud
is of regent. Daarnaast heb ik het gevoel dat we hier in
Mexico simpelweg veel meer activiteiten in de natuur
hebben, er zijn enorm veel hikes en stranden, je kunt
zwemmen, surfen, suppen, een boot op, in de golven
chillen, hiken, op zoek naar een waterval, op zoek naar
gave uitzichten. In Nederland kun je ook fietsen, een
wandeling door het bos maken of naar het park, maar toch
voelt dit anders. Als je reist probeer je veel nieuwe dingen.
Als je long-term reist kun je deze nieuwe dingen blijven
proberen, er je hobby van maken en er eventueel goed in
worden. In Nederland zou ik waarschijnlijk nooit surfen
of Spaans leren, hier heb ik daar de tijd voor en creëer ik
nieuwe hobbies.

maanden op een plek, werkten voor een werkgever uit
Amerika en verdienden dollars die in Mexico veel meer
waard waren dan de peso. Zo konden ze veel sparen, elke
dag uiteten, nieuwe mensen leren kennen en de wereld
ontdekken. Sommigen van hen deden dit solo, anderen
in koppels en anderen in groepjes van 3-4 met collega’s,
vrienden of andere digital nomads. Het klonk als een
perfecte combinatie, en ik was dan ook gefascineerd
door hun levensstijl. Ik vond een online bijbaantje om de
ervaring van het online werken uit te proberen en besloot
om dit in ieder geval een halfjaar te doen ipv direct aan
een master te beginnen. Ik maakte toen de plannen voor 3
maanden Mexico, 1 maand Nederland, 1 maand Amerika,
1 week de Bahamas en 2 weken Panama. En tot zover, heb
ik daar nog absoluut geen spijt van. :)
Hoe ziet een gemiddelde week er voor jou uit?
Pfoe, hoewel ik van ritme houd verschilt dit nog redelijk
per locatie. Nu ik met een tijdsverschil van 7 uur zit, werk
ik alle ochtenden en begin middagen. Veel werkdagen
beginnen om 7 uur met meetings, dat betekent dat de
wekker rond 6 gaat, zodat ik nog rustig even kan douchen,
een koffietje kan drinken en een ontbijtje kan maken
voor ik uren ga zoomen. Ik was altijd een avondmens,
en ben hier voor het eerst een ochtendmens, en vind het
(de meeste dagen) top. Uiteraard zou ik liever om 9 uur
beginnen met werk, maar het vroeg klaar zijn en vroeg
ritme hebben heeft zeker zijn voordeel. Ik werk tot half 4
met een lunchpauze, wandelpauze of snelle duik in de zee
pauze en vertrek dan naar Spaans les. Deze heb ik nu 7
weken lang, 5 dagen in de week en het schiet aardig op.
Om 5 uur ben ik klaar met werk en Spaans les en hebben
we de avond vrij. We vertrekken in de avond vaak naar het
strand voor beachvolleybal, ik join een salsa of yogales,
sukkel wat af met surfen, ga uiteten, hiken of haal snel wat

Aan de andere kant geloof ik wel dat dit ook echt extra
belangrijk is als je online werkt. Ik zit veel dagen op
hetzelfde plekje, in dezelfde stoel achter mijn laptop en
spreek collega’s alleen via Whatsapp en Zoom. Als je in de
avonden niet veel zou doen, zou elke dag hetzelfde kunnen
gaan voelen. Dan krijg je een beetje dat lockdown gevoel
waarin je elke ochtend in je pyjamabroek achter je laptop
zit, met precies hetzelfde ontbijt en dezelfde omgeving als
de dag ervoor, en die dag daarvoor.
Wat zijn je plannen voor de rest van het jaar?
Ik ben er nog niet helemaal over uit, maar wil voorlopig
nog even online werken, geld verdienen en meer van de
wereld zien. Ik heb niks tegen een Master en wil deze
in de toekomst waarschijnlijk nog wel gaan doen, maar
geniet nu zeker van de vrijheid die ik heb. Een Master in
het buitenland zie ik zeker ook zitten, Spanje of Portugal
trekt me erg aan, een combinatie van de Hispanic Europa
cultuur, lekker eten, een zonniger klimaat dan Nederland
en ruigere natuur waarbij ik hopelijk ook veel tijd buiten
zou spenderen. Echter staat niks nog vast. Voor nu in
ieder geval lekker online werken, Amerika, de Bahamas en
Panama ontdekken en wie weet welke plekjes en landen
nog meer!

JURIST in BEDRIJF

15

By: Donna Hokstam

Even though there are many people that deny the Earth’s changing climate, the scientific evidence for it is prominent and
the effects of it are visibly occurring all around us. Tons of plastic are swarming up in the oceans, wildfires are brutally
burning away acres of land, serious floods destroy many homes around the world, and a multitude of species is going
extinct. Yet, the most serious indicator of climate change, and the trigger of many other harmful effects, has to do with
the heating of the planet. It is in all the examples above that the effort of one individual can already make a change. You
may think that is nonsense, but when you think further than the abstractness of one individual doing one thing to better
the climate –for example recycling waste – and look at its effects, then you see the butterfly’s momentum becoming the
tornado. Behavior is contagious and social trends only emerge from an accumulation of behavior. In other words, one
individual – or the steering of one individual – can activate a domino-effect for other individuals and eventually whole
societies. Through the boat framework of sociologist James Samuel Coleman, supported by several socio-psychological
theories, I will briefly try to highlight and summarize the cruciality I see in incorporating socio-psychological evidence in
policymaking.
In Coleman’s theorem, a macro level cause (e.g., socioenvironmental policymaking) can only associate with
another macro level outcome (e.g., reducing climate
change) through micro level events (e.g., individual
mindset and behavior changes). When I completely
rewrite this framework into the issue of climate change
and associated policymaking, this would mean that
to reduce climate change we need to have strong
socio-environmental policymaking which effectively
triggers individual behavior through the incorporation
of socio-psychological evidence. Consequently, the
targeted policymaking then leads to different behavior in
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individuals which in turn has the ability to aggregate into
societal changes. The framework of this argumentation
is visualized in figure 1. There are different theories that
explain how the interactions between the four macro
and micro levels come about. Explanations that lead
to a similar outcome but focus on different aspects of
behavioral triggers, for example. It is in the usage of these
theories concerning action and transformation that the
essence of diversifying a target group becomes apparent
again. One theory might better explain the changing trend
in behavior for one individual or group than the other.
Therefore, I am not here trying to argue for the best theory
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that should guide policymaking per step in the framework.
The emphasis lies on explaining the interactions between
macro and micro level associations in battling the climate
and hence arguing for more socio-psychological evidence
in policymaking in general.
The first step in Coleman’s boat is to go from the initial
macro level cause to the first micro level event. Here
that means to go from effective socio-environmental
policymaking to individuals becoming more conscious
about the climate. To make this happen, something in the
policymaking must effectively target the state of mind of
an individual. Personally, I see the greatest importance
in this step. Nowadays, policymaking is often targeted
at larger groups, or the entire population at large, even
though one group often contains individuals with different
demographics that have a different understanding
about the same topic. What works as an effective policy
strategy of explanation for an elderly man, might not be
similarly effective for a young woman. The same counts
for disabled and non-disabled people, religious and nonreligious people, and between different racial ethnicities,
to name a few. In recent research conducted by me and
peers of University College Maastricht we have found the
importance of taking diverse demographics into account.
The research focused on a policy by the municipality of
Maastricht, targeted at altering the recycling behavior
of its citizens and working towards a better climate. The
policy measure consisted of narrowing the insertion
opening of old paper and cardboard containers, to make
sure that no other types of waste would be thrown into the
containers as this causes pollution and interferes with the
ability to recycle. However, soon it occurred that different

“

What works as an effective policy

strategy of explanation for an elderly man,
might not be similarly effective for a young
woman.
demographic groups had their own particular struggles
with the policy. Several Maastricht students indicated they
stopped recycling after the implementation of the changed
insertion opening, as the recycling of old paper and
carboard now became ‘too much of a hassle’. Besides,
especially elderly people notified struggling to recycle at
all as they are physically incapable of minimizing their
paper waste to fit the new insertion openings. To a certain
extent, this policy thus created the opposite of its desired
effect by not actively taking different demographics
into account when calculating the consequences of the
measure. Additionally, information provision about a
policy measurement, including use of language, plays a
large role in reaching different demographic groups in a
population. Promoting policy through social media apps
might be effective for youth, but almost inaccessible for
most elderly people. Besides, highly academic texts might
be effectively pushed to the side by lay people. However,
providing the right information about climate change
in a way that is understandable is crucial in changing
individual states of mind and consequently behavior. Most
people assume that others are busy saving, as well as
harming, the climate. For example, there are enough
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volunteers that solve certain climate issues induced
by the larger corporations. This is easier than feeling
personally responsible for climate change, even though
you are. Did you take your car to work today? Did you
dispose your pizza box in the old paper and cardboard bins
(because, yes, this is actually wrong! The grease on the
boxes makes it non-recyclable)? Or did you book a flight
to your holiday destination this summer? All these actions
directly, negatively, affect the climate. We cannot just
close our eyes to our own pollutive behavior and assume
that others will clean up after us. Awareness needs to be
created directed at individual responsibility and individual
consciousness. Of course, it is too idealistic to imagine
a policy that everyone is equally happy with. However,
a more diverse look into different demographics could
tackle preventable occurrence as in the examples above
and might make a policy more accepted and effective for
more demographic groups at the same time.
The second step in Coleman’s boat concerns how, or
why, individuals change their behavior through their
altered mindsets. Again, there are many theories that
can explain this relation. Theories that range from being
afraid of sanctions, being lured by rewards, feeling forced
through social pressure, or having genuinely changed
beliefs. Following sociologist Max Weber’s notion of
instrumental rationality, new information or new policy
restrictions/ rewards – in this case on climate change
and sustainability – can lead to renewed calculations
in the costs and benefits of an individual’s behavior.
Potentially then – with diversified, targeted, policy –
people have the ability to behave most self-beneficial,
or egoistically, and environmentally friendly at the same
time. Following another one of Weber’s notions, valuerationality, attainable information provision might lead to
more sustainable behavior as people choose to behave
more sustainable as they believe in the true value of it.
Regardless of whether it is beneficial to them or not.
It is important to note that there is an abundance of
theories that can explain the so-called action-formation
mechanisms that lead from thinking to doing. However, it
is important that – regardless of the explanation – those
mechanisms get attended to in policymaking. Knowledge
of these mechanisms can steer policymakers towards
effective policy decisions.
The third step in Coleman’s boat concerns the associated
feedback of micro level to macro level. In this case: how
can one individual’s changed mindset and behavior really
make the difference on reducing climate change? Or in
other words: Can we really see the effect of macro level
policymaking, which incorporates socio-psychological
evidence, in reduced climate pollution, by the changed
behavior of many individuals? Again, there are also
various theoretical explanations of how individual behavior
can bring about societal movements. Perhaps the
most straight-forward explanation is that of aggregate
behavior. This quite literally means that because multiple
individuals start behaving more sustainably, you get a
cumulative positive effect on reducing climate pollution
as together we can achieve more than alone. Here it is
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“

Value-rationality, attainable information

provision might lead to more sustainable

behavior as people choose to behave more
sustainable as they believe in the true value
of it. Regardless of whether it is beneficial
to them or not.
important to see how the focus on individual adaptation
does not rule out the importance of societal engagement.
It is really the interaction between them that is of crucial
importance in tackling climate change. Yet the importance
of the individual is often forgotten or does, in my opinion,
not get utilized enough. Aggregated behavior usually also
happens, or gets enforced, through the socializing ability
of human beings. Through socialization it is important
to realize that humans educate each other but also copy
each other. On all levels – institutional or individual – it
is, therefore, important that we all set an example for the
people around us. We need to be daring in challenging
norms and stigmas, and active in positively changing
our own behavior. This can both be guided through
governmental steering, punishing, and rewarding in a
socially accepted way.
In conclusion, despite – solely – blaming climate
destruction on large corporations and hence safeguarding
oneself from the blame, individuals should (learn to)
take their own responsibility. The small things that every
individual does still largely impact the climate. Individuals
should be made aware of the impact of their own behavior
and how they can positively change their behavior to be
more sustainable. Individual behavior is also contagious
and can – under the right circumstances – lead to a large
social movement. The framework of James Coleman
provides a view upon the interaction between macro and
micro level events with regards to approaches to climate
change. If policymakers more intensively focus on sociopsychological evidence that targets individual and group
behavior at its intrinsic motivations and understanding, I
believe all the butterflies can create the greatest tornado
ever seen before in the realm of climate change.
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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

Door: Lotte Kurvers
De Faculteit der
Rechtsgeleerdheid in Maastricht
werd in 1982 opgericht en in dat
jaar startten er 90 studenten
aan hun opleiding. Onder deze
eerste lichting bevond zich
Roel Mertens (58), nu beter
bekend als Prof. Mr. Dr. Mertens.
Mertens heeft zich zijn juridische
carrière vooral bezig gehouden
met algemeen civielrechtelijke
onderwerpen. Hij is na zijn studie
gaan werken aan de Universiteit
Maastricht als wetenschappelijk
medewerker. Hier behaalde
hij zijn PhD. In 1995 is Mertens
werkzaam bij Paulussen
Advocaten, waar hij zich intussen
partner mag noemen. Sinds
2010 is hij tevens bijzonder
hoogleraar Zakelijke rechten aan
Open universiteit. Inmiddels kan
Mertens terug kijken op een zeer
indrukwekkende carrière en mag
hij al langzaam aan zijn pensioen
denken.

Wilt u zichzelf even voorstellen?
“Ik ben Roel Mertens, ik heb van 1982 tot 1986 rechten
gestudeerd in Maastricht. Daarna ben ik aio (assistent in
opleiding, n.v.d.r.) geworden bij de Universiteit Maastricht.
In 1989 ben ik gepromoveerd. Vervolgens ben ik nog een
paar jaar universitair docent geweest en daarna in 1995
ben ik advocaat geworden bij Paulussen Advocaten in
Maastricht.” “En nu gestopt?” “Nu ben ik min of meer
gestopt, niet helemaal maar voor een groot deel wel.
Langzaamaan afbouwen dus.”
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Hoe kijkt u terug op uw studententijd?
“Nou die was heel leuk, heel gezellig. Maastricht was nog
veel minder internationaal dan nu maar ik had een hele
leuke vriendengroep met mensen van de toneelschool en
het conservatorium enzovoort. Het was een hele leuke
tijd. ”
Als u nog eens mocht kiezen, kiest u dan weer
Maastricht?
“Absoluut. Ik zou meteen weer terug naar Maastricht
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“Dat vind ik een moeilijke. Ik denk doctor want daar heb
ik bewust voor gekozen. Studeer je rechten dan krijg je
de meesterstitel, die komt erbij. Dat onderzoek en het
schrijven van dat boek, daar heb ik bewust voor gekozen
en dat heb ik ook graag gedaan. Professor word je omdat
je op een gegeven moment benoemd wordt maar die
doctorstitel daar heb ik denk het hardst voor gewerkt.”
“En daar bent u ook het meest trots op?” “Ja, ik denk het
wel.”

gaan.” “Waarom?” “Omdat het kleinschaliger was.
Wij waren de eerste lichting studenten en we hadden
gewoon ook heel goed contact met docenten en daar
hebben we echt voordeel van gehad. Er heerstte ook een
pioniersgeest, iedereen wilde er wat van maken.”
Wat zou het grote verschil zijn tussen de studenten van
nu en de studenten uit de eerste lichtingen?
“Ik denk dat de aantallen nu wat groter zijn. Wij waren
met 100 studenten en nu zijn er denk ik 300 per jaar. Het
is toch allemaal wat anoniemer. Destijds waren er 100
studenten op ongeveer 40 medewerkers dus iedereen
kende iedereen en dat was voor mij een groot voordeel.”
“En de verhoudingen mannen en vrouwen?” “Dat weet ik
niet, ik denk dat het zo 50/50 was. Er waren gemiddeld
wel meer ‘ouderen’. Dat is een groot woord maar er
waren veel mensen bij die al in de 30, 40 of zelfs 50
waren en die alsnog rechten kwamen studeren omdat het
dichtbij was.”
Welke carrièrestap zou u nog een keer maken?
“Eigenlijk allemaal. Ik zou direct weer willen promoveren,
ook aan de universiteit werken en van de advocatuur heb
ik ook nooit spijt gehad. Er zijn binnen de advocatuur
natuurlijk leuke en minder leuke tijden maar in het
algemeen ben ik er blij om dat ik dat heb gedaan.”

Binnen de advocatuur, op welke zaak bent u het meest
trots?
“Daar heb ik even over nagedacht. Ik heb ooit, ik
mag geen namen noemen, voor een heel grote
dure petrochemische installatie samen met mijn
kantoorgenoot Charles Paulussen een procedure gedaan.
Die ging over tientallen miljoenen en daar hebben
we echt maanden aan gewerkt om processtukken te
schrijven die wel 200 of 300 bladzijdes waren. Het was
een gigantisch werk. Je moet dan ook helemaal leren
hoe zo’n petrochemische installatie in elkaar zit, hoe de
onderdelen heten en waar ze voor dienen. Het ging over
een aannemer die er veel te lang over had gedaan om
onderhoud daaraan te plegen. Die had, ik noem maar
wat, op 1 mei klaar moeten zijn en die was uiteindelijk in
oktober klaar. Dat kost iedere dag miljoenen, dat ging dus
om heel veel geld en hele grote belangen. Dat was een
hele interessante zaak.”
Waarom heeft u gekozen voor het privaatrecht?
“Omdat het de bron alle recht is. Nee grapje, omdat het
mij het meeste aanspreekt. Goederenrecht en met name
handelsrecht. Het is ook wat ik bij de universiteit heb
gedaan en daar ben ik uiteindelijk in de advocatuur ook in
terecht gekomen.”
Wat is het beste advies dat u ooit heeft gekregen?
“ Het beste advies dat ik ooit heb gekregen is het advies
om voor de dingen waar je geen verstand van hebt
goede adviseurs in te schakelen. Dus belastingrecht en
boekhouden en dergelijke: zorg dat je daarvoor goede
mensen hebt. Daar heb ik veel voordeel van gehad.”
Als je zelf een advies zou mogen geven aan de huidige
rechtenstudenten wat zou dat dan zijn?
“Ik zou zeggen ga niet meteen voor zoveel mogelijk geld
maar voor een zo goed mogelijke opleiding in het vak
waarin je terecht komt. Kies waar je gaat werken en wees
daar ook kritisch op. Niet te snel denken ‘dit ga ik doen
omdat ik dan een baan heb’ want de eerste stappen zijn
heel belangrijk.”

Zou u terugkijkend iets anders hebben gedaan?
“Nee, ik denk het niet.”
Als je zou moeten kiezen tussen één van uw titels;
doctor, meester of professor. Welke beschrijft u dan het
best?
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Door: Noa Putzeist

In Nederland moet er belasting betaald worden. Belastingen vormen het overgrote deel van de inkomsten van de staat.
23% van de inkomsten komen uit de loon- en inkomstenbelasting en 20% uit de omzetbelasting (btw). De schatkist die
Nederland gebruikt voor overheidsuitgaven wordt gevuld door belasting. Belasting wordt geheven via woonstaatheffing
en bronstaatheffing. Bij woonstaatheffing wordt de belasting geheven van onderdanen die wonen of gevestigd zijn in
Nederland. Bronstaatheffing betreft het heffen van mensen en bedrijven die niet in Nederland wonen of gevestigd zijn,
maar wel inkomen verwerven in Nederland. Nederland is dan aldus de bronstaat.
De instrumentele functie
De Nederlandse overheid int belasting omdat zij als staat
logischerwijs geld nodig heeft. De overheid wil echter het
geld wel op een ‘rechtvaardige’ manier innen. Het systeem
van belastingheffing heeft aldus verschillende functies.
De functies zijn: de budgettaire functie (klassieke functie)
en de instrumentele functie (stuurgeld). In dit stuk zal
de instrumentele functie centraal staan. De belasting
functioneert als een instrument om een bepaald doel
te bereiken. In dit geval is het doel: herverdeling van de
inkomensgroepen in Nederland. In Nederland wil de overheid
actief ingrijpen door belasting als instrument te gebruiken en
gelijkheid te creëren. Het uitgangspunt is dat de inkomens
zo gelijk mogelijk worden verdeeld. Door het systeem van de
belastingen op een bepaalde manier in te richten kunnen zij
het inkomen van de hoge inkomens met een hoger bedrag
verlagen ten opzichte van het bedrag waarmee de lage
inkomens worden verlaagd. Er moet echter wel bij iedere
inkomensgroep belasting geheven worden, in Nederland
moet immers iedereen zijn steentje bijdragen.
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In dit stuk wordt een vraagteken gezet bij de instrumentele
functie van belastingheffing. Gaat het Nederlandse
belastingsysteem daadwerkelijk ongelijkheid tegen? Is de
manier van belastingheffing wel effectief voor het doel:
inkomensherverdeling?
Het Centraal Planbureau (hierna: CPB) heeft in het
rapport ‘Ongelijkheid en herverdeling’ onderzocht in
hoeverre dit onderdeel van de instrumentele functie ook
daadwerkelijk functioneert. Het verdient opmerking dat
in dit stuk deze manier van herverdeling naast andere
manieren van de overheid wordt gepresenteerd worden,
ter vergelijking. De andere methodes zijn bijvoorbeeld
het gebruik van toeslagen, bijstandverlening en/of andere
overheidsuitgaven. De werking van belastingheffing als
herverdeling wordt aldus relatief bekeken.
Inkomensherverdeling
Nederland wil aldus de inkomens herverdelen. De
achterliggende gedachte is dat iedereen een gelijke
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hoeveelheid te besteden zou moeten hebben. Het is
logischerwijs niet mogelijk om absolute gelijkheid te
creëren. Het doel is dat mensen een meer gelijke kans in
de samenleving te krijgen door de verschillende inkomens
te herverdelen.
Voor de inkomstenbelasting betekent dat, ‘de sterkste
schouders de zwaarste lasten moeten dragen’, centraal
staat. Deze welbekende uitspraak betekent aldus dat
degene die het meest te besteden hebben, het meeste
moeten afdragen zodat hun inkomen lager wordt en
degene die weinig te besteden hebben hoeven minder
af te dragen zodat hun inkomen relatief minder daalt.
Hierdoor komen de inkomensgroepen dichter bij elkaar
te liggen. Nederland wil ongelijkheid tegen gaan. Om
dit te bewerkstelligen gebruikt Nederland meerdere
instrumenten en een daarvan is een progressief
belastingsysteem bij de inkomstenbelasting.
De discussie of de Nederlandse overheid überhaupt zou
moeten ingrijpen in de inkomensongelijkheid is een heel
onderwerp op zichzelf. Dit stuk zal hier niet over gaan.
De overheid (en daarmee indirect ook de Nederlandse
democratie) heeft er voor gekozen om zich hierin te
mengen en actief op te treden. De discussie die centraal
staat is of de overheid dit wel effectief doet. Zij zegt dat de
manier van belasting heffen bijdraagt aan de herverdeling,
maar is dit wel zo?
Het (progressief) belastingsysteem van de
inkomstenbelasting
Dit progressieve belastingsysteem is voornamelijk te
vinden in de heffing van box 1. Box 1 betreft het inkomen
uit werk en woning. Box 2 uit aanmerkelijk belang en box
3 uit sparen en beleggen. Het progressieve element van
box 1 is te vinden in het tarief, dit staat in art. 2.10 Wet
Inkomstenbelasting 2001:
“De belasting op het belastbare inkomen uit werk en
woning (afdeling 3.1 respectievelijk afdeling 7.2) wordt
bepaald aan de hand van de volgende tabel.”
Bij een belastbaar
maar niet
bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag,
inkomen uit werk
meer dan
vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door
en woning van 			het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het
meer dan			gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning
			dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat
I

II

III		

IV

–

€ 34.712

–		

9,70%

€ 34.712

€ 68.507

€ 3.367		

37,35%

€ 68.507

–

€ 15.989

49,50%

Uit deze tabel is te halen dat naar mate het inkomen (zie
kolom I en II) stijgt, het percentage van het tarief (zie kolom
IV) stijgt. Het tarief is een percentage van het belastbaar
inkomen en door dit te berekenen volgt de te betalen
belasting. Naarmate het percentage stijgt wordt de te
betalen belastingen dus ook hoger. Bovendien wanneer
iemand meer verdient, valt de persoon in meerdere
kolommen.
Het stelsel dat progressief georganiseerd/opgesteld
is, werkt echter niet per se zo uit in de praktijk. Als de
inkomensgroepen in drie worden opgedeeld blijkt de

laagste inkomensgroep 55% van haar inkomen af te dragen
aan belasting, de middelste inkomensgroep 40% en de
hoogste inkomensgroep maar 36%. Dat terwijl het stelsel
juist is ingericht dat de percentages andersom hadden
moeten zijn, immers wanneer het inkomen stijgt valt de
betreffende belastingbetaler in meer kolommen van de
tabel.
Het is echter niet zo dat de lagere inkomensgroep
dan ook daadwerkelijk minder te besteden heeft door
overheidsingrijpen. Dit komt omdat zij niet alleen belasting
heft maar ook geld uitgeeft aan bepaalde mensen of
een groep mensen uit de samenleving ter aanvulling of
compensatie, denk aan toeslagen of uitkeringen. De lagere
inkomensgroep krijgt aldus wel steun van de overheid. Zo
krijgt de laagste inkomensgroep 126% van hun inkomen via
ontvangen toelagen, de middelste inkomensgroep 24% en
de hoogste inkomensgroep 8%. Hier zie je dus wel duidelijk
naar voren komen dat de overheid de inkomensgroepen wil
herverdelen.
Bovendien verdient het opmerking dat box 3 geen
progressief systeem heeft maar berekend wordt met een
forfaitair rendement. Je kunt je voorstellen dat vermogende
mensen ook veel bezittingen in box 3 hebben. Dit inkomen
blijft dan buiten het progressieve systeem, waardoor
er geen herverdeling plaatsvindt. Het inkomen van de
allerrijkste huishoudens bestaat voornamelijk uit kapitaal
(en winst), dit valt aldus in box 3.
Indirecte belastingen
In Nederland wordt er op verschillende manieren belasting
geheven, indirect of direct. Derhalve kunnen belastingen
worden onderverdeeld in directe en indirecte belastingen.
De Inkomstenbelasting, die reeds is besproken, is een
directe belasting. Voor deze directe belasting is er, indien
het gaat om loon, een progressief systeem bedacht. Het
systeem heeft aldus wel (enigszins) nagedacht over de
‘ongelijkheid’ tussen de inkomens die in Nederland heerst.
Bij de indirecte belastingen is er geen systeem die zorgt
voor herverdeling.
Bij indirecte belastingen moet drukt de belasting niet
direct op de inkomens van de burgers. Indirect voelen de
burgers de belasting wel, omdat het drukt op de goederen
of diensten die zij aanschaffen. De belasting drukt op de
consument. De consument betaalt ‘extra’ voor een goed,
een bepaald percentage wordt afgedragen aan de overheid.
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De indirecte belastingen drukken nog meer op de lagere
inkomensgroepen. Indirecte belastingen zijn namelijk
voor iedereen gelijk. Ze drukken op zo ongeveer alles dat
iemand koopt. Iemand die 10 euro te besteden heeft zal 2
euro (inclusief btw) relatief duurder zijn dan iemand die 20
euro te besteden heeft.
Doordat de bestedingsruimte verschilt lijken de hoge
inkomens minder te consumeren. De indirecte belastingen
die drukken op consumptiegoederen zijn hierdoor enigszins
degressief. De hogere inkomens gebruiken hun inkomen
naar verhouding meer voor sparen en beleggen dan voor
consumptie. De lage en middeninkomens consumeren
sneller al hun inkomen.
De indirecte belastingdruk is dus hoger voor de lage en

“

Als de inkomensgroepen in drie worden

opgedeeld blijkt de laagste inkomensgroep
55% van haar inkomen af te dragen aan
belasting, de middelste inkomensgroep 40%
en de hoogste inkomensgroep maar 36%.
middeninkomens. Zij zijn een relatief groter deel kwijt
aan deze belastingen ten opzichte van de hoge inkomens.
De indirecte belastingen dragen aldus niet bij aan de
herverdelingsfunctie. Logischerwijs hebben zij dus niet het
uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten
dragen.
Bovendien werkt inflatie ook niet mee. Door de inflatie
stijgen de kosten van huishoudens. Om dit tegen te
gaan zal de overheid actief steun moeten leveren, zodat
de huishoudens die het nodig hebben worden ontlast
op financieel vlak. Dit zouden ze kunnen doen door de
indirecte belastingen te verlagen, denk bijvoorbeeld aan
energie belasting of verlaging van accijns. Dan zou de
overheid met behulp van de belasting de herverdeling
vergroten. Als zij kiest voor een toeslag of dergelijke, dan is
de oorzaak van de herverdeling niet het belastingsysteem.
Degressief stelsel
De CPB noemt het belastingstelsel eerder degressief.
Alhoewel de inkomstenbelasting progressief is ingericht,
is het gehele belastingstelsel niet zozeer gericht op
het maken van een voordelig onderscheid voor de lage
inkomens. Het volledige plaatje van belastingheffing heeft
juist een licht degressief karakter.
De belastingdruk lijkt voornamelijk te drukken op hen
met weinig inkomen, de middenmoot heeft een stabiele
belastingdruk en de bovenste 1% heeft een vrij lage druk.
Oorzaak van het feit dat de bovenste inkomenslaag een
beduidend lagere belastingdruk heeft komt altijd terug bij
de bron van hun inkomen. Het inkomen vloeit voornamelijk
voort uit kapitaal en winst. Deze inkomens worden anders
belast dan het loon, minder belast.
Lagere inkomensgroepen hebben vaak loon als enige
inkomensbron. Hierdoor hebben zij relatief de grootste
belastingdruk. Enkel met belastingen zouden de lage
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inkomens absoluut niet gesteund worden. Zij zullen
hun steun ergens anders moeten zoeken, en uit het
rapport blijkt dat zij die steun gelukkig wel krijgen. De
overheidsuitgaven zorgen voor aanvullen of compensatie.
Collectieve uitgaven
In tegenstelling tot belastingheffing zorgen andere
instrumenten dat de ongelijkheid tussen de Nederlandse
inkomen worden geeffectueerd. De overheid lukt het dus
wel om ongelijkheid tegen te gaan en herverdeling te
bewerkstelligen. Om te herverdelen gebruikt zij echter
een ander instrument dan het gehele belastingsysteem.
In tegenstelling tot wat de overheid in beginsel beoogde:
een progressief systeem die ongelijkheid tegen gaat.
Veel effectievere manieren zijn de overheidsuitgaven. De
collectieve uitgaven zijn, het in de praktijk daadwerkelijk
gebruikte, instrument voor herverdeling. De lage
en middeninkomens profiteren hiervan doordat hun
bestedingsruimte in grotere mate wordt verhoogd ten
opzichte van de hoge inkomens. De hoge inkomens
‘verdienen’ minimaal tot niets aan de collectieve uitgaven,
zij hebben immers voldoende waardoor ze geen steun
krijgen.
De collectieve uitgaven worden direct of indirect van
overheidsorgaan aan de belastingplichtige overgebracht.
Er zijn veel posten die de overheid gebruikt: uitkeringen en
toeslagen, maar ook om (semi-)publieke diensten zoals
onderwijs en zorg. Veel van de posten, zoals een subsidie
en uitkering, komen direct toe aan het huishouden van de
belastingplichtige. Andere, zoals zorg en onderwijs, zijn
niet zo direct en worden via een verdeelsleutel toegerekend
aan de huishoudens van Nederland.
Maar waarom werken deze uitgaven nou zo goed? Zij
hebben als doel om lage marktinkomens te steunen, ze
vullen aan of zijn ter compensatie. Het ontvangen bedrag
door de burger is hoger naar mate het marktinkomen lager
is of wanneer een bepaalde leeftijd is bereikt. Daarnaast
zijn de uitgaven ongeveer gelijk voor alle inkomens,
relatief gezien is dat dus meer voor de lage inkomens. Het
percentage van het inkomen daalt als het inkomen hoger
is.
Conclusie
De conclusie die het CPB trekt is dat het belastingsysteem
inclusieve progressieve elementen niet het verschil maakt
in de ongelijkheid in Nederland. Zoals reeds is gebleken
zijn andere instrumenten waarover de overheid beschikt
effectiever voor de inkomensherverdeling. De burgers
ontvangen verschillende bedragen van de overheid door
toeslagen en bijstand. Deze twee factoren maakt de
herverdeling van Nederlandse huishoudens een stuk
succesvoller dan belastingheffing. Beter gezegd, de
sterkste schouders dragen dus niet de zwaarste lasten.
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MANON VAN DER VELDEN
21 jaar, Geneeskunde

Nee, artsen zouden niet moeten kunnen liegen om een
placebo-effect te kunnen veroorzaken. Binnen de geneeskunde
is liegen vrijwel altijd not-done, gezien mensen altijd op
een eerlijke wijze op de hoogte gesteld dienen te worden
van eventuele effecten en risico’s. Het vak is van te groot
levensbelang om te liegen over dit soort zaken. Daarnaast
is het de eed die je aflegt als beginnend arts en zijn het de
kernwaarden van het vak om altijd eerlijk te zijn en patiënten
altijd te voorzien van kloppende informatie. Placebogebruik kan
zeker voordelig zijn in enkele gevallen, liegen echter nooit.

EVA LUGARD

20 jaar, Gezondheidswetenschappen
In juli 2022 kondigden onderzoekers van het Medisch Spectrum
Twente in Enschede aan te gaan experimenteren met placebooperaties om darmklachten te verhelpen (MST, juli 2022). Deze
operaties waarbij effectief niets medisch wordt ondernomen,
zouden bij een groot deel van de patiënten toch de buikklachten
kunnen verhelpen. Het placebo-effect zou hier dus veel mensen
kunnen helpen.

Echter ben ik van mening dat het liegen door artsen om een
placebo-effect te veroorzaken bij hun patiënten niet past binnen
het Nederlandse zorgsysteem. In het Nederlandse zorgsysteem
staan waarden als eigen regie en transparantie centraal, welke
niet samengaan met het op deze manier veroorzaken van een
placebo-effect. Om deze waarden te waarborgen binnen ons
zorgsysteem moet het veroorzaken van een placebo-effect
door artsen goed gereguleerd worden, bijvoorbeeld in de Wet
Zorg en Dwang en in regelgeving rondom gerandomiseerde
onderzoekstechnieken.

RACHELLE MESSELAAR
25 jaar, European Lawschool

Ik ben het eens met de stelling. Wanneer we kijken naar de
klachten die we vandaag de dag tegengekomen, zien we dat
veel klachten psychosomatisch van aard zijn. Behandeling
kan op veel verschillende manieren plaatsvinden. De manier
die het meest tot de verbeelding spreekt, is uiteraard het
toedienen van medicatie. Medicaties kunnen echter ongewenste
bijwerkingen met zich meebrengen, een placebo-effect kan
de het geneeskundig effect hebben zonder deze negatieve
bijwerkingen. Derhalve ben ik het eens met deze stelling.
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MYLENE LELIEVELD,

20 jaar, Economics and Business Economics
Ik ben het gedeeltelijk eens met deze stelling. Het is echter
belangrijk dat de arts zeker weet dat de klachten psychologisch
van aard zijn. Wanneer een arts ook maar enige twijfel heeft,
kan én mag hij geen risico nemen. Onnodig bepaalde medicatie
nemen kan schadelijk zijn. Maar klachten niet serieus nemen
wanneer ze daadwerkelijk aanwezig zijn kan nog schadelijker
zijn. Het is lastig om een resoluut antwoord te geven op de
stelling, omdat het antwoord per casus anders gaat zijn.

behandeling is, dan kan de patiënt hierover worden ingelicht. De
patiënt kan zo zelf beslissen of hij/zij meedoet aan het
onderzoek en dus de kans op een placebo accepteert. Op deze
manier wordt het belang van de patiënt voorop gesteld en zijn
opvattingen gerespecteerd.

MALOU PUTZEIST

23 jaar, Master Financial Econometrics

Placebo is een goede manier om mogelijk het juiste gedrag
bij patiënten te kunnen veroorzaken. Artsen kunnen hier dus
ook gebruik van maken. Placebo is namelijk op zichzel al een
soort van liegen; er wordt geen gebruik gemaakt van een
medisch bewezen effectiefmiddel. Echter is het wel van belang
dat patiënten akkoord gaan met de behandeling die de arts ze
voorschrijft; informed consent moet worden gegeven. Hierbij
hoeft door de arts niet vermeld te worden dat er placebo wordt
gebruikt; baat het niet dan schaadt het niet. Maar, mocht er
een behandeling zijn die wel degelijk effectief is en dus meer
“waard” is dan de placebo, dan dient hiervoor altijd gekozen te
worden.
Om de stelling dus te kunnen beantwoorden; placebo kan
gebruikt worden door artsen mits er informed consent vooraf is
gegeven dat patiënten akkoord gaan met de behandeling.

Ik vind in principe niet dat artsen zouden mogen liegen om
placebo te kunnen veroorzaken.
Een patiënt moet eerlijk worden behandeld en de patiënt moet
zijn mening bekend kunnen maken. Toch begrijp ik dat dit niet
altijd kan, met name in de volgende twee situaties:
1. Als je meedoet aan een bepaald onderzoek en in de placebo
groep valt. Het is hiervoor natuurlijk belangrijk dat het
geheim is wie de placebo krijgt, zodat het onderzoek intact
blijft.
Het lijkt mij echter logisch dat de patiënt hier van tevoren
mee heeft ingestemd.
2. In de situatie waarbij de arts al zijn middelen heeft
gebruikt, maar denkt dat er een mogelijkheid is dat de pijn
of klachten een mentale oorzaak hebben. Dat de patiënt
denkt dat hij ziek is of klachten en pijn heeft, maar dat dit
mogelijk niet ‘echt’ is. Hierin denk ik dat de arts wel de
mogelijkheid moet hebben om dit te ‘testen’. De test met
behulp van placebo zou dan logisch zijn.
Voor beide situaties lijkt het mij wel van belang dat als
placebo wordt gebruikt, dit administratief goed wordt
beargumenteerd en gedocumenteerd.

ROSA HESSELS

MAUD HARTGERINK

22 jaar, Gezondheidswetenschappen

22 jaar, Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging

Een artseneed wordt afgelegd door een medicus wanneer hij/
zij tot de beroepsgemeenschap van artsen toetreedt. Deze
eed gaat over toewijding, gedrag ten opzichte van patiënten en
ethische opvattingen van de medicus. Zo wordt onder andere
benoemd dat de arts het belang van de patiënt voorop stelt en
zijn opvattingen worden eerbiedigd. Daarnaast wordt benoemd
in deze eed dat de arts de patiënt goed zal inlichten.
Ik vind het niet kunnen dat een arts tegen een patiënt liegt
om een placebo bij een patiënt te veroorzaken, aangezien dit
tegenstrijdig is met de artseneed. Wanneer een arts
denkt dat een behandeling met placebo de best mogelijke

Voor medicijnen geldt vaak dat er een afweging gemaakt moet
worden. Hoewel een medicijn kan helpen tegen een kwaal, kan
het in andere opzichten schadelijk zijn voor de patiënt. Het is
bewezen dat placebo patiënten van een kwaal kan afhelpen,
zonder dat daar een medicijn aan te pas komt. Het kan voor
zowel arts als patiënt gunstig zijn om te opteren voor placebo
(de patiënt is daar in dat geval natuurlijk niet van op de hoogte),
omdat deze geen nadelige/ schadelijke effecten voor de patiënt
zal hebben. Echter vind ik het wel heel belangrijk dat een
patiënt op een arts moet kunnen vertrouwen en ervan uit mag
gaan dat deze niet liegt. Indien er toch voor placebo gekozen

FENNA VAN DER STAPPEN
23 jaar, Geneeskunde
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wordt, vind ik dat deze wel moeten afhangen van de ernst van
de kwaal en terughoudend verstrekt moet worden. Dus alleen
indien het gaat om triviale kwaaltjes.

TRISTAN CLAES

25 jaar, Strength & Conditioning Specialist
Ik vind dat een dokter informatie naar een patiënt moet
communiceren om een placebo effect te verkrijgen. Liegen an
sich door een medici is in de praktijk niet wenselijk omdat deze
informatie dikwijls van levensbelang is en grote gevolgen met
zich meedraagt. Enkel in gevallen van onderzoek of behandeling
waarin placebo centraal staat zou dit aanvaardbaar zijn. Met
een mensenleven mag niet gespeeld worden, desalniettemin
blijft een dokter een vertrouwenspersoon en moet deze ten
aller tijde zijn patiënt genezen en steunen in het bestrijden van
desinformatie.

MYRTHE EVERS

25 jaar, Geneeskunde
Oneens. Ondanks dat je met deze leugen de patiënt niet direct
‘schaadt’ heeft de patiënt recht op transparantie. Helemaal nu
het ‘shared decision making’ een hot item is binnen de
geneeskunde en patiënten steeds meer eigen aandeel hebben
in hun behandelplan. Als arts heb je daarentegen ook een
informatieplicht, wat samen met het toestemmingsvereiste het
informed consent vormt. Op juridische gronden zou
bovenstaande stelling niet eens en optie
zijn. En stel je voor: Wat nou als je voorgeschreven placebo niet
het gewenste effect heeft, en je patiënt komt er later achter dat
jij hem/haar hebt voorgelogen bij het adviseren en
voorschrijven van het middel? Je patiënt is het vertrouwen in je
verloren, en met een beetje pech heb je een mooi tuchtzaakje
aan je broek hangen ;)

LINDE JACOBS

21 jaar, Geneeskunde
In Nederland is het wettelijk verplicht om de patiënt op
duidelijke wijze in te lichten over onderzoeken en voorgestelde
behandelingen. Deze informatieplicht zorgt ervoor dat een
patiënt een weloverwogen keuze kan maken over een
behandeling en mag alleen geschonden worden wanneer het
verstrekken ervan ernstig nadeel voor de patiënt oplevert.
Door een patiënt niet over een placobo in te lichten, wordt
de autonomie van de patiënt ondermijnd en komt de
vertrouwensrelatie van de arts en patiënt in gevaar. Maar
als arts de informatie wel deelt, wordt het placebo-effect
tenietgedaan. Kortom, voldoen aan informatieplicht en
daarnaast de beste uitkomst van een behandeling krijgen,
kunnen elkaar tegenwerken. Ik vind het belangrijk dat de
arts-patiëntrelatie voorop komt te staan, omdat het huidige
vertrouwen in de zorg bewaakt moet worden. De zorg moet
toegankelijk blijven en de informatieplicht kan hieraan
bijdragen.

JORT SIMONS

21 jaar, student geneeskunde
Het is wonderlijk maar waar. Als je een medicijn krijgt zonder
werkzame stof, heb je toch kans dat het werkt. Ook al is het een
placebo.
Alle reden dus om de placebo een echte kans te geven. De neppil
zelf doet natuurlijk niets, maar je lichaam reageert er wel op.
Bij de verwachting, het vertrouwen en het geloof in de pil, treedt
een helende werking op, en zelfs ook bijwerkingen. Een placebo
‘werkt’ het beste als je denkt dat je een echte pil krijgt. Dat kan
het beste door de arts te laten liegen over het effect.
Maar er zijn ook keerzijdes. Vroeger werden placebo’s vaker
ingezet door artsen, maar sinds de jaren 80 wordt dat niet meer
als ethisch gezien. Ook is ontdekt dat een placebo kan bijdragen
aan genezing, als de patient weet dat het om een placebo gaat.
Dat bleek uit onderzoek bij mensen met chronische pijnklachten
en prikkelbaredarmsyndroom. Liegen is dus niet altijd nodig.
Ik vind liegen over een behandeling geheel dubieus. Patiënten
horen hun arts in vertrouwen te kunnen nemen, zonder zich af te
moeten vragen of de arts hen misschien niet de waarheid vertelt.
Verder vind ik het niet aan de arts om te denken dat de klacht
(zoals dat wordt genoemd) “psychisch” is en dat te testen door
placebo te geven. Dat is geen geneeskunde.

BENJAMIN MARTENS

24 jaar, student geneeskunde
Een van de meest belangrijke wetten in de geneeskunde is de
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
In deze wet worden rechten van de patiënt beschermd en staat
gezamenlijke besluitvorming centraal; de patiënt zit als het
ware samen met de arts achter het stuur. Een belangrijk aspect
van de WGBO is de kwaliteit van zorgverlening. In Nederland
dient een arts altijd de hoogst mogelijke kwaliteit zorg te
verlenen, waarvoor de standaard de “Evidence-based medicine”
(EBM) is. De definitie van EBM is: het expliciet, oordeelkundig
en consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare
bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling
van een patiënt. Dit alles op basis van de huidige medische
wetenschap.
In theorie kan het bijna niet mooier; een patiënt die al jaren
thuis zit met chronische rugpijn in minder dan een week
genezen met behulp van een vitamine C tablet. Helaas is
er op dit moment geen hard wetenschappelijk bewijs dat
het geven van een placebo valt onder het verlenen van de
hoogst mogelijke kwaliteit van zorg. Daarnaast zal het de
behandelrelatie van de arts en patiënt flink onder druk zetten
wanneer blijkt dat dokters een vrijkaart krijgen om te mogen
liegen. Een dergelijke wijziging in de machtsverhouding zal de
patiënt dan ook weer terugplaatsen in de kofferbak van de auto.
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Door: Olav Heuts

waren ABN Amro Bank, Brand Bier, Moret Ernst & Young
(thans EY), Loeff Claeys Verbeke (thans Loyens & Loeff
respectievelijk Allen & Overy), SNS Bank, Coopers &
Lybrand (thans PWC) en TRN (thans Deloitte) en Café De
Dikke Dragonder.

CV
Olav Heuts (1970)
1989 - 1995: Universiteit Maastricht
1994: University of Westminster, Londen (Erasmus)
1996 - 2000: advocaat bij Thuis Partners, Heerlen
2000 - 2005: advocaat bij Loyens & Loeff, Amsterdam
2006: advocaat / partner bij CORP., Amsterdam (ww.corp.
nl)
Heuts is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, in het
bijzonder corporate litigation. Hij adviseert en procedeert
in aandeelhoudersgeschillen, conflicten over joint
ventures, reorganisaties en fusie- en overnamecontracten.
Voorts is hij specialist in bestuurdersaansprakelijkheid en
insolventierecht.
Editie 1/1
De eerste editie van JiBulletin verscheen op 15 januari
1992. De redactie bestond uit Manon Beckers, Marianne
Heggen, Yvonne van de Lisdonk, Cécile Vluggen en
Olav Heuts. Het voorwoord van die editie was van de
hand van Job Cohen, toenmalig Rector Magnificus
van de Universiteit Maastricht en later minister en
fractievoorzitter van de PvdA. Naast de redactiebijdragen
bevatte dit eerste nummer bijdragen van de toenmalige
Maastrichtse hoogleraren Gerrit van Manen en Carel
Adriaansens, een analyse van de juridische structuur van
SNS Bank (die net was ontstaan uit de fusie van een aantal
Spaarbanken) en een interview met een bedrijfsjurist bij
Philips die in Maastricht had gestudeerd. Adverteerders
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1992
Januari 1992. “Smells like teen spirit” van Nirvana stond
hoog in de hitlijsten, net als “Kon ik maar even bij je zijn”
van Gordon. Falko Zandstra werd Europees kampioen
allround schaatsen, de jongste ooit. Een Braziliaanse
jonge vrouw was hoogzwanger en zou kort daarna
bevallen van een zoon die zij Neymar zou noemen en
die aardig zou blijken te kunnen voetballen. Serviërs
in Bosnië en Herzegovina riepen een eigen republiek
uit, wat de voorbode zou zijn voor een burgeroorlog van
ongekende omvang. Het Verdrag van Maastricht, dat
tijdens het Nederlands voorzitterschap in december
1991 werd gesloten, stond op het punt ondertekend
te worden door de lidstaten van de Europese Unie. De
Britten hadden voorbehouden gemaakt over de monetaire
unie en de Sociale paragraaf, een voorbode van de
latere Brexit. Microsoft Windows 3.0 was de norm; voor
Apple-liefhebbers was er net de Powerbook 100. En, niet
onbelangrijk: boek 3, 5, 6 en een deel van boek 7 van het
Nieuw Burgerlijk Wetboek trad in werking. Maastricht
University heette nog Rijksuniversiteit Limburg; de
juridische faculteit zat grotendeels nog in de Nieuwenhof
aan de Zwingelput 4. En op 15 januari 1992 kwam de
eerste editie van JiBulletin uit.
Aan dat eerste nummer was maandenlang hard
gewerkt. Vanaf de zomer van 1991 waren we bezig met
het schrijven en verzamelen van stukken, interviews en
andere content. We hadden veel inspiratie, want er viel
genoeg te publiceren over onderwerpen die relevant
waren voor studenten die zich oriënteerden op hun
toekomst en carrière. We hadden alleen geen ervaring
met het ontwerpen en de lay-out van een magazine. Er
was weinig budget, dus uitbesteden was geen optie. De
cover is op een avond ontworpen door twee bevriende
kunstacademiestudenten. De vormgeving en opmaak
van de inhoud was ingewikkelder. Avonden knoeien met
Word Perfect leverde niets op. Het was duidelijk dat we
voor de grafische vormgeving hulp nodig hadden. Een
van onze commissieleden had connecties bij dagblad De
Limburger (toen Het Limburgs Dagblad) en de lay-out
redactie wilde ons wel even helpen. In de kerstvakantie
zat ik een hele dag lang op de redactiezaal van de krant in
Heerlen. De opmaakredacteur was verteld dat hij me een
half uurtje zou helpen met een schoolkrantje. Toen we na
vijf uur zwoegen uur nog bezig waren voelde ik me wel
schuldig. Zeker toen de eindredacteur steeds vaker kwam
informeren of de krant van morgen ook nog een keer aan
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de beurt ging komen. Het was al donker toen ik de redactie
verliet, maar wel met 20 pagina’s JiBulletin in mijn bezit.
Nog net op tijd voor de deadline van de drukker.
Symbolische presentatie
Het eerste exemplaar is uitgereikt aan de toenmalige
minister van Onderwijs en Wetenschappen, Jo
Ritzen. De verschijningsdatum viel samen met de
voorlichtingsmiddag die JiB had georganiseerd over
beroepsopleidingen na de rechtenstudie. Onder meer
spraken daar vertegenwoordigers van de SSR (over de
Rio-opleiding tot rechter en raadsheer), het Ministerie
van Buitenlandse Zaken (over de diplomatenopleiding)
en de Nederlandse Orde van Advocaten. Toevallig bracht
minister Ritzen van die dag een werkbezoek aan de
universiteit. Via Job Cohen, die lid was van het College
van Advies van JiB en die Ritzen zou ontvangen, hadden
we kunnen organiseren dat Ritzen enkele minuten zou
vrijmaken voor ons en ik de eerste editie van het JiBulletin
aan de minister kon aanbieden. Ritzen was in die tijd niet
zo geliefd onder studenten vanwege grote bezuinigingen
op de basisbeurs (ook dat speelde toen al). Strekking
van mijn korte toespraakje was dat, als gevolg van zijn
bezuinigingen, studenten zich steeds vroeger moesten
voorbereiden op hun toekomst en dat het JiBulletin daarin
behulpzaam kon zijn. Dat pakte hij wel sportief op: het was
volgens hem een misverstand dat hij wilde dat iedereen
zich uitsluitend zou bezighouden met de studie. Hij
drukte de studenten op het hart om een brede interesse
te ontwikkelen naast de studie. Het paste mooi in de
boodschap die JiB al jarenlang uitdraagt.
Het was trouwens een historisch bezoek van de minister.
Hij bleek die dag toezeggingen te hebben gedaan aan de
universiteit om de European Law School op te zetten. Het
begin van de verdere ontwikkeling naar Maastricht als
internationale law school.
Missionariswerk
Het begin was dus met vallen en opstaan. Maar het was
meteen duidelijk dat JiBulletin in een grote behoefte
voorzag.
Jurist in Bedrijf was in 1987 opgericht en had in de
eerste vijf jaar al veel georganiseerd. De jaarlijkse
Bedrijven- en Instellingendag en excursies naar bedrijven
en advocatenkantoren waren al erg succesvol. Net
als de Individuele Gesprekken dag, waarin studenten
sollicitatiegesprekken konden oefenen met bedrijven en
instellingen en zich op die manier in de picture konden
spelen.
We wilden naast die evenementen meer gestructureerde
voorlichting geven aan rechtenstudenten over hun
beroepsmogelijkheden. Een tijdschrift was daarvoor
de ideale vorm. Het bood de mogelijkheid om meer
achtergrondinformatie te geven over de arbeidsmarkt
en loonbaanontwikkeling. Daarnaast zouden we met
een magazine meer mogelijkheden hebben om in
te zoomen op individuele verhalen van alumni. Dat
laatste was essentieel. De Maastrichtse Faculteit der
Rechtsgeleerdheid bestond toen pas 10 jaar. De eerste
lichtingen rechtenstudenten waren nog maar een paar
jaar op de arbeidsmarkt actief. Wij waren nieuwsgierig

waar zij terecht kwamen en hoe zij het deden.
In die tijd was er bij grote werkgevers ook nog grote
scepsis rond Maastrichtse rechtenstudenten. Zij moesten
zich in sollicitatieprocedures vaak verdedigen voor hun
keuze voor Maastricht. Veel werkgevers waren onbekend
met het probleem gestuurd onderwijs en de perceptie was
vaak dat de kwaliteit van Maastrichtse alumni achterbleef
bij die van andere universiteiten. Met name de werkgevers
in de klassieke beroepsgroepen, zoals de advocatuur en
de rechterlijke macht, hadden daar een handje van. Als
bestuursleden van JiB hoorden we vaak verhalen van
studenten die in sollicitatiegesprekken hadden moeten
opboksen tegen dergelijke vooroordelen. Het beeld
over de kansen van Maastrichtse afgestudeerden op de
arbeidsmarkt was dus vrij negatief. Ten onrechte, want
je maakt mij niet wijs dat de kwaliteit van studenten
uit Leiden of Utrecht beter was, maar Maastricht
worstelde nog met zijn eigen onbekendheid. Dat leefde
erg onder studenten, merkten wij. Het leek of er onder
studenten een collectief minderwaardigheidscomplex
aan het ontstaan was. Tegelijkertijd hoorden we vanuit de
werkgevers juist dat ze maar mondjesmaat Maastrichtse
studenten tegenkwamen in de sollicitatieprocedures. We
hadden veelvuldig contact met vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven en de advocatuur en die vroegen zich af hoe
ze Maastrichtse studenten konden stimuleren om ook in
de randstad te solliciteren.
Daar wilden we iets mee doen. We wilden laten zien onze
medestudenten wel degelijk op mooie posities terecht
kwamen, hoe het er in het beroepsleven aan toe ging,
welke tips zij hadden voor sollicitanten, welke vakken je
het beste kon kiezen om voor een bepaalde functie in
aanmerking te komen en hoe je stages kon regelen.
Vanaf het eerste nummer was een vaste rubriek “Made
in Maastricht”, waarin we een Maastrichtse jurist aan
het woord lieten over zijn of haar werkomgeving. Ik vond
dat zelf altijd de mooiste manier om te laten zien welke
mogelijkheden er zijn met deze opleiding.
Inmiddels is “Maastricht” geen issue meer bij sollicitaties.
Ook de grote advocatenkantoren in de randstad lieten hun
aanvankelijke scepsis vanaf die tijd varen. Ik heb in mijn
periode bij Loyens & Loeff nooit meer een opmerking
gehoord over de kwaliteit van de opleiding. Integendeel,
ik ben ervan overtuigd dat vaardigheden die in Maastricht
werden geleerd zeer waardevol zijn voor de advocatuur.
Het is natuurlijk ook zo dat andere universiteiten de
succesvolle elementen van het PGO hebben overgenomen,
dus het zal vast zo zijn dat Maastricht in dat opzicht
niet meer zo uniek is. In de loop der jaren hebben de
Maastrichtse studenten op hun beurt ook de schroom
afgeworpen en zijn er velen bij grote advocatenkantoren
terecht gekomen. Het is dus allemaal goed gekomen,
maar in die tijd was het erg actueel. JiB heeft daar echt
wel een voortrekkersrol in gespeeld. We waren een soort
missionarissen voor de faculteit en dat namen we heel
serieus.
Het papieren tijdperk
JiBulletin was het eerste magazine dat in tamelijk
grote oplage kwam en gratis werd verspreid onder alle
studenten. We hadden door een timmerman een mooi
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houten bakje laten maken. Dat hadden we opgehangen
onder het publicatiebord van JiB in de Nieuwenhof en
in het Oud Gouvernement aan de Bouillonstraat. Daar
stopten we elke dag een verse stapel JiBulletins in.
Studenten konden die gratis meenemen. Ook werd
het uitgedeeld tijdens de activiteiten van JiB, zoals de
Bedrijven- en Instellingendag. Verder werd het magazine
werd toegezonden aan alle belangrijke partijen op de
arbeidsmarkt. Alles in hard copy, want online bestond nog
niet.
Veel van de content schreven we zelf. De redactionele
stukken en de verslagen van activiteiten sowieso
natuurlijk, maar ook de interviews namen we zelf af.
Als ik een interview hield maakte ik ook de foto’s van de
geïnterviewde. Daarnaast vroegen we docenten van de
faculteit om bijdragen. Carel Adriaansens was hoogleraar
en tevens advocaat bij Loeff Claeys Verbeke. Hij had een
geestige pen en schreef jarenlang een column. Een vaste
rubriek was ook de “Weekagenda van…”. Daarin lieten
we een jurist aan het woord die verslag deed van zijn
dagelijkse bezigheden. We wilden wel eens zien wat dat nu
werkelijk inhield, zo’n baan als bedrijfsjurist bij een grote
multinational of beleidsmedewerker bij de overheid.
Het blad dreef op de inkomsten van advertenties.
In de eerste tijd pakten we alles wat we pakken
konden, ook advertenties van Maastrichtse cafés en
schoonmaakbedrijven. Later realiseerden we ons dat
het voor de uitstraling van het blad beter zou zijn om
ons te beperken tot adverteerders in de doelgroep. Ook
adverteerders zagen de potentie, met name de grote
advocatenkantoren en andere grote werkgevers. Op die
manier kwam er na verloop van tijd ook meer budget. En
zo nam beetje bij beetje de kwaliteit van het JiBulletin
toe. Er is zeker na mijn tijd veel verbeterd. De lay-out is
uitbesteed aan professionals en dat is te zien.
Van RL naar Maastricht University
In dertig jaar tijd heeft niet alleen JiBulletin, maar ook de
universiteit en de stad Maastricht zelf een metamorfose
ondergaan.
De universiteit zal wel een stuk formeler zijn geworden. In
mijn tijd kon je gewoon bij de hoogleraren aankloppen, iets
wat ik vaak deed als we voor JiB hun hulp nodig hadden.
Ook drukbezette bestuurders als Job Cohen maakten altijd
tijd voor ons. Dat informele en laagdrempelige was uniek
en maakte deze faculteit zo leuk.
Ik koos destijds bewust voor deze universiteit. Het idee van
kleinere, actieve werkgroepen, waarin de eigen participatie
belangrijk is, sprak me erg aan. De zelfstudie en het
oplossen van een casus samen met medestudenten heb ik
altijd erg serieus genomen. Die vaardigheden komen me
in de dagelijkse praktijk nog steeds van pas. Mijn binding
met Maastricht University is ook altijd gebleven. Ik heb
onlangs weer een gastcollege corporate litigation en een
mock trial gehouden voor de European Corporate Finance
Law Excellence Course, samen met Thomas Biermeyer.
Daar valt me altijd op hoe internationaal de faculteit is
geworden. De studentenpopulatie is heel divers, dat merk
je ook als je in de binnenstad van Maastricht rondloopt.
In mijn tijd waren er veel studenten uit de omgeving van
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Maastricht; nu is het veel breder en internationaler.
JiB: ook voor mijn eigen loopbaan belangrijk
Ik heb twee jaar in het bestuur gezeten van JiB. Mijn eerste
jaar als lid van de JiBulletin Commissie, mijn tweede jaar
als voorzitter. Die ervaringen waren erg waardevol voor
mijn eigen loopbaankeuzes. Toen ik aan de studie begon
had ik nog geen goed beeld van mijn toekomst. Het was
zeker niet zo dat ik altijd al een juridisch beroep voor ogen
had. Eerlijk gezegd was Nederlands Recht voor mij een
veilige keuze, omdat ik daarmee nog allerlei kanten op
kon. Studenten en zelfs middelbare scholieren worden
door het systeem gedwongen steeds vroeger keuzes te
maken die beslissend zijn voor hun toekomst. Ik heb daar
vraagtekens bij. Niet iedereen weet al zo vroeg waar zijn of
haar talenten en mogelijkheden liggen. Je hebt soms tijd
nodig om dat uit te vinden en dingen te onderzoeken. Mijn
ervaringen bij JiB hebben daar zeker bij geholpen.
Bij mij vielen de dingen op hun plek in de latere fase
van de studie, zo na 2,5 jaar. Het recht is toch iets dat
pas echt leuk wordt als je er dieper induikt. Toen ik
die fase eenmaal had bereikt wist ik ook dat ik met
het vak verder wilde. In de einddoctoraalfase (nu
Master) heb ik uiteindelijk gekozen voor civiel- en
ondernemingsrechtelijke vakken. Het ondernemingsrecht
werd erg gestimuleerd door professor Kid Schwartz.
Met hem hadden we geregeld bijeenkomsten waarin we
actuele onderwerpen verder uitdiepten (de Masterclass
Ondernemingsrecht). In een zaaltje boven café “D’n Ingel”
aan het Vrijthof weliswaar, maar het was toch behoorlijk
serieus. Ik heb bij hem ook mijn afstudeerscriptie (de
huidige Masterthesis) geschreven, over preferente
aandelen als beschermingsconstructie tegen vijandige
overnames.
Door de activiteiten met JiB en Pleitgenootschap Gaius
had ik al bij veel kantoren kunnen kijken hoe het eraan
toeging. Aan het einde van mij studie werd ik enthousiast
voor de advocatuur.
Ik ben als advocaat begonnen bij Thuis Partners in
Heerlen, een van de topkantoren uit de regio. Daar
heb ik in het eerste jaar van alles kunnen doen: van
echtscheidingen tot incasso en van rijden onder invloed
tot ontslag op staande voet. Dat was uitermate leerzaam.
Na dat eerste jaar ben ik mij gaan toeleggen op de
civiele procespraktijk, het ondernemingsrecht en het
faillissementsrecht. Het kantoor staat bekend om zijn
zeer goede faillissementspraktijk. In veel boeiende
faillissementen uit de regio traden we op als curator dus
dat was een geweldige leerschool.
Na vier jaar wilde ik graag verder in het
ondernemingsrecht en dan zijn de grote kantoren
een logische keuze. Bij Loyens & Loeff in Amsterdam
heb ik me verder ontwikkeld op het gebied van
corporate litigation. Ik adviseer en procedeer in
ondernemingsrechtelijke geschillen, bijvoorbeeld in
conflicten tussen aandeelhouders, claims over mislukte
overnames, aansprakelijkheid van bestuurders en in
Enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het
Gerechtshof Amsterdam.
Met een aantal kantoorgenoten van Loyens & Loeff heb
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ik in 2006 een eigen kantoor opgericht. We zagen dat in
veel rechtsgebieden van grote kantoren afsplitsingen
plaatsvonden, met name op het gebied van IE-recht
en Arbeidsrecht. Dikwijls ging een hele sectie van een
groot kantoor zelfstandig verder als nichekantoor.
Dat was nog niet vertoond in het ondernemingsrecht.
Dat is traditioneel een praktijk die thuishoort bij grote
kantoren. Wij dachten dat er een markt zou zijn voor
een ondernemingsrechtelijk nichekantoor: uitsluitend
ondernemingsrecht, wel gespecialiseerd, maar toch
kleinschalig. We zijn in het diepe gesprongen en dat was
een gouden greep. CORP. heeft als corporate nichekantoor
direct voet aan de grond gekregen met een hoogwaardige
praktijk en mooie cliënten. Behalve corporate litigation
doen we uiteraard ook veel fusies en overnames en andere
ondernemingsrechtelijke transacties, met name private
equity deals. We hebben een leuk team met enthousiaste
medewerkers en timmeren verder aan de weg. Het
was ook boeiend om zo’n kantoor zelf op te zetten. Het
leuke is dat je alles zelf kunt beslissen en de koers kunt
bepalen. We zitten in een prachtig pand aan de statige
De Lairessestraat in Oud Zuid en doen het werk van de
‘Zuidas’-kantoren, maar dan tegen iets andere tarieven.
Specialisatie: onontkoombaar (maar niet te vroeg)
Je hoort vaak dat de juridische dienstverlening steeds
meer een zaak is van specialisatie en dat de tijd van
advocatenkantoren die alle rechtsgebieden aanbieden
voorbij is. Helemaal nieuw is dat geluid niet. Specialisatie
was dertig jaar geleden ook al de boodschap van alle
advocatenkantoren die wij interviewden voor JiBulletin.
Maar het lijkt er inderdaad op dat die tendens nog
sterker is geworden. Niet in de laatste plaats omdat de
regelgeving nog steeds toeneemt en ook complexer. Maar
ook omdat er soms gewoon meer geprocedeerd wordt

en er zo een fijnmazig systeem van rechtspraak ontstaat,
zoals bijvoorbeeld in het insolventierecht, dat dertig
jaar geleden nauwelijks nog ontwikkeld was, maar door
jurisprudentie een complex rechtsgebied op zichzelf is
geworden.
Ons eigen kantoor is een goed voorbeeld van de
toegenomen specialisatie. Anno 2022 kun je je zelfs
helemaal toeleggen op conflicten tussen aandeelhouders,
zo laat mijn eigen praktijk zien.
Toch zou ik studenten aanraden om niet te vroeg voor
specialisatie te kiezen. Natuurlijk moet je in de huidige
Bachelor-Masterstructuur bepaalde keuzes maken,
maar als je in de civielrechtelijke advocatuur terecht wilt
komen, dan heb je toch het meeste aan de belangrijke
privaatechtelijke vakken als verbintenissenrecht en
zakenrecht; het vermogensrecht in brede zin. Het nadeel
van het casusgerichte onderwijs vond ik – achteraf gezien
– wel dat je een vak nogal gefragmenteerd bestudeerde.
Zo ben ik afgestudeerd zonder me ooit te hebben verdiept
in belangrijke onderwerpen als hypotheek- of pandrecht.
Die kwamen in mijn Bachelor niet aan de orde en door de
vakken die ik koos in de Masterfase nadien ook niet. Pas in
de advocatenpraktijk heb ik hiermee te maken gekregen.
Daarmee miste ik toch een belangrijk stuk basis.
Als ik dan toch nog een keer een missiewerk voor JiB
kan doen is mijn advies aan studenten van nu om in de
studie juist niet teveel specialisaties op te zoeken. Je hebt
er meer aan als de basis breed en degelijk is. De echte
specialisatie komt wel in de praktijk.
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Door: Lotte Kurvers

“

De huurder had maar goed de hypotheekakte behorende bij zijn huisvesting

moeten lezen, dan was hij voorbereid. Niet dat ook maar enig huurder dat doet.

Een goederenrechtelijke paradoxie: je wordt als niet-wetende huurder uit je huis gezet omdat dit anderen weer aan een
huis helpt. Dit kan te maken hebben met een huurbeding. Goed dus om te weten wat dat precies is.

The basics
Het is het begin van het academische jaar en misschien
zelfs jouw start van de opleiding rechtsgeleerdheid,
dus laten we allereerst beginnen met een korte
goederenrechtelijke (opfris)cursus. Men koopt een huis
maar heeft geen tonnen klaar staan op de bank om dit te
kunnen financieren. Zeker met de huidige huizenmarkt is
men dan genoodzaakt om een lening af te sluiten bij de
bank. Het recht biedt de bank dan een mogelijkheid om
een zekerheidsrecht te bedingen. Op deze manier heeft de
bank meer zekerheid dat zij hun geleende geld terug zien.
Dit zekerheidsrecht is het recht van hypotheek en strekt
tot verhaal met voorrang op het verbonden goed (het huis)
wanneer de schuldenaar zijn verplichting niet nakomt,
artikel 3:227 BW. Met andere woorden, als men de lening
van de bank niet meer kan terugbetalen dan mag de
bank met voorrang op de opbrengst het huis verkopen.
Het gaat hierbij om een executieverkoop; de bank mag
enkel verkopen als de hypotheekgever niet meer aan
zijn verplichtingen voldoet. In de volksmond hoort men
vaak dat de bank aan A een hypotheek heeft verleend
ten behoeve van financiering van haar nieuwe huis. Dit
is echter juridisch onjuist. Het is niet de bank die een
hypotheek aan A verleend, maar de bank die een lening
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verleend waarbij A die tot zekerheid van afbetaling de
bank een recht van hypotheek op haar huis verstrekt. In de
wettelijke terminologie is A de hypotheekgever en de bank
de hypotheekhouder. De hypotheekgever is degene op
wiens huis het recht van hypotheek is gevestigd waarmee
hij een zekerheidsrecht verleent aan de hypotheekhouder
(de bank). Het belang van hypotheek zit hem dus veelal
in het financieren van de particuliere woningmarkt.
Door de grote mate van zekerheid die de hypotheek
de kredietverstrekker biedt, kan men in de regel tegen
gunstigere voorwaarden krediet verkrijgen. Juist die
enorme zekerheid die hypotheek een bank geeft bij het
verstrekken van een lening is in dit artikel van belang.
Het huurbeding in het algemeen
Om een geldig hypotheekrecht te vestigen moet er een
notariële akte worden ingeschreven in de openbare
registers, artikel 3:260 BW. Een hypotheekgever blijft na
de verhypothekering bevoegd huurovereenkomsten te
sluiten met betrekking tot het verhypothekeerde goed.
De hypotheekakte kan echter een huurbeding bevatten
waarmee de hypotheekhouder zich tegen eventuele
negatieve gevolgen kan wapenen. Dit huurbeding is
een uitdrukkelijk beding waarbij de hypotheekgever in
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zijn bevoegdheid is beperkt om onder
andere het bezwaarde goed buiten
toestemming van de hypotheekhouder te
verhuren, artikel 3:264 BW. Het houdt in
dat het verhypothekeerde vrij van een na
vestiging van zijn hypotheekrecht gesloten
huurovereenkomst kan executeren. Het
huurbeding is inmiddels in vrijwel alle
hypotheekaktes te vinden omdat op
deze manier de hypotheekhouder het
verhypothekeerde kan executeren vrij van
een na vestiging van zijn recht gesloten
huurovereenkomst.
De gedachte
Een particulier woonhuis dat verhuurd
is, zal bij executie doorgaans minder
opbrengen dan wanneer het niet zou zijn
verhuurd. De bestaande verhuur beperkt
namelijk de gebruiksmogelijkheden voor
een koper waardoor het woonhuis minder opbrengt.
Dit komt doordat de huurder van het woonhuis
woonbescherming geniet bij verkoop op grond van artikel
7:226 lid 1 BW. Koop breekt geen huur. Bij executie
is de veilingkoper dus in beginsel gebonden aan een
bestaande huurverhouding. Van rechtswege gaan
dus de rechten en plichten uit de huurovereenkomst
mee, ook als de koper het hier niet mee eens is. Door
middel van het huurbeding stelt de hypotheekhouder de
executiewaarde van het aan hem verhypothekeerde goed
veilig tegen tegenvallende executieopbrengst vanwege de
huurovereenkomst. Verminderd de opbrengst dan roept de
bank als hypotheekhouder het huurbeding in en verdwijnt
de huurder. Bij een executieverkoop kan koop dus wel huur
breken.
De voorwaarden
Voor veilingkopers kan het een onacceptabel risico zijn
om een pand te kopen waar huurders in zitten. Met
deze gedachte heeft de wetgever artikel 3:264 lid 1 BW
zodanig gewijzigd dat de bank in geval van woonhuis
verplicht is het huurbeding in te roepen. Dit moet
voorafgaand aan de openbare verkoop. De bank kan hier
alleen van afzien indien de geschatte opbrengst met
huurovereenkomst voldoende of zelfs meer is. Daarnaast
kan de hypotheekhouder ook afzien van de inroeping van
het huurbeding wanneer deze gegronde redenen heeft
om aan te nemen dat er geen personen krachtens een
huurovereenkomst gebruik maken van het bezwaarde
goed. Ten laatste is het niet mogelijk een huurbeding in te
roepen tegen de huurder wiens huurovereenkomst al voor
de vestiging van de hypotheek liep.
Belangrijk is dat de hypotheekhouder ingevolge artikel
3:264 lid 5 BW verlof van voorzieningenrechter nodig heeft
wil hij rechtsgeldig het huurbeding kunnen inroepen.
Dit vanwege de huurbescherming van de artikels 7:271277 BW. Hier zie je toch nog wat extra indekking voor
de huurder. De voorzieningenrechter verleent het verlof,
tenzij ook met instandhouding van de huurovereenkomst
een voldoende opbrengst kan worden verkregen, artikel
3:264 lid 6 BW. De procedure die de hypotheekhouder
moet volgen is geregeld in artikel 549 Rv. Tegen een

beschikking waarin verlof wordt verleend staat geen
hogere voorziening open, artikel 3:264 lid 6 laatste zin
BW. Indien het verlof wordt verleend dan veroordeelt de
voorzieningenrechter de huurder tevens tot ontruiming,
artikel 3:264 lid 6 BW. Vraagt de hypotheekhouder het
vereiste verlof niet aan of wordt het geweigerd, dan
blijft beroep op het huurbeding zonder gevolg en is de
executiekoper op grond van artikel 7:226 BW gebonden
aan de huur.
Waar het recht heel krom lijkt
Vanuit het algemeen belang bezien acht de wetgever
opoffering van de huurbescherming gerechtvaardigd.
Opoffering van de huurder die wordt ontruimd zodat
de bank een hogere opbrengst weet te halen bij een
executieverkoop en meer kans heeft om hun geleende
geld terug te zien. Zekerheidstelling doormiddel van
hypotheek kan namelijk in het geval van verhuring van het
object door huurbescherming ontoereikend zijn. Dit in het
geval wanneer huur opbrengst verlagend is. Vergaande
huurbescherming verlenen tegen hypotheken is daarom
niet in het belang van een goede volkshuisvesting, hoe
paradoxaal dit op het eerste gezicht ook mag lijken. Als
huurbedingen namelijk niet mogen en kunnen worden
ingeroepen, zullen banken minder snel hypothecaire
leningen uitgeven of tegen minder gunstige voorwaarden,
met als gevolg dat minder mensen een huis kunnen
betalen. De huurder kan het bestaan en de inhoud van
de hypotheekakte inclusief huurbeding uit de openbare
registers halen. Dit zorgt voor een extra rechtvaardiging
wanneer de huurder een ontruiming blokkeert. Hij had
het kunnen weten. In een belangenafweging tussen een
huurder en hypotheekhouder zal de huurder het veelal
moeten afzien. Zo ook in de uitspraak van de Hoge Raad
van juni 1991 waarbij een oudere huurovereenkomst gelijk
werd gesteld met een later gesloten huurovereenkomst
omdat anders het gevaar zou bestaan dat hypothecaire
kredietverstrekkers niet bereid zullen zijn de waarde van
het goed in onverhuurde staat als uitgangspunt te nemen.
De hypotheekhouder wordt echter niet altijd beschermd,
met name als hij eenvoudigweg had kunnen onderzoeken
of er sprake was van een huurovereenkomst. Dat doet
niet minder af aan het feit dat de bank jegens een later
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gesloten huurovereenkomst wel heel sterk staat. Een
huurder kan dus worden ontruimd wanneer dit ervoor
zorgt dat de executieopbrengst voldoende is, hierdoor is
de bank weer sneller geneigd hypothecaire leningen uit te
geven waardoor weer meer mensen een huis aanschaffen.
De huurder had maar goed de hypotheekakte behorende
bij zijn huisvesting moeten lezen, dan was hij voorbereid.
Niet dat ook maar enig huurder dat doet.
Relativering en verzachting
Naast de strenge voorwaarden zijn er nog andere
relativeringen die de gemoedstoestand van huurders
bedaart ten opzichte van het huurbeding.
Verhuur van een onroerende zaak hoeft niet enkel
opbrengst verlagend te zijn, het kan eveneens opbrengst
verhogend zijn. Denk aan de hypotheekhouder van
een kantoorgebouw of winkelcentrum die deze
registergoederen voor een hogere prijs aan een
institutionele belegger kan verkopen indien deze voor
langere tijd en hoge huurprijzen zijn verhuurd. Dit geldt
natuurlijk ook voor de wel zeer bekende studentenhuizen
die in verhuurde staat meer kunnen opleveren doordat
huisjesmelkers zorgen voor bijzonder hoge huurprijzen.
Het voordeel voor studenten aan het betalen van zulke
onbillijke huurprijzen is dan weer dat het huurbeding
niet kan worden ingeroepen nu de instandhouding van
de huurovereenkomst in het belang is van de opbrengst
of voldoende opbrengt bij de openbare verkoop, artikel
3:264 lid 1 sub a en lid 6 BW. Door het betalen van hogere,
althans winstgevende huur aan de huisbaas, wordt er dus
voor gezorgd dat je extra beschermd wordt jegens een
huurbeding. Kortom; levert het de nieuwe eigenaar winst
op, dan wordt er een hogere opbrengst behaald op de
huizenmarkt en dat betekent weer een hogere opbrengst
en dus meer zekerheid voor de bank dat deze het geleende
geld terug krijgt. Het huurbeding mag dan ook niet worden
ingeroepen, er bestaat namelijk geen gerechtvaardigde
reden om de huurder te ontruimen.
Mocht het dan toch zover komen en word je als huurder
ontruimd dan bestaat nog de vraag of je recht hebt
op enige vergoeding. Belangrijk is dat vernietigen van
de huur met een beroep op het huurbeding van de
hypotheekhouder ex. artikel 3:264 BW niet dezelfde
betekenis heeft als gebruikelijk. Normaliter geldt dat
indien iets wordt vernietigd, de bestreden rechtshandeling
niet geacht wordt te zijn tot stand gekomen en heeft dus
terugwerkende kracht, artikel 3:53 BW. Voor huur die
wegens strijd met het huurbeding in de hypotheekakte
is vernietigd, geldt dat dit geacht wordt geldig te hebben
bestaan in het tijdvak dat aan vernietiging voorafging, zodat
over dat tijdvak huur door de huurder aan de verhuurder is
verschuldigd. Wat betreft de vergoedingen van de huurder
kan deze zich beroepen op een schadeloosstelling ten
laste van de opbrengst van de geveilde woning volgens
artikel 3:264 lid 7 BW. De kosten van de ontruiming worden
dus vergoed uit de opbrengst van de executieverkoop.
Artikel 3:364 lid 2 BW bepaalt dat de vernietiging relatieve
werking heeft. Deze werking houdt onder andere in dat
er slechts wordt vernietigd ten behoeve van degene die
het huurbeding inroept. In de relatie tussen de huurder
en verhuurder blijft de huurovereenkomst dus bestaan
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waardoor de verhuurder bijvoorbeeld op grond van
wanprestatie kan worden aangesproken. De verhuurder
heeft namelijk een toerekenbare tekortkoming, hij kan
niet meer van huurgenot voorzien terwijl dat volgens de
huurovereenkomst wel moet, artikel 6:74 lid 1 BW. Dit
kan de verhuurder worden toegerekend doordat er een
huurovereenkomst is aangegaan terwijl dat volgens het
huurbeding in de hypotheekakte niet mocht. Er is sprake
van een reeds blijvend onmogelijke nakoming aangezien
de hypotheekhouder gaat executeren en het huurbeding
heeft ingeroepen. Dit betekent dat de verhuurder in
verzuim is, artikel 6:81 BW. Volgens artikel 6:84 BW kan
de huurder dus ook schadevergoeding krijgen op basis
van artikel 6:84 BW, nu de verhuurder toerekenbaar geen
woongenot meer kan voorzien.
Conclusie
Mocht je nu een huurovereenkomst aangaan, kan
het dus nooit kwaad om via de openbare registers de
hypotheekakte betreffende die woning door te nemen.
Staat er een huurbeding in, dan is het verstandig om
even na te gaan of jouw huur zou zorgen voor een
hogere opbrengst van het pand op de markt. Dat zal in
vrijwel de meeste gevallen geen probleem opleveren.
Betaal je enkel een appel en een ei aan huur, dan
is de bank wellicht verplicht het huurbeding in te
roepen en word je waarschijnlijk ontruimd. Zouden
alle huurovereenkomsten blijven bestaan, ook na
executieverkoop dan zou dit kunnen leiden tot lagere
executieopbrengsten waardoor banken minder snel
geneigd zijn hypothecaire leningen te verstrekken.
Dat zou weer betekenen dat (veel) minder mensen
een huis kunnen kopen, een hypothecaire lening is
vrijwel cruciaal. Een ontruiming zorgt dus voor meer
huisvesting. Aangezien de meeste huurders wat meer
betalen dan enkel een appel en een ei, is het dus vrij
zeldzaam dat je vanwege lagere executieopbrengst
wordt ontruimd. Mocht het dan, ondanks de strenge
voorwaarden, toch zo ver komen, weet dan dat je altijd
nog recht hebt op schadevergoeding. En bovenal, jouw
ontruiming zorgt ervoor dat weer andere een huis
kunnen kopen

JURIST in BEDRIJF

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

Mijn naam is Emma Luteijn (22) en nadat ik mijn
bacherlor Biomedical Sciences heb afgerond, ben ik
begonnen aan een bestuursjaar bij M.S.R.V. Saurus. Daar
bekleed ik momenteel de functie Wedstrijdcommissaris
& Secretaris II. Dat betekent dat ik afgelopen jaar de
verantwoordelijkheid heb gehad over het wedstrijdroeien
binnen Saurus en daarnaast een paar taken van de
secretaris heb overgenomen.
Wedstrijdroeien is roeien op topsport niveau.
Wedstrijdroeiers trainen elke dag, en soms meerdere
keren per dag, om vervolgens op wedstrijden als
eerste over de finish te komen. Ze meten zich
dan met de rest van wedstrijdroeiend Nederland.
Als wedstrijdcommissaris ben ik onder andere
verantwoordelijk over het vormen van de coachkaders,
houd ik contact met de profcoach, heb ik een een
trainingskamp van 10 dagen georganiseerd en ben ik
aanwezig op alle wedstrijden.
Mijn verantwoordelijkheden als Secretaris II zijn
voornamelijk de website van M.S.R.V. Saurus up-to-date
houden, het achtste lustrumjaar opzetten en de INKOM
organiseren vanuit Saurus.
Zo, dat is in een notendop een kort overzicht van
de grote verantwoordelijkheden en taken die ik als
Wedstrijdcommissaris & Secretaris II heb. Dan nu, hoe
zit mijn week eruit en hoe deel ik mijn dagen in.
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Maandag
De week begint altijd goed met een bestuursvergadering.
Hier bespreken we met het gehele bestuur wat we
afgelopen dagen hebben gedaan, discussiëren we over
welke zaken er geregeld en besproken moeten worden
en kijken we vooruit op de rest van de week. Na de lunch
ga ik dan aan de slag met alles wat om mijn to-do lijst
staat. ’s Avonds vergader ik met de Lustrumcommissie
en drinken we als afsluiting een biertje op de sociëteit.

“

Wedstrijdroeiers trainen elke dag,

en soms meerdere keren per dag, om
vervolgens op wedstrijden als eerste
over de finish te komen.
Dinsdag & woensdag
Dinsdagen en woensdagen staan voor overdag afspraken
met externe partijen en gewoon werken. ’s Avonds
vergader ik vaak met commissies of de wedstrijdcoaches.
Zo zorg ik dat ik op de hoogte blijf van wat er speelt
overal en kan ik helpen waar nodig.
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Donderdag
De donderdag heeft vaak dezelfde volgorde als op
maandag. ’s Ochtends een bestuursvergadering waar we
weer bespreken wat we hebben gedaan en wat we gaan
doen én bespreken we het beleid. Elk jaar schrijft een
bestuur een jaarbeleid (van januari t/m december) met
daarin verschillende beleidspunten. De slogan van ons
beleid was “initiëren, enthousiasmeren, floreren”. We
hebben ons dan dus gefocust op hoe we de vereniging
na twee corona jaren weer kunnen laten floreren.
De donderdag wordt afgesloten met een gezellige
kroegavond op de sociëteit.

de makkelijkere velden mag starten.
Als wedstrijdcommissaris ben ik daar om de ploegen
te supporten, alles te documenteren voor promotie
op onze externe kanalen én als er iets misgaat
tijdens de wedstrijd ben ik het aanspreekpunt voor de
wedstrijdleiding om eventuele bezwaren af te handelen.

Het weekend
Het weekend begint voor mij op vrijdag. Dit betekent niet
dat ik vanaf vrijdag niks doe, nee op vrijdag bereid ik me
namelijk voor op het weekend. Vanaf april is er namelijk
elk weekend wel een wedstrijd waar de wedstrijdsectie
heen gaat, en ik dus ook. Deze wedstrijden vinden plaats
in Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Houten. Het zijn
dan volle dagen waar elke ploeg vaak twee keer op een
dag een wedstrijd roeit van 2 kilometer. Op zaterdag
roeien ze voor het klassement en op zondag voor het
blik. Bij het klassement is net als bij voetbal of hockey
mogelijk om bij elke wedstrijdpunten te behalen en aan
het eind van het seizoen wint de ploeg met de meeste
punten. Roeien voor het blik (medaille) betekend dat de
winnende ploeg een klasserend punt krijgt en daarmee
(vaak) een status verandering, waardoor je niet meer in
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Door: Quincy Messelaar

We leven in een democratische rechtsstaat: democratisch, omdat burgers kiezen wie het land regeert en een rechtstaat
omdat eenieder zich aan het Nederlandse recht moet houden: burgers, organisaties en ook de overheid. Wanneer een
persoon of een entiteit voldoet aan deze wet- en regelgeving, doet diegene dan automatisch “goede dingen”? Deze vraag
is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. In verschillende ethische en morele dilemma’s kunnen bepaalde keuzes worden
gemaakt, waardoor er een kans bestaat dat een ander hier mogelijk last van heeft: “Legal but not desirable”. Een artikel
van de Nederlandse Grondwet dat dergelijke dilemma’s veroorzaakt, is artikel 23. In dit artikel van het belangrijkste
staatsdocument, en tevens hoogste nationale wet van Nederland, is het vrijheid van onderwijs neergelegd. Vrijheid van
onderwijs is een grondrecht, betekent dit automatisch ook dat dit recht ‘rechtvaardig’ is?
Vrijheid van onderwijs
Artikel 23 van de Grondwet is het resultaat van een eeuw
schoolstrijd. Volgens dit artikel dient de overheid zorg te
dragen voor goed onderwijs en is iedereen in Nederland vrij
om onderwijs te geven. Dit betekent dat de overheid niet
alleen algemene scholen moet bekostigen maar ook scholen
met andere overtuigingen. Bij deze “bijzondere scholen” kan
er nog wel eens ophef ontstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer bijzondere scholen bepaalde geloofsovertuigingen
hebben die in strijd zijn met andere belangrijke beginselen
van de Nederlandse wet, dit hoeft echter niet altijd het geval
te zijn. Soms is er simpelweg bezwaar vanuit een moreel
standpunt.
Recentelijk is er bijvoorbeeld ophef ontstaan doordat
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een politieke partij voornemens is om zijn eigen scholen
te openen in Nederland. Als het aan het Forum voor
Democratie (FvD) ligt, kent Nederland in 2024 minstens
vijf “Renaissancescholen”. Forum van Democratie is van
mening dat het huidig algemeen onderwijs faalt op vrijwel
alle fronten. Nederlandse kinderen zijn niet meer in staat
om te rekenen, schrijven en krijgen bovendien veel leugens
voorgeschoteld aldus FvD. De scholen vallen onder de
“Tocquevillestichting” (een organisatie die gelieerd is aan
het FvD). Opvallend aan deze stichting is dat het niet gelooft
in klimaatverandering en dat geslachtsverandering niets
anders is dan “een decadente modetrend veroorzaakt door
de “woke-agenda”. Deze sfeer wil de stichting niet op de
renaissancescholen van FvD. Dat de politieke partij het recht
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heeft om deze bijzondere scholen te openen, staat vast.
De vraag is echter of het wenselijk is dat politieke partijen
hun eigen scholen openen waarbij hun eigen (politieke)
ideologieën worden meegegeven aan jonge kinderen. Deze
vraag laten we voor nu even in het midden.
Een ander voorbeeld omtrent de zojuist genoemde ophef
ziet op de situatie dat bepaalde geloofsovertuigingen
binnen het bijzonder onderwijs in strijd zijn met andere
beginselen van de Nederlandse wet. Een aantal jaar
geleden ontstond in Nederland een situatie waarin enkele
belangrijke grondwetsartikelen met elkaar botsten, te
weten: artikel 1 van de Grondwet “gelijke behandeling en
discriminatieverbod”, artikel 6 grondwet “godsdienstvrijheid”
en artikel 23 van de Grondwet “vrijheid van onderwijs”. De
situatie was als volgt: een Islamitische scholier besloot
om (conform de kledingvoorschriften van haar geloof) een
hoofddoek te dragen op school. De school in kwestie was
een katholieke school en was van mening dat dergelijke
kledingstukken niet welkom zijn op het schoolterrein. Nadat
de school de leerling had verzocht om geen hoofddoek meer
te dragen en de leerling dit weigerde, werd ze de toegang tot
de lessen ontzegd. Dit klinkt heel krom, maar betekent dit
dat het ook automatisch in strijd is met het recht?
Zoals bekend hebben enkele godsdiensten bepaalde
kledingvoorschriften, hierbij kan gedacht worden aan
hoofddoeken, gezichtsbedekkende kleding, een tulband
of een keppeltje. Op grond van artikel 6 Grondwet is
iedereen vrij om zijn eigen godsdienst of levensovertuiging
te hebben en is iedereen vrij om te laten zien wat zijn
levensovertuiging of godsdienst is. Wanneer iemand

“

Dit compromiskarakter is de

voornaamste oorzaak van de lengte van het
artikel. Eensgezindheid heeft doorgaans
immers minder woorden nodig dan een
politieke wapenstilstand.
op bepaalde plekken geweigerd wordt in verband met
bepaalde kledingstukken is dit in beginsel in strijd met de
wetgeving tot gelijke behandeling, zie artikel 1 Grondwet:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op
welke grond dan ook, is niet toegestaan”.
Hiertegenover staat echter artikel 23 van de Nederlandse
Grondwet. Een bijzondere school mag van docenten
en leerlingen eisen dat ze een bepaalde godsdienst of
levensovertuiging hebben. Zo mag een gereformeerde school
van een docent vragen of deze ook deze gereformeerde
levensovertuiging heeft. Hierbij mag de bijzondere school
bepaalde eisen stellen, maar alleen als dat echt nodig is
om aan de principes van de betreffende school te voldoen.
Een katholieke school mag dus hoofddoekjes binnen de
school verbieden indien dit nodig is met betrekking tot deze
principes. Wat betreft de bovengenoemde casus oordeelde

de rechter dat de katholieke school inderdaad in haar
recht stond en derhalve was er geen sprake van ongelijke
behandeling en dus geen sprake van strijd met andere
grondrechten.
Zo zien we dus dat rechtsconform handelen niet per definitie
altijd een rechtmatig gevoel oproept. De verschillende morele
en ethische bezwaren tegen bepaalde wetten en regels zijn
meer dan begrijpelijk. Het recht kan nu eenmaal krom zijn in
bepaalde gevallen …
Artikel 23 Grondwet
In artikel 23 is vastgelegd dat het onderwijs voorwerp
van overheidszorg is en dat het geven van onderwijs
vrij is, behoudens het bij de wet te regelen toezicht van
de Nederlandse overheid. Het artikel ziet zowel op het
algemeen/openbaar onderwijs als het bijzonder onderwijs.
Zo bevat het grondwetsartikel waarborgen voor bijzonder
onderwijs met betrekking tot de vrijheid van richting van het
bijzonder onderwijs en de financiële gelijkstelling van het
openbaar onderwijs met het bijzonder onderwijs (in beginsel
bekostigt de Nederlandse overheid beide varianten). Het
grondwetsartikel kent veel verschillende onderdelen die er
vereenvoudigt er als volgt uitzien:
1 De regering zorgt voor het onderwijs binnen Nederland.
2 Iedereen mag onderwijs geven en de overheid houdt
toezicht op het onderwijs.
3 De overheid zorgt voor openbaar onderwijs. Openbaar
onderwijs is onderwijs voor iedereen. Ook voor mensen
met een godsdienst of levensovertuiging.
4 In elke gemeente moeten genoeg openbare basisscholen
zijn. Indien dit niet zo is, moet de overheid ervoor zorgen
dat kinderen op een andere manier openbaar onderwijs
krijgen.
5 In de wet staan de eisen die de overheid moet stellen aan
de kwaliteit van het openbaar onderwijs en het bijzonder
onderwijs.
6 De eisen voor de kwaliteit van het basisonderwijs zijn
zo opgeschreven, dat de kwaliteit van het bijzonder
onderwijs en het openbaar onderwijs hetzelfde kan zijn.
Het bijzonder onderwijs mag wel zelf bepalen welke
boeken en leermiddelen het gebruikt. Ook mag het
bijzonder onderwijs zelf bepalen welke onderwijzers
lesgeven.
7 Bijzondere basisscholen krijgen van de overheid evenveel
geld als openbare basisscholen. In de wet staat hoeveel
geld het bijzonder voortgezet onderwijs van de overheid
krijgt.
Op het eerste gezicht lijkt het artikel een logische voorziening
om onderwijs van een bepaalde kwaliteit in Nederland
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te garanderen. De hierboven genoemde praktische
toepassingen van dit artikel laten echter zien dat het niet zo
eenvoudig is.
Opvallend aan deze regeling is dat het relatief uniek is
wanneer we het vergelijken met andere landen. In meer
landen heeft de overheid een plicht om zorg te dragen voor
het onderwijs. In de meeste landen geldt dit echter alleen
voor het (openbaar) onderwijs voor iedereen. In Nederland
valt het bijzonder onderwijs er ook onder, dit is in de meeste
landen niet het geval. Deze keuze dateert grotendeels
uit 1917. In dit jaar werd na jarenlange strijd een politiek
compromis bereikt waardoor deze financiële gelijkstelling
tussen bijzonder- en openbaar onderwijs ontstond.
Misschien nog opvallender is het feit dat artikel 23 grondwet
ruimschoots de langste tekst heeft van de Grondwet.

“

De vraag in kwestie blijft of de vrijheid

van onderwijs in dit geval niet te veel rechten
geeft aan de bijzondere scholen ten koste
van andere de grondrechten.
Wanneer het artikel wordt vergeleken met bijvoorbeeld
het recht op bijstand of de tekst omtrent de sociale
zekerheid, die slechts met drie zinnen is uitgeschreven,
valt deze lengte des te meer op. In de Nederlandse weten regelgeving zien we vaak dat een artikel door verloop
van tijd groeit doordat er bij iedere herziening een nieuw
zinnetje wordt aangebreid. Dit is bij artikel 23 echter niet
het geval geweest. De formulering van het artikel is sinds
1917 praktisch onveranderd gebleven. Toen de grondwet in
de jaren negentig, in het kader van een algehele herziening,
werd gemoderniseerd, trokken de grote christelijke partijen
in de Tweede kamer vrijwel onmiddellijk aan de noodrem.
Zoals gezegd is artikel 23 ontstaan door een compromis
tussen de conservatieve- en progressieve Nederlandse
politieke partijen. Dit compromiskarakter is de voornaamste
oorzaak van de lengte van het artikel. Eensgezindheid
heeft doorgaans immers minder woorden nodig dan een
politieke wapenstilstand. Een aantal maanden geleden is
er een nieuwe poging gewaagd om het omstreden artikel
te wijzigen. Op 6 oktober 2021 heeft Tweede kamerlid
‘Habtamu de Hoop’ de wijziging ingediend met het volgende
doel: het verbeteren van gelijke kansen in het onderwijs. Dit
moet bewerkstelligd worden door scholen te verplichten om
ieder kind op gelijke voet te accepteren. Het huidige recht
van scholen om leerlingen op basis van levensbeschouwing
(en bijbehorende kledingstukken) te weigeren zou dus
ingeperkt worden. In het gepresenteerde coalitieakkoord
van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben de
partijen enkele maanden later te kennen gegeven dat
zij geen noodzaak zien om artikel 23 van de Grondwet
aan te pakken. Volgens deze partijen is onderscheid bij
toelating vanwege de grondslag van de school geen direct
onderscheid op grond van ras, nationaliteit, geslacht of
seksuele geaardheid en derhalve is er geen noodzaak om
het omstreden artikel te veranderen. Deze interpretatie
door de coalitiepartijen is betwistbaar. De vraag in kwestie
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blijft of de vrijheid van onderwijs in dit geval niet te veel
rechten geeft aan de bijzondere scholen ten koste van
andere de grondrechten.
Wijzigen van grondrechten
In bovengenoemd voorbeeld zien we het wijzigingsvoorstel
van kamerlid Habtamu de Hoop. Belangrijk om te onthouden
is dat er voor grondwetswijzigingen strengere regels gelden
dan voor reguliere wetswijzigingen. Om de Nederlandse
grondwet te wijzigen, moet een regulier voorstel tot wijziging
worden ingediend. Deze wijziging moet echter niet één, maar
twee keer in zowel de Eerste- als Tweede kamer worden
behandeld. Zo’n behandeling van een wetsvoorstel in het
parlement wordt een lezing genoemd. De eerste lezing moet in
de Eerste- en Tweede kamer met minstens de helft plus één
van de uitgebrachte stemmen zijn aangenomen. Voordat de
tweede lezing plaatsvindt, moeten Tweede Kamerverkiezingen
worden gehouden. De gedachte hierachter is dat kiezers
zich op deze manier over de grondwetswijziging(en) kunnen
uitspreken. Bij de tweede lezing is er in beide kamers een
tweederdemeerderheid vereist. Deze procedure klinkt als
een (te) hoge drempel om veranderingen aan te brengen. De
gedachte achter deze zware procedure is echter een logische.
De grondwet is bevat de belangrijkste beginselen van ons
staatsbestel. Herziening van de grondwet mag daarom niet
aan de “waan van de dag” onderhevig zijn. Een herziening mag
alleen plaatsvinden als daarvoor brede steun is.
Conclusie
Voldoen aan geldende wet- en regelgeving betekent niet
altijd dat er ‘correct’ wordt gehandeld. Bestaande wet- en
regelgeving kan natuurlijk vaak op verschillende manier
geïnterpreteerd worden, maar zelfs een interpretatie
conform het doel van de wetgever geeft niet altijd een
optimaal resultaat. Zoals we gezien hebben, bestaan
er verschillende bezwaren tegen het huidige artikel 23
Grondwet. Enkele bezwaren zijn slechts moreel van aard
en andere bezwaren zelfs juridisch. Zie de botsing tussen
enkele belangrijke grondrechten. Het recht is nu eenmaal
een product van menselijke vernuft en derhalve bestaat de
kans altijd dat zaken niet perfect zijn. Het oplossen van deze
mankementen is mogelijk, het is echter de vraag of dit in de
nabije toekomst gaat gebeuren …
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Half miljoen boete voor man die overstapte naar
concurrent

Door: Bente Zellerer
De man werkte sinds 2017 bij een Leids handelsbedrijf
die voornamelijk handelde in dranken, parfums en
verzorgingsartikelen. In de zomer van 2020 stapte de
desbetreffende handelaar over naar de concurrent nadat
eerdere collega’s hem waren voorgegaan. Toen op zijn
mailadres bij zijn oude werkgever per ongeluk berichten
binnenkwamen was duidelijk geworden dat de man actief
werkte voor de concurrent en daarbij informatie van zijn
oude werkgever gebruikte.
Het Leidse handelsbedrijf sleepte de handelaar voor
de rechter omdat de handelaar zich schuldig maakt
aan schending van zijn concurrentie-, relatie- en
geheimhoudingsbeding uit zijn arbeidscontract. Onder dit
contact zou de man het bedrijf een maximaal bedrag van
één miljoen euro verschuldigd zijn.
De Amsterdamse kantonrechter erkende een aantal
argumenten van de man. Zo vond hij enkele van de
voorwaarden inderdaad te streng. Van de rest van het
verweer was de kantonrechter niet onder de indruk.
Omdat zijn arbeidscontract een maximum van één
miljoen euro hanteert en de rechter de boetes matigde,
moest de handelaar zijn ex-werkgever een half miljoen
euro aan boetes betalen. De kantonrechter oordeelde:
‘Deze overtredingen zijn zeer kwalijk en in hoge
mate verwijtbaar, omdat de werknemer zich van de
ontoelaatbaarheid van zijn handelen bewust was.’
Vrouw die dolfijn beklom op strand Zandvoort is
aangehouden

Door: Quincy Messelaar
De vrouw die dinsdag (19-07-22) bij Zandvoort op een
spitssnuitdolfijn klom, is aangehouden. Na het verhoor

is er een proces-verbaal opgemaakt, meldt de politie.
De vrouw meldde zich woensdag zelf bij de politie na
een oproep. Er wordt nog onderzocht of er daadwerkelijk
een strafbaar feit is gepleegd. De actie van de vrouw is
vastgelegd en de videobeelden circuleren rond op het
internet. De politie begrijpt dat het verhaal emoties
oproept. Dit is echter geen excuus om bedreigingen te
uiten op social media. Dit is namelijk wel strafbaar. De
politie verzoekt derhalve iedereen om dit vooral niet
te doen. Sommige zaken zijn nu eenmaal strafbaar en
anderen moreel verwerpelijk.
Massale seponering was een onvermijdelijk gevolg

Door: Noa Putzeist
Het is niet onbekend dat er enorme vraag is naar
personeel, met zelfs tekort op verschillende plaatsen
als gevolg. Het is overal te zien, iedereen is op zoek naar
werknemers.
Zo ook rechtbank Gelderland. Rechtbank Gelderland
heeft personeelstekort met ingrijpende gevolgen.
Juni 2022 worden er 1500 zaken door het Openbaar
Ministerie geseponeerd. De ‘eenvoudige’ misdrijven
worden afgedaan met een seponering. Volgens justitie
was dit een ‘onvermijdelijke keuze’. Het gaat om zaken
zoals eenvoudige misdrijven, diefstallen, verkeerszaken
en bezit van hennep. De zaken wachten al minimaal
anderhalf jaar op behandeling door de politierechter en
worden nu dus niet inhoudelijk behandeld.
Het OM moest maatregelen nemen. De maximale
inspanning bleef onvoldoende, de voorraden moesten
toch op een of andere manier worden weggewerkt. De
gevolgen hiervan kunnen echter erg pijnlijk zijn voor
betrokken partijen. Slachtoffers kunnen echter wel tegen
de beslissing in beroep gaan bij het gerechtshof, via de
zogenoemde 12-procedure.
Direct na verhoor stelen op Politiebureau

Door: Lotte Kurvers
Een dame uit het Belgische Koekelare is veroordeeld tot
een gevangenisstraf wegens meerdere diefstallen. Een
van die diefstallen was wel heel bijzonder, na verhoor
stal ze de fiets van een politieman. In juli 2021 meldde
een getuige dat hij twee mannen en een vrouw met een
winkelkar over straat zag lopen die tevens zijn recent
gestolen fiets in bezit hadden.
Deze winkelkar had overigens een zeer handige functie,
hij werd gebruikt om gestolen waar zoals aardbeien,
tuinbeelden en bier te vervoeren. De dievegge werd
evenals de twee mannen verhoord. Na haar verhoor
maakte zij echter de risicovolle stap om de fietsenstalling
van het politiebureau binnen te treden. Daar maakte zij
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minimaal twee inzittenden. De vrouw zat alleen in haar
auto maar toch gaat ze de verkeersboete aanvechten. Ze
beweert namelijk dat er wel twee inzittenden aanwezig
waren, namelijk zijzelf en haar ongeboren kind. Bij dit
argument verwijst zij ook naar de abortuswetgeving die
in Texas geldt, in die wetgeving wordt een ongeboren kind
namelijk als individu bepaald. Hoe de rechter hierover zal
oordelen weten we nog niet, maar creatief gevonden door
de vrouw is het zeker wel.
Man komt niet opdagen voor date, aangeklaagd voor
10.000 dollar

Door: Jonas Lindenaar
de elektrische fiets van een politieman buit, inclusief de
gevulde fietstassen met onder andere een helm, batterij
lader en oortjes voor een mp3-speler. Gezien de sterke
verdediging van haar advocate en de moeilijke levensloop
van de vrouw, viel de opgetelde straf van de diefstallen
echter mee.
Al kiest men de volgende keer beter voor een meer
tactische plek om iets te stelen dan nog op het
politiebureau zelf.
Zwangere vrouw vecht verkeersboete aan

Door: Josefien Boonen
Een zwangere vrouw in Texas kreeg een verkeersboete
en is nu van plan deze aan te vechten. Op zich niet een
hele rare situatie toch als je het zo leest? Echter is hier
wel iets opmerkelijks aan de hand. De vrouw kreeg de
verkeersboete namelijk voor het rijden op een rijstrook
waar je alleen op mocht rijden met een voertuig met

Wie bekend is met het Amerikaans rechtssysteem, weet
dat er nog al eens een krankzinnige reden wordt gegeven
voor een rechtszaak. Dat brengt ons bij het volgende
nieuwsverhaal… Spijt hebben dat je een date hebt gehad
met iemand, is 1 ding. Toch heeft een man uit Michigan
meer spijt dat hij überhaupt een afspraak heeft gemaakt.
Quashonte zag het al helemaal voor zich. Ze zat te
wachten in een restaurant op Richard J., de mogelijke
man van haar dromen Hij was misschien een paar
minuten te laat, maar wie weet wat er nog van de avond
zou kunnen komen. Afijn, de minuten werden een uur en
uiteindelijk moest ze concluderen dat Richard niet meer
kwam opdagen. Vervolgens klaagde ze Richard aan voor
een schadevergoeding. Heel normaal.
Richard moet zich dood zijn geschrokken toen hij de brief
van de deurmat raapte. In de brief stond vermeld dat
hij een aanklacht van maar liefst 10.000 dollar aan zijn
broek had. Allemaal omdat hij één keer niet was komen
opdagen voor een afspraakje.
Quashonte verantwoorde dit enorme bedrag door te
stellen dat de date gepland was tijdens de verjaardag van
haar overleden moeder, waardoor ze gecompenseerd
moet worden voor de emotionele schade. Ze ging
dan ook zo erg tekeer in de rechtszaal dat ze door de
rechter op haar plek gezet moest worden. De dame in
kwestie is bovendien geen onbekende voor de rechter,
in 2020 klaagde ze onder meer de aanbieder van haar
televisieabonnement aan en eiste ze 300 miljoen dollar
doordat ze stelde lastig gevallen te zijn door een agent.
Wellicht overbodig om te zeggen, maar ook met deze zaak
kon de rechter niets, en Quashonte kon dus fluiten naar
haar centen.
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Door: Josefien Boonen

25 graden, zonnetje schijnt, dansend op heerlijke deuntjes op een festival. Blijer kun je veel jongvolwassenen niet maken,
de perfecte weekenddag. Ze genieten van elkaar en van de fijne sfeer die er heerst. De beat dreunt door in al hun vezels
en samen met de andere festivalgangers genieten ze van hun samenzijn. Een idyllisch plaatje, ogenschijnlijk. De reden
dat ze allemaal zo´n fijne tijd hebben, is dat ze vlak na binnenkomst XTC hebben genomen. Een drug die door veel
mensen gebruikt wordt maar wel te vinden is op Lijst I van de Opiumwet. Het bezitten, het binnen of buiten Nederland
brengen, het verkopen of het vervaardigen van deze drug is verboden. Hoewel het gebruik van een XTC pil niet strafbaar
is, gaat er wel een hele criminele wereld achter dit pilletje schuil.
In dit artikel zullen de volgende vragen behandeld worden: wat is XTC en welke werking heeft het? Waarom gebruiken
mensen XTC? Waar wordt het gemaakt? Op welke manier is XTC verboden en hoe zit het met de criminaliteit achter XTC?

De XTC-pil en zijn werking
XTC is een middel dat door veel mensen gebruikt wordt
op festivals. XTC kan op meerdere manieren gebruikt
worden. Je kunt het middel slikken in de vorm van een
pil. Vaak wordt niet in één keer de gehele pil ingenomen,
de pil wordt regelmatig verdeeld in halfjes of kwartjes.
Gedurende de dag nemen mensen dan nog een kwartje,
dit is ook wel bekend als ‘bijpakken’. XTC komt ook voor in
poedervorm, het wordt dan ingenomen door je vinger in de
poeder te dopen en dan je vinger af te likken. Daarnaast
kan XTC ook ingenomen worden door het te roken, te
drinken, te snuiven of door rectaal gebruik. Deze laatste

vormen van het innemen van XTC komen echter niet vaak
voor.
Als iemand XTC gebruikt, krijg je meer energie, je krijgt
tintelingen in je lichaam en je hebt meer behoefte aan
lichamelijk contact. Het voelt extra fijn om iemand
te knuffelen en bent ook meer intiem dan normaal.
Daarnaast ga je muziek intenser ervaren dan dat je dat
doet op het moment dat je geen XTC gebruikt hebt. Ook
voelt dansen veel fijner. Dit zijn allemaal positieve effecten
van XTC en daarom vinden veel mensen het ook lekker
om het te gebruiken. Een 21-jarige studente vertelde dat
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wanneer ze XTC gebruikt ze ‘het leven even heel puur en
mooi ervaart en dat het je inzichten geeft waar je normaal
niet bij stil staat’. Een leeftijdsgenootje geeft aan dat XTC
haar ‘een blij gevoel geeft en dat daarnaast iedereen lief,
sociaal en meedenkend is voor elkaar´. Ook geniet ze
ervan om te zien hoe snel en gemakkelijk iedereen contact
legt met elkaar. Als je deze ervaringen hoort, vraag je je af
waarom niet iedereen met regelmaat een pilletje neemt.
Toch is het allemaal niet zo rooskleurig als het lijkt.
XTC heeft namelijk ook negatieve effecten. Zo gaat je hart
sneller kloppen en loop je op de lange termijn kans op
hartproblemen. Je bloeddruk en lichaamstemperatuur
stijgen, je gezichtsvermogen wordt vager, pupillen
bewegen snel heen en weer, je krijgt een droge mond,
je gaat rillen of zweten. Het kan dat je stijve kaken krijgt
en je kaken daardoor stevig op elkaar drukt wat slecht is
voor je gebit. Wanneer je een te hoge dosering gebruikt,
dit kan gebeuren zonder dat je dat van te voren weet, kun
je verward of angstig worden, ook loop je bij een te hoge
dosering de kans op het ´seroteninesyndroom´ waarvan
de effecten levensbedreigend kunnen zijn.

“

Een leeftijdsgenootje geeft aan dat XTC

haar ‘een blij gevoel geeft en dat daarnaast
iedereen lief, sociaal en meedenkend is voor
elkaar´.
De ´dinsdagdip´, een bekend begrip onder gebruikers van
XTC, is naast de effecten die hierboven genoemd zijn een
veelvoorkomend negatief effect van XTC . Door het gebruik
van XTC gebruikt het lichaam veel energie en de hersenen
geven serotonine (geluksstofjes) vrij. De energie en de
serotonine die vrij komen, zitten niet in de XTC zelf maar
door het gebruik van XTC komen deze vrij. Je kunt het zien
als ‘voorraden’ in je lichaam die door het gebruik van de
XTC voor een groot deel verbruikt worden. Na het gebruik
moeten deze voorraden zich opnieuw aanvullen en dan kan
de gebruiker zich een paar dagen na het feesten somber
voelen.
Op het moment dat je de XTC-pil slikt, vaak niet in zijn
geheel maar in kwartjes, merk je het effect pas 20 tot
60 minuten daarna. Dit is echter niet altijd het geval,
het kan soms ook wel eens 2 uur duren voordat je het
effect merkt. De werking van de XTC is afhankelijk van
meerdere factoren. Ten eerste de dosering en de manier
van inname. Ten tweede spelen ook de eigenschappen van
de gebruiker mee, hierbij moet je denken aan gewicht,
geslacht, psychische gesteldheid, en ten derde speelt
ook de omgeving waarin de drug gebruikt wordt mee. De
werking kan anders zijn bij iemand in de slaapkamer of
wanneer het gebruikt wordt op een technofeest.

drugsdealer is een crimineel. Hier zie je een verschil ten
opzichte van alcohol. Verdediging van iemand die XTC
gebruikt is soms ‘ja maar je drinkt toch ook alcohol?’.
Natuurlijk kan alcohol ook nare effecten hebben en
ligt de kans op verslaving bij alcohol hoger dan bij XTC,
maar alcohol is legaal en koop je niet bij iemand uit het
criminele circuit. In de Opiumwet is het in bezit hebben,
het verkopen, het binnen of buiten Nederland brengen
en het vervaardigen van drugs uit Lijst I strafbaar. De
drugs die genoemd zijn in Lijst I zijn te categoriseren
als harddrugs. Naast XTC zijn op deze lijst onder andere
ook cocaïne en heroïne te vinden. De productie van de
XTC-pil en daarnaast ook het verhandelen is dus volledig
illegaal en verboden. Het gebruik echter, is niet strafbaar.
Wanneer iemand één pil op zak heeft, wordt dit gezien als
gebruikershoeveelheid en zal dit ook geen consequenties
hebben.
De overheid geeft als je het mij vraagt een vreemd signaal.
Het gebruik van een middel dat aan de productie- en
verkoopkant volledig illegaal is, wordt gedoogd. Er wordt
dus op grote schaal XTC gebruikt terwijl er geen toezicht is
op de productie ervan. Dit gebeurt namelijk allemaal in het
geheim, wordt ontdekt dat jij een drugslab hebt, dan ben
je het haasje. Deze drugslabs zijn vaak grimmige plekken,
ergens in een schuur of loods op het platteland. Het
produceren van XTC is zeker niet zonder gevaar. Het is een
chemisch proces, waarbij als men niet goed oplet giftige
gassen ingeademd kunnen worden. Daarnaast ontstaat er
ook een berg chemisch afval bij het produceren van XTC.
Dit chemische afval bestaat onder andere uit zwavelzuur,
zoutzuur, mierenzuur, aceton, methanol en formamide. Dit
afval wordt door de producent vaak niet netjes weggewerkt
maar het wordt dan ergens gedumpt op plekken in de
natuur, in het riool of in het open water. Het kan dan voor
gevaarlijke situaties zorgen, mensen en dieren ademen
de dampen in of mensen lopen brandwonden op als ze
nietsvermoedend door een plas chemisch afval fietsen.
Daarnaast is dit afval ook zeer milieuvervuilend.
Het strafbaarstellingsbeleid van de overheid creëert
zoals gezegd een gekke situatie. Op grote schaal worden
ieder weekend op bepaalde festivals heel wat XTC-pillen
genuttigd. Maar omdat de productie hiervan volledig
illegaal is, bestaat er geen toezicht op de productie en
bestaan er geen richtlijnen over wat een XTC-pil wel of
niet behoort te bevatten. De mogelijkheid bestaat om je
drugs te laten testen van te voren en soms kan dit ook nog

De wereld achter de pil
Zoals iedereen weet is XTC niet verkrijgbaar in de
supermarkt en ook niet bij de plaatselijke apotheek.
Voor een XTC-pil moet je bij een drugsdealer zijn. Deze
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op het festival zelf, maar de praktijk leert dat dit lang niet
altijd gebeurt. Het is belangrijk om dit wel te doen omdat
sommige pillen vervuild zijn. Zonder dat je het weet kan er
bijvoorbeeld meer MDMA, de werkzame stof in de XTCpil, inzitten dan verwacht of er zitten andere gevaarlijke
producten in verwerkt.
Naast de festivalganger die ervoor kiest om aan de drugs
te gaan, wordt er ook op ingespeeld door de festivals zelf.
Het is niet zo dat festivals hun evenement promoten als
een goede plek om drugs te gebruiken. Dit zou namelijk
in de ogen van veel mensen gek zijn omdat, zoals al vaker
gezegd, het gaat om een illegaal product. Toch weet
de gebruiker dondersgoed of hij naar een zogenoemd
‘pillenfestival’ gaat of dat het gewoon een middagje met
alcoholische versnaperingen wordt. Sommige festivals
staan namelijk bekend als plekken waar veel drugs
gebruikt wordt en vaak spelen de festivals er ook zelf op in
door de verkoop van waterijsjes en lolly’s. Iemand die aan
de XTC zit vindt het namelijk vaak lekker om hier aan te
likken.
Niet aan de grote klok
Daarnaast zal iemand die op een festival XTC gebruikt
dit nooit op zijn social media delen. Op het moment dat
je op het terras zit met een heerlijke Aperol Spritz of een
lekker speciaal biertje wordt dit vaak wel gedeeld in een
Instagram Story. Het gebruik van XTC wordt echter niet
zo graag gedeeld met de buitenwereld. In principe is dit
heel logisch, want wie wil nu aan ‘Jan en alleman’ laten
weten dat hij drugs gebruikt. Toch vind ik dit persoonlijk
een hele bijzondere gewaarwording. Onder bepaalde
groepen jongvolwassenen wordt met regelmaat een
pilletje genomen op een festival en daar wordt onderling
ook zeker over gepraat. Men lijkt dan weinig last te hebben
van het feit dat ze een middel gebruiken dat illegaal
geproduceerd wordt maar toch bestaat er ergens ook
schaamte om het met iedereen te delen.

“

De overheid geeft als je het mij vraagt een

vreemd signaal. Het gebruik van een middel

dat aan de productie- en verkoopkant volledig
illegaal is, wordt gedoogd.
Legaliseren
Met grote regelmaat wordt er in het publieke debat
geopperd om XTC en andere drugs te legaliseren. Dit
zou een hoop problemen op moeten lossen. Door de
legalisatie zou het zo moeten zijn dat de productie uit de
criminele handen wordt gehaald. Echter is de kans groot
dat criminele organisaties toch nog wel een verdienmodel
weten te creëren. Misschien door hun verkoopprijs onder
die van de gelegaliseerde drug te stellen of door een
hogere dosering in de pil te verwerken waardoor het een
sterkere werking heeft. In Canada, waar wiet gelegaliseerd
werd, bleek namelijk dat de criminele producenten ervoor
zorgde dat hun wiet goedkoper was en dat ze de werkzame
stof van wiet, THC, verhoogde. Zo weten ze toch ondanks

de legalisering een verdienmodel te creëren en lukt het
de overheid alsnog niet om deze criminelen uit het veld te
ruimen.
De kans blijft, ondanks legalisering, dus nog altijd bestaan
dat mensen hun pillen bij de crimineel halen omdat het
daar dan goedkoper is.
Geconcludeerd kan worden dat we hier te maken hebben
met een lastig vraagstuk. De individuele gebruiker die
extra geniet van zijn zaterdag op een festival door het
gebruik van het stimulerende en oppeppende XTC-pilletje
is in beginsel niet verkeerd bezig. Ik gebruik hier bewust
de bewoording ‘in beginsel’, het gebruik van XTC is
namelijk niet strafbaar maar helemaal senang zou ik me
er niet bij voelen als ik XTC zou gebruiken. Je haalt het
middel namelijk bij een crimineel en door de vraag vanuit
de gebruikers zullen deze criminelen altijd zorgen voor
aanbod met alle gevolgen van dien. Illegale drugslabs,
gevaarlijk chemisch afval, pillen die niet de juiste stoffen
bevatten met fatale gevolgen, liquidaties, allemaal zaken
waar de gemiddelde jongvolwassene toch niets mee te
maken wil hebben. Maar blijkbaar is de werking van XTC
dusdanig prettig dat de duistere wereld achter de pil niet
opweegt tegen het prettige gevoel en de fijne sfeer die
XTC oproept. Dat het gedoogbeleid van de overheid voor
de gebruiker ook niet afschrikkend werkt, is daarnaast
lastig te ontkennen. Wellicht komt er in de toekomst een
oplossing voor de duistere wereld achter de XTC-pil maar
voor nu lijken de gebruikers achter een grote zonnebril
dansend op het festival hun ogen te sluiten voor de wereld
achter hun genot.
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FIRST Maastricht is dé studievereniging voor alle fiscale studenten van Maastricht University. Het
doel van FIRST Maastricht is om de fiscale student in Maastricht op meerdere manieren kennis
te laten maken met potentiële werkgevers en medestudenten. De studievereniging organiseert
daarom verschillende activiteiten, zoals de FIRST Fiscale Bedrijvendag, de fiscale recruitmentdiners, kantoorbezoeken en borrels. Het lidmaatschap bedraagt in het eerste jaar slechts €15,-.
De leden ontvangen jaarlijks een belastingwettenbundel t.w.v. €30,- en hierdoor is het nog
aantrekkelijker om lid te worden. FIRST Maastricht heeft echter nog veel meer te bieden. Zelfs eerstejaars rechtenstudenten kunnen bij ons lid worden
als zij nog twijfelen tussen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht. Wie geen lid wordt van FIRST Maastricht is een dief van zijn of haar eigen portemonnee!
Gratis wettenbundel
FIRST Fiscale Bedrijvendag • Kantoorbezoeken • Borrels • Tentamentrainingen • Verenigingsblad de FIRM • En veel gezelligheid!
Wil je meer over ons en onze activiteiten te weten komen? Schroom dan niet om een kijkje op
onze website te nemen www.firstmaastricht.nl. Inschrijven kan online via onze website. Daarnaast kun je altijd langskomen op onze bestuurskamer gevestigd aan de Bouillonstraat 3, C0.300d. Wij zijn van maandag t/m donderdag aanwezig tussen 10:45 uur en 13:15 uur. Voor vragen kun je altijd een e-mail
sturen naar bestuur@firstmaastricht.nl.
Bestuur FIRST Maastricht 2021-2022
Voorzitter:				Quinten van Walsem
				Secretaris:				Isa van Dijk
				Penningmeester:			Lotte Beckers
				Commissaris Intern/Vicevoorzitter:
Lisanne Schreurs

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

Beste lezer,
Namens Pleitgenootschap Gaius stel ik je graag voor aan onze studievereniging.
Pleitgenootschap Gaius biedt rechtenstudenten de kans om juridische vaardigheden, zoals pleiten, vonnissen schrijven en spreken voor publiek,
te oefenen en verder te ontwikkelen. Een keer per maand wordt hiervoor een pleitavond georganiseerd, waarbij twee studenten optreden als
advocaat en/of officier van justitie om een zaak te bepleiten en drie studenten de rechtbank vormen. Hierbij worden regelmatig advocatenkantoren
uitgenodigd, om de deelnemers van professionele feedback te voorzien en om ze gelegenheid te bieden contact te leggen met deze kantoren
voor een eventuele stage of zelfs een baan. Al deze avonden worden afgesloten met een gezellige borrelavond bij onze stamkroeg.
Daarnaast organiseert Gaius diverse (sociale) activiteiten zoals etentjes, workshops, lezingen, kantoorbezoeken, een avondje bowlen of klimmen en kennismakingsborrels om nieuwe
of potentiële leden voor te stellen aan de vereniging. Ook vindt er ieder jaar een kerstdiner plaats en staat er dit jaar een ledenweekend op het programma. Tenslotte neemt Gaius
regelmatig deel aan diverse pleitwedstrijden, waarbij leden hun pleitvaardigheden op de proef kunnen stellen en hun netwerk kunnen uitbreiden op de aansluitende borrel.
Wil je meer weten over onze vereniging of zou je eens vrijblijvend kennis willen maken? Stuur dan een mailtje naar bestuur@pleitgenootschapgaius.nl of kijk op onze website
www.pleitgenootschapgaius.nl.
Hartelijke groet,
Mariëlle Duivenvoorden – Secretaris Pleitgenootschap Gaius 2021-2022

JURIST in BEDRIJF

47

Geen
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maar
daden

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

