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VERZEKERINGSRECHT 
 

‘Het recht lijkt soms trekken te hebben van een loterij’ 
 

Mr. Wim van Rijkom 
 
Nergens is de trend van een alles of niets-benadering naar een proportionele benadering zo evi-
dent als in het verzekeringsrecht. Raadsheer Wim van Rijkom (gerechtshof Den Haag) beoordeelt 
dat als positief. Desondanks weten verzekeringnemers onvoldoende waar ze aan toe zijn als ze 
schade lijden en dit willen verhalen op hun verzekeraar. Het recht is soms te casuïstisch en mist 
een duidelijk systeem. 
 
Wie zich wil verzekeren en wie een beroep doet op de verzekeraar, behoort alles eerlijk te vertel-
len. Hoe ziet dat wettelijk regime eruit? 
‘Het is nu zo’n vijf jaar geleden dat titel 7.17 van het Burgerlijk Wetboek werd ingevoerd, de titel die 
de verzekeringsovereenkomst regelt. Tot de belangrijke elementen daaruit behoren de medede-
lingsplicht- en verzwijgingsregeling die eerst waren neergelegd in artikel 251 van het Wetboek van 
Koophandel, en thans in artikel 7:928 en verder van het Burgerlijk Wetboek. De verzwijgingsregeling 
is van belang als je een verzekeringsovereenkomst aangaat, de mededelingsplicht is van belang als je 
een beroep op je verzekering doet, bijvoorbeeld als er schade is ontstaan die je wilt verhalen op je 
verzekeraar. Beide regelingen vormen elkaars spiegelbeeld: als je je niet houdt aan de mededelings-
plicht, dan verzwijg je iets.’ 
 
Hoe gaat dat precies, ‘alles’ vertellen? 
‘Wie zich laat verzekeren – zoals juristen zeggen: wie een verzekeringsovereenkomst wil aangaan – 
moet een vragenlijst invullen. Eén van de vragen kan luiden: is ooit uw rijbevoegdheid ontzegd? Dat 
kan namelijk duiden op alcoholgebruik en een verzekeraar wil niet altijd even graag een motorrijtuig-
verzekering aangaan met iemand verzekeren die veel drinkt. In de lijst kan ook de vraag worden ge-
steld of een andere verzekeraar ooit een verzekering heeft opgezegd. Dat kan er op duiden dat die 
persoon niet betrouwbaar is gebleken. Ook met zo’n houding heeft een verzekeraar moeite. Ook 
moet je, desgevraagd, opgeven hoe vaak je schade hebt geleden. Als je een hoge schadefrequentie 
hebt, vorm je voor de verzekeraar een extra risico. Kort gezegd: in zo’n vragenlijst komt je hele ver-
zekeringsverleden aan bod. Je behoort daarover keurig mededelingen te doen en niets te verzwijgen. 
Het is logisch dat hierover veel is geprocedeerd. Over de mededelingsplicht bestaat heel veel juris-
prudentie, het is enorm casuïstisch en het raakt de kern van het verzekeren.’ 
 
Die vragenlijst vormt dus de basis van de verzekering. 
‘Ja, en de betekenis van deze vragenlijst is in de loop der jaren steeds belangrijker geworden. Op 
deze lijst moet iedereen zich richten, verzekeraar én verzekeringnemer. Het gaat om deze lijst en, bij 
verzekering van consumenten, alléén om deze lijst. Een consument-verzekeringnemer hoeft dus niets 
te vertellen over dingen die niet worden gevraagd. Een verzekeraar mist dan wel eens wat, maar als 
hij alles wil weten, krijg je ellenlange vragenlijsten waarop niemand zit te wachten. Bijvoorbeeld: als 
de verzekeraar in de vragenlijst niet vraagt naar de justitiële antecedenten van de verzekeringnemer, 
dan hoeft hij die niet te vermelden. Aan de andere kant: je bent wel verplicht om alle vragen die wel 
worden gesteld, te beantwoorden. En wel naar waarheid. Niet-beantwoording van een gestelde 
vraag kan overigens meebrengen dat de aspirant-verzekeringnemer ontsnapt aan een beroep op 
verzwijging. De verzekeraar die genoegen neemt met niet-beantwoording van een vraag wordt door-
gaans geacht kennelijk niet te hechten aan beantwoording van die vraag.’ 
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Maar dat ‘naar waarheid’ invullen zal niet iedereen altijd even keurig doen. 
‘Daar draait het om: wat gebeurt er als je jokt of als je informatie achterhoudt? Stel, je wilt een auto-
verzekering afsluiten en meldt niet dat je veel drinkt. Of je wilt een inboedelverzekering afsluiten en 
zegt niet dat er al een paar keer bij je is ingebroken. Maar de gevolgen van het verzwijgen van de 
waarheid zijn in de loop der jaren nogal veranderd.’ 
 
In welke zin? 
‘Vroeger gold het principe alles of niets. Je kreeg je volledige schade vergoed, maar als je iets had 
verzwegen kreeg je niets, ook als je maar een klein beetje had gejokt. Daarachter zat een duidelijke 
ratio: had een redelijk handelende verzekeraar deze persoon wel of niet verzekerd, wel of niet geac-
cepteerd, als hij alles had geweten, dus ook wat was verzwegen? Of: wat had de verzekeraar gedaan 
als het schadeverleden wel bekend was geweest? Daarover waren verzekeraars heel duidelijk: wie 
jokt, kan bij schade een uitkering wel vergeten. Ook als je een beetje jokte: je kreeg niets, wanneer 
een redelijk handelende verzekeraar de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden had 
geaccepteerd.’ 
 
Dat klinkt niet onlogisch. Jokken moet je niet belonen. 
‘Toch is die weg inmiddels verlaten. In het huidig recht is onmiskenbaar een proportionele maatstaf 
ingebouwd. En die maatstaf is de hogere premie of de verzekerde som. Stel, je sluit een scooterver-
zekering en je betaalt daarvoor 80 euro per jaar aan premie. Er ontstaat schade, de waarheid komt 
aan het licht en dan blijkt bijvoorbeeld dat een jeugdige bestuurder als regelmatige bestuurder van 
de verzekerde scooter optreedt. De verzekeraar zal dan zeggen: als ik dát had geweten, dan had ik 
die verzekering alleen afgesloten als de premie 100 euro per jaar was. Er is dus achteraf te weinig 
premie betaald, dus keren wij naar rato uit. Er is 25 procent te weinig premie betaald, dus houden 25 
procent op het schadebedrag in.’ 
 
Kunt u een voorbeeld geven van wat er gebeurt bij een onjuiste opgave in het kader van de scha-
deafwikkeling? 
‘Stel, een auto is gestolen en de verzekeringnemer zegt dat er een prachtige geluidsinstallatie in zat. 
Dat blijkt echter een simpel radiootje te zijn geweest. Een duidelijk geval van het verstrekken van 
onjuiste inlichtingen , niet in het kader van het sluiten van de verzekering, maar in het kader van de 
schaderegeling. Je zou zelfs kunnen stellen dat er opzet is tot misleiding van de verzekeraar. Moet 
deze man, omdat hij op één onderdeel heeft gelogen, de schadevergoeding voor de héle auto mislo-
pen? Onmiskenbaar was de rechtspraak op dit gebied in het verleden zwabberend.’ 
 
Maar het alles of niets-denken ligt achter ons? 
‘Ja, en het nieuwe uitgangspunt luidt: genuanceerdheid en proportionaliteit. Dat leidt overigens in 
sommige gevallen tot een vlucht naar voren van de verzekeraar, want die kan altijd nog zeggen: had 
ik álle kennis omtrent deze verzekering gehad, dan had ik de overeenkomst met deze rechtsgevolgen 
helemaal niet geaccepteerd en dan had ik helemaal niets uitgekeerd. Het ‘niets’ is dus nog altijd mo-
gelijk.’ 
 
Verzekeraars tonen zich dus heel soepel. 
‘In zekere zin, want het is je eigen schuld wanneer je iets verzwijgt en naar oud recht moest je dan de 
consequentie – geen enkele schade-uitkering – maar accepteren. Toch is dat niet meer het hele ver-
haal. Deze sanctie – van de schade wordt niets vergoed – is wel heel erg zwaar en staat niet altijd in 
verhouding tot de verzwijging. Een ander voorbeeld. Iemand wil zijn huis laten verzekeren maar 
heeft geen zin om een hoge premie te moeten betalen en verzwijgt dat zijn huis een rieten dak heeft. 
Hij vult in dat het huis een pannendak heeft, en hoeft zo minder premie te betalen. Maar dan brandt 
het huis af. Moet hem dan iedere schadevergoeding worden ontzegd? Of dienen we een relatie te 
zoeken met de premie die had moeten worden betaald als alle informatie keurig op tafel lag? Te-
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genwoordig vinden we van wel en zoeken we een verband met de te weinig betaalde premie, terwijl 
je vroeger niks kreeg uitgekeerd.’ 
 
Maar jij bent als verzekeringnemer toch gehouden om eerlijk te antwoorden? Het voelt nog steeds 
alsof jokken wordt beloond. 
‘Het is inderdaad een lastige kwestie wanneer er opzet in het spel is, dus wanneer de verzwijging 
toerekenbaar is. Daar staat tegenover dat het soms moeilijk is om een vraag correct te beantwoor-
den. Een vraag uit het formulier kan luiden: Heeft u een strafrechtelijk verleden? Dat kan lastig te 
beantwoorden zijn. Ooit werd een zaak van u geseponeerd. Moet je dat sepot vermelden? Als je het 
niet doet, verzwijg je dan wat? Soms weten mensen gewoon niet wat ze moeten invullen.’ 
 
Ik kan me indenken dat je eerder iets verzwijgt dat jou niet als belangrijk overkomt. 
‘De verzwijging moet inderdaad relevant zijn. En de verzekeraar moet door middel van de vragenlijst 
duidelijk maken wát als relevant wordt aangemerkt. Verzwijg je bij het aangaan van een inboedelver-
zekering dat je rijbevoegdheid ooit was ontzegd, dan is dat niet zo’n punt. Het is niet van belang voor 
deze soort verzekering – áls het al wordt gevraagd. Maar ben je veroordeeld voor valsheid in ge-
schrifte, dan zegt dat iets over je moraliteit, en dat wil een verzekeraar wel weten.’ 
 
Maar de verzekering opzettelijk tillen, dat wordt nog steeds een beetje beloond. 
‘Nee. Bij opzet tot misleiding van de verzekeraar mag het recht op uitkering vervallen maar de verze-
keraar moet dat opzet wel aantonen, omdat deze zich beroept op het niet-uitkeren. Slaagt de verze-
keraar erin om aan te tonen dat de verzekeringnemer opzettelijk de vragen uit de lijst verkeerd heeft 
beantwoord teneinde zich daardoor een verzekering te verwerven, dan kan dat ertoe leiden dat de 
verzekeraar niets hoeft uit te keren.’ 
 
En werkt dat ook zo in de praktijk? 
‘Dat is in de rechtspraak nog niet uitgekristalliseerd. Het kan werken als er niet al te zware eisen 
worden gesteld aan het bewijs dat de verzekeraar moet leveren om aan te tonen dat er opzet tot 
misleiding in het spel was. De vraag is altijd: hoe krijg je als verzekeraar dat opzet bewezen? Daar-
over is weinig rechtspraak. Zijn die eisen te streng, dan kunnen verzekeringnemers in de verleiding 
komen om te sjoemelen. Dat moet je niet willen. Daarom moeten die eisen om opzet te bewijzen 
niet te zwaar zijn, want anders kan dat onevenwichtig uitpakken. Tegelijkertijd moet de strekking van 
een verzekering, het bieden van bescherming in geval van schade, niet uit het oog worden verloren.’ 
 
Wordt er veel gesjoemeld? 
‘Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, dat gelieerd is aan het Verbond van Verzekeraars, heeft 
aangetoond dat bepaalde typen mobiele telefoons plotseling kapot gaan, worden gestolen of raken 
verloren, als er nieuwe typen op de markt komen. Niets menselijks is ons vreemd.’ 
 
Er wordt nog volop over proportionele aansprakelijkheid geprocedeerd? 
‘Jazeker – in geheel andere soort zaken. Een vrij recente uitspraak van de Hoge Raad waarin propor-
tionele aansprakelijkheid is aangenomen, is het Hangmat-arrest.1 In die zaak bevestigt een vrouw 
thuis de ene kant van een hangmat aan een gemetselde zuil en de andere kant aan een boom. Het 
metselwerk breekt af en de zuil stort bovenop de vrouw, die een hoge dwarslaesie oploopt. De vraag 
is vervolgens wie aansprakelijk kan worden gesteld voor die letselschade. Deze vrouw was eigenaar 
van de woning, samen met haar vriend met wie ze later is getrouwd. Je zou denken: eigen schuld, je 
hebt het huis, die zuil, zelf niet goed onderhouden. Deze zaak krijgt echter een zeer verrassende 
wending wanneer mr. Arvin Kolder, advocaat bij Houkes Letselschade en docent aan de Rijksuniversi-
teit Groningen, met een geniaal idee komt: de vrouw moet haar partner aanspreken. De man is im-
mers mede-eigenaar van de opstal en is als zodanig tekortgeschoten in zijn onderhoudsplicht. Was 
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het metselwerk goed onderhouden, dan was dit vreselijke ongeluk nooit gebeurd. Met andere woor-
den: de aansprakelijkheidsverzekeraar van man zou moeten uitkeren.’ 
 
De verzekeraar schrok zich natuurlijk een hoedje. 
‘Ja, en ging procederen. De rechtbank ’s-Hertogenbosch zette daarbij een heel fraai voorbeeld op 
papier: als er honderd eigenaren van een pand zijn, kun je dan nog steeds dezelfde redenering vol-
gen? Het gerechtshof kwam er niet aan te pas omdat er sprongcassatie kwam. Bij de Hoge Raad was 
de uitkomst: er moest in beginsel 50 procent van de schade worden uitgekeerd, namelijk het deel 
waarvoor de man aansprakelijk was. Zijn schuld hoeft niet te worden aangetoond, omdat voor op-
stallen een risicoaansprakelijkheid geldt. Dat is een mooie, genuanceerde afweging. Er wordt niet 
meer gedacht in termen als alles-of-niets, hier geldt: samen eigenaar van de opstal dus samen ver-
antwoordelijk voor het onderhoud. En als dat tekortschiet: samen de schade delen die daaruit ont-
staat.’ 
 
Vindt u de trend van alles of niets naar proportionaliteit een goede ontwikkeling? 
‘Ik vind in ieder geval dat de regels over de verzwijging goed in elkaar zitten. Dus een uitkering naar 
rato is niet zo gek, het is gewoon redelijk. Heb je achteraf 80 procent van je premie betaald, dan krijg 
je 80 procent van je schade vergoed. Daarmee zeg je ook dat bedrog niet kan worden gehonoreerd. 
In die zin beoordeel ik die ontwikkeling als positief. Ook voor het terrein waarin in de ontwikkeling is 
ingezet, aansprakelijkheid bij letselschade, is het een welkome aanvulling voor alles of niets. Maar 
het blijft een voorzichtig zoeken naar redelijke oplossingen.’ 
 
Nu deze ontwikkeling is ingezet, lijkt het dat er maar weinig nodig om is om – na een schadever-
oorzakend evenement - in de prijzen te vallen. Je krijgt altijd wel iets uitgekeerd. 
‘Toch gaat die redenering niet helemaal op. Of je je schade vergoed krijgt, lijkt een beetje een loterij 
geworden. Ton Hartlief, de Maastrichtse hoogleraar privaatrecht, gaat graag in op casus Io Vivat.2 
Deze Groningse studentenvereniging had een vaartocht georganiseerd. Op de boot werd gedronken, 
het werd steeds gezelliger, de boot begon te schudden. Benedendeks viel een gasfles om. Een be-
stuurslid ging kijken wat er aan de hand was en op dat moment ontplofte de gasfles, met ernstige 
letselschade tot gevolg. De vereniging deed een beroep op haar verzekering om de schade vergoed 
te krijgen. Maar de Hoge Raad stak daar een stokje voor: de gewonde student was als bestuurder van 
de vereniging zelf verantwoordelijk voor de vaartocht. Hij had moeten voorkomen dat het zover had 
kunnen gekomen. Hoe moet je dat nou beoordelen?’ 
 
En uw antwoord op die retorische vraag? 
‘Stel, je verdraait de casus een klein beetje. In die andere insteek was die student niet verantwoorde-
lijk voor de vaartocht maar voor de barbecue achteraf. Dan was er mogelijk wel het volle pond uitge-
keerd. Er zit dan weinig ruimte tussen alles of niets – dat is niet redelijk en het is niet logisch. Maar 
wat hieruit ook blijkt is dat het systeem casuïstisch is; eigenlijk zit er weinig systeem in en dát is het 
probleem. Het duurt gewoon lang voordat er een systematisch geheel is, dat is eigen aan de rechts-
ontwikkeling. Maar nu lijkt het een loterij – en dat kan toch eigenlijk niet.’ 
 
U mist dus een goed systeem in het verzekeringsrecht. 
‘Het is, als de wetgever in gebreke blijft, de Hoge Raad die de koers moet uitzetten. Dat gaat altijd 
stapsgewijs en soms schoksgewijs. Kijk naar de aansprakelijkheid bij ongevallen van motorrijtuigen 
met fietsers en voetgangers, waarvoor de Hoge Raad in een aantal stappen een slachtoffervriendelijk 
systeem heeft uitgezet: die krijgen, buiten de uitzonderlijke gevallen van overmacht, honderd pro-
cent vergoed als ze jonger dan 14 jaar zijn, en als ze ouder zijn krijgen ze altijd vijftig procent vergoed 
– mits er geen opzet of daaraan grenzende roekeloosheid in het spel is. Dat is het hele systeem, ie-

                                                             
2 HR 23 februari 2007, LJN AZ6219. 
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dereen kan ermee uit de voeten, iedereen heeft zich erbij neergelegd, en dat zonder wetgever. Het is 
rechtersrecht, prima zo. Zoiets moeten we ook zien te vinden voor andere kwesties.’ 
 
En zo’n systeem valt nog niet te ontdekken? 
‘Ik ben de laatste om te beweren dat die koers nog niet is ingezet. Zo heeft de Hoge Raad uitgemaakt 
dat een werkgever een verzekering moet afsluiten voor arbeidsongevallen van zijn werknemers. Te-
gen welke risico’s precies moet worden verzekerd, wat een toereikende verzekering is – dat staat 
allemaal nog open. Maar de verplichting is er, dáár gaat het om. Die polis is er nu. Het gaat in deze 
zaken niet meer direct over de aansprakelijkheid van de werkgever, het gaat niet meer over conflic-
ten tussen werkgever en werknemer – die wil niemand – maar tussen de werknemer en de verzeke-
raar. Daarop heb je een claim. Dat noem ik een goede rechtsontwikkeling. Maar het zou beter zijn als 
zoiets dergelijks breder in het recht wordt ingevoerd.’ 
 
 

Curriculum vitae 
Wim van Rijkom (Utrecht, 1958) 
 
1987  Doctoraal Nederlands recht, Universiteit Utrecht 
1987  Adviseur juridische zaken AMEV Schadeverzekering 
1996  Rechter in de rechtbank Breda 
2001  Rechter in de rechtbank Utrecht 
2003  Vice-President in de rechtbank Utrecht 
2006-heden Raadsheer in het gerechtshof Den Haag 

 
 

Maliebrug 
‘Op mijn werkkamer thuis hangt een pentekening aan de muur, getiteld de ‘Maliebarrière’, over de 
Maliebrug in Utrecht. Die brug ligt tegenover het voormalige kantoor van Bosselaar & Strengers. De 
kortste weg van dat kantoor naar de oude rechtbank aan de Hamburgerstraat ging via die brug. Die 
brug is symbolisch voor de werkrelatie tussen Ad Rigters en mij. In het eerste jaar dat ik als juridisch 
adviseur bij AMEV werkte, had ik vooral zakelijke contacten met Ad Rigters, wiens kantoor de huis-
advocaat van AMEV was. Maar al snel ging onze relatie dieper, we lagen elkaar erg goed. 
Ik herinner me dat AMEV op een dag werd gedagvaard. Om kwart over vier in de middag lag een 
dagvaarding op de mat: de volgende ochtend moesten we bij de president van de rechtbank komen 
en ik lichtte direct Bosselaar & Strengers in. De volgende morgen lag er een prachtige reactie van het 
kantoor, waaraan ook Ad zijn bijdrage had geleverd. Het was een perfect uitgewerkte pleitnota met 
alle onderliggende stukken. Het kort geding verliep voor ons voortreffelijk. Daarna liepen we terug 
naar de Maliesingel en kwamen op die brug kantoorgenoten van Ad tegen. En daar ontsprong een 
heel levendig debat over deze zaak. Dat typeerde voor mij de goede werkverhouding tussen ons en 
de waardering die we voor elkaar hebben. Die pentekening kreeg ik later van Ad.’ 
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BURGERLIJK PROCESRECHT 
 

‘Procederen is tegenwoordig een kat- en muisspel’ 
 

Mr. Eduard van Staden ten Brink 
 
Het burgerlijk procesrecht is niet meer wat het is geweest. De kwaliteit van procesadvocaten holt 
achteruit en te vaak willen zij koste wat kost gelijk halen bij de Hoge Raad. Het procesrecht zelf 
wordt aan twee kanten afgeknabbeld. De Haagse cassatieadvocaat Eduard van Staden ten Brink 
ziet het met lede ogen aan. 
 
U hebt als cassatieadvocaat een lange staat van dienst. Voor welke uitdagingen staat de cassatie-
rechtspraak? 
‘De selectie van de zaken die aan de Hoge Raad worden voorgelegd, is essentieel voor de effectiviteit 
van de cassatierechtspraak. Het is evident dat het daar intussen volstrekt mis is. De Hoge Raad moet 
nu al een gigastroom art. 81 RO-beslissingen geven en weer is het niet genoeg: er moeten wegen 
komen om nog meer flutzaken nog sneller en nog eenvoudiger weg te werken. Als de landelijke cas-
satiebalie op dit punt geen uitkomst brengt is er uiteindelijk nog maar één oplossing: een verlofstel-
sel met selectie van zaken door de Hoge Raad zelf, de Procureur-Generaal of – naar Deens model – 
een instituut van professors en gepensioneerde ‘mensen uit de praktijk’. Einde van de Hoge Raad als 
rechter en geboorte van een juridisch instituut dat vragen beantwoordt. Wie heeft daar behoefte 
aan?’ 
 
Flutzaken? Ik mag er toch vanuit gaan dat correspondenten óók enige deskundigheid hebben? 
‘Sommigen wel, anderen niet. Tegenover correspondenten die wel degelijk voelen of er al dan niet 
cassatie in een zaak zit, staan er velen die daar geen flauw idee van hebben en op zaken blijven ha-
meren die zo feitelijk zijn als een meeuw. Dat komt trouwens ook voort uit vrees de brenger van 
slecht nieuws te zijn: ‘U hebt uw zaak verloren en daar is zo te zien niets meer aan te doen’, is een 
Jobstijding. ‘Het Hof heeft een nadelige beslissing gegeven maar we vechten door bij de Hoge Raad’, 
oogt al veel beter.’ 
 
Ligt de teruglopende kwaliteit van de cassatieadvocatuur dan aan de correspondenten? 
‘Zij zijn niet het enige euvel. Het kwaad zit in de hele cassatiekolom: justitiabelen die doordrammen, 
advocaten die hen daarvan niet weerhouden, ‘cassatieadvocaten’ die – al dan niet tegen beter weten 
in – hun rug niet rechthouden en kritiekloos en massaal middelen spuiten. Het zal niet meevallen 
daar nog iets zinnigs aan te doen.’ 
 
Was het vroeger beter? 
‘Het veld was in ieder geval overzichtelijker. Toen ik in 1971 tot de balie toetrad, waren er ongeveer 
tweeduizend advocaten, nu zijn het er zestienduizend. En dat zijn niet allemaal procestijgers. Maar 
afgezien van die enorme groei is de kwaliteit van het werk van de procesadvocaat omlaag aan het 
gaan.’ 
 
Heeft ook de aanpassing van het burgerlijk procesrecht, nu tien jaar geleden, bijgedragen aan de 
teloorgang van de kwaliteit van de civiele procedures? 
‘In zekere zin wel. Advocaten, de correspondenten dus, worden tegenwoordig niet meer door de 
rechter op weg geholpen. Vroeger werden zij eindeloos gesteund, nu is dat afgelopen. Het proces is 
immers sterk geconcentreerd rond de comparitie. Ben je stellingen vergeten? Vroeger was dat repa-
rabel, nu geldt: two strikes and you are out. Je kunt ze in eerste aanleg aanbrengen, bij de compari-
tie, en een tweede keer bij de memorie van grieven, daarna is het over en sluiten. Vooral oudere 
advocaten varen op routine, en zijn meer dan jongeren geneigd hun stellingen te laat te betrekken. 
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Jongeren zijn van begin af aan meer vertrouwd met het moderne burgerlijke procesrecht. Maar toch 
worden er veel fouten gemaakt, bedroevend vaak.’ 
 
Geldt uw kritiek ook voor cassatieadvocaten? 
‘Tegenwoordig werken veel cassatieadvocaten bij het eigen kantoor. Als een partner verzoekt dat jij 
tegen een uitspraak in cassatie moet gaan, dan kun je niet zo snel zeggen: nee, want er zit niks in. 
Dus doe je het keurig, terwijl ik in zo’n geval had gezegd: niet aan beginnen, het is kansloos.’ 
 
Is het over de hele linie zo gesteld? 
‘Nee, mijn kritiek geldt niet voor cassatieadvocaten die zijn verbonden aan de grote kantoren, vaak 
voormalige Haagse kantoren die nu vanuit de Amsterdamse Zuidas opereren. Maar anderen maken 
doorlopend ongelukken. Een simpel voorbeeld. Als een arrest van het gerechtshof op twee pijlers is 
gebouwd, dan denken velen: als we er één afschieten, dan valt het arrest wel. Nee hoor, je moet 
beide pijlers aanvallen, maar dat weten ze vaak niet.’ 
 
Is het burgerlijk procesrecht dan zo ingewikkeld? 
‘Ik denk dat de meeste cassatieadvocaten wel weten hoe het moet. Ze weten ook best dat het vaak 
geen zin heeft om in cassatie te gaan, maar ze willen er aan verdienen, hè. En helaas zijn er ook ad-
vocaten die zo dom zijn dat ze niet eens zien dat ze bij de Hoge Raad geen kans maken. Maar wat ook 
speelt: de cliënten willen vaak in cassatie, zij accepteren hun verlies in feitelijk instanties niet meer 
en sommigen gaan dan à tors et à travers door. Dat grapje kost hen dan wel al snel 20 duizend euro 
exclusief btw. Zelf doe ik nooit kansloze zaken, ik moet mezelf wel in de spiegel kunnen aankijken. 
Mijn advies is, en dat moge duidelijk zijn: wees voorzichtig met cassaties, de Hoge Raad is er voor 
uitzonderlijke gevallen. Maar ja, we hebben altijd gelijk en willen dat gelijk halen ook. Dat wordt al-
lemaal te veel voor de Hoge Raad, die te veel aandacht moet besteden aan zaken die het niet waard 
zijn.’  
 
Cassatieadvocaten werken allemaal vanuit Den Haag. Is het Haagse cassatiemonopolie niet debet 
aan het gebrek aan kwaliteit? 
‘Laat me niet lachen. Het Haagse monopolie is er nooit geweest. Dat is een charade! Op grond van de 
Advocatenwet mag iedere advocaat in het land bij alle gerechten optreden, inclusief de Hoge Raad. 
Goed, een advocaat heeft wel een procureur nodig maar die had ik ook nodig als ik bij de rechtbank 
Groningen moet zijn. Maar dit systeem is uit de hand gelopen, er zijn nu veel te veel advocaten die 
cassaties mogen doen en doen het ook.’ 
 
Om de kwaliteit van de cassaties en cassatieadvocaten te waarborgen komt er een landelijke cas-
satiebalie. Daar moet u toch voor zijn. 
‘Die landelijke cassatiebalie, dát is pas een monopolie. Maar advocaten hebben dat zelf over zich 
afgeroepen.’ 
 
Hoe beoordeelt u het nieuwe burgerlijke procesrecht, zoals dat in 2001 is ingevoerd? 
‘Bij de inrichting van dat nieuwe procesrecht heeft de wetgever keuzes moeten maken. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het grievenstelsel: je moet ergens een grens stellen of je nog een grief kunt formu-
leren of dat het niet meer mogelijk is. Daarna moet het afgelopen zijn met de grieven. Maar die strik-
te grens is onacceptabel als zich een feitelijke ontwikkeling heeft voorgedaan die je niet had kunnen 
voorzien. In die zin kun je zeggen dat een alles of niets-benadering in het burgerlijk procesrecht – of 
tenminste in het cassatierecht – is veranderd in een meer genuanceerde of proportionele methode.’ 
 
Vindt u dat een goede ontwikkeling? 
‘Wat ik waardeer is dat het civiele proces een strikte inrichting heeft gekregen. Dat is maar goed ook, 
want anders wordt het een janboel. Maar de wetgever heeft óók oog gehad voor uitzonderingen, die 
blijven mogelijk. Als je je procesrecht zo inricht, dan is er sprake van soepel recht. Als een beslissing 
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onredelijk uitpakt, dan is er niet langer een rechtvaardiging voor die strikte regel, en dan ontstaat er 
die ontsnappingsmogelijkheid.’ 
 
Welke belangrijke wijzigingen karakteriseren voor u het nieuwe burgerlijke procesrecht? 
‘Ik zie drie elementen die het burgerlijk procesrecht de laatste jaren behoorlijk ingrijpend hebben 
veranderd. Dat zijn de afknabbeling, het padvindersartikel en wat kort weg ‘onvoldoende weerspro-
ken’ kan worden genoemd.’ 
 
Afknabbeling? 
‘De afknabbeling kent twee zijden: aan het begin van de procedure én aan het einde van de procedu-
re wordt er geknabbeld. Aan het begin krijgen partijen, advocaten en rechters tegenwoordig onvol-
doende gelegenheid om alles uit te zoeken. Het Burgerlijk Wetboek kent veel vage normen, vaak 
gaat het om de ‘omstandigheden van het geval’. Wat er precies is voorgevallen – dat is van belang 
om die ‘omstandigheden van het geval’ goed te kunnen invullen – zou je moeten kunnen toelichten 
in stellingen en aantonen in een getuigenverhoor. Maar dat kan steeds minder, daar is geen ruimte 
meer voor.’ 
 
Dat was vroeger anders? 
‘Ik kan wel stellen dat dit zelfs een groot contrast is met het oude procesrecht. Je begon met de dag-
vaarding, ging naar de conclusie van antwoord, gevolgd door repliek en dupliek – waarbij die laatste 
twee ook nog eens konden worden herhaald, en zelfs nóg eens konden worden herhaald. Ja, het 
duurde allemaal langer, maar je had in eerste aanleg wel een voldragen discussie. Dat alles is in 2001 
afgeschaft en vervangen door de comparitiezitting, die helemaal centraal is komen te staan. Zo wordt 
70 procent van de zaken afgedaan. Dat noemen we efficiënt, maar het is wel ten koste gegaan van 
het uiteenzetten van de casus. De behandeling is dus veel minder diep, er is nauwelijks een voldra-
gen discussie en het heeft geleid tot extra appellen. Daar komt nog bovenop dat het eindvonnis 
meestal wordt afgedaan in de enkelvoudige kamer. Veel beter zou het zijn om dat in de meervoudige 
kamer te doen. Dat gebeurt wel in het land, met name in Maastricht en Zutphen, maar naar mijn 
smaak wordt dat te weinig gedaan.’ 
 
Maar niet alleen aan het begin van het proces wordt geknabbeld. 
‘Ook aan het einde van de procedure is beknabbeld. Verweren komen soms niet meer aan bod. Die 
had je moeten stellen bij de memorie van grieven – die overigens steeds formeler wordt – maar als je 
ze daar laat hebt schieten, dan heb je in beginsel geen herkansing. Procederen is een kat- en muis-
spel geworden. Wel constateer ik dat ook hier de alles-of-niets-benadering langzaam verdwijnt. De 
Hoge Raad kan soepel zijn. Ook al ben je op grond van het procesrecht te laat met je verweren, de 
Hoge Raad kan je toch nog extra kansen bieden. Ook al zet je de verweren niet letterlijk op papier, de 
Hoge Raad kan ze wel ‘inlezen’ in de grieven. Dat is erg mooi van een overigens een erg onvoorspel-
baar rechtscollege.’  
 
Welke andere belangrijke wijzigingen ziet u in het nieuwe procesrecht? 
‘Een tweede belangrijke ontwikkeling in het procesrecht is ingegeven met artikel 21 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, dat bekend staat als het padvindersartikel. Op grond van dit artikel 
moeten partijen de rechter volledig en naar waarheid voorlichten. De parallel met de padvinderij is 
duidelijk: ‘Akela, wij doen ons best’. Het klinkt prachtig, en je kunt er eigenlijk niet op tegen zijn.’ 
 
Maar werkt het in de praktijk? 
‘Dat is maar de vraag. Het kan advocaten ook in vervelende situaties brengen, bijna tot duivelse di-
lemma’s. Stel je hebt als advocaat een ontbindingszaak. Je cliënt wil er een hoge ontslagvergoeding 
uitslepen maar als advocaat weet je ook dat je cliënt weer een nieuwe, en goede baan heeft. Je cliënt 
zegt: vertel dat maat niet tegen de rechter. Artikel 21 zegt: dat moet je juist wel keurig mededelen. 
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De advocaat kan zo in tweestrijd komen: of hij moet liegen of verzwijgen, en zondigt dan tegen arti-
kel 21, of hij moet zijn opdracht neerleggen, en verliest dan een cliënt.’ 
 
En dan is er nog een derde tendens. 
‘Ik noem de artikelen 149 en 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ook die artikelen 
hebben het procesrecht nieuwe kleuring gegeven, maar ook een kleuring waarover ik niet enthou-
siast ben. De laatste jaren zijn het modeartikelen geworden. Het gaat erom wanneer een feit wel of 
niet voldoende is betwist. Iemand stelt iets, jij bestrijdt dat maar dat bestrijden moet wel op een 
goede manier gebeuren. Je moet dus niet alleen zeggen dat je een getuige hebt die een stelling van 
de wederpartij betwist, maar je moet ook laten weten wat die getuige precies gaat vertellen. Dat 
klinkt leuk, maar als je je realiseert dat er steeds minder getuigenverhoren worden gehouden, en 
steeds minder enquêtes – vroeger waren die er eindeloos – dan worden de artikelen 149 en 150 ook 
weer problematisch.’ 
 
Dat roept de vraag op wie in het proces de leiding heeft. 
‘De rechter is dominus litis. Dat was hij ook al in de tijd dat hij nog lijdelijk was, en dat is zeker zo nu 
de burgerlijke rechter steeds actiever is geworden. Híj is baas over de zaak en baas over de procede-
rende advocaten, en dat is altijd zo geweest. Wat wel is veranderd, is de personele invulling van de 
rechterlijke macht. Vroeger waren rechters eigenzinniger. Je kende ze ook beter en sommige presi-
denten – tegenwoordig voorzieningenrechters – bleven je lange tijd bij. Ik noem mr. Slotemaker, 
president van de rechtbank Den Haag, prof. Van Dijk in Utrecht en mr. Asscher in Amsterdam. Dat 
waren unieke personen. Nu kent de rechterlijke macht minder uitgesproken persoonlijkheden, het is 
allemaal wat vlakker geworden.’ 
 
U zit op uw kantoor in Den Haag, tussen de dossiers. Cliënten en correspondenten komen bij u als 
cassatieadvocaat nauwelijks over de vloer. Mist u dat niet? 
‘Wij cassatieadvocaten zijn bijzondere vogels binnen de balie. De meeste advocaten werken nauw 
samen met hun cliënten en vinden dat meestal nog prettig ook. Cassatieadvocaten kennen hun cliën-
ten bijna nooit persoonlijk, wel hun dossiers. Tijdens de feitenvaststelling in eerste aanleg moet de 
advocaat zijn cliënt kennen, hij moet dan toch met hem op één lijn zitten. Je moet elkaar begrijpen, 
de advocaat vertegenwoordigt zijn cliënt in rechte. In cassatie is de invalshoek niet meer wat de cli-
ent wil, maar object van onderzoek is de appelrechter. Ken je je cliënt, heb je er contact mee, dan 
leidt dat maar af van de kern van de zaak. Zo’n persoon heeft dan toch weer allerlei argumenten 
waaruit moet blijken dat hij gelijk heeft, maar daar gaat het in cassatie niet meer om. In deze fase 
moet je je alleen afvragen of er recht is geschied, of in eerdere instanties het recht correct is toege-
past. Als je de cliënt niet kent, kun je objectiever naar de zaak kijken. En als het hof een invoelbare 
beslissing heeft gegeven, dan dient de advocaat cassatieberoep af te raden en zijn cliënt aan te raden 
zijn geld in zak te houden en er iets leuks mee te gaan doen.’ 
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Curriculum vitae 
Eduard van Staden ten Brink (‘s-Gravenhage, 1947) 
 
1971  Doctoraalexamen Nederlands recht (civiel recht), Universiteit Leiden 
1971  Beëdigd als advocaat 
1971-1977 Advocatenkantoor Van der Plas, ‘s-Gravenhage 
1977-heden Eigen praktijk in ‘s-Gravenhage 

 
 

Gezond verstand 
‘Ik heb Ad Rigters slechts éénmaal mogen ontmoeten, maar heb daaraan nog wel warme herinnerin-
gen overgehouden. Ongeveer tien jaar geleden had Bosselaar & Strengers mij gevraagd een lezing te 
geven over enkele aspecten van de cassatietechniek. We gingen dieper in op het belang van feiten in 
cassatie en hoe je cassatie kunt voorkomen. De advocaten van dat kantoor kende ik niet, als cassa-
tieadvocaat heb je nu eenmaal weinig rechtstreeks contact met je correspondenten. Misschien was 
om deze reden dit bezoek aan het kantoor wel zo leuk: je ontmoet eens mensen met wie je samen 
aan een cassatie werkt. 
Op kantoor leidde Ad me rond en liet me vanaf een hogere verdieping de skyline van Utrecht zien. 
Het bijzondere was dat hij daarbij overal kerken aanwees. Daar wist hij alles van, ik durf hem op dat 
terrein wel erudiet te noemen. 
Ad is, zoals ik hem summier heb leren kennen, ook een ander type advocaat. Sommige confrères 
sturen altijd aan op cassatie: coûte que coûte moet er bij de Hoge Raad gelijk worden gehaald. Ik kan 
weinig met zo’n instelling. Ad Rigters remde juist zijn cliënten af: daar moet je niet aan beginnen, het 
is niet haalbaar, het is zelfs kansloos. Hij zag zelf heel goed of je wel of niet in cassatie moest gaan. Hij 
keek – ook al in feitelijke instanties – met een cassatiebril naar de zaken. Hij was zijn eigen zeef. Of 
noem het gewoon: gezond verstand.’ 
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ADVOCATENTUCHTRECHT 

 

‘Het dekentoezicht dient om de lieve vrede te bewaren’ 
 

Mr. Adriaan H. Kist 

 

Menig advocaat kent Adriaan Kist niet alleen als vice-president van de rechtbank Amsterdam, 

maar ook in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van discipline in het ressort Amsterdam. 

Het advocatentuchtrecht, zegt hij, heeft altijd één belangrijk kenmerk gehad: het zoekt de nuance. 

Het tuchtrecht zou nog beter functioneren als dekens de juiste afstand tegenover advocaten in 

acht nemen. 

 

U bent een aantal jaren voorzitter geweest van de raad van discipline te Amsterdam en daarna nog 

enkele jaren plaatsvervangend voorzitter. Waarom heeft u zitting genomen in dat college? 

‘In het verleden ben ik advocaat geweest. Het leek me wel leuk om na mijn eerste tijd als fulltime 

rechter eens op andere wijze dan aan de zijde van zijn cliënt te vernemen hoe het de advocatuur 

vergaat. Het is ook een goede invulling van je rechterstijd, want je doet het binnen de veertig uur die 

je op de rechtbank werkt. Het is verder een boeiende vorm van rechtspleging: de raad van discipline 

is een breed samengesteld college van vijf mensen, één lid van de rechterlijke macht als (plaatsver-

vangend) voorzitter en vier advocaten als leden. Een vijfhoofdig college zie je bijna nergens; alleen de 

Hoge Raad doet dat en dan alleen nog maar in pittige zaken. De voorzitters worden door hun aanstel-

ling bij de rechtbank gehonoreerd en voor advocaten geldt: voor het geld moet je je beroepshalve 

niet bezighouden met het advocatentuchtrecht.’ 

 

In april 2010 presenteerde mr. Arthur Docters van Leeuwen zijn rapport ‘Het bestaande is geen 

alternatief’. Hij had in het advocatentoezicht geen grote misstanden ontdekt. Deelt u die mening? 

‘Ik heb nooit het idee gehad dat het tuchtrecht tekortschoot. Je kunt kritiek hebben op onderdelen, 

maar het werkt wel. En natuurlijk maakte je mee dat advocaten op een hinderlijke manier opereer-

den, soepel de gang van zaken blokkeerden of eindeloos om wraking verzochten. Dat hoort erbij. Het 

tuchtrecht is ook een uitlaatklep, voor beide partijen, zeker als de zaak ongelukkigerwijs verloren is 

gegaan. Wanneer de teleurgestelde cliënt een klacht tegen zijn advocaat indient, is het vaak mogelijk 

gebleken in de voorfase van de tuchtrechtelijke procedure – dus in de fase ‘van de deken’ – partijen 

tot elkaar te brengen. De betrokken advocaat kon dan toegeven: jammer dat het zo is gelopen, en, 

indien van toepassing: voortaan zal ik het anders doen en daarbij eventueel een deel van de kosten 

voor eigen rekening nemen, waartegenover de cliënt bereid is de klacht in te trekken. Een advocaat 

moet zich niet te vierkant opstellen, hij moet nooit zeggen – maar zeg nooit nooit – ‘Mij treft geen 

enkele blaam’. Hij moet een beetje boven het conflict staan zonder de zaak te bagatelliseren. Maar 

dat is niet iedere advocaat gegeven.’ 

 

Het advocatentuchtrecht, is dat klachtrecht of strafrecht? 

‘Dat kan iedereen anders invullen, maar voor mij zit het er tussenin. Ik vind het overigens net iets 

meer klachtrecht dan echt strafrecht. Wordt een klacht ingetrokken, dan is de zaak weg, behalve in 

het bijzondere geval van artikel 47a van de Advocatenwet. Vergelijk dat met het civiele recht: de 

eisende partij maakt uit hoelang een zaak bij rechter blijft. Maar er is ook een verschil met civiel 

recht: in het tuchtrecht kan geen schadevergoeding worden opgelegd, hoewel het soms impliciet 
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onderdeel kan zijn van de regeling die tussen partijen wordt bereikt. Zo’n regeling kan bij voorbeeld 

inhouden dat de verliezende partij niet (voor het geheel) de beurs hoeft te trekken, maar dat ook de 

advocaat afziet van het incasseren van (een deel van) de laatste factuur. Het tuchtrecht is door het 

openbare orde-element dat in deze sancties – waaronder ook begrepen de berisping en de schorsing 

– naar voren komt inderdaad een beetje strafrecht. Maar het feit dat partijen überhaupt kunnen 

klagen, vind ik veel belangrijker dan dat er straffen kunnen worden uitgedeeld.’ 

 

Hoe zou u het advocatentuchtrecht willen karakteriseren? 

‘Genuanceerdheid is het kenmerk van het tuchtrecht, en dat is het altijd al geweest. Dat vloeit voort 

uit de vormgeving: er is een breed college, met een rechterlijk voorzitterschap, een brede vertegen-

woordiging vanuit de balie en een behandeling van de zaak ter zitting, waar partijen worden ge-

hoord. Ten slotte is van alledag dat niemand wegloopt voor de erkenning dat meestal iedereen wel 

een beetje schuld heeft. Die genuanceerdheid, het zoeken naar de juiste weging van ieders rol was 

altijd al karakteristiek voor het advocatentuchtrecht. Het was in veel zaken toch niet alles-of-niets in 

de zin dat de een helemaal fout zat en de ander helemaal niet.’ 

 

Het advocatentuchtrecht begint bij het toezicht door de deken. Werkt dat goed? 

‘Veel zaken belanden bij de raden van discipline omdat in de voorfase het dekentoezicht niet goed 

heeft gewerkt, bijvoorbeeld doordat eerst vaak kleine irritaties tussen advocaten en cliënten niet zijn 

ondervangen. Het klassieke voorbeeld: een cliënt belt zijn advocaat, die is onbereikbaar en belt ook 

niet terug. De deken bewaart liever de lieve vrede en roept partijen samen. Dan prevelt hij ‘dat het 

allemaal erg onaangenaam is wat er is voorgevallen, het zou niet moeten in ons mooie vak, we beoe-

fenen toch een nobile officium, en we moeten elkaar vooral niet de maat gaan nemen’. Veel dekens 

oefenen wat druk uit op de klager, met als kernboodschap, gechargeerd gezegd: klagen is niet goed 

voor ons aanzien, kunnen we niet een regeling treffen zodat de vuile was binnen blijft. En als er in de 

zaak ook maar enige ruimte die kant op zit, dan komt die regeling er ook. De andere kant van deze 

afloop is dat er een einde komt aan het conflict met de advocaat en men elkaar weer recht in de 

ogen kan zien. Dat is ook een vorm van winst.’ 

 

De lieve vrede bewaren, is dat het streven? 

‘Zo gaat het tenminste in grote delen van het land, maar in elk geval niet in Amsterdam. Natuurlijk 

zijn er ook in Amsterdam lastige en slordige advocaten, maar minder dan veelal elders beschouwt de 

Amsterdamse balie zich in de eerste plaats als een speciale groep beroepsgenoten met een gezamen-

lijke code. Dat kan ook niet goed anders met een balie van bijna zevenduizend advocaten – op de 

ruim 16 duizend in heel Nederland. In het ressort Amsterdam zitten veel advocaten bij de grote kan-

toren, en daar zie je relatief weinig tuchtrechtzaken. Deze advocaten hebben dan ook relatief weinig 

individuen als cliënten en des te meer ondernemingen. Ontstaat er een aanvaring tussen een advo-

caat en een cliënt-onderneming, dan wordt dat vaak buiten de deken om opgelost.’ 

 

Goed toezicht op de advocatuur begint met een goede deken. Maar wat is een goede deken? 

‘Dat is vooral iemand die beide partijen de gelegenheid geeft hun standpunt te verwoorden. Die kans 

moet hun beide worden geboden. Een snelle regeling lijkt goed en klinkt leuk maar het zoeken naar 

een regeling moet niet ontaarden in handjeklap of daarvan de schijn krijgen. Een advocaat wil er wel 

eens voor kiezen want de gang naar tuchtrechter is voor hem geen pretje. Daar moet hij met billen 

bloot, tegenover een rechter en een handjevol beroepsgenoten. Een goede deken kan dus een con-
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flict wel proberen te sussen – om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt – maar dat sussen 

moet niet tot standaard worden verheven, in die zin dat beide partijen zich gedwongen voelen water 

bij de wijn te doen. Soms hebben advocaten het zó bont gemaakt dat de klager recht heeft op een 

uitspraak van de raad van discipline, en die mogelijkheid moet hem niet worden ontnomen door een 

al te actief ‘sus’-beleid. Naar mijn herinnering was in de tijd dat ik voorzitter van de raad was wel de 

helft van de klachten gegrond! Overigens geldt ook omgekeerd: ook de advocaat moet zijn verhaal 

voor de raad van discipline kunnen vertellen als het conflict met een vervelende cliënt op scherp is 

komen te staan. Want vervelende cliënten, die zijn er ook.’ 

 

Zou het dekenaat niet op onderdelen moeten worden bijgesteld, om het beter te laten functione-

ren? 

‘Je kunt veel sleutelen aan de opzet van het dekenaat, maar dat pakt niet altijd beter uit. Zo zou je 

verwachten dat een klein bureau – met een kleine staf dus – nadelig is, maar bij een groter bureau 

hebben de verhoudingen gauw de neiging om te verzakelijken, en wordt het werk al snel bureaucra-

tischer. De deken kan dan de grip op het verloop van de behandeling van een zaak verliezen.’ 

 

Er is ook wel eens geopperd om een deken langer in functie te houden. 

‘Daar wordt niemand en niets beter van. In de huidige situatie ben je als deken een beperkte tijd 

onttrokken aan de advocatenpraktijk, waardoor de banden met het beroep en de ontwikkelingen 

daarin in tact blijven. Dat is van groot belang voor een goede beroepsuitoefening. Je bent er als de-

ken enkele jaren uit, je hebt even op een andere manier invloed en dan geef je het dekenstokje weer 

door aan je opvolger. Sommige advocaten hebben dat dekenstokje nu eenmaal in hun ransel. De 

deken moet geen institutie zijn die er jaren zit, maar hij moet – aan de andere kant – wel de kans 

krijgen ervaring op te doen en een eigen beleid te ontwikkelen. Sommigen spreken zelfs van kapi-

taalvernietiging als een deken ‘snel’ vertrekt. Ach, ministers zitten er ook maar vier jaar en dat noemt 

niemand kapitaalvernietiging. Bovendien, heb je als deken de smaak van het besturen te pakken, dan 

kun je ‘doorstromen’ naar de raad van discipline, het College van Afgevaardigden of een of andere 

Orde-commissie. Het dekenaat is ook een leerschool voor andere functies binnen de balie.’ 

 

Zou de deken andere sancties moeten kunnen opleggen? 

‘In de huidige situatie kan de deken dat nauwelijks. Alleen de raad van discipline kan nu sancties op-

leggen. Die raad is breed gevormd en ook wat log. Ook kleine zaken komen er terecht, of als zaken 

gewoon niet goed door de deken zijn afgehandeld. Docters van Leeuwen wil die sanctiebevoegdheid 

naar voren halen, naar de dekenfase. Ik begrijp eigenlijk niet waarom hij dit voorstelt. In zijn visie zou 

de deken moeten kunnen waarschuwen, berispen en schorsen voor ten hoogste één maand en kan 

de advocaat daartegen in beroep gaan bij de raad van discipline. Voor deze raad is het evenveel 

werk, dus waar zit de winst als de meeste getroffen advocaten in beroep zullen gaan? Je noemt het 

anders maar het kost evenveel. Je kunt alleen op dit systeem bezuinigen als er geen hoger beroep 

zou zijn bij het hof van discipline. Dan is het een oplossing voor een capaciteitsprobleem, maar als 

dat probleem er niet is, dan zie ik geen rechtvaardiging voor het feit dat de deken die sancties zou 

moeten kunnen opleggen en die tegelijkertijd weghalen bij raad van discipline. Door zijn brede sa-

menstelling worden de oordelen van de raad ook breed gedragen, dat is een goede zaak. Het gaat 

uiteindelijk toch om de betrekkelijk vage norm van artikel 46 van de Advocatenwet. Aan deze be-

hoorlijkheidstoets moet de raad in concrete zaken invulling geven. Moet de deken dat straks in zijn 

eentje voor elkaar boksen?’ 
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Het hof van discipline bestaat nu ruim vijftig jaar. Welke ontwikkelingen ziet u in het advocaten-

tuchtrecht in die halve eeuw? 

‘De financiële huishouding van de advocaat en zijn kantoor is zwaarder aan banden te komen liggen. 

Maar ook overigens is de bescherming van de cliënt tegenover de advocaat die er een onbehoorlijke 

praktijkuitoefening op nahoudt enorm toegenomen. En verder – maar daarin onderscheidt de advo-

catuur zich niet van andere beroepsgroepen – is de advocaat met meer klem en sanctie onderwor-

pen aan permanente bijscholing. Al deze ontwikkelingen gaan samen met een groot en – we zagen 

het al eerder – bureaucratisch geheel van verordeningen en toezicht op de nakoming ervan.’ 

 

Ziet u veranderingen binnen het dekenaat? 

‘Wat zeker is veranderd is de persoon van de deken, en dat heeft uiteindelijk het tuchtrecht in een 

iets andere ontwikkeling geduwd. Vroeger was de deken naar mijn indruk een zwaargewicht binnen 

de lokale balie. Je keek als advocaat wel uit om hem voor het hoofd te stoten. Met groot gezag lan-

ceerde hij de oplossing van de zaak. Hij gaf een klap op tafel, zó doen we het hier, zó lossen we het 

op en wég conflict. Dat was wel wat anders dan de nuance van de raad van discipline nu. Zo spraken 

dekens overigens ook tegen een klager: ‘Schaamt u zich, dat wij onze dure tijd moeten spenderen 

aan dit bagatel.’ En zo ageerde hij ook tegen advocaten. Iedereen kreeg bij hem te horen: ‘Ga heen!’’ 

 

En de huidige dekens? 

‘Ik heb de indruk dat de dekens van nu wat meer uitblinken in inhoudelijk opgebouwd gezag. Zij tre-

den minder krachtdadig op. De procedures en de rol van de deken daarin zijn formeler geworden, 

met schriftelijke instructies over en weer. Maar dat komt niet alleen door de dekens zelf. Ook van 

belang is dat klagers mondiger zijn geworden. Ze raadplegen de jurisprudentie op internet – overi-

gens niet zo erg als patiënten die tegen hun dokter zeggen wat hun mankeert en welk medicijn ze 

nodig hebben. Dat zie je niet in het tuchtrecht – misschien nog niet. De deken van nu zit er wel meer 

bovenop. Hij bekijkt niet alleen de klacht maar gaat verder, de hele praktijk van de advocaat kan on-

derwerp van onderzoek zijn. De deken behoeft daartoe wél het verlof van de voorzitter van de raad 

van discipline. In die zin kennen we in het advocatentuchtrecht een verlofstelsel om in de lopende 

praktijk van een advocaat in te grijpen.’ 

 

Aan welke periode heeft u zelf de beste herinneringen? 

‘Niet alleen de deken, ook de raad van discipline besteedt in een zaak meer tijd aan de advocaat en 

zijn kantoor. Dat heeft consequenties: de raad moet nu vaak wel erg veel rapporten lezen. Vroeger 

ging het ook nog wel eens over een advocaat die zijn termijn had laten verstrijken, dat was dan de 

hele zaak. Maar daarmee was het vroeger toch nog niet leuker.’ 
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Curriculum vitae 

Adriaan H. Kist (Driebergen, 1948) 

 

1972  Doctoraal Nederlands recht (afstudeerrichting: staatsrecht), Universiteit Leiden 

1976  Beëdigd tot advocaat 

1976  Advocatenkantoor Van Cranenburgh, Haarlem 

1980  Advocatenkantoor Boekel, Van Empel en Drilling (thans: Boekel), Amsterdam 

1988  Rechter, rechtbank Amsterdam 

1997-2004 Voorzitter raad van discipline, ressort Amsterdam 

2004-2010 Plaatsvervangend voorzitter raad van discipline, ressort Amsterdam 

1993  Vice-president rechtbank Amsterdam 

 

 

Vestdijk 

‘Een jaar of tien geleden was ik op vakantie in Toscane. Op een dag wandelde ik met mijn vrouw en 

onze kinderen op het centrale plein in het stadje Siena. Daar kwamen wij Ad Rigters en zijn echtgeno-

te tegen. Ik kende hem omdat we beiden in de Amsterdamse raad van discipline zaten. We maakten 

een praatje en Ad zei dat hij het in Italië zo heerlijk vond en hij eindelijk weer eens tijd had om boe-

ken van Simon Vestdijk te herlezen. Ik dacht nog: dat iemand daar tegenwoordig nog tijd voor maakt! 

Hij had er kennelijk – zeiden zijn ogen – veel genoegen in om die boeken weer te lezen. In die korte 

tijd dat wij daar midden in Italië met elkaar stonden te praten, rees voor mij het beeld op van een 

man wiens liefde voor onze literatuur gebaseerd is op een grondige kennis daarvan, zoals ik hem in 

het werk van de raad had leren kennen als iemand met een degelijke beheersing van het recht en 

van de grote verbanden daarin en het vermogen om dat in een concreet geval overtuigend toe te 

passen. 

Ik bewaar aan die ontmoeting met Ad in Siena en aan de samenwerking met hem in de raad dierbare 

herinneringen.  
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KERKRECHT 
 

‘De theologie gaat vooraf aan het recht’ 
 

Dr. Piet van den Heuvel 
 
Niet alleen juristen houden zich met het recht bezig, ook sommige theologen. In het kerkrecht ko-
men beide disciplines samen. Daar spelen vergelijkbare kwesties: het kerkrecht wordt langzaam 
juridischer, de kerkelijke wetgeving moet steeds worden aangepast en actueel is de vraag naar de 
deregulering. De combinatie van theologie en recht vormen de grote passie van emeritus-
predikant en oud-docent kerkrecht Piet van den Heuvel. 
 
Kerkrecht – dat is voor de meeste juristen een vreemd vak. 
‘Klopt. Aan de juridische faculteiten worden het bijna nergens gedoceerd. Kerkrecht is een theolo-
gisch én een juridisch vak. Die twee disciplines proberen samen inhoud te geven aan het kerkrecht. 
Het theologische element komt tot uitdrukking in vragen als: wat is de kerk, wat wil de kerk zijn, hoe 
ziet de kerk zichzelf. Wat hoopt de kerk, wat gelooft de kerk, wat is haar boodschap. Dat alles is be-
schreven in belijdenisgeschriften. Maar de kerk heeft ook een infrastructuur nodig, een organisatie. 
De theologische vragen werken door in hoe de kerk er in haar concrete gestalte uitziet. Dat is de 
kerkorde, zeg maar het statuut. Dan komt het recht om de hoek kijken.’ 

 
Kunt u die kerkorde toelichten? 
‘De kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft een lange voorgeschiedenis. In 1568 ver-
scheen al de eerste, en tijdens iedere synode zou worden bezien of de kerkorde moest worden bijge-
steld. Een van de belangrijkste gebeurtenissen van de laatste jaren is de fusie van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland – beide op calvinistische grondslag – en de 
Evangelisch-Lutherse Kerk. Deze drie gingen in 2004 samen en vormden de Protestantse Kerk in Ne-
derland. Voor deze PKN is een nieuwe kerkorde geschreven. Dat kan op basis van artikel 2:2 van het 
Burgerlijk Wetboek. De PKN is een rechtspersoon sui generis, en die kan eigen statuten opstellen.’ 

 
Hoe ziet de structuur van de kerkorde eruit? 
‘Er is een driedeling gevolgd. Eerst is er een aantal Romeinse artikelen, die de ‘Grondwet’ van de PKN 
vormen. Dan volgen de ordinanties, vergelijkbaar met organieke wetten. Tot slot zijn er de generale 
regelingen, de uitvoeringsbesluiten.’ 
 
Een juridisch document, dus. 
‘Een document waarin recht en theologie samengaan. Neem art. I. Dat is een echt geloofsartikel, 
daar zit niks juridisch aan. 

 
Artikel I, lid 1 Kerkorde 
De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische 
en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uit-
strekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 
Artikel I, lid 2 Kerkorde 
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen 
en te verkondigen. 

 
Artikel II van de kerkorde is veel juridischer. Daarin wordt geregeld dat de PKN de rechtsopvolger is 
van de drie kerken. Daarna gaat het over de ambten, bevoegdheden van ambtelijke vergaderingen, 
het opzicht, vermogensrechtelijke aangelegenheden, de behandeling van bezwaren en geschillen – 
zaken waarin een jurist zich al veel beter zal herkennen.’ 
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Waarom is gekozen voor deze driedeling? 
‘De kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk had al deze driedelige structuur. Inhoudelijk is er 
tijdens de fusiegesprekken wel een nieuwe kerkorde opgesteld. Daar is dertien jaar aan geschreven, 
geschaafd en geschrapt. Na eindeloze debatten, moties en amendementen is de kerkorde van de 
PKN aanvaard. Drie kerken zouden zich er immers in moeten herkennen. Maar het zijn niet losse 
plukjes, afkomstig uit de vorige kerkorde, die als zwerfstenen door de tekst dwalen. De nieuwe kerk-
orde is één geheel geworden.’ 
 
En deze kerkorde kan nu weer jaren mee. 
‘Nou nee. In 2004 werd afgesproken om na vijf jaar, dus in 2009 te bezien of de tekst – op onderde-
len – moest worden aangepast. We hebben nu in de praktijk kunnen zien of de tekst van 2004 goed 
werkt. En net zoals het schrijven van de kerkorde, geschiedt de herziening ervan weer samen met de 
leden. Het is een echt democratisch proces. De PKN is – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de katholie-
ke kerk – meer een kerk ‘van onderop’.’ 
 
Heeft de praktijk laten zien dat de kerkorde moet worden aangepast? 
‘Jazeker. Er zijn enkele problemen ontstaan, die we in de herziening moeten wegwerken. Neem arti-
kel XV, lid 2 van de kerkorde, dat stelt dat men om predikant van de Protestante Kerk te worden een 
academische opleiding moet hebben gevolgd. 
 

Artikel XV, lid 2 Kerkorde 
De opleiding en vorming van predikanten vindt plaats bij of aan universiteiten en seminaria die door de kerk 
zijn gesticht of aangewezen. 

 
Zo’n predikant heeft dan, zoals het officieel heet, de bevoegdheid van Woord en sacramenten. Maar 
ondertussen zijn er voorgangers aan het werk die je als ‘leek’ zou kunnen bestempelen: ‘predikanten’ 
zonder die academische opleiding – vaak met een HBO-opleiding. Deze ‘kerkelijk werkers’ doen soms 
feitelijk het werk van een predikant. Er zijn dus gemeenten zonder predikant maar wel met een ge-
kwalificeerde voorganger. Hoe ga je ermee om, hoe soepel ben je? De verplichting van een academi-
sche opleiding bestaat al sinds eeuwen. Die regel is fundamenteel in ons bestaan. De Leidse universi-
teit werd in 1575 opgericht om predikanten op te leiden.’ 
 
Waarom wordt er zo vastgehouden aan een academisch geschoolde predikant?  
‘De ratio is dat de Bijbel, hét basisdocument van de kerk, geschreven is in het Hebreeuws en het 
Grieks. Daarom moet de predikant de Bijbel kunnen begrijpen en vertolken vanuit de grondtalen en 
zich niet slechts moet kunnen behelpen met informatie uit de tweede hand. Moet je dat prijsgeven 
om een praktisch probleem – een gebrek aan financiën of aan predikanten – op te lossen? Dat is één 
van de vragen waar de kerk op dit moment voor staat’. 
 
Dus eerst de theologische discussie afwachten, en dan het resultaat in een juridisch vat gieten. 
‘Inderdaad komen in deze kwestie recht en theologie samen. Je kunt zelfs de vraag stellen of het 
theologisch uitgangspunt (de universitaire scholing) de kerkordelijke toepassing (de vraag naar 
preekbevoegdheid) niet in de weg staat. Er zijn op dit moment tal van gemeenten waar de kerkdien-
sten worden geleid door onbevoegde voorgangers. Deze kwestie laat zien dat het kerkrecht tot de 
rand toe theologisch is gevuld. Maar de kerkorde moet tegelijk heel praktisch de bevoegdheden re-
gelen. Zo is de hele kerkorde: het zijn niet louter theologisch ideeën die zijn opgeschreven in juridi-
sche bewoordingen, de theologie en het recht vinden elkaar in een symbiotische verhouding, waarbij 
de theologie het recht domineert. Je kunt dus zeggen: de theologie gaat aan het recht vooraf. De 
theologie is leidend, de kerkorde volgt.’ 
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Dat wordt een interessante discussie in het generale college voor de kerkorde. 
‘Het college wordt gevormd door juristen en theologen. Wij hebben daarin veel steun aan juristen en 
hun vaardigheden om het correct te formuleren. Die juristen zijn helemaal op de kerk betrokken. Ze 
denken primair kerkelijk en niet uitsluitend juridisch. De meeste theologen kunnen geen kerkorde 
schrijven, maar zij kennen weer wel de gevoeligheden van de PKN. Gewone juristen zouden het ook 
niet goed kunnen want zij kennen die gevoeligheden weer niet. Je hebt dus juristen nodig die lid van 
de PKN zijn. De discussie binnen de commissie is ook zo interessant omdat we heel actuele onder-
werpen behandelen. Het theologische gedachtegoed sluit aan bij het arbeidsrecht, het bestuursrecht 
en andere juridische disciplines. Op dit moment loopt de discussie of we bepaalde conflicten met 
mediation moeten oplossen. Maar moeten we het opnemen in de kerkorde?’ 
 
Want als het dáár in staat, dan staat het vast. 
‘Niet helemaal. Soepelheid is een kenmerk van het kerkrecht. De regels zijn nooit echt zwart-wit, er 
wordt in de praktijk met souplesse met de kerkorde omgegaan. Het is geen knellend juk, en dat was 
bij de drie kerken waaruit we zijn voortgekomen ook al niet. ‘Het staat er soms wel zo maar wij doen 
het een tikkeltje anders’, zegt men dan. De hoogleraar kerkrecht prof. Bronkhorst zei ooit: ‘Als er 
geen klacht is, is er geen zaak’. Een andere gevleugelde uitspraak luidt: ‘Als het niet kan zoals het 
moet, dan moet het maar zoals het kan’. De kerkorde en de omgang ermee verandert wel op een 
andere manier. Er bestaat een neiging tot juridisering. Advocaten marcheren ook de PKN in, en mug-
genziften over punten en komma’s. Dat zijn we niet gewend. We hebben geleerd naar de bedoeling 
van de kerk te kijken en zo te redeneren.’ 
 
Kerken krijgen vaak het stempel ‘conservatief’, omdat er zo weinig verandert. 
‘Toch veranderen de rechtsopvattingen binnen de kerken wel degelijk. In 1886 was er een kerkscheu-
ring waaruit de Gereformeerde Kerken in Nederland zijn ontstaan. Zij ‘wierpen het (hervormde) sy-
nodale juk af’ en meenden de kerk van de Reformatie voort te zetten. Maar wie had nu recht op de 
goederen, de gebouwen, de archieven, de kunstschatten? Geloofsmatig zetten de gereformeerden 
de ‘oude’ kerk voort – althans dat claimden zij – maar tot wie behoorde het kerkgebouw? Als één 
procent lid bleef van de oude kerk, waarop kon die kleine groep dan aanspraak maken? Die kwestie 
kwam voor de rechter en die oordeelde: de hervormde gemeente als rechtspersoon is blijven be-
staan en behoudt het recht op de eigendommen. Een Gereformeerde Kerk moest toen vanuit het 
niets beginnen, in boerenschuren.’ 
 
Dat was ruim honderd jaar geleden. Wat is het verschil met nu? 
‘Toen in 2004 de drie kerken samen gingen, leek het adagium l‘histoire se répète opgeld te doen. 
Binnen de Nederlandse Hervormde Kerk was een groepering met bezwaren tegen de vereniging van 
de kerken. Men meende plaatselijk te kunnen beslissen of men al dan niet zou meegaan in de PKN. 
Ze meenden dan ook plaatselijk het recht op de gebouwen te kunnen laten gelden. De NHK heeft dat 
steeds bestreden. In de verhouding tussen de landelijke kerk en de plaatselijke gemeente is er niets 
veranderd sinds 1886. Wie de NHK verlaat door niet mee te gaan in de vereniging, verliest daarmee 
het recht op de bezittingen van de hervormde gemeente. Juridische gezien is het nog steeds de keu-
ze tussen alles of niets.’ 
 
Ik proef geen verschil. 
‘En toch is dat er. Deze kwestie is in 2000 in de hervormde synode aan de orde geweest. We stelden 
ons de vraag: moeten we dat zo wel willen? Dat is wel een heel strikt juridische benadering. Daarom 
wilde de synode iets regelen dat tegemoet kwam aan de wensen van iedereen, zodat ook de afge-
scheiden groep iets kreeg, en dan praten we over miljoenen, heus geen fooi. Zo hebben we gepro-
beerd procedures te voorkomen. Die kwamen er toch maar werden door de bezwaarden verloren. 
Uiteindelijk heeft de afgescheiden groep de bemiddelingsvoorstellen van de kerk aanvaard. Zo werd 
het alles-of-niets van 19e eeuw in de 21e eeuw een meer proportionele benadering.’ 
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Kunt u die omslag verklaren? 
‘Het belangrijkste is dat de synode compassie had met de mensen uit de afgescheiden groep. Juri-
disch stond de kerk in haar recht als de hervormde gemeenten de bezittingen voor zichzelf hielden, 
maar was dat wel zo netjes voor die mensen met wie altijd de kerk was gedeeld? Nee – en daarom 
kwam die soepele regeling er. Wat ook meespeelde: zou de rechter wéér zo oordelen als in 1886? 
We waren ruim honderd jaar later, een rechter zou anders kunnen beslissen. Het kerkrecht ver-
schuift immers ook.’ 
 
Had deze kwestie ook kunnen worden beslist door een kerkelijke rechter? 
‘Dat was zeker mogelijk, maar de bezwaarden hadden onvoldoende vertrouwen in de rechtspraak 
van de kerk en hebben zich tot de overheidsrechter gewend. Overigens is de onafhankelijkheid van 
de kerkelijke rechtspraak altijd gewaarborgd geweest. Onze procedures zijn van goede kwaliteit, 
zodat de burgerlijke rechter heeft uitgemaakt: wij treden er niet in. De onafhankelijke kerkelijke 
rechtspraak is in de afgelopen vijftig jaar ook sterker geworden. Professioneler ook en juridischer – in 
de goede zin van het woord. Een commissie onder leiding van oud-minister van Justitie Job de Ruiter, 
de zogeheten Commissie voor Civielrechtelijke Vraagstukken kwam tot de conclusie dat de kerkelijke 
rechtspraak in lijn is met de eisen van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens.’ 
 
Toch hoor je en lees je er nauwelijks over. 
‘Ik geef toe: meestal zijn de zittingen niet openbaar en worden geen journalisten toegelaten, maar 
het betreft dan ook vaak gevoelige kwesties. Soms is vertrouwelijkheid nodig. Tegenwoordig kan een 
beklaagde wel een advocaat meenemen, zij hebben het recht zich goed te verdedigen. Er is nog een 
discussie gevoerd: moeten die advocaten lid zijn van onze kerk? Uiteindelijk is besloten dat we be-
klaagden niet moeten beperken. In deze fase staat immers de rechtsbescherming voorop. En dat 
heeft goed uitgepakt, ook al zie je een zekere juridisering van de procedures.’ 
 
Hoe ziet de kerkelijke rechtspraak eruit? 
‘Er zijn twee takken. De ene is de tuchtrechtspraak, en behandelt zaken over gemeenteleden of 
ambtsdragers die hun boekje te buiten zijn gegaan. Dan kun je denken aan een greep uit de kas tot 
seksuele misdrijven. Iemand die dat heeft begaan kan uit het ambt worden ontzet. Ik ben van mening 
dat deze tak goed functioneert. We hebben de burgerlijke rechter er niet bij nodig. De andere tak 
betreft de ‘bezwaren en geschillen’. Daar kan men bezwaar aantekenen tegen besluiten van een 
kerkenraad of van andere colleges. Zo kan een besluit van de synode worden vernietigd. Wordt een 
organist ontslagen, dan loopt dat in de regel via de kerkelijke rechter en niet via de burgerlijke rech-
ter. Soms maak je tenenkrommende zaken mee. Iemand werd door kerkelijke rechter veroordeeld 
wegens misbruik, maar liet zich nog snel afkeuren op medische gronden. Zo kwam hij alsnog in een 
betere wachtgeldregeling. Dat gaat in tegen mijn rechtsgevoel en dat van vele anderen.’ 
 
De grote uitdaging nu is om de kerkorde op onderdelen te actualiseren. Wat zal er worden veran-
derd? 
‘We komen in ieder geval niet aan de grote lijnen – de ‘Grondwet’ – maar stellen de uitvoeringsregels 
hier en daar bij, waar nodig en waar ze zijn achterhaald. Omdat er minder mensen beschikbaar zijn 
om de taken te vervullen, wordt de omvang van allerlei vergaderingen teruggebracht. Zo wordt de 
synode gehalveerd, worden zittingstijden verruimd en worden meer bestuurlijke taken toevertrouwd 
aan kleinere organen. Daarnaast zijn er allerlei kleinere praktische aangelegenheden. Zo wordt een 
predikant geacht te wonen in zijn gemeente, meestal in de ambtswoning. Maar als je nu kort voor je 
emeritaat elders een geschikt huis vindt, mag je dan al verhuizen? Dan is nu niet geregeld.’ 
 
Moet je dat soort details wel willen regelen? 
‘Aan de ene kant is er in de kerk de roep om deregulering, net als in de hele maatschappij. Tegelijk is 
er de neiging om steeds meer te regelen en in protocollen vast te leggen, om zo precedenten te 
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voorkomen. Het wordt zo bureaucratischer, zakelijker en minder redelijk – ik bedoel: minder geba-
seerd op de rede, op het gezonde verstand. Dat we te maken krijgen met meer regels komt overigens 
niet omdat we nu meer met juristen werken, maar door de tijdgeest.’ 

 
Is de nieuwe kerkorde voorlopig weer klaar? 
‘Waar ik behoefte aan zou hebben, is dat de relatie tussen de drie functies in de kerk: predikanten, 
ouderlingen en diakenen verder zou worden doordacht. Die driedeling lijkt onder druk te staan. Van 
de predikant wordt meer en meer verwacht, die moet professionaliseren, we praten over competen-
ties, nascholing, permanente educatie, screening en monitoring. Tegelijkertijd hoor je weinig over de 
rol van de twee andere ambten, die al sinds de Reformatie in de 16e eeuw van fundamentele bete-
kenis zijn voor de kerk. Formeel is de positie van de ouderlingen en diakenen gelijkwaardig aan die 
van de predikanten, maar in de praktijk is van die gelijkwaardigheid geen sprake. De predikant heeft 
in de gemeente een centrale rol, hij of zij zet de stempel. Maar als je dat gaat aanpassen of regelen, 
of béter gaat regelen, dan moet je het eerst theologisch goed doordenken en pas daarna moet je het 
in een kerkordelijk vat gieten. Ook hier gaat de theologie vooraf aan het recht. Die blijft voorop staan 
in de ‘Grondwet’ binnen de kerkorde. Dat theologische deel zet de toon, het kerkrecht maakt de 
muziek’.  
 
 

Curriculum vitae 
Piet van den Heuvel (Poortvliet, 1941) 
 
1963  Kandidaatsexamen theologie, Universiteit Utrecht 
1966  Hervormd predikant te Hagestein, later in Driesum (1971), Harmelen (1976) en 

Vlaardingen (1989) 
1979-2004 Lid van de commissie voor kerkordelijke aangelegenheden KOA van de NHK 
1980-1984 Assessor van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk 
1991  Publicatie van De hervormde kerkorde, een praktische toelichting  
1991-2004 Lid van Werkgroep Kerkorde NHK-GKN-ELK  
1994  Eredoctoraat Theologische Universiteit Kampen 
1998-2003  Academiepastor en toegevoegd docent kerkrecht aan de kerkelijke opleiding van de 

Nederlandse Hervormde Kerk bij de universiteiten van Utrecht, Leiden, Groningen en 
Amsterdam 

2004  Eindredactie van De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland 
2004-heden Lid van het generale college voor de kerkorde van de PKN  

 
 

Penning 
Het was op 30 april 2004, een stralende zonnige dag. Met vele anderen waren we uitgenodigd voor 
een feestelijke bijeenkomst op Hydepark in Doorn, het landgoed waar het hervormd seminarium was 
gevestigd. Daar zou de fusieakte worden ondertekend, een moment van kerkhistorisch belang. Drie 
kerken verenigden zich: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en 
de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden gingen samen in de Protestantse 
Kerk in Nederland. 
Er was muziek, er werden toespraken gehouden, de notaris lichtte de akte toe, de handtekeningen 
werden gezet. Toen kondigde de preses van de hervormde synode plotseling aan dat hij nog iets 
wilde zeggen. Voordat de Hervormde Kerk zou opgaan in het grotere geheel wilde hij iemand bedan-
ken vanwege zijn grote verdienste voor deze kerk. Tot diens grote verbazing werd mr. Ad Rigters naar 
voren geroepen, waarop de preses schetste hoe deze vele jaren lang ‘in stilte en altijd met een glim-
lach’ op een groot aantal terreinen de kerk heeft gediend.  
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Hij overhandigde hem de zilveren legpenning met het zegel der Nederlandse Hervormde Kerk ‘Sigil-
lum Synodi Generalis ecclesiae reformatae neerlandicae’. Op het zegel een boom met allerhande 
vogels als beeld van de kerk: ‘de vogelen des hemels nestelen in zijn takken’ (Luc. 13:19). 
De verrassing was compleet toen bleek dat wij alle drie deze penning kregen uitgereikt: ook mevr. 
mr. Margreet Willemze en ik zelf. We hadden zoveel jaren met zoveel plezier samengewerkt, en 
mochten nu de laatste drie penningen die nog voorhanden waren ontvangen.  
Zo werd 30 april 2004 in het bijzonder voor ons drieën een feestelijke dag. 
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VENNOOTSCHAPSRECHT 
 

‘Proportionele benadering is door de praktijk ingehaald’ 
   

Prof.mr. Maarten J. Kroeze 
 
Net als in andere rechtsgebieden dringt de proportionele benadering door in het vennootschaps-
recht. Dat heet ‘beter’ te zijn dan de alles of niets-benadering. Hoogleraar ondernemingsrecht 
Maarten Kroeze stelt daar kritische vragen bij. In het leerstuk van het tegenstrijdige belang blijkt 
duidelijk dat een hoger recht alleen kan worden bereikt door een synthese van het zwart-wit-
denken en genuanceerdheid. 
 
Het ondernemingsrecht behoort tot de meer oude takken binnen het civiele recht. En heeft dus al 
een hele geschiedenis achter zich. 
‘Het vennootschapsrecht is een vakgebied dat constant in beweging is, en dat daardoor al een hele 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Op de eerste plaats is de invloed uit Europa onmiskenbaar. Twee 
derde van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin het rechtspersonenrecht is opgenomen, is van 
Europese origine. Parallel aan die Europeanisering van het ondernemingsrecht is er een ontwikkeling 
gaande die je in meer rechtsgebieden ziet: de overgang van een zwart-wit-benadering naar een meer 
proportionele benadering. Dergelijke ontwikkelingen zijn een uiting vanuit de samenleving en vinden 
daarom nooit geïsoleerd plaats.’ 
 
Dus ook het vennootschapsrecht is er aan onderhevig. 
‘Jazeker. De Eerste Europese Richtlijn uit 1968 kan die verandering illustreren. In die richtlijn werd 
bepaald dat landen hun wetgeving zo zouden moeten inrichten, dat nietigheid van een vennootschap 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. Nietigheid zou moeten worden vervangen door ontbinding.’ 
 
Hoe werkt die richtlijn door in Nederland? 
‘Stel, je richt een vennootschap op, maar aan de oprichting kleven bepaalde gebreken. Ergens zijn de 
formaliteiten niet goed vervuld. Is die vennootschap dan wel of niet tot stand gekomen? Volgens 
artikel 2:4, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is er alleen sprake van nietigheid, als er geen door een 
notaris ondertekende akte is. Dan bestaat de vennootschap niet en heeft ook nooit bestaan, de op-
richtingshandeling is nietig. Maar bij alle andere soorten gebreken – bijvoorbeeld als er geen bank-
verklaring is terwijl die wel is vereist – is de vennootschap tóch opgericht. In dat geval is die vennoot-
schap aantastbaar. Het Openbaar Ministerie of een belanghebbende kan de vennootschap, vanwege 
deze gebreken, laten ontbinden. Maar zelfs dan kan de rechter een termijn toestaan om de gebreken 
te helen. Bovendien, op grond van dat zelfde artikel wordt zelfs van een nietige rechtspersoon het 
vermogen afgewikkeld alsof de rechtspersoon is ontbonden. Dat alles is niet bepaald zwart-wit-
denken, hier geldt dus niet: de vennootschap is er wel of is er niet. Er zit veel tussen in. In die zin is 
het vennootschapsrecht veel soepeler recht geworden.’ 
 
Welke andere ontwikkelingen ziet u naast de Europeanisering van het ondernemingsrecht? 
‘Een tweede lijn betreft de macht in de onderneming. In de loop der decennia is een nieuw machts-
evenwicht tussen arbeid en kapitaal ontstaan. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was de factor 
arbeid maar mondjesmaat vertegenwoordigd in het bestuur van de onderneming. In de jaren zestig 
kwam de democratiseringsgolf. Als gevolg daarvan pleitte de commissie-Verdam in haar rapport uit 
1964 voor extra bevoegdheden voor werknemers. Dat geschiedde autonoom van Europa. Een voor-
beeld van het ontstaan van een nieuw evenwicht tussen arbeid en kapitaal is de structuurregeling. 
Die stelt een Raad van Commissarissen verplicht bij grote NV’s en BV’s, en omdat de ondernemings-
raad een bindend aanbevelingsrecht heeft, bepalen de werknemers dus mede hoe de Raad van 
Commissarissen wordt samengesteld. Door dat alles heeft de factor kapitaal indertijd aan macht 
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ingeboet. De afgelopen jaren zijn aan de factor kapitaal juist weer meer bevoegdheden toegekend. 
Die bevoegdheden zijn vooral ten koste gegaan van de positie van het bestuur en de raad van com-
missarissen. Machtsverhoudingen in een onderneming zijn immers communicerende vaten, wat de 
één wint verliest de ander.’ 
 
En nog een lijn? 
‘Een derde ontwikkeling zie je in de rechtbank. Vroeger werden vennootschapsrechtelijke conflicten 
eerder met de mantel der liefde bedekt of in der minne geschikt. Nu is corporate litigation een ge-
vestigd rechtsgebied. Vergeleken met vroeger zijn er veel meer onoverbrugbare belangen. Neem een 
vijandig overnamebod, dat was in het verleden not done of nagenoeg onmogelijk door allerlei be-
schermingsconstructies. Of aansprakelijkheidsprocedures tegen bestuurders, ook dat kwam minder 
voor. Van der Grinten had het in 1982 in dat verband nog over de mythe van de aansprakelijkheid. 
Procederen – bijvoorbeeld door curatoren in faillissementen – komt nu veel vaker voor. Curatoren 
zijn daarbij geholpen door de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid uit 1987.’ 
 
Dat procederen krijg je ervan als de wet zoveel open normen kent. 
‘Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat een bestuurder zijn taken ‘behoorlijk’ moet vervul-
len. Maar wat is ‘behoorlijke taakvervulling’? Die vage norm moet in de rechtspraak worden inge-
vuld. Voor faillissementen is dat deels gebeurd in artikel 2:138/248, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 
– de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid uit 1987. Als de curator die de boedel afwikkelt constateert 
dat er geen deugdelijke administratie is of dat de jaarrekening niet op tijd bij het handelsregister is 
gedeponeerd, is door wetsduiding sprake van onbehoorlijk taakvervulling van het bestuur. Boven-
dien wordt vermoed dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillisse-
ment. Daarmee ontstaat aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap tegenover de 
boedel, dat zijn de gezamenlijke schuldeisers. Tegenwoordig gaan curatoren direct procederen als de 
administratie niet deugt of wanneer de jaarstukken te laat zijn gedeponeerd. Maar neem nu eens 
aan dat de accountant de deponering te laat heeft verricht. Niet slim, maar het kan gebeuren. Volgt 
dan direct die aansprakelijkheid? De Hoge Raad heeft in het arrest Kempers en Sarper3 uitgemaakt 
dat een geringe tijdsoverschrijding verschoonbaar is.’ 
 
De soep wordt dus niet zo heet gegeten. 
‘Juist. Hier is duidelijk de proportionele benadering aan het werk. Dat is ook te zien doordat de rech-
ter in dit soort gevallen al enige keren gebruik heeft gemaakt van de matigingsbevoegdheid die arti-
kel 2:138/248 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek hem toekent. Alhoewel de jaarrekening te laat was 
gedeponeerd en onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur dus krachtens wetsduiding vaststond, 
matigde de rechter de te vergoeden schade tot nihil. Kennelijk was de rechter in die gevallen van 
oordeel dat het bestuur materieel geen verwijt van onbehoorlijke taakvervulling viel te maken.’ 
 
Bent u het daarmee eens? 
‘Wat mij betreft had de wetgever in art. 2:138/248, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek overigens soe-
peler mogen zijn dan de huidige formulering. Met Jan Berend Wezeman, hoogleraar handelsrecht en 
ondernemingsrecht te Groningen, heb ik betoogd dat een te late jaarrekening hooguit een vermoe-
den is van een onbehoorlijk taakvervulling. Met andere woorden: tegenbewijs zou mogelijk moeten 
zijn.’ 
 
Wie kan nu tegen een proportionele benadering zijn? De nuance wint het dan van de starheid van 
de zwart-wit-regel. 
‘Op het eerste gezicht lijkt een meer proportionele benadering inderdaad heel prettig. Proportioneel 
staat dan gelijk aan genuanceerdheid, houdt rekening met de omstandigheden van het geval en 
neemt alle belangen in ogenschouw. Het wekt echter de suggestie dat de proportionele benadering 

                                                             
3 HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713. 



25 
 

beter is, alsof we in een hoger stadium van het recht zijn beland. Maar dat is niet altijd zo. Zwart-wit-
regels kunnen ook heel handig zijn, je weet immers direct waar je aan toe bent. Bestuurders hebben 
behoefte aan handvatten, en die biedt proportionaliteit niet altijd. Verder werkt proportionaliteit, 
die gericht is op het individuele geval, door naar toekomstige gevallen, en dat vormt ook een risico.’ 
 
Dus de zwart-wit-benadering in het vennootschapsrecht is beter. 
‘Dat zeg ik ook weer niet. Een zwart-wit-regel kan hardvochtig uitpakken voor het ene individu of 
bedrijf maar voor de goegemeente pakt het misschien wel beter uit. Ik ga er daarom niet zomaar 
vanuit dat de proportionele benadering altijd beter is. Maar andersom óók niet. Een zwart-wit-
benadering kan nadelig uitpakken als er een derde in het spel is die niets te maken heeft met de fou-
ten die de andere twee hebben gemaakt. Proportionaliteit is vooral goed voor die derde die nadeel 
ondervindt van de zwart-wit-benadering. Zijn er twee partijen, dan kunnen die rekening houden met 
de uitkomst van de zwart-wit-benadering door een risico-inschatting te maken.’ 
 
Hoe werkt dat in de praktijk? 
‘Stel, er is sprake van een nietige rechtspersoon. Er is formeel geen rechtspersoon ontstaan, maar 
toch beginnen de ondernemers met hun werkzaamheden. Er worden al goederen ingekocht en ver-
kocht, anderen investeren er als vermeende aandeelhouders geld in. Dan constateert iemand – bij-
voorbeeld in een gerechtelijke procedure – dat er sprake is van nietigheid. Regel je dan niets, dan 
geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Dat zal er toe leiden dat de direct bij de nietige rechts-
persoon betrokkenen het eerst op de hoogte zijn van de nietigheid en hun geld en spullen tijdig te-
rughalen, maar dat derden, zoals leveranciers, achter het net vissen. Dat vinden we niet rechtvaardig. 
Daarom is artikel 2:4 BW ingevoerd. Het is een proportionele benadering, die ook recht doet aan de 
positie van derden. Dat is voor dit geval een verbetering. Die derde is niet verantwoordelijk voor de 
nietigheid van de rechtspersoon en hij hoefde daarmee geen rekening te houden.’ 
 
Dus een proportionele benadering is toch goed. 
‘Je kunt echter niet zeggen dat proportionaliteit over de volle breedte van het recht goed is. Het kan 
ook tot meer onzekerheid leiden; zo brengt een vage norm of een belangenafweging door een rech-
ter meer onzekerheid over de uitkomst met zich. Het wekt echter de suggestie dat de proportionele 
benadering beter is, alsof we in een hoger stadium van het recht zijn beland. Maar dat is niet altijd 
zo. Zwart-wit-regels kunnen ook heel handig zijn, je weet immers direct waar je aan toe bent. Be-
stuurders hebben behoefte aan handvatten, en die biedt proportionaliteit niet altijd. Er is bovendien 
nog iets anders. Ik ontleen een voorbeeld aan het verzekeringsrecht. Wie liegt over relevante gege-
vens bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst moet niet worden beloond, maar moet hij 
zodanig worden gestraft dat zelfs zijn gezin eronder moet lijden? Proportionaliteit is in dit rechtsge-
bied te rechtvaardigen. Maar ook dat heeft een keerzijde: je weet niet of de proportionele benade-
ring in het verzekeringsrecht leidt tot meer leugens. In de zwart-wit-periode kreeg je na een leugen 
niets uitgekeerd, in de proportionele tijd krijg je na een leugentje misschien toch nog iets.’ 
 
Deze discussie speelt ook in een van de leerstukken die uw bijzondere interesse hebben: het tegen-
strijdige belang. Kunt u dat toelichten? 
‘Stel, de vennootschap koopt een auto die van de bestuurder was. In dit geval moet de Raad van 
Commissarissen de vennootschap vertegenwoordigen – zie de artikelen 2:146 van het Burgerlijk 
Wetboek voor naamloze vennootschappen en artikel 2:256 BW voor besloten vennootschappen. De 
koopovereenkomst wordt dan namens de vennootschap gesloten door de Raad van Commissarissen. 
Deze artikelen werken goed in zo’n situatie. Maar het handelsverkeer kent een grote complexiteit. 
Wat als een vennootschap vele dochters heeft en die dochters gaan transacties met elkaar aan, 
daarbij vertegenwoordigd door dezelfde bestuurder? Dan is het al lastiger om uit te maken of sprake 
is van een daadwerkelijk tegenstrijdig belang. In die ingewikkelde zaken leveren die artikelen toch 
problemen op. Een tegenstrijdig belang kan dan al snel ontstaan zonder dat partijen zich daarvan 
direct bewust zijn.’ 
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Hoe zijn die problemen opgelost? 
‘In de jurisprudentie heeft het leerstuk van het tegenstrijdig belang een interessante ontwikkeling 
laten zien, een ontwikkeling die wederom verliep van een zwart-wit-benadering naar een meer pro-
portionele benadering. Een startpunt van deze ontwikkeling waren de twee baanbrekende arresten 
Mediasafe I (1996) en Mediasafe II (1998). In deze gevallen stonden de Rabobank van Breukelen en 
de curator van Mediasafe voor de rechter.’ 
 

Mediasafe4 
HDG, een holdingmaatschappij, houdt 99 procent van de aandelen in Mediasafe BV. HDG is tevens directeur 
van Mediasafe. Verder is er een Raad van (twee) Commissarissen. In 1989 sluit HDG een overeenkomst met 
de Rabobank; rekeninghouders stellen zich jegens de Rabobank voor elkaar hoofdelijk aansprakelijk. Media-
safe wordt vertegenwoordigd door HDG (als bestuurder) – en niet door de commissarissen. De vraag is of 
dit in strijd is met artikel 2:256 BW. Die vraag wordt in 1990 actueel, als Mediasafe failliet gaat en de curator 
in het faillissement geld terugvordert dat de Rabobank op grond van de overeenkomst op Mediasafe heeft 
kunnen inhouden. Kernvraag is of de curator het tegenstrijdig belang aan de Rabobank kan tegenwerpen als 
grond voor externe vertegenwoordigingsonbevoegdheid ten tijde van het tot stand komen van de overeen-
komst. 

 
Wat is de relevantie van dit arrest? 
‘In Mediasafe wordt nog geen proportionele benadering toegepast. Er is een tegenstrijdig belang en 
desondanks vertegenwoordigt de bestuurder de vennootschap. De vraag is dan of derden zijn ge-
bonden aan afspraken die de bestuurder onbevoegd heeft gemaakt. Uit artikel 2:240 lid 3 van het 
Burgerlijk Wetboek vloeit voort dat een dergelijk tegenstrijdig belang door de vennootschap aan 
derden kan worden tegengeworpen. Met andere woorden: er kan een beroep worden gedaan op 
nietigheid van de gemaakte afspraken. De afspraak had, met andere woorden, nooit rechtsgeldig 
bestaan. Dat is wel erg zwart-wit-denken.’ 
 
En zwart-wit-denken is niet goed voor die derde, die dacht dat er een geldige overeenkomst lag. 
‘Precies. Nu kwam overigens in Mediasafe II ook al een nuancering voor die de derde beschermde als 
de tegenstrijdigheid bij de derde niet bekend was, dan wel bekend had behoren te zijn. Na Mediasafe 
II zijn de nadelen van deze alles-of-niets-benadering steeds meer onderkend. Een van die nadelen is 
dat de rechtspraktijk worstelde met het begrip tegenstrijdig belang. Naar de letter van de wet vielen 
daar gevallen onder die veel voorkomen in de dagelijkse praktijk. Bij grote concerns, met vele doch-
ters, en waarin veel transacties plaatsvinden – ook onderlinge transacties – zullen indirecte tegen-
strijdige belangen veel voorkomen. Artikel 2:240 van het Burgerlijk Wetboek kan dan belemmerend 
werken voor de derde partijen. Nietigheid is dan een te draconische sanctie.’ 
 
Wanneer kwam de omslag naar de proportionele benadering? 
‘Dat kwam met het arrest Bruil/Bruil in 2007, een zaak waarin Bruil-Kombex BV en Bruil-Arnhem Be-
heer BV tegenover elkaar stonden.’ 
 

Bruil/Bruil
5
 

In augustus 1984 koopt Bruil-Kombex een perceel industrieterrein van Bruil-Arnhem. De enig aandeelhou-
der van Bruil-Kombex is op dat moment ook grootaandeelhouder van Bruil-Arnhem. In de leveringsakte 
worden twee voorkeursrechten vastgelegd. Als Bruil-Arnhem ook de resterende percelen wil verkopen, 
moeten die eerst worden aangeboden aan Bruil-Kombex. En als Bruil-Kombex de percelen weer wil verko-
pen, heeft Bruil-Arnhem het eerste recht van koop. In 1998 worden door Bruil-Arnhem de percelen aan 
Fernhout BV in eigendom overgedragen, hoewel Bruil-Kombex het voorkeursrecht had. Deze laatste vordert 
dan ook nakoming van de overeenkomst en een boete van 250 duizend gulden, zoals dat in de leveringsakte 

                                                             
4 HR 22 maart 1996, NJ 1996, 568, m.nt. Ma, LJN ZC2022 (Mediasafe I); HR 11 september 1998, NJ 1999, 171 
m.nt. Ma, LJN ZC2698 (Mediasafe II). 
5 HR 29 juni 2007, NJ 2007, 420, m.nt. Ma, JOL 2007, 284, LJN BA0033 (Bruil/Bruil). 
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was overeengekomen. De rechtbank matigt de boete tot 50 duizend gulden en veroordeelt Bruil-Arnhem tot 
nakoming van het voorkeursrecht. 
Maar in hoger beroep voert Bruil-Arnhem aan dat zij niet aan het voorkeursrecht kan worden gehouden 
omdat zij bij de totstandkoming van de overeenkomst onbevoegd was vertegenwoordigd wegens tegen-
strijdig belang. Dezelfde Bruil was ten tijde van de leveringsakte immers grootaandeelhouder bij Bruil-
Arnhem én bij Bruil-Kombex. Het hof acht dit beroep terecht en verklaart dat Bruil-Arnhem niet is gebonden 
aan het voorkeursrecht. 
Volgens de Hoge Raad had het hof niet zonder meer mogen concluderen dat in deze zaak sprake was van 
een tegenstrijdig belang enkel en alleen op grond van het feit dat een natuurlijk persoon bestuurder was in 
twee contracterende vennootschappen. De Hoge Raad vernietigde het arrest. 

 
Wat maakt dit arrest duidelijk? 
‘Dat een tegenstrijdig belang niet te snel moet worden aangenomen, zeker niet indien een natuurlijk 
persoon bestuurder is bij meer vennootschappen binnen een concern. Met andere woorden: het 
gaat er niet meer om of iets in abstracto een tegenstrijdig belang kan zijn maar of het in concreto ook 
zo is. Daarmee is het zwart-witte pad verlaten.’ 
 
Een goede ontwikkeling? 
‘Op zich wel, maar het heeft tot nieuwe onduidelijkheden geleid, wat zal leiden tot dure adviezen van 
juristen over de vraag of een relevant tegenstrijdig belang aanwezig is, en verder tot vele processen. 
Door de nuanceringen heeft de regel zich onmogelijk gemaakt.’ 
 
Hoe nu verder? 
‘Op grond van het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht zal artikel 2:146/256 van het Burgerlijk Wetboek 
worden afgeschaft. De vertegenwoordigingsregel wordt een besluitvormingsregel, die dan geen ex-
terne werking meer heeft; dat wil zeggen dat derden niet meer zullen worden geraakt door de gevol-
gen van een tegenstrijd belang. De bestuurder die een tegenstrijdige belang heeft, gaat even op de 
gang staan, de overige bestuurders gaan over tot besluitvorming. In de toekomst zullen zij dus ook 
bespreken of de vennootschap de auto van een bestuurder wil kopen en onder welke condities.’ 
 
Een goed wetsvoorstel? 
‘Ja. De genuanceerde benadering van tegenstrijdig belang in de rechtspraak was onwerkbaar gewor-
den, ze was door de praktijk ingehaald. Het wetsvoorstel is echter geen weg terug naar het zwart-
wit-denken, want in de nieuwe situatie zal er wel sprake zijn van gebondenheid, terwijl in de zwart-
wit-doctrine geen gebondenheid gold. We gaan dus een stap vooruit. Het is de these en de antithese 
die tot deze synthese hebben geleid. Ik vind dat een goede aanpassing van het vennootschapsrecht 
aan het moderne bedrijfsleven.’ 
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Krentenkakker 
‘Het gezin Rigters en het gezin Kroeze woonden bij elkaar in de buurt in De Bilt en waren tegelijk 
goede vrienden. Dat laatste bleek wel midden jaren zeventig. In 1976 – ik was toen zes jaar oud – 
verhuisde ons gezin naar een ander huis in De Bilt. Later kwam het huis naast ons vrij te staan en Ad 
Rigters trok er met zijn gezin in. We waren opnieuw buren. Niet alleen mijn ouders hebben met Ad 
en Tineke en hun zonen een intensieve band, dat geldt ook voor mij en mijn broers. Nog steeds 
brengen we ieder jaar een week met alle gezinnen door op Texel. Het lijkt bijna wel familie. 
Zo gingen we ook met elkaar om. Hij kon me ook vaderlijk toespreken. Als ik vroeger eens geen zin 
had om met de groep mee te gaan wandelen, dan noemde hij me een krentenkakker. Dat woord 
gebruikte hij voor iedereen die op Texel even net iets te lui wilde zijn. 
Ad kon altijd heel goed verhalen vertellen. Maar hij kon ook met dezelfde feiten het verhaal een 
kwartslag draaien, en toonde daarmee aan dat één verhaal vaak meer invalshoeken heeft. En het 
opmerkelijke was: van de tweede versie van het verhaal was je ook overtuigd of misschien wel méér 
overtuigd. Die gave hoort bij goede advocaat.’ 

 
 


