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Dit magazine is speciaal voor het eerste lustrumjaar van Themis, 
en zal daarom onder de aandacht gebracht worden bij zowel 

leden als alumni! Wij maken vier edities, er is dus nog slechts een 
kans om hierin te kunnen adverteren. 

Enthousiast geworden? Neem dan voor meer informatie contact 
op met Marc Boere, ons bestuurslid externe betrekkingen.

Mail: jhvthemis@law.leidenuniv.nl

mailto:jhvthemis@law.leidenuniv.nl
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JHV Themis is bedoeld om studenten van het Honours College Law dichterbij 
elkaar te brengen en samen juridisch gerelateerde activiteiten te ondernemen. 
De vereniging werkt daarom nauw samen met het Honours College Law.
Meer informatie: www.jhvthemis.nl/honours-college-law
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Waarde leden, 

Het eerste lustrumjaar van JHV Themis komt al bijna tot een einde. Helaas is tot nu toe 
bijna alles online doorgegaan. Wat normaal gesproken zo gezellig wordt afgesloten 
met een borrel en lekkere hapjes, is afgelopen jaar afgesloten door het klikken op de 
‘leave room’ knop. Dit is anders dan wij ons hadden voorgesteld en hoopten erop dat 
het tijdelijk zou zijn. Gelukkig is het dan wel tijdelijk, maar wel gedurende ons gehele 
lustrumjaar. Dat betekent dat wij elkaar maar weinig gesproken hebben in het echt. 
Hoewel dit natuurlijk niet ideaal is, ben ik ervan overtuigd dat het wel beter is dan volle-
dig stilliggen. Ik hoop dat de sollicitatieworkshop jullie heeft geholpen, dat de kantoor-
bezoeken nuttig waren en dat jullie blij zijn met de cocktailshaker en borrelpakketten. 
Laten we ervan uitgaan dat het nieuwe bestuur jullie ditzelfde kan bieden, maar dan 
inclusief het gezellige nakletsen achteraf. 

Want hoewel het momenteel voelt alsof er nooit een einde zal komen aan deze co-
ronamaatregelen, is het einde al traag, ontzettend traag, in zicht. Na teleurstelling, na 
teleurstelling, na teleurstelling, zal ergens in de komende tijd dan toch eindelijk de veel-
belovende zin uitgesproken worden door demissionair minister Mark Rutte: ‘de terrassen 
mogen weer open!’. Hierna zal, kijkend naar de rest van de wereld, geen teleurstelling 
meer komen. De avondklok zal vervallen. De winkels zullen normaal open mogen. De 
colleges zullen fysiek gegeven worden. De musea zullen geopend worden. De festivals 
en concerten zullen doorgaan. 3 oktober zal normaal worden gevierd. Constitutiebor-
rels gaan door. Tentamens maak je met zijn allen in een stinkende gymzaal. 

De pleisters die zijn gedrukt op onze open wonden zullen eindelijk niet meer nodig zijn. 
Dat betekent: er zal hopelijk geen noodlijn meer nodig zijn voor studenten. Break-out 
rooms zullen vervallen. En laten we dan ook hopen dat daarmee de hoopvolle toespra-
ken die niet worden nagekomen tot een einde zullen komen. 
Hopend dat we nooit meer in zo een ontzettend lange lockdown terecht zullen komen 
zeg ik nu: hou nog éven vol en op naar de roaring twenties. 

Met hartelijke groet, 

Tamara Boshuis 
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Waarde lezer,

Inmiddels is het grootste deel van eerste lustrumjaar van 
JHV Themis gepasseerd en staat ons nog een periode met 
hopelijk weer fysieke activiteiten te wachten. De activitei-
ten van Themis hebben – op de barbecue aan het begin 
van dit academisch jaar na – online plaatsgevonden. Hoe-
wel fysieke activiteiten de voorkeur verdienen, zijn de alter-
natieve versies nog steeds even belangrijk. 

In mijn tweede studiejaar wist ik niet wat ik na de rech-
tenstudie zou willen doen. De keuzes lijken ongelimiteerd: 
togaberoepen, bedrijfsjurist, universiteitsmedewerker, etc. 
Uiteindelijk heb ik besloten mij te richten op de advocatuur. 
Maar daarmee is de kous nog niet af. Als je éénmaal een 
keuze hebt gemaakt – voor bijvoorbeeld de advocatuur 
– kun je niet vroeg genoeg beginnen met oriënteren op 
werkgevers; waar zou je graag stage willen lopen? Hierbij 
heeft Themis mij erg geholpen. Door middel van kantoor-
bezoeken en ervaringen en ideeën uitwisselen met andere 
leden tijdens borrels heb ik een duidelijk doel voor ogen 
gekregen. Daar ben ik Themis erg dankbaar voor. 

Omdat mijn voorganger mij erg enthousiast heeft weten 
te maken voor het organiseren van dergelijke activiteiten, 
zoals de kantoorbezoeken, heb ik ervoor gekozen om te 
solliciteren voor Bestuurslid extern van Themis. Afgelopen 
zomer heb ik veel tijd besteed aan het benaderen van ad-
vocatenkantoren voor acquisitie. Mijn doel was om net als 
voorgaande jaren samen te werken met een breed aan-
tal advocatenkantoren, zodat Themisleden gemakkelijk 
bekend kunnen worden met hun potentiële toekomstige 
werkgevers. Ondanks de onzekerheid en de zorg om een 
tweede golf toentertijd, zijn veel kantoren enthousiast om 
de Themis-leden te ontmoeten. 

Toen ik het vorige voorwoord van Adriaan Milders las, 
waarin hij enkele van de eerste Themis-activiteiten noem-
de, zoals kleiduifschieten en een strandbarbecue, doet mij 
ook beseffen dat Themis niet alleen een vereniging is met 
interessante carrièregerichte activiteiten maar ook leuke 
sociale activiteiten, waar de gedachten even van de stu-
die kunnen worden afgeleid.  

Graag zou ik dit voorwoord willen gebrui-
ken om mijn dank uit te spreken voor mijn 
medebestuursleden en de bestuursleden 
van voorgaande jaren voor hun onuitput-
telijke enthousiasme en gedrevenheid, en 
om de wens uit te spreken dat wij gauw 
weer kunnen leren en genieten van fysie-
ke activiteiten. 

Met vriendelijke groet,
Marc Boere

Bestuurslid externe betrekkingen der JHV 
Themis 



editie 3 (jaargang 2020 - 2021) - Themis Magazine     7      



8     Themis Magazine - editie 3 (jaargang 2020 - 2021)

Speciaal voor het lustrum kun je dit jaar een Themistrui bestellen voor € 25,-
Stuur bij interesse een mail naar jhvthemis@law.leidenuniv.nl
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Momenteel zit ik in het tweede jaar van de bachelor Interna-
tional Business Law en ben ik lid van de fotocommissie bij JHV 
Themis. Volgend jaar begin ik (officieel) met de bachelor Fis-
caal Recht. 
Alhoewel de fotocommissie in coronatijden flink minder werk 
op haar bordje krijgt, blijft het een erg leuke ervaring om lid te 
zijn. Ik heb goede hoop dat ik de geleende professionele spie-
gelreflexcamera voor het einde van het studiejaar nog mag 
afstoffen!

In mijn vrije tijd houd ik me vooral bezig met sporten en taal-
verwerving. Op het moment leer ik Frans en Spaans. Het is mijn 
doel om tegen het einde van het jaar een taaldiploma voor 
beide talen te halen.

Wat ik vooral leuk vind aan Themis is dat erg formele activitei-
ten zoals kantoorbezoeken worden afgewisseld met informele, 
gezellige activiteiten zoals de BBQ en 
borrels. Helaas heb ik door corona nog 
niet deel kunnen nemen aan veel so-
ciale activiteiten. Gelukkig komt daar 
snel verandering in, als je het corona-
dashboard van de overheid mag ge-
loven. Ik kijk dan ook erg uit naar de 
fysieke evenementen die Themis on-
getwijfeld weer zal organiseren!

Heyy, Ik ben Sue en ik ben dit jaar 
lid van de fotocommissie van 
Themis! 

Ik ben 20 jaar en zit nu in het 
derde jaar van de bachelor 
Rechtsgeleerdheid. Voor ik aan 
de master Civiel Recht begin, 
neem ik volgend jaar eerst een 
tussenjaar om stage te lopen bij 
o.a. Houthoff en op uitwisseling 
te gaan naar een universiteit in Bangkok. Dankzij corona 
hebben wij als fotocommissie helaas nog niet al te veel 
ondernomen (sterker nog; we hebben deze maand pas 
voor het eerst elkaars smoeltjes in het echt gezien) maar 
ik heb tot nu toe wel genoten van alle gezelligheid bij de 
Themis-evenementen. 

In mijn vrije tijd ben ik zoal bezig met net iets te veel Jager-
meister drinken met vrienden, vrij matig skateboarden en 
natuurlijk het maken van foto´s en videos. Daarnaast ben 
ik ook onredelijk vaak op vakantie, zelfs tijdens corona. 
Ten slotte hoop ik dit jaar nog bij een fysieke activiteit te 
kunnen zijn om wat leuke kiekjes van jullie te maken!

Naam   Nick Buijze
Leeftijd   21
Studie   International business law en fiscaal recht
Functie   Lid fotocommissie 
Jaar   Tweede jaar
Guilty pleasures  Onder de douche naar carnavalsmuziek   
  luisteren en telenovelas kijken.
Quote   “long term over short term”

Naam   Sue Berkhof
Leeftijd   20
Studie   Rechtsgeleerdheid
Functie   Algemeen lid
Jaar   Derdejaars
Guilty pleasures  non-copyright muziek luisteren op mijn  
  neon roze MP3-speler en het kijken 
  van de Disney-film Cars
Quote   ´Een Lime-scooter is de fysieke 
  vorm van een yeet´

Even voorstellen... Fotocommissie
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Inleiding
Apocalyptische taferelen maakten zich begin dit jaar meester 
van het Nederlandse straatbeeld. Na invoering van een 
avondklok in het kader van de bestrijding van het coronavirus 
verzamelden duizenden relschoppers zich in de avonduren uit 
protest tegen die maatregel.
Van Urk tot Amsterdam werden winkels geplunderd, straten 
geblokkeerd, en kregen handhavers te maken met veel 
weerstand en geweld bij hun pogingen de orde te doen 
wederkeren. Op een speciaal ingelaste persconferentie 
veroordeelden premier Rutte en minister van Justitie 
Grapperhaus de gebeurtenissen en weigerden de taferelen 
als protesten aan te merken. ‘Crimineel gedrag’, aldus 
de premier. De eerste daders werden een dag later al 
veroordeeld volgens het zgn. ‘supersnelrecht’ waarmee het 
kabinet uitdrukking gaf aan het ‘lik-op-stuk’ beleid.

Een paar dagen na de rellen werd een ander politiek 
paradepaardje van stal gehaald: het taakstrafverbod bij 
geweldplegers tegen “personen belast met een publieke taak 
in het kader van de orde en veiligheid.” Het geamendeerde 
wetsvoorstel van juli 20201 werd op 2 februari (een week na 
de rellen) in sneltreinvaart door de Tweede Kamer geloodst. 
Het voorstel houdt een verdere uitbreiding in van het reeds 
bestaande taakstrafverbod van art. 22b Sr, waarbij ook lichte 
vormen van mishandeling voortaan hieronder zullen vallen. 
In het debat hierover op 3 februari jl. buitelden Kamerleden 
over elkaar heen met amendementen om de reikwijdte van 
het wetsvoorstel nóg verder uit te breiden. Zo werden een 
verbod op het afzien van strafoplegging bij veroordeling,2 
een uitbreiding van de reikwijdte van het taakstrafverbod tot 
geweld tegen journalisten,3 en zelfs een minimumstraf van ten 
minste vijf (!) jaar4 voorgesteld.

Het is verleidelijk te veronderstellen dat hier sprake is van 
een incidentele parlementaire oprisping van de onderbuik. 
Immers, gelet op de ernst en omvang van de rellen en het 
brede verzet tegen handhavers is een heftige reactie niet 
geheel onbegrijpelijk. Wie herinnert zich niet de huilende 
eigenaresse van de volledig vernielde Primera in Den Bosch?

Helaas is hier, anders dan geldt voor de ‘avondklokrellen’, 
echter geen sprake van een incident. Al jaren is sprake van een 
patroon waarbij de wetgever tracht de bewegingsvrijheid van 
de rechterlijke macht bij straftoemeting verder in te perken. 

Hieronder zal ik betogen hoe een dergelijke inperking de 
mogelijkheden om een proportionele straf op te leggen 
belemmert. Dat zal ik doen aan de hand van de veronderstelde 
ratio van het taakstrafverbod en de praktische uitwerking 
ervan en tevens door te reflecteren op de verhouding van 
de rechter tot de wetgever in ons staatsbestel. Daarbij zal 
ik mij richten op de voorgestelde wetswijziging strekkende 
tot uitbreiding van art. 22b Sr van juli 2020. De verschillende 
‘onderbuik-amendementen’ zoals begin dit jaar ingediend, 
laat ik gemakshalve buiten beschouwing. 

Het taakstrafverbod van 22b Sr 
Sinds 2012 kent ons land een taakstrafverbod dat wettelijk 
verankerd is in artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht. 
Het taakstrafverbod houdt in dat de rechter, ingeval van een 
bewezenverklaring voor de in 22b Sr, eerste lid opgenoemde 
strafbare feiten, niet kan volstaan met een zgn. ‘kale’ taakstraf, 

maar dit enkel nog kan opleggen als de taakstraf gepaard 
gaat met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf (zie het 
derde lid van dit artikel). Het gaat dan om bepaalde ernstige 
geweld- en zedenmisdrijven, of ingeval van recidive. Met de 
wetswijziging van juli 2020 zou de reikwijdte van deze bepaling 
verder uitgebreid worden tot iedere vorm van fysiek geweld 
tegen personen met een publieke taak in het kader van de 
handhaving van de orde en veiligheid.5 Naar aanleiding van 
een aangenomen motie van de Kamerleden Helder (PVV), 
Van Dam (CDA) en Van Oosten (VVD), is een wetsvoorstel 
ontworpen dat dit mogelijk moet maken. 

De ratio van het taakstrafverbod
Over het doel van de wetswijziging, namelijk het aanpakken 
van geweld tegen handhavers, bestaat een grote consensus. 
Van links tot rechts veroordeelden politici het geweld. Peilingen 
onder de bevolking rondom de avondklokrellen lieten zien 
dat er nauwelijks tolerantie bestaat voor geweld tegen deze 
groepen. Belangrijker nog: velen zijn het er óók over eens dat 
geweld tegen handhavers zwaarder dient te worden bestraft. 
Neem Henk, die zijn buurman tijdens een hoogoplopende 
ruzie een klap verkoopt, en Jordy die een zelfgemaakte 
vuurwerkbom naar een agent gooit. Henk overschrijdt enkel 
de grenzen van het betamelijke. Maar Jordy aanvaardt 
het gezag van een handhaver niet. Onze rechtsstaat en 
democratie kunnen niet functioneren zonder respect voor de 
spelregels daarvan. Zonder handhaving geen orde, en dus 
ook geen rechtsorde. Men zou kunnen stellen dat vergeleken 
met de klap van Henk, hoewel hij ook het geweldsmonopolie 
overtreedt, het geweld van Jordy meer een publiekrechtelijke 
nadruk kent, hetgeen een ernstiger inbreuk van de rechtsorde 
oplevert. 

De Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel stelt 
daarnaast dat publieke functionarissen ‘in de frontlinie’ 
functioneren, zich maximaal dienstbaar opstellen ten 
behoeve van de samenleving, en vooral de zogenaamde 
terugtreedmogelijkheid ontberen.6 Juist omdat zij belast zijn 
met de ordehandhaving, kunnen zij zich anders dan gewone 
burgers niet terugtrekken uit een conflictsituatie. Dat maakt 
hen extra kwetsbaar, zeker als zij tevens belast zijn met de 
bescherming van kwetsbaren, zoals ambulancebroeders. 
Dat alles overwegende, is de wetgever de mening toegedaan 
dat een taakstraf nóóit een passende sanctie kan zijn voor 
een overtreding tegen een dergelijke functionaris. 

Uitwerking in de praktijk
In dit licht bezien, en ook gelet op de maatschappelijke 
verontwaardiging die gepaard gaat met geweld tegen 
hulpverleners, is de roep om aanpak van dergelijk gedrag 
niet onbegrijpelijk. De wijze waarop de wetgever dit heeft 
getracht te realiseren, is echter ineffectief en zelfs schadelijk 
voor de borging van proportionele straftoemeting. Erger nog, 
zij geeft blijk van een gebrekkig begrip van ons rechtsstelsel en 
de verhouding tussen wetgevende en rechtsprekende macht. 
Of het wetsartikel voortvloeit uit politiek opportunisme, of dat 
sprake is van juridisch analfabetisme, laat ik hier in het midden. 
Evenwel zijn beide scenario’s kwalijk te noemen. Het volgende 
moge als onderbouwing van dit oordeel dienen.

Het grootste bezwaar tegen het taakstrafverbod is wel dat het 
de rechter ernstig beperkt in het opleggen van de straf die hij 
passend en proportioneel acht. Ook eenvoudige mishandeling 

Straffen is maatwerk Tekst: Ward Strengers



en de strafbare pogingen zullen in het wetsvoorstel onder 
het bereik van 22b Sr komen te vallen. Daarmee zullen ook 
behoorlijk lichte vergrijpen (denk aan een ongelukkige duw 
tegen een brandweerman) opeens niet meer kunnen worden 
afgedaan met een taakstraf. Het is dan goed denkbaar dat de 
rechter een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in strijd acht 
met zijn rechtsgevoel, maar toch die straf moet opleggen. Het 
resultaat laat zich raden: een symbolische straf van één dag, 
die mag worden afgetrokken van het voorarrest en daarmee 
slechts papieren waarde heeft. 

Daarnaast stellen de Raad voor de Rechtspraak7 en 
de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)8 dat 
uit jurisprudentie9 van de Hoge Raad volgt dat het 
taakstrafverbod niet in de weg staat aan het opleggen van 
een kale geldboete (een lichtere sanctie dus!). In de Memorie 
van Toelichting wordt deze lezing betwist.10

Een geliefde sanctie in gevallen van geweld tegen 
handhavers is een combinatie van de taakstraf met een 
voorwaardelijke gevangenisstraf. Dit maakt dan onderdeel uit 
van ‘’een pakket persoonsgerichte maatregelen […] gericht 
op gedragsbeïnvloeding”.11 Met de taakstraf beoogt de 
rechter in een dergelijk geval, hoewel hij het direct opleggen 
van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te zwaar acht, 
de dader ook onmiddellijk de schuld aan de samenleving 
te doen voelen. De mogelijkheid om die combinatie toe te 
passen, ontneemt de wetgever hier de rechter.

Waar het huidige taakstrafverbod een minder ernstige 
inbreuk maakt op de rechterlijke beoordelingsvrijheid 
omdat de misdrijven waar dat verbod betrekking op heeft 
simpelweg zwaarder worden bestraft, zorgt de uitbreiding 
naar eenvoudige mishandeling (300 Sr) voor een verdere 
discrepantie tussen het rechtsgevoel van de rechter en de 
minimumsanctie. De wetgever gaat in het voorliggende 
wetsvoorstel geheel voorbij aan het feit dat de ene 
mishandeling de andere niet is, zeker nu het criterium van letsel 
is losgelaten.’12 Zeer lichte vergrijpen kunnen, zoals hierboven 
gesteld, al een eenvoudige mishandeling opleveren.

De positie van de rechter
De NOvA merkt eveneens op dat uit het wetsvoorstel niet blijkt 
dat enig onderzoek is gedaan naar de vraag of het ontbreken 
van een taakstrafverbod (voor lichtere vergrijpen) leidt tot 
ongewenste uitkomsten. Toch heeft de wetgever een verdere 

inperking van de rechterlijke beoordelingsvrijheid noodzakelijk 
geacht. Dit kan niet anders opgevat worden, aldus de NOvA, 
dan als een motie van wantrouwen jegens de rechter en zijn 
vermogen om in dergelijke gevallen een passende straf op te 
leggen.13

Het taakstrafverbod geeft blijk van een in mijn ogen onjuiste 
visie op de verhouding tussen rechter en wetgever in ons 
staatsbestel. Waar de wetgever de bandbreedte aangeeft, 
is het aan de rechter om als opgeleide deskundige tot een 
afweging van alle omstandigheden van het geval tot een 
passende en proportionele straf te komen. 

Vertrouwen in het vermogen van de rechter om dat te doen, 
is cruciaal voor het functioneren van onze rechtsstaat. Het 
zaaien van twijfel hieromtrent doet al helemaal vreemd 
aan, wanneer men bedenkt dat de rechter én de officier 
van justitie in zijn eis reeds in hun beoordeling meenemen of 
een slachtoffer een publieke functionaris was. In het Landelijk 
Overleg van Voorzitters van de Strafsectoren (LOVS)14 worden 
hiervoor oriëntatiepunten vastgesteld. Voor de officier van 
justitie is dat de Richtlijn voor strafvordering mishandeling 
van het College van procureurs-generaal. Volgens deze 
oriëntatiepunten kan geweld tegen een handhaver leiden tot 
een verhoging van de straf met 33 tot 100%. 

Nut en noodzaak van de maatregel, kortom, kunnen 
ernstig worden betwijfeld. Dat geweld tegen handhavers in 
algemene zin als ernstiger dient te worden beschouwd, vormt 
in ieder geval geen rechtvaardiging voor een taakstrafverbod. 
Straffen is immers maatwerk. 

Wanneer de wetgever een categorisch verbod op een 
bepaalde sanctiemodaliteit uitvaardigt, overschat hij 
zijn beoordelingsvermogen. Hij vervult dan niet meer zijn 
gezonde rol binnen de trias politica, maar vertroebelt de 
mogelijkheden van de rechter om een deugdelijke afweging 
te maken tussen de belangen van dader en slachtoffer, 
in acht nemende alle omstandigheden van het geval. De 
voorgestelde uitbreiding naar een vergrijp als eenvoudige 
mishandeling is reden tot extra zorg. Zij beperkt rechters nog 
sterker in hun beoordelingsvrijheid en beschadigt daarmee de 
kwaliteit van de straftoemeting. De noodkreet van de Raad 
voor de Rechtspraak en de Orde van Advocaten is daarmee 
geenszins overdreven.
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 de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met  
 een publieke taak (uitbreiding taakstrafverbod) (advies van de Afdeling Strategie 
 van de Raad voor de Rechtspraak van 4 december 2019 aan de Minister van Justitie  
 en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming), Den Haag: Rvdr 2019, 
 www.rvdr.nl, (hierna: advies Rvdr), p. 7.

8  Advies Wet uitbreiding taakstrafverbod (advies van de adviescommissie strafrecht  
 van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) van 3 december 2019 aan de  
 Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming), ingediend  
 via www.internetconsultatie.nl, (hierna: Advies NOvA), p.3
9  HR 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:202
10  Memorie van Toelichting van de Wet uitbreiding taakstrafverbod, 
 Kamerstukken II 2019/20, nr. 3, p.9.
11  Advies Rvdr, p. 6. Uit: J. de Ridder, B.J.M. Emans, R.A. Hoving, E. Krol & N. Struiksma,  
 Evaluatie Wet beperking oplegging taakstraffen, Rijksuniversiteit Groningen,   
 Groningen 2017, www.pro-facto.nl.
12  Advies Rvdr, p.4.
13  Advies NOvA, p. 3.
14  Advies afdeling advisering van de Raad van State, Kamerstukken II 2019/20, 35528, nr. 4.
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Naam: Mante Kaaks
Leeftijd: 22
Studie/master: Encyclopedie en Filosofie van het Recht. 
Volgend jaar wil ik er een tweede master bij gaan doen – 
dat wordt dan Europees Recht of Civiel.
Momenteel bovenaan de bucketlist: Poeh… Ik wil al heel 
lang weer in een band spelen. Ik heb wel weer contact met 
een bandje maar het kwam er steeds niet van door corona. 
Guilty pleasure: Een tosti met pindakaas en nutella. 
Favoriete gerecht: Ik ga hier wel de Partij Voor De Dieren 
mee op de kast jagen, maar dat is dan toch foie gras. 

> Je bent afgelopen jaar werkzaam geweest als stagiair van 
Pieter Omtzigt – hoe ben je daar terechtgekomen? Waarom 
deze stage?
Ik zou eigenlijk een jaar in Londen aan Kings College studeren 
maar dat ging niet door vanwege de coronacrisis. Toen had 
ik geen zin om direct aan mijn master te beginnen. Via mijn 
netwerk kreeg ik te horen dat Pieter Omtzigt een stagiair kon 
gebruiken – daar heb ik toen naar gesolliciteerd. 
Veel studenten weten helemaal niet dat een stage bij een 
Kamerlid mogelijk is. Als je geen Kamerlid in je netwerk hebt 
zitten, dan moet je vooral gewoon een mailtje sturen naar 
iemand die je interessant vindt. Ik raad zo’n stage wel echt 

Mante Kaaks

Interview

Tekst: Francine Fetter 
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aan – het is heel leuk om te zien hoe politici 
met elkaar samenwerken in de wandelgangen 
om dingen voor elkaar te krijgen. Hoe Pieter 
bijvoorbeeld samen heeft gewerkt met Renske 
Leijten en Farid Azarkan in de toeslagenaffaire; 
maar ook hoe Pieter met Sjoerd Sjoerdsma samen 
heeft gewerkt om de Nederlandse regering zover 
te krijgen dat de zij in Brussel zouden lobbyen voor 
Magnitskywetten. Dit zijn wetten die het verplicht 
stellen om individuele mensenrechtenschenders 
te bestraffen.

Zelf heb ik 5 maanden stage gelopen bij Pieter 
– veel stagiairs zitten er een half jaar. Korter 
kan wellicht ook wel maar maak het niet te 
kort; Kamerleden willen niet de hele tijd nieuwe 
mensen inwerken. Bovendien kom je anders zelf 
ook niet lekker in je werk. 

> Wat waren jouw werkzaamheden binnen 
de stage? Welke thema’s hebben jou 
beziggehouden?
Er kwamen altijd veel brieven en stukken binnen 
van belangenverenigingen. Het is belangrijk 
om die te lezen om te weten wat er dan in de 
maatschappij speelt maar iemand als Pieter 
Omtzigt kan niet al die stukken doorlezen. Een 
van mijn taken was dus om al die stukken en 
brieven te filteren en de belangrijkste punten in 
een notitie samen te vatten. Uiteindelijk kwam 
die notitie dan bij Pieter terecht.

Maar er werd mij ook gevraagd om inhoudelijk 
naar het conceptverkiezingsprogramma te kijken 
en korte notities te schrijven over de dingen waar 
ik het niet mee eens was. Met een element dat 
Pieter er heel graag in wilde hebben, was ik het 
totaal niet mee eens – dat heb ik toen gezegd. 
Dat zorgde voor flink wat discussie, Pieter vroeg 
ook of ik een alternatief voorstel wilde doen. Toen 
heb ik zelf een stukje geschreven en dat heeft 
hij voorgelegd aan de commissie die over het 
verkiezingsprogramma gaat. Uiteindelijk, na een 
aantal aanpassingen is dat in het programma 
gekomen.

Daarnaast zette ik meetings op tussen Pieter en 
bijvoorbeeld ambassadeurs en diplomaten. Pieter 
is heel actief op Europees niveau. Voor de Raad 
van Europa is hij rapporteur over de rechtsstaat 
in Malta en Polen. Hij heeft hier een heel kritisch 
rapport over geschreven – daar is hij ook nog 
steeds mee bezig. Zelf ben ik vrij veel bezig 
geweest met de rechtsstaat in Polen. Het opzetten 
van meetings met bijvoorbeeld activisten en 
belangenverenigingen behoorde dan tot mijn 
taken. Ik deed dan het voorbereidende werk – 
voorafgaand aan een meeting zocht ik op met 
wie hij ging spreken en schreef ik daar een korte 
biografie over zodat Pieter wist met wie hij aan 
het woord was. 

> Pieter Omtzigt is veel in het nieuws geweest in 
verband met de toeslagenaffaire, ben jij hier ook 
bij betrokken bij geweest?
Nee, dit dossier was zo uitgebreid en daar werd 
al zo lang aan gewerkt dat er eigenlijk geen tijd 

was om mij op dit onderwerp helemaal up to 
date te brengen.

> Waarom is een politieke stage ook interessant 
voor rechtenstudenten?
Politiek heeft natuurlijk altijd te maken met 
juridisch interessante dingen: of het Kamerlid 
nou gaat over klimaat, zorg of de woningmarkt. 
Iedereen met een academische achtergrond 
kan bij een politicus aan de slag gaan – het is 
eigenlijk altijd wel interessant. Persoonlijk vond ik 
het werk bij Pieter zo interessant omdat hij zich 
voornamelijk bezighoudt met ‘de rechtsstaat’ en 
de Grondwet. 

Als jurist heb je natuurlijk ook analytische 
vaardigheden meegekregen in de studie, dat 
komt goed van pas hier. Jammer is om te zien 
dat er zo weinig bètastudenten werkzaam zijn in 
de Kamer, dat zou ook zeker van pas komen.

> Heb jij nog stage kunnen lopen op kantoor zelf 
of was de hele stage online? 
Ja ik heb één maand op kantoor kunnen 
rondlopen. Dat was een geweldige maand! Ik 
zat toen op de fractie met andere stagiaires: 
samen lunchen, borrelen na afloop, een beetje 
naar demonstraties loeren op het plein naast de 
fractie. Helaas moest ik na een maand vanuit 
huis werken.

> Blijf je actief binnen het CDA en in de politiek of 
ga je (voorlopig) wat anders doen?
De stage heeft me daar niet heel warm voor 
gemaakt. Begrijp me niet verkeerd: ik ben 
heel enthousiast over het werk dat ik tijdens de 
stage heb verricht maar ik heb niet zo veel zin 
om direct na mijn studie aan de slag te gaan 
in de Tweede Kamer, om dan te beginnen als 
beleidsmedewerker of persoonlijk medewerker 
en proberen op te klimmen binnen die fractie 
om dan op de lijst te komen. Ik wil graag eerst 
een juridische baan hebben om van daaruit dan 
actief te worden binnen een partij. 

> Ben je nu nog betrokken bij het CDA en de 
huidige chaos omtrent de notitie ‘Omtzigt, functie 
elders’?
Nee, ik had nog wel wat app-contact met Pieter, 
maar hij zit momenteel natuurlijk overwerkt thuis. 
Pieter is als lid van een regeringspartij afgelopen 
jaren erg kritisch geweest op het kabinet, het 
is best mogelijk dat partijen hem lastig vinden 
maar ik denk dat het te makkelijk is gedacht, 
dat ze van hem af willen komen door hem een 
ministerspost te geven. Pieter gaat nooit een 
positie in het kabinet accepteren waarvandaan 
hij de overheid niet eerlijker en transparanter kan 
maken. Hij wil dan wel een positie waarin hij zijn 
invloed kan uitoefenen. Maar uiteindelijk blijft het 
gissen naar wat er precies is gezegd en bedoeld 
met ‘functie elders’. 

Ik denk wel dat deze hele situatie alleen maar 
heeft kunnen ontstaan door de manier waarop 
dit allemaal naar buiten werd gebracht. Wanneer 
ik de manier zie waarop Rutte zo makkelijk liegt, 
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vraag ik me af hoe vaak hij dit eerder heeft kunnen doen en 
er mee weg is gekomen. 

> Hoe kijk jij aan tegen de Rutte-doctrine? Is onze Trias 
Politica gebroken en moet dit hersteld te worden?
Die heeft natuurlijk ook te maken met de situatie omtrent 
Omtzigt nu. De Rutte-doctrine is de leer dat onderlinge 
gesprekken van ambtenaren voorafgaand aan een besluit, 
alle discussies en overwegingen, niet te hoeven worden 
vastgelegd voor controle. Alleen hetgeen uiteindelijk 
besloten wordt, moet worden opgeschreven. Rutte heeft 
een heel erfgoed gecreëerd van een doofpotcultuur, alles 
is waterdicht afgesloten – dat maakt het moeilijker voor 
de Tweede Kamer om zijn controlerende functie goed uit 
te voeren. De Tweede Kamer functioneert sowieso niet 
naar behoren. Dat komt vooral omdat de afstand tussen 
regeringspartijen en de Tweede Kamer zo klein is. De 
oppositie kan wel het debat aangaan, maar uiteindelijk heeft 
het kabinet de meerderheid en zullen zij samen veel door 
kunnen voeren. De fracties van de regeringspartijen zullen 
vaak het kabinet wel verdedigen. Daarom heeft het CDA 
in 2010 Pieter Omtzigt trouwens ook op een niet-verkiesbare 
plek gezet, ze zagen hem als luis in de pelt. Ze wisten niet 
zeker of hij alles zomaar zou verdedigen. Pieter is toen met 
veel voorkeursstemmen toch in de Kamer gekomen. Het is 
dus niet de eerste keer dat Pieter als lastig wordt ervaren.

Hij werkt nu trouwens ook aan een (vrij ingewikkeld) nieuw 
plan om die afstand tussen de kiezer en de Tweede Kamer 
kleiner te maken door verkiezingen ook meer regionaal te 
maken. Maar daar zullen we vast nog wel meer van horen. 

> Wat neem je mee uit je stage/wat viel je het meest op?
Er wordt veel op de korte termijn gedacht – bijna een beetje 
chaotisch. Er wordt heel erg reactief gehandeld. Natuurlijk 
zijn er ook langlopende projecten, maar daarbinnen 
verloopt alles gehaast. Zo nu en dan moet er opeens een 
verslag af zijn of komt er opeens een nieuwe opdracht 
tussendoor. Dat zie je natuurlijk wel een beetje aankomen 
bij een politieke stage maar het is ook wel echt zo. Dat vond 
ik wel opvallend. 

> Als je tips zou mogen geven aan onze leden, wat zou je ze 
willen meegeven voor stages of andere werkervaring?
Nou, vooral dat je niet gefixeerd blijft op dat ene doel dat 
je voor jezelf hebt gesteld en alleen maar stages gaat lopen 
die daar direct mee te maken hebben. Bijvoorbeeld de 
advocatuur – er zijn veel stages in de publieke sector die 
heel relevant zijn voor een toekomst in de advocatuur. 
Ikzelf heb bijvoorbeeld een tijd gewerkt als buitengriffier bij 
het Gerechtshof en ik werk nu als toezicht assistent bij de 
ACM. Als je wat bredere ervaring op doet, dan vinden je 
toekomstige werkgevers dat alleen maar interessant. 



Black Friday is elk jaar voor velen hét moment 
om producten met veel voordeel in te slaan. De 
aanbiedingen zijn echter niet zo voordelig als zij op 
het eerste gezicht lijken. De Consumentenbond ziet 
tijdens Black Friday een piek in het aantal klachten 
hierover. Bedrijven als Wehkamp maken zich keer op 
keer schuldig aan prijsmisleiding, met name tijdens 
Black Friday.1 Een veelvoorkomende manier waarop 
zij consumenten op het verkeerde been zetten, is de 
van/voor-prijsmisleiding. Een product lijkt dan flink 
afgeprijsd, terwijl deze doorgaans nagenoeg hetzelfde 
kost. Dit komt onder meer doordat prijzen schommelen 
en voorafgaand aan Black Friday hoger kunnen zijn 
geweest. Het hanteren van valse adviesprijzen of 
pretenderen dat je goedkoper bent dan de concurrent 
is daarbij strafbaar. Maar is dat wel genoeg? Zijn 
consumenten voldoende beschermd? En zijn zij zich 
wel bewust zijn van de prijsmisleiding? Zijn er groepen 
consumenten die ontvankelijk zijn voor vormen van 
misleiding? Is transparantie een geschikte oplossing? 
Wij hebben dit voor u onderzocht.

1. Misleiding
Misleiding is een veelvoorkomend fenomeen dat in de 
natuur verschillende vormen aanneemt. Denk bijvoorbeeld 
aan nabootsing, verhulling of afleiding. Voor veel planten 
en dieren is misleiding zelfs van levensbelang. Alhoewel de 
verschijningsvormen en gradaties verschillen, hebben alle 
vormen van misleiding één kenmerk gemeen: de misleide 
partij reageert op een prikkel alsof het een andere prikkel 
was. Met andere woorden: zij schat het gevolg van een 
bepaalde actie verkeerd in. Dit kan zijn omdat het gevolg 
helemaal niet wordt voorzien of omdat de ernst van de 
gevolgen verkeerd wordt ingeschat.2

Dit mechanisme is ook terug te vinden in de maatschappij, 
in reclame. Zolang de consument niet in de war wordt 
gebracht, is het geen misleiding in juridische zin. Niemand 
vraagt zich tenslotte af ‘of een bepaald wasmiddel effectief 
‘witter dan wit’ wast...’, maar het verstrekken van onjuiste 
gegevens die objectief vastgesteld kunnen worden, is wel 
degelijk verboden. ‘Wij zijn de goedkoopste’ of ‘dit is de 
snelste auto ter wereld’, terwijl dit feitelijk onwaar is, gaat 
te ver. Met een vage slogan als ‘best af bij ons’ zit je weer 

18     Themis Magazine - editie 3 (jaargang 2020 - 2021)

Black Friday: Deal of Deceptie?
Consumenten beschermen tegen prijsmisleiding

Tekst: Abigail Taye Seifu, Kas Terlingen, Joshua Wegman, 
Dean Storm, Jill van de Voorde en Ilse Schipper



editie 3 (jaargang 2020 - 2021) - Themis Magazine     19      

safe.3 Gradaties van misleiding zijn dus relevant om te 
bepalen wat wij als maatschappij wel en niet toestaan. De 
wet stelt grenzen, maar is geen sluitend antwoord. Feitelijke 
onjuistheden zijn per definitie verboden,4 maar er blijft een 
groot grijs gebied over.
Black Friday is zo’n grijs gebied. De grootse kortingen die 
op deze ‘koopjes feestdag’ worden beloofd, ook al zijn ze 
feitelijk juist, worden namelijk lang niet altijd waargemaakt, 
en hebben de potentie consumenten te misleiden. 
Misleiding zorgt er dan voor dat zij de aankoop verkeerd 
inschatten. Niet alle Black Friday-aanbiedingen zijn dus 
stelselmatig misleidend. Wel komt het te vaak voor dat 
verkopers hun klanten op het verkeerde been zetten.

De meest beruchte vorm van prijsmisleiding tijdens Black 
Friday is de van/voor-prijsmisleiding. In dergelijke gevallen is 
de van-prijs nooit of niet volgens de regels gehanteerd door 
verkopers. Wehkamp is in meerdere edities van Black Friday 
betrapt op deze vorm van misleiding. Ze adverteerden 
bijvoorbeeld met een aanbieding van €279,99 voor €149,-. 
In de periode voor Black Friday kostte het product echter 
ook al €149,-.5 In sommige gevallen is de van-prijs wel 
gehanteerd, maar is deze ontstaan doordat verkopers de 
prijzen vlak voor Black Friday fors hebben verhoogd. Een 
bekend voorbeeld hiervan is de BTW-weg ermee actie 
van de MediaMarkt.6 Een ander verbazingwekkend geval 
speelde zich af toen het bedrijf Culina, dat bestek verkoopt, 
zowel de van-prijs van €520,- nooit had gehanteerd en 
de voor-prijs ook nog eens had verhoogd van €239,- tot 
€259,-.7 Een veelvoorkomende manier van misleiding is het 
neerzetten van een (valse) adviesprijs. Door de adviesprijs 
te verhogen, krijgen consumenten de indruk dat ze een 
goede deal te pakken hebben. Echter, als vergeten wordt 
te vermelden dat het gaat om een adviesprijs, kunnen 
consumenten denken dat het om een van-prijs gaat. 
Sommige aanbieders pretenderen dat een product bijna 
is uitverkocht. Dat is verboden en zet klanten onterecht 
onder druk. Ook moeten prijsvergelijkingen met andere 
winkels altijd berusten op feiten.

Bepaalde vormen van misleiding op Black Friday, zoals een 
onrealistische van-voor prijs, zijn gereguleerd. Zo heeft de 
ACM vastgelegd dat een van-prijs in de drie maanden 
voorafgaand aan de promotie daadwerkelijk moet zijn 
gevraagd voor het product.8 De klant kan echter op nog 
vele andere manieren geprikkeld worden gebruik te maken 
van kortingen. Er wordt ingespeeld op onze cognitieve 
bias. Onderzoek laat zien dat mensen bij kortingen sneller 
en gedachtelozer handelen dan normaal. Het idee van 
geld besparen, geeft de doorslag, ook als de ‘normale’ 
prijs weinig tot niet verschilt van de aanbieding.9 Tot slot 
geeft Black Friday ons nog een extra impuls: het is maar 
een dag per jaar: één keer zou het toch moeten kunnen 
lukken? Dit is een vorm van cognitieve dissonantie reductie. 
We categoriseren onze aankopen onder de noemer Black 
Friday en voelen ons minder schuldig dat we één dag per 
jaar uit de band springen.10 Of deze vormen van reclame 
onder misleiding vallen, is zeker aan te nemen. De vraag is 
of deze vormen van misleiding ook mogen en of zij (beter) 
moeten worden gereguleerd. Uit eigen onderzoek blijkt dat 
75.66% van de ondervraagden vindt dat veel aanbiedingen 
op Black Friday misleidend zijn. Tevens blijkt dat 77,78% van 
de ondervraagden dit kwalijk vindt. Er is dus reden om aan 
te nemen dat er behoefte is aan verbetering.

2. Deal prone
Consumenten zijn ‘deal prone’ als zij over het algemeen 
geneigd zijn te reageren op kortingen omdat zij worden 
weergeven als koopjes, oftewel deals.11 De nadruk van 
de term ‘deal prone’ ligt vooral op de psychologische 
drang om producten te kopen die afgeprijsd zijn, zonder 
dat de consumenten echt de noodzaak hebben om die 
producten aan te schaffen.12

Waar komt deze drang vandaan? ‘Deal prone’ 
consumenten reageren fel op de uiterlijke verschijningsvorm 
van een deal, de zichtbare kortingsactie.13 Zij hebben 
namelijk de tendens om  informatie niet goed te verwerken 
bij de keuze en koop van een product. Dit is vooral 
het geval wanneer de prijs van een product erg laag 
is waardoor deze consumenten blindelings overgaan 
tot koop.14  Zodra deze groep een aanbieding ziet, zijn 
zij niet meer in staat de prijzen van producten goed of 
überhaupt te vergelijken en bovendien doen zij minder 
goed onderzoek naar de producten die zij willen kopen. 
‘Deal prone’ consumenten kunnen door deze mentale 
drang, die wordt aangewakkerd door het zien van een 
korting, moeilijk een afgeprijsd product laten liggen.15  
Hierdoor is het mogelijk dat zij uiteindelijk meer producten 
kopen dan zij nodig hebben of zelfs producten kopen die 
zij onbewust helemaal niet willen.16 Ook blijkt hun voorkeur 
voor een geliefd merk te verdwijnen wanneer zij zien dat 
een ander merk, dat zij niet zo snel zouden aanschaffen, 
een aanbieding heeft.17 Dit betekent dat voor ‘deal prone’ 
consumenten het doen van de transactie zelf belangrijker 
is dan de verkrijging van de gekochte producten.18 Het 
gaat deze koopjesjagers erom dat zij geloven geld te 
hebben bespaard, op wat maakt hen eigenlijk niet uit. De 
‘transaction utility’ is onevenredig belangrijk. Het zijn van 
deal prone is overigens niet zozeer aangeboren maar lijkt 
eerder te zijn opgedrongen door bedrijven die klanten 
proberen te trekken of is aangeleerd door de gevoelens 
en ervaringen van de consumenten zelf en hun omgeving.
 
Om te beginnen stimuleren bedrijven consumenten 
gerichter te zijn op deals door de ambiance die zij voor 
hen creëren.19 Bij Black Friday is dat overduidelijk het 
geval. Daarbij geldt: hoe meer aanbiedingen er zijn die 
een consument verleiden producten te kopen, hoe groter 
de kans is dat de consument erop ingaat en uiteindelijk 
die producten aanschaft.20 Echter, het zien van deals en 
overgaan tot koop betekent niet dat een consument ‘deal 
prone’ is. De meeste consumenten zien de aanbiedingen 
namelijk wel, maar slechts voor een deel van de mensen 
zijn deze aanbiedingen onweerstaanbaar.21 Die extreem 
sterke gevoeligheid voor kortingen is wat een consument 
‘deal prone’ maakt.
Het is ook mogelijk dat consumenten zich zelfverzekerder 
voelen of eerder tevreden zijn over hun aankopen door 
het overwinningsgevoel dat wordt aangewakkerd door 
het kopen met een forse korting. Als consumenten dit 
herhaaldelijk gebruiken als motief om tot koop over te 
gaan ontstaat er een zeker patroon waardoor zij steeds 
meer ‘deal prone’ worden.22  Uit onderzoek blijkt overigens 
dat ouders het deal prone zijn wel kunnen overdragen 
aan hun kinderen.23  Dit wordt bijgebracht door middel 
van opvoeding en gedeelde winkelervaringen en zelfs 
genetisch overgedragen van ouder op kind is uit onderzoek 
gebleken.24 

De ‘deal prone’ consumenten zijn op basis van 



demografische en sociaal economische factoren te 
onderscheiden van andere consumenten.25  Zo is uit ons 
onderzoek gebleken dat vrouwen (Gem = 3.64, Md = 3.43, 
Sd = .527) meer ‘deal prone’ zijn dan mannen (Gem = 3.35, 
Md = 3.71, Sd = .535). Verder liet ons onderzoek zien dat 
het zijn van ‘deal prone’ enigszins afneemt met leeftijd (r 
= -.283, p < .001) en dat mensen met een lager inkomen 
gevoeliger zijn voor aanbiedingen (rs = -.359, p < .001).
Uit Amerikaans onderzoek blijkt overigens ook dat vrouwen 
minder merkgevoelig zijn wanneer er sprake is van een 
aanbieding.26

Op dagen als Black Friday en Cyber Monday wordt er 
door bedrijven alles aan gedaan om zoveel mogelijk 
klanten te trekken. Omdat alle prikkels voor het doen 
van aankopen extra worden uitvergroot, kan dit juist 
een gevaar vormen voor ‘deal prone’ consumenten. Zij 
worden op Black Friday namelijk overdonderd met hogere 
en meer opvallende kortingen waardoor zij wellicht nog 
sneller dan normaal overgaan tot koop. Hun gebrek aan 
informatieverwerking en analyse, veroorzaakt door de 
psychische drang om items met korting te kopen, maakt 
hen daarom mogelijk kwetsbaarder dan de gemiddelde 
consument voor de misleiding die op Black Friday wordt 
toegepast. Voor dit gevaar bestaat nog weinig aandacht 
in de wetenschappelijke literatuur.

3. Consumentenrecht 
Sinds de implementatie van Richtlijn nr 2005/29/EG kent 
het Nederlandse recht de Wet oneerlijke handelspraktijken 
(Wet OHP). Deze wet verbiedt aanbieders ‘oneerlijke 
handelspraktijken’ toe te passen bij de promotie, verkoop 
en levering van producten en diensten aan consumenten.27  
Hiermee wordt beoogt de consument, die vaak gezien 
wordt als ‘de zwakkere partij’, te beschermen bij het sluiten 
van een overeenkomst met een professionele partij.28

Ondanks het verbod op oneerlijke handelspraktijken 
maken bepaalde handelaren gebruik van misleidende 
prijszetting om hun producten of diensten aan de man te 
brengen. Ook tijdens Black Friday blijkt het een populaire 
techniek om de verkoopcijfers te boosten. Een handelaar 
die gebruik maakt van oneerlijke handelspraktijken pleegt 
een onrechtmatige daad jegens een consument ex art. 
6:193b lid 1 BW. Oneerlijke handelspraktijken worden vaak 
in verband gebracht met het leerstuk van wilsgebreken, 
omdat de praktijken erop gericht zijn de wilsvorming van 
de consument te beïnvloeden op een ongeoorloofde 
manier. Misleidende handelspraktijken worden gelinkt 
aan de wilsgebreken dwaling en bedrog, en agressieve 
handelspraktijken vertonen gelijkenis met de wilsgebreken 
bedreiging en misbruik van omstandigheden. 
Het is voor consumenten mogelijk om een overeenkomst 
te vernietigen op grond van art. 6:193j lid 3 BW. Uit onze 
enquête is gebleken dat 49% van de consumenten niet 
op de hoogte is van deze vernietigingsgrond. Voor een 
geslaagd beroep op dit artikel moet aan de volgende drie 
voorwaarden zijn voldaan:

1. er moet sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk
Een handelspraktijk is blijkens artikel 6:293b lid 2 jo 6:193a 
lid 1 onder f BW oneerlijk indien een handelaar in strijd 
handelt met het normale niveau van vakkundigheid en 
zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van hem kan worden 
verwacht en indien de handelspraktijk het vermogen van 
de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit 
te nemen merkbaar beperkt of kan beperken, waardoor 

deze gemiddelde consument een besluit neemt of kan 
nemen dat hij anders niet had genomen. Uit artikel 6:193b 
lid 3 BW volgt dat in het bijzonder praktijken waarbij 
ondernemers op een misleidende en/of agressieve manier 
consumenten bewegen een aankoop te doen of een 
dienst af te nemen oneerlijk zijn. In de artikelen 6:193g en 
6:193h BW is opgenomen welke handelspraktijken onder 
alle omstandigheden als misleidend dan wel agressief 
worden bestempeld.

2. de consument moet onder invloed zijn van de 
handelspraktijk 
Of iets een oneerlijke handelspraktijk is zoals bedoeld in 
de eerste voorwaarde wordt bezien aan de hand van 
de vraag wat de impact is van de veronderstelde praktijk 
op de ‘gemiddelde consument’. Het moet gaan om een 
onredelijke (potentiële) impact op het economisch gedrag 
van de consument. Er is dus geen sprake van een oneerlijke 
handelspraktijk als de consument ook met juiste informatie 
de overeenkomst had gesloten. Met de gemiddelde 
consument wordt in de regel gedoeld op een gemiddeld 
geïnformeerde consument, maar ook oplettende en 
omzichtige consument. Ook is de doelgroep waarop de 
handelspraktijk zich richt van belang. Het gaat namelijk 
om een gemiddeld lid van die specifieke doelgroep. Als 
te voorzien is dat de doelgroep door bijvoorbeeld leeftijd 
vatbaarder is voor het gebruik van de veronderstelde 
praktijken is het uitgangspunt een gemiddeld lid van deze 
groep. Er kan dan eerder sprake zijn van een oneerlijke 
handelspraktijk.Uit onze enquête is gebleken dat 77% van 
de respondenten de overeenkomst niet hadden gesloten 
indien zij van te voren op de hoogte waren geweest van 
de oneerlijke handelspraktijk.

3. de overeenkomst  moet na 13 juni 2014 zijn gesloten.
Naast deze vernietigingsgrond waar consumenten zelf een 
beroep op kunnen doen, kunnen zij tevens een melding 
doen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze 
houdt in Nederland toezicht op de naleving van de regels 
van de Wet OHP. Naar aanleiding van een melding wordt 
onderzocht welke maatregel moet worden ondernomen. 
Zo kan de conclusie zijn dat het opleggen van een boete 
een passende sanctie is.29 De regels hieromtrent zijn 
neergelegd in Boetebeleidsregel ACM 2014. Ook heeft 
de ACM een standaardbrief opgesteld die consumenten 
kunnen gebruiken om de overeenkomst te vernietigen.30

4. Field study 
Voor onze field study hebben wij een online enquête 
opgesteld en verspreid via Qualtrics Software. De data zijn 
met behulp van SPSS geanalyseerd. Onze gemakssteekproef 
bestond uit een ieder die oud genoeg was om gebruik te 
maken van aanbiedingen op Black Friday. Dit hebben 
we gesteld op 16 t/m 99 jaar. De enquête bestond uit 
verschillende onderdelen.
Om te beginnen werden respondenten aan de hand 
van zeven vragen bevraagd over hun ‘deal proneness’. 
Vervolgens was er een casusvraag, waar iedereen werd 
ingedeeld in één van de volgende drie verschillende 
scenario’s. De situatie werd geschetst dat de persoon in 
een winkelstraat liep en in een etalage een mooie broek 
zag liggen. Vervolgens was de vraag in hoeverre de 
mensen de winkel in gelokt werden door de meldingen 
op de etalageruit. Zo kreeg de controlegroep niets te zien 
terwijl experimentele groep I het bericht “hoge korting” 
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te zien kreeg en experimentele groep II de melding 
“Black Friday” onder ogen kreeg. Op deze wijze wilden 
wij experimenteel onderzoeken of het enkel noemen 
van Black Friday effect had op het koopgedrag van de 
participant. Ten slotte werd gevraagd naar de bekendheid 
met het concept Black Friday en het misleidende karakter 
hiervan. Participanten werden bevraagd naar de mogelijke 
oplossingen tegen misleiding. Ook werden demografische 
gegevens verzameld.
De enquête is doorgestuurd naar mensen in de nabije 
omgeving. Er zijn meer dan tweehonderd reacties 
binnengekomen waarvan er uiteindelijk 185 bruikbaar 
waren voor analyse. Hiervan is de jongste participant 16 
en de oudste 91 jaar (Gem = 32.06 , Md = 22, Sd = 16.54). 
Tweederde is vrouw. Op een schaal van 1-7 scoren de 
participanten voor ‘deal proneness’ gemiddeld 3.53.31  Dit 
betekent dat participanten iets ‘deal prone’ zijn. Uit de 
analyse blijkt dat hoe jonger de participant hoe vatbaarder 
hij is voor aanbiedingen. Participanten met een lager 
maandelijks gezinsinkomen zijn meer ‘deal prone’ dan 
participanten met een hoger inkomen.32 Dit effect is niet 
afhankelijk van gender of leeftijd en wordt hier niet door 
beïnvloed.33  Er is dus geen specifieke bias door vrouwen 
ontstaan in onze field study. 
Om te verifiëren of ‘deal prone’ participanten het 
meer eens waren met de stellingen ‘ik controleer of de 
broek is afgeprijsd’ en ‘ik ga over tot aanschaf van de 
broek’ is een correlatieanalyse gedaan. De ‘deal prone’ 
variabele vertoonde een logisch positief verband met 
beide stellingen. Wanneer participanten vatbaarder zijn 
voor aanbiedingen, controleren ze vaker of de broek is 
afgeprijsd en zullen ze ook de broek sneller kopen.34

Vervolgens hebben we gekeken of de woorden ‘Black 
Friday’ participanten sneller aanzetten om een broek 
te gaan bekijken in de winkel, de prijs te controleren en 
vervolgens de broek aan te schaffen. Uit de ANOVA-
analyse blijkt dat er alleen een verschil is tussen de groepen 
bij de stelling ‘ik controleer of de broek afgeprijsd is’. Door 
vervolgens een post-hoc test te doen, kwamen we erachter 
dat zowel de hoge-kortingsgroep (Gem = 3.72; Sd = .874) 
als de ‘hoge-kortingsgroep met vermelding van Black 
Friday’ groep (Gem = 3.64; Sd = 1.014) aangeeft vaker de 
broek te controleren of die afgeprijsd is dan de groep die 
geen bericht over de korting te zien kreeg (Gem = 3.27; Sd 
= 1.139). Het woord ‘korting’ blijkt dus het koopjesgedrag 
van mensen te beïnvloeden, maar ‘Black Friday’ heeft 
geen extra effect.35

Als laatste is gekeken naar wat participanten vinden van 
de mogelijke oplossingen voor prijsmisleiding. Zij hadden de 
keuze uit een standaardbrief, een prijsmonitor, een app op 
de smartphone en een verplichte disclaimer. Hieruit blijkt 
dat jonge participanten een hogere score geven aan de 
prijsmonitor en de app.36 Ook zien we dat degene die meer 
vatbaar is voor aanbiedingen een hogere waarde hecht 
aan de app.37

5. Transparantie
Consumenten kunnen Black Friday Deals controleren. Zo 
hield de Consumentenbond in 2019 een forum bij waar 
deals werden gecontroleerd en beoordeeld werd of het 
ging om een top deal of een nep deal.38 Ook hadden zij 
hun eigen vergelijkingssite voor Black Friday Deals.39 Er zijn 
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daarnaast onafhankelijke vergelijkingssites die bijdragen 
aan realistische prijsvergelijking. Ook heeft de ACM een 
klachtenlijn. Al deze opties zijn echter zeer afhankelijk van 
de input en inzet van consumenten. 
Uit ons eigen onderzoek blijkt dat het grootste deel van de 
participanten het belangrijk vindt dat er meer bescherming 
komt tegen prijsmisleiding op uitverkoopdagen zoals Black 
Friday. Tevens blijkt dat men vindt dat hierin een belangrijke 
rol voor de overheid is weggelegd.

 
Consumenten hebben er geen vertrouwen in dat bedrijven 
uit zichzelf geen gebruik maken van prijsmisleiding. Een rol 
voor de overheid zou dan ook een oplossing zijn voor dit 
wantrouwen, maar leidt wel tot problematiek met regulatie 
en handhaving. Het blijft balanceren tussen de vrijheid van 
de verkoper en de belangen van de consument.

 
Ferry Ploeg, onderzoeker bij de Consumentenbond geeft 
aan dat de consument actiever is geworden. Er komen 
meer klachten binnen voorafgaand aan de aankoop, 
klanten worden scherper, maar dit leidt niet tot een afname 
van de klachten. Tijdens Black Friday komen er meer 
klachten binnen. Dit is een indicatie van een probleem 
rondom Black Friday. Hij ziet het onder de aandacht 
brengen van prijsmisleiding, bijvoorbeeld via het nieuws, 
als beste manier om consumenten bewust te maken van 
misleiding. Consumenten reageren daarnaast erg positief 
op het forum van de Consumentenbond. Een belangrijke 
kanttekening bij aanpak door de Consumentenbond is dat 
zij gebonden zijn aan de wettelijke definitie van misleiding. 
Zij kunnen waarschuwen voor aanbiedingen waar een 
‘geurtje’ aan zit, maar het grijze gebied blijft groot en 
onoverzichtelijk. 

In ons onderzoek droegen wij potentiële oplossingen 
aan, namelijk een standaardbrief om een koop mee 
ongedaan te maken, een prijsmonitor die aangeeft 
hoe de prijs in de loop van het jaar is veranderd, een 
app waarin aanbiedingen worden verzameld en die de 
daadwerkelijke korting toont of een verplichte disclaimer 
(‘let op, deals lijken vaak mooier dan ze zijn’). Wij vroegen 
participanten aan te geven hoe goed zij denken dat 

deze middelen de consument zullen beschermen tegen 
prijsmisleiding. Vervolgens hebben wij geanalyseerd hoe 
verschillende leeftijdsgroepen tegen deze oplossingen 
aankijken. Hoe jonger de participant hoe meer zij iets zien 
in de prijsmonitor40  en de app.41  Leeftijd heeft echter geen 
effect op het belang van de standaardbrief of de verplichte 
disclaimer. ‘Deal proneness’ heeft wel impact op voorkeur. 
Participanten met een hogere ‘deal proneness’ hechten 
meer waarde aan het gebruik van een app.42

6. Conclusie
Dat consumenten op Black Friday, online of in de winkel, 
worden verleid met de meest opvallende aanbiedingen 
en indrukwekkende kortingen is een gegeven. Ook is het 
feit dat misleiding op grond van de wet niet is toegestaan. 
Echter, waar het verleiden overgaat in misleiden is niet 
altijd duidelijk. Het recht is namelijk niet sluitend, wat 
een groot grijs gebied voor bedrijven overlaat om sluwe 
adverteertrucs toe te passen en hen de mogelijkheid geeft 
om de randjes van het toegestane op te zoeken. Zo zijn 
van-voor-prijsmisleiding, valse adviesprijzen en cognitieve 
dissonantie reductie veel voorkomende vormen van 
misleiding op Black Friday. Op zichzelf zorgt misleiding er al 
voor dat consumenten aankopen verkeerd inschatten en 
een dag als Black Friday is een mooie gelegenheid voor 
bedrijven om hier gebruik van te maken. Nog gevaarlijker 
kan de Black Friday misleiding zijn voor de kwetsbare groep 
‘deal prone’ consumenten die per definitie al gevoelig is 
voor aanbiedingen en vaak überhaupt zonder nadenken 
overgaat tot koop van afgeprijsde producten. 
Het ACM en de Consumentenbond zijn al jarenlang bezig 
met het creëren van bewustzijn rondom de prijsmisleiding 
op Black Friday door middel van forums en klachtenlijnen, 
maar toch zijn er bedrijven die zich er keer op keer weer 
schuldig aan maken. Hier zijn de consumenten uiteindelijk 
de dupe van. In ons onderzoek hebben wij daarom 
gekeken naar de vraag of er extra maatregelen genomen 
moeten worden om consumenten te beschermen tegen 
de misleiding die herhaaldelijk plaatsvindt op Black Friday 
en of transparantie hier een geschikte oplossing voor zou 
kunnen zijn. 

Uit ons onderzoek kunnen wij concluderen dat consumenten 
behoefte hebben aan meer bescherming. Uit de door ons 
aangedragen oplossingen worden de prijsmonitor en de 
app door de jongere participanten het positiefst ontvangen. 
Een dergelijke app zou kunnen werken met prijsexperts. 
Ook zou een onafhankelijke autoriteit een realistische 
weergave kunnen geven van de prijzen van bepaalde 
producten, om zo inzicht te geven in de daadwerkelijke 
korting. Een oplossing vanuit de overheid wordt ook als 
wenselijk ervaren, maar is lastig vorm te geven aangezien 
er een keuze moet worden gemaakt tussen de vrijheid van 
de verkoper en de belangen van de consument. Nader 
onderzoek moet uitwijzen of dit plan praktisch haalbaar is 
wat betreft de uitvoering, effectiviteit en de kosten. 
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Seifu, Kas Terlingen, Joshua Wegman, Dean Storm, Jill van 
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dr. Jean-Pierre van der Rest voor het Honours College Law 
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We kennen allemaal de Amerikaanse House of Cards 
waar Kevin Spacey de gewetenloze Francis Underwood 
speelt. Samen met zijn vrouw Claire Underwood voert hij de 
meest genadeloze plannen uit in de Amerikaanse politiek – 
allemaal om in ‘the oval office’ terecht te komen. Hoewel 
de eerste seizoenen van deze serie best leuk zijn om te 
kijken, is het niets vergeleken met de BBC serie uit de jaren 
negentig waarvan de Amerikaanse House of Cards een 
modernere versie is. Deze oorspronkelijke House of Cards 
kwam uit in de jaren negentig en het script begint met de 
politieke chaos na de val van Margaret Thatcher – de val 
van Margaret Thatcher werd overigens werkelijkheid tussen 
de uitzending van de tweede en derde aflevering van de 
serie. 

De man waar de serie om draait is Francis Urquhart, wiens 
machtslust het plot aanzwengelt. Hij wil wraak nemen op de 
promotie van de nieuwe ‘Prime Minister’ Henry Collingridge 
om uiteindelijk zelf op Downing Street 10 te kunnen wonen. 
Urquhart is kil, nauwkeurig en gaat meedogenloos te werk. 
Hij gaat zo prachtig manipulatief te werk dat iedereen die 
hij schade toebrengt, alleen maar meer op hem vertrouwt. 
Iedereen denkt dat hij ze helpt, terwijl hij ze eigenlijk 
gebruikt voor zijn eigen doeleinden: Prime Minister worden. 
De belangrijkste pion in zijn spel is de jonge, ietwat naïeve, 
journaliste Mattie Storin. Ze wil graag indruk maken in de 
journalistiek en probeert via Urquhart in het hart van de 
Britse politiek te komen. Urquhart weet haar journalistieke 
ambitie met zijn zoetgevooisde stem naar zijn eigen hand 
te zetten. Mattie ontdekt deze corruptie pas als het te laat 
is… 

Deze oorspronkelijke, Britse versie is smaakvoller dan de 
Amerikaanse remake. De serie is een stuk korter, terwijl de 
Amerikanen het plot op een gegeven moment flink aan 
het uitmelken waren. Urquhart is een Brit van de oude 
klasse wat onder andere naar voren komt wanneer hij in 
driedelig pak met zijn vrouw zijn plannen aan het bespreken 
is: toch wat anders dan de ietwat kitscherige Underwoods. 
Urquhart komt van Eton en vormt een mooi contrast met 
de hedendaagse politici met opgerolde mouwen en 
open geknoopte hemden. Het elitarisme en de arrogantie 
spatten van zijn gezicht af – met zijn zelfvoldane glimlachjes 
en opgetrokken wenkbrauwen. 

Net zoals in de Amerikaanse remake is het in de originele 
serie een belangrijk element dat Urquhart ‘de vierde muur’ 
doorbreekt door de kijker rechtstreeks aan te spreken. 
Als kijker krijg je in het begin van de serie dan ook zeker 
sympathie voor de man die zo makkelijk aan de kant 
werd geschoven door zijn collega’s. Naarmate je echter 
meer meekrijgt van hoeveel hij over heeft voor het Minister 
Presidentschap, verdwijnt die sympathie als water voor de 
zon. Maar tegen die tijd is de kijker al zo diep beland in 
Urquharts politieke spelletjes en complotten dat je als kijker 
al medeverdachte bent geworden. Het is dan te laat. 

De serie staat niet meer op Netflix. Wel kun je hem via Bol.
com bestellen en de afleveringen zijn ook op het internet 
te vinden. 

Tekst: Francine Fetter

House of Cards. Maar dan de échte.
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Hoe schrijf je 
een goede 
motivatiebrief? 

Voor het vinden van een stage of baan is het niet 
alleen belangrijk dat je cv eruit springt, ook een goede 
motivatie(brief) is belangrijk om uitgenodigd te worden 
voor een sollicitatiegesprek. Voor het schrijven van een 
motivatiebrief is het belangrijk dat de woorden die jij in je 
hoofd hebt, op de juiste manier op papier komen. 

Allereerst de inhoud. Verdeel je motivatiebrief in 
verschillende alinea’s waarin je in elke alinea ingaat op een 
ander aspect van je brief. Er zijn grofweg vijf aspecten die 
aan bod komen in de brief: introductie, jezelf voorstellen, 
waarom deze functie, waarom deze organisatie en 
waarom jij? 

In de introductie ga je in op waarom je de motivatiebrief 
schrijft: wie ben je, voor welke functie solliciteer je en waarom 
wil je solliciteren. Omschrijven waarom je solliciteert hoeft 
in deze zin maar één zin te zijn. Bijvoorbeeld omdat je het 
kantoor wil leren kennen, omdat je op zoek bent naar een 
nieuwe uitdaging, omdat je toe bent aan een volgende 
stap. Het is belangrijk dat je je introductie vrij kort houdt. 

Daarna stel je jezelf voor: wat studeer je? In welk stadium 
van je studie zit je? Wat is je werkervaring? Wat zijn je 
vaardigheden? In deze alinea ga je dieper in op wie jij 
bent, door concreet aan te geven wat je in het verleden 
hebt gedaan. “Ik zit in mijn X jaar van mijn studie X. Naast 
mijn studie heb ik X gedaan. Daar heb ik de verschillende 
werkzaamheden gedaan. Door deze werkzaamheden 
heb ik de volgende vaardigheden ontwikkeld...”

In de volgende alinea ga je in op waarom deze functie. 
Dit is een soepele overgang van jezelf voorstellen naar 
waarom jij deze functie wil. “Ik zou mijn vaardigheden 
graag willen inzetten om…” of “door deze werkzaamheden 
ben ik enthousiast over…”.

Vervolgens geef je aan waarom je specifiek deze functie 
bij dit kantoor wil. Dat kan bijvoorbeeld door aan te geven 
dat je enthousiast werd van een bepaalde webinar of 
businesscourse. Omschrijf ook concreet waarom dat 
zo was. “Ik ben enthousiast geworden over X tijdens de 
webinar X omdat daaruit naar voren kwam dat nieuwe 
werknemers direct deel uitmaken van het team/ dat er 
doorgroeimogelijkheden zijn/ dat er veel ruimte is voor 
eigen input/ etc.” 

Ten slotte geef je aan waarom jij de perfecte kandidaat 
bent voor deze functie bij dit kantoor. Benadruk je 
kwaliteiten aan de hand van voorbeelden. “ik ben ervan 
overtuigd dat ik de perfecte kandidaat ben voor deze 
functie omdat ik X en X ben, wat naar voren komt door X 
en X. Bovendien ben ik erg enthousiast over X”. Het is niet 
erg om hier kort te herhalen wat je eerder hebt genoemd, 
als een korte samenvatting waarin duidelijk naar voren 
komt dat jij geschikt bent. 

Veel succes bij het schrijven van je motivatiebrief! 

Tekst: Tamara Boshuis

Tips inhoud:
- Richt je brief aan de recruiter 
- Schrijf zakelijk 
- Wees specifiek 
- Gebruik voorbeelden 
- Voorkom clichés 
- Geen spel- en taalfouten

Tips opmaak: 
- Duidelijke documenttitel (Motivatiebrief, naam) 
- Overzichtelijk 
- Witregels 
- Uitlijnen 
- Adressen en datum 
- Niet langer dan 1,5 pagina
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Coronarechtspraak: 
onvoorziene uitspraken
Inmiddels zal elke student de coronacrisis in de eerste 
plaats associëren met online colleges, Zoom en het 
plotselinge besef dat de internetverbinding toch minder 
goed is dan gedacht. Een rechtenstudent zal misschien 
hiernaast ook enige interesse hebben in andere aspecten 
van de coronacrisis: mag de algemene (aandeelhouders)
vergadering digitaal gehouden worden, hoe verloopt 
de NOW-regeling en kan een werkgever zijn werknemers 
verplichten zich te laten vaccineren? De coronacrisis roept 
veel juridische vragen op. Twee juridische vragen worden in 
het volgende uitgelicht aan de hand van de rechtspraak: is 
er plaats voor huurvermindering voor (horeca)ondernemers 
wegens verminderd huurgenot door de lockdown en is de 
juiste grondslag gekozen voor de avondklok. 

Huurvermindering als gevolg van de lockdown
Wanneer is er plaats voor huurvermindering als gevolg van 
de lockdown?  De Rechtbank Den Haag werd met deze 
vraag geconfronteerd toen café-exploitanten werden 
gedagvaard door de verhuurder.1 De café-exploitanten 
hadden waren hun verplichting om de huur te betalen 
niet nagekomen. Zij verweerden zich dat door te stellen 
dat zij door de gevolgen van de lockdown, namelijk grote 
omzetverlies, de huur niet meer konden voldoen. Zoals 
vaker het geval is in het burgerlijk recht zijn er meerdere 
aanvliegroutes. 

De eerste mogelijkheid is een beroep op vermindering 
van het huurgenot en aanwezigheid van een gebrek. Op 
grond van artikel 7:204 BW lid 2 is een gebrek een staat of 
eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder 
toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de 
huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij 
het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van 
een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de 
overeenkomst betrekking heeft. De Rechtbank Den Haag 
stelt vast dat uit de parlementaire geschiedenis volgt dat het 
dan niet alleen om de stoffelijke toestand van de gehuurde 
zaak gaat, maar om elke daarop betrekking hebbende 
omstandigheid die het genot beperkt. Ook blijkt volgens 
de Rechtbank uit de parlementaire geschiedenis dat 
een (onvoorziene) overheidsmaatregel als gebrek wordt 
aangemerkt.2 Ook wordt aangegeven dat toerekening 
geen vereiste is. Een verweer van de verhuurder dat hem 

geen blaam treft voor het verminderde huurgenot is dus 
irrelevant.3 Op deze grond werd dan ook een vordering tot 
huurprijsvermindering toegewezen.4

De tweede mogelijkheid betreft artikel 6:258 BW, oftewel 
een beroep op onvoorziene omstandigheden. Belangrijk is 
om daarbij vast te stellen of partijen bij het sluiten van de 
huurovereenkomst rekening hebben gehouden met een 
dergelijke crisis. Zoals niemand de coronacrisis had zien 
aankomen, hadden ook de verhuurder en huurder van een 
party- en congrescentrum de pandemie niet verwacht. 
Net als de café-exploitanten kon de huurder de huurprijs 
niet betalen en verweerde zich met een beroep op artikel 
6:258 BW. Het Hof Amsterdam bevestigde het oordeel van 
de kantonrechter: de coronacrisis kan als een onvoorziene 
omstandigheid worden aangemerkt.5

De hierboven besproken uitspraken zijn slechts een greep 
uit verscheidene verwante uitspraken. Inmiddels kan menig 
horecaondernemer of anderszins getroffen ondernemer 
zich gesterkt voelen door een lijn van rechtspraak waarin 
het verminderde huurgenot als gevolg van de lockdown 
als gebrek in de zin van artikel 7:204 BW wordt aangemerkt 
en de coronacrisis als onvoorziene omstandigheid in de zin 
van artikel 6:258 BW.6 De maatregelen van de overheid 
an sich kunnen immers worden aangemerkt als gebrek en 
veelal zal een vooruitziende blik over een pandemie niet 
verdisconteerd zijn in de huurovereenkomst. Kortom, de 
rechtspraak erkent dat de lasten van de coronacrisis eerlijk 
verdeeld moeten worden onder huurder en verhuurder.7 

Is er een basis voor de avondklok?
Op 16 februari 2021 zullen veel mensen een korte 
periode van blijdschap, verbazing of verontwaardiging 
hebben ervaren toen Rechtbank Den haag in een 
kortgedingprocedure van Stichting Viruswaarheid.nl tegen 
de Staat de vordering van Viruswaarheid toewees.8 De 
Staat had de avondklok gebaseerd op artikel 8 eerste en 
derde lid Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk 
gezag (Wbbbg). Bij konink besluit genaamd Tijdelijke 
regeling ging 23 januari 2021 de avondklok in. Stichting 
Viruswaarheid.nl vorderde de buitenwerkingstelling van 
de Tijdelijke regeling en schraagde haar standpunt met 
het dat de Staat met invoering van de avondklok via de 

Tekst: Marc Boere
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Van 12 tot en met 16 juni zullen we een bezoek brengen aan maar liefst 3 
bestemmingen. We gaan langs bij de zeehonden op Ameland, flaneren op een 

boot in hartje Leeuwarden en biertjes drinken in studentenstad Groningen.

Naast sociale activiteiten zal er ook ruimte zijn voor interessante formele 
activiteiten om je juridische en/of criminologische hart sneller van te laten 

kloppen. Voor een eigen bijdrage van slechts 75 euro halen we met z’n allen het 
echte vakantiegevoel naar Nederland. Dus heb jij zin om je medestudenten beter 
te leren kennen na een jaar online? Meld je dan aan voor de perfecte start van je 

zomervakantie! Zie voor meer informatie je mailbox

DEZE ZOMER NEEMT DE 
THEMIS REISCO JE MEE 

NAAR HET HOGE NOORDEN!



weg van de Wbbbg onrechtmatig handelt. Vereist voor 
toepassing van de Wbbbg is namelijk vereist er sprake is 
van een uitzonderlijke en spoedeisende noodsituatie. 
Volgens Viruswaarheid.nl is aan deze voorwaarde niet 
voldaan, omdat de coronacrisis niet aan te merken is als 
een zodanige noodsituatie. Daarnaast voeren zij aan dat 
de avondklok strijdig is met de eisen van proportionaliteit 
en subsidiariteit bij het beperken van grondrechten.9

Een beoordeling van wat werd beoogd door de 
Wetgever met de Wbbbg en of sprake is van een 
dergelijke noodsituatie werd dus gevraagd van de 
voorzieningenrechter. Voldoende aannemelijk was dat er 
sprake is van situatie die grote zorgen baart en noopt tot 
moeilijke keuzes; aan het bestaan van een pandemie werd 
niet getwijfeld.10  Het is dus aan de Staat om maatregelen te 
treffen, maar de Staat moet bij een vergaande beperking 
van de bewegingsvrijheid zeer zorgvuldig zijn besluiten 
nemen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden 
met gebrek aan democratische legitimatie: de Eerste en 
Tweede Kamer komen niet te pas bij de invoering van de 
avondklok via de Wbbbg. De situatie moet dan wel heel 
spoedeisend zijn. Hier deelde de voorzieningenrechter 
het standpunt van Viruswaarheid.nl: de spoedeisendheid 
ontbrak. Dit werd onderbouwd met het feit dat er vóór de 
invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid 
van een avondklok was gesproken; kennelijk was uitstel 
van invoering van de avondklok nog enige tijd te dulden. 
Bovendien heeft de Afdeling advisering van de Raad van 
State geadviseerd dat de ingeslagen weg niet rijmde met 
de gestelde urgentie. Derhalve ontbrak de grondslag voor 
de avondklok.11 

Op dat moment was de avondklok voor korte duur van 
tafel, voordat de werking van het vonnis werd geschorst. 
Uitspraak in hoger beroep volgde op 26 februari 2021. 
Op 19 februari 2021 is echter het wetsvoorstel Tijdelijke 

wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 
aangenomen door de Eerste Kamer en werd gepubliceerd 
op 22 februari.12 Zodoende kreeg de avondklok een nieuwe 
grondslag. Afgevraagd kan worden of deze nieuwe 
grondslag nodig was: had de voorzieningenrechter gelijk 
of werd zijn beoordeling verworpen door het Hof?

Het Hof stelt vast dat de keuze voor welke maatregelen 
moeten worden getroffen een politieke afweging is en 
dat daarom terughoudendheid moet worden betracht bij 
de beoordeling. Alleen bij een grove fout kan de rechter 
ingrijpen.13 Kortom, de Staat heeft veel vrijheid in het 
treffen van maatregelen en de rechter mag niet buiten zijn 
grenzen van de trias politica treden. Vervolgens beoordeelt 
het Hof of sprake is van buitengewone omstandigheden in 
de zin van de Wbbbg. Dit is echter niet nader gedefinieerd 
in de wet of wetsgeschiedenis. Het Hof grijpt de duur 
van de pandemie, de verwachtingen over het verdere 
verloop van de pandemie, besmettelijkere buitenlandse 
varianten van het virus en adviezen van het OMT aan 
als aanknopingspunten om te bepalen of de keuze voor 
de Wbbbg juist was.14 Dat kennelijk enige ruimte was 
uitstel verwerpt het Hof als reden voor het ontkennen van 
spoedeisendheid, nu deze niet uit de wetsgeschiedenis 
blijkt.15 Ook acht het Hof de maatregel niet in strijd met de 
vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.16 Het Hof 
vernietigde het vonnis van de voorzieningenrechter en de 
oude basis voor de avondklok was dus in ere hersteld. 

De nieuwe grondslag was dus niet noodzakelijk. Wel heeft 
de voorzieningenrechter de mogelijke juridische bezwaren 
tegen de avondklok uitgelicht. Dit is de wetgever niet 
ontgaan en zodoende heeft de avondklok thans een meer 
democratische grondslag verkregen met de Tijdelijke wet 
beperking vertoeven in de openlucht Covid-19. Wellicht 
dat er zodoende meer acceptatie voor de maatregel is. 
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Speciaal voor het lustrum kun je dit jaar een Themistrui bestellen voor € 25,-
Stuur bij interesse een mail naar jhvthemis@law.leidenuniv.nl



Sudoku

Uitleg: 
- op elke horizontale rij komt elk cijfer slechts één keer voor
- in elke verticale kolom komt elk cijfer slechts één keer voor
- in elk rooster elk cijfer komt slechts één keer voor
- cijfers 1 tot en met 9

Antwoorden volgen in de volgende editie

Oplossing uit editie 2
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