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Waarde leden,
Eindelijk is het zover, het vaccin doet zijn werk en de coronacijfers dalen stevig. Per dag zijn er steeds minder besmettingen en liggen er minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat betekent dat er ook meer mogelijk is. Eindelijk
kunnen we elkaar weer fysiek ontmoeten, waarschijnlijk gaan we zelfs een bijna-normale zomer tegemoet. Na nog
een aantal laatste tentamens is het tijd voor wat ontspanning. Tegelijkertijd betekent het inluiden van de zomervakantie dat ook aan ons bestuursjaar een einde komt. Een jaar dat als ‘uniek’ in de boeken gaat.
Gelukkig konden we vorig jaar in de zomer ook genieten van een aantal versoepelingen na de eerste lockdown
in maart 2020. Hierdoor was de barbecue nog fysiek en mochten wij leden en oud-leden ontvangen bij Brasserie
Buitenhuis, waarna er door de stromende regen werd gefietst richting café de Keyzer. Al snel hierna volgden helaas
weer een aantal strengere maatregelen, waardoor het kantoorbezoek aan De Brauw Blackstone Westbroek werd
verplaatst. Tijdens deze nieuwe lockdown hebben we noodgedwongen een aantal online activiteiten georganiseerd, wat gelukkig een manier was om toch nog met elkaar in contact te blijven. Hoewel het natuurlijk gezelliger is
in het echt, hebben we genoten van de lekkere cocktails, de lezingen, de discussies, de q&a, de sollicitatieworkshop,
de pubquiz en de online-spelletjes van de kleine reis. Ik hoop dat iedereen die hierbij aanwezig was het ook heeft
ervaren als een goed alternatief en ondanks de coronamaatregelen heeft genoten of een stukje wijzer is geworden.
Aan het begin van het vierde blok was het na een hoop online activiteiten dan voor het eerst van het jaar 2021 tijd
voor een fysieke activiteit. De eerstejaars honoursstudenten hebben in groepjes van twee een Leidse speurtocht
gedaan, wat extra bijzonder was nu velen van hen nog niet vaak in hun studentenstad zijn geweest. Omdat deze
fysieke activiteit zo goed beviel, was het aan ons om meer fysieke activiteiten te organiseren. Aan het begin van het
vierde blok waren de coronamaatregelen echter nog streng. Er was maar één ding mogelijk in iets grotere groepen:
sporten mocht in groepen met personen onder de 27 jaar. Een nieuwe activiteit was ontstaan, de Themisbeachvolleybal. Na eerst met de leden een bal te hebben geslagen in het zonnetje was het de beurt aan de alumni om
punten te scoren in het zand.
Na deze fysieke activiteiten werd er rap versoepeld, er was steeds meer mogelijk en dat is ook voor JHV Themis erg
goed nieuws. Zo mag de grote reis doorgaan, worden lezingen gehouden in het KOG en mag er buiten én binnen
worden geborreld. We kunnen hier gelukkig nog net van genieten voordat de zomervakantie begint, want na de
zomervakantie is het tijd voor het volgende bestuur om het succes van JHV Themis voort te zetten. Waarbij onze honours-studievereniging hopelijk nog veel mooie, gezellige, leerzame en niet te vergeten: ook sportieve activiteiten
mag organiseren.
Ik zie de toekomst rooskleurig in, elk jaar wordt er door elk bestuur weer een steentje bijgedragen en dit zie ik niet snel
veranderen. De banden met andere studieverenigingen worden elk jaar sterker, de alumni blijven niet zonder reden
betrokken en met elk nieuw bestuur worden er weer nieuwe tradities geboren.
Ik wil bij dezen graag het vijfde bestuur bedanken voor de fijne samenwerking, het vierde bestuur bedanken voor de
begeleiding en de leden en alumni bedanken voor de gezelligheid en inspiratie. Tot slot wens ik het zesde bestuur
van JHV Themis heel veel plezier en succes. Tot bij de volgende activiteit!
Met hartelijke groet,
Tamara Boshuis
Voorzitter der JHV Themis
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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 lezers,
Het einde van dit collegejaar is dan echt nabij; de meeste tentamens zijn achter de rug, de boeken mogen de kast
weer in en we hoeven Zoom voorlopig (en hopelijk voorgoed) niet te openen. Ook komt het lustrumjaar van JHV
Themis al snel tot een einde. JHV Themis heeft een vrij kort bestaan van slechts vijf jaar. In die korte tijd heeft JHV Themis echter veel moois gebracht; denk aan de jaarlijks terugkomende bootjes, reizen, kantoorbezoeken en natuurlijk
borrels.
Dat het een moeilijk jaar is geweest kunnen we denk ik allemaal wel beamen. Zo hebben we enkele van de eerdergenoemde activiteiten spijtig genoeg moeten missen. Dat betekent niet dat het huidige bestuur heeft stilgezeten.
Integendeel. De nieuwsbrieven stonden vol met verschillende activiteiten. Ook dit jaar kunnen we dus terugblikken
op gezellige en leerzame momenten, al dan niet online.
Alhoewel fysieke activiteiten natuurlijk de voorkeur hebben van de meesten, doet het online-karakter niet af aan
het sociale aspect van de vereniging. Dit doet mij denken aan een Design Thinking training rondom het verbeteren
van de begeleiding binnen het Honours College, waar ik enkele maanden geleden aan heb deelgenomen. Daarbij
merkte een Honours student van een andere faculteit op dat hij de binding tussen Honours studenten miste. Toen ik
de vraag kreeg of ik mij daar ook in kan vinden, kon ik dat gelukkig ontkennend beantwoorden. Wij hebben immers
JHV Themis, ook in een jaar zonder fysieke activiteiten. Wat dus voor ons wellicht vanzelfsprekend is, is voor anderen
een gemis.
Nu vooruitblikkend: het komend collegejaar mag ik het stokje van Tamara overnemen. Ik kijk ernaar uit om samen
met het zesde bestuur al het moois wat de voorgaande besturen hebben neergezet, voort te zetten (op onze eigen
manier).
‘In het nieuwe collegejaar 2021-2022 zien we elkaar weer op de faculteit’, luidt het onderwerp van de mail die we
recentelijk hebben ontvangen van de universiteit. Het bericht waar we allemaal geduldig op hebben gewacht. Het
komend jaar belooft veel goeds, lieve leden. Ik wil dan ook met deze positiviteit eindigen. Ik hoop jullie in het nieuwe
collegejaar allemaal fysiek te zien. Voor nu, geniet van jullie welverdiende zomer!
Met vriendelijke groet,
Fatma Gül Serim
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Even voorstellen...
Bestuur 2021/2022
Wat is je naam?		
Fatma Gül Serim
Functie? 		Voorzitter
Hoe oud ben je?		
19 jaar
Welke studie doe je?
Rechtsgeleerdheid
In welk jaar zit je?		
Tweede jaar
Commissie?		
Reiscommissie 20-21
Actief andere vereniging? Studiereiscommissie 20-21 bij J.F.V. Grotius
Guilty Pleasure?
Veel te veel tijd besteden op TikTok
Quote?			
Zie editie 2 voor een leuke quote ;)

Hoi allemaal, Ik heb mij al eerder voorgesteld, toen nog
als penningsmeester van de Reiscommissie. Dit keer stel
ik me graag aan jullie voor als voorzitter van het zesde
bestuur van JHV Themis! Ik rond op dit moment mijn
tweede jaar van de studie Rechtsgeleerdheid af en heb
dus ook een jaar bij HC Law en JHV Themis achter de
rug. Dat beviel mij zo goed dat het naar meer smaakte!
Ik kijk er nu dan ook naar uit om me aankomend collegejaar volledig in te zetten voor JHV Themis, natuurlijk
samen met de andere bestuursleden.
De functie van voorzitter is achteraf gezien een erg voor
de hand liggende keuze geweest voor mij. Ik vond het
echter eerst vrij moeilijk om een voorkeur op te geven bij
mijn sollicitatie; ik zag immers van alle functies het leuke
in en het liefst deed ik ze allemaal. Als voorzitter zal ik nu
bij alle functies betrokken zijn, wat dus ideaal is voor mij!
Als ik niet bezig ben met mijn studie, ben ik een klant aan
het helpen met het vinden van de perfecte jeans bij mijn
bijbaantje. In mijn vrije tijd houd ik van de combinatie
van gezellige mensen en lekker eten, of dat nou thuis
is, op een terras of in een park. Waarschijnlijk ben ik dan
ook iets te competitief een spel aan het spelen, zoals
bijvoorbeeld 30 Seconds.
Alhoewel deze ontmoeting nu eenzijdig plaatsvindt,
hoop ik dat daar volgend collegejaar verandering in
komt en ik jullie dan ook kan ontmoeten en leren kennen
(in levenden lijve)!
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Naam 		
Mariska Geluk
Leeftijd 		
21
Functie 		
Secretaris
Studie 		
Criminologie
Jaar 		
Tweede jaar
Andere ver.?
SSR
Guilty pleasures Favoriet op dit moment is om drankspelletjes te doen foute
		
tv-programma’s. Dus elk drinken als iemand van EOTB weer
		
vraagt wat iemands type is.
Quote 		
We kregen nog de complimenten van de buurt over
		ons gezang

Aangenaam! Ik ben Mariska Geluk en heb komend jaar de functie van
secretaris. Ik ben 21 jaar en kom uit Heerhugowaard. Ik woon nu in Leiden
en studeer Criminologie. Ik ben (hopelijk) nu bijna klaar met mijn tweede
jaar. Naast mijn studie werk ik ook bij het restaurant Scarlatti. Ook ben ik
elke week te vinden met mijn dispuut, het L.D.G. Soixante-neuf, op de dinsdagborrel op SSR.
Mijn functie dit jaar is om de orde te bewaren en de vergaderingen te notuleren. Tijdens vergaderingen typ ik dus
mee met wat er wordt gezegd. Dit zorgt ervoor dat het staat genotuleerd wat we hebben besproken en afgesproken. Daarnaast zal ik mij dit jaar ook bezighouden met de ledenmail. Met deze mail breng ik alle leden op de
hoogte van de nieuwtjes, activiteiten en andere ontwikkelingen.
Naast mijn eigen functie vind ik het heel leuk om mij een jaar lang met vier anderen in te kunnen zetten voor de leden van Themis. We zitten momenteel al flink te brainstormen over alle leuke activiteiten die wij voor jullie, de leden,
kunnen organiseren.
Ik kijk er naar uit om jullie op de volgende activiteiten te ontmoeten en samen gaan we er een heel mooi jaar van
maken.

Naam:
Functie:
Leeftijd:
Studie: 		
Jaar: 		
Guilty pleasures:
Quote: 		

Nick Buijze
Bestuurslid Extern & Vicevoorzitter
21
International Business Law en Fiscaal Recht
Tweede jaar
Carnavalsmuziek
“long term over short term”

Momenteel ben ik tweedejaarsstudent International Business Law en ben ik
lid van de fotocommissie bij JHV Themis. Volgend jaar begin ik met de bachelor Fiscaal Recht en mag ik de functie Bestuurslid Extern en vicevoorzitter
bij JHV Themis vervullen. In mijn vrije tijd, alhoewel ik daar steeds minder van
heb, houd ik me geregeld uren bezig met taalverwerving. Het is mijn ultieme
doel om (het liefst al tegen het einde van dit jaar) vloeiend Frans te kunnen spreken. Boeken van Victor Hugo zijn daarbij momenteel mijn favoriete
hulpmiddel! Daarnaast houd ik erg van sporten, iedere week ben ik wel te
vinden in de sportschool. Verder is het mijn bedoeling om het tennis na een
lange tijd weer op te pakken.
Als bestuurslid extern ga ik mij deze zomer vooral bezighouden met sponsorwerving. Het is mijn taak om advocatenkantoren en andere potentiële toekomstige werkgevers van onze leden te benaderen en de activiteiten die
daaruit voortvloeien te organiseren. Het leukste aan mijn functie binnen het bestuur is voor mij dan ook het contact
met de advocatenkantoren, omdat dit mij de mogelijkheid biedt om even uit de studieboeken te kruipen en kennis
te maken met de praktijk! Dit jaar, nu corona steeds meer onder controle is, hoop ik dat het bestuur de leden een
groot scala aan fysieke activiteiten kan aanbieden.
Wat ik vooral leuk vind aan Themis is dat erg formele activiteiten zoals kantoorbezoeken worden afgewisseld met
informele, gezellige activiteiten zoals de BBQ en borrels. Ik kan niet wachten om als bestuurslid hieraan te mogen
bijdragen!
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Even voorstellen... Bestuur 2021/2022

Naam: 		
Functie: 		
Leeftijd: 		
Studie: 		
Jaar: 		
Guilty Pleasure:
		
Quotes: 		

Juliëtta Alibrandi
Bestuurslid intern, what else?
20 jaar
Rechtsgeleerdheid
2e jaar
Op de bank ploffen met gossip girl aan en
een bak Ben & Jerry ijs in mijn hand.
“niks is too much als je het maar kan rocken”.

HI! Mijn naam is Juliëtta Alibrandi en ik zal aankomend studiejaar bestuurslid intern zijn. Ik ben 20 jaar oud en zit in mijn tweede jaar van de studie
Rechtsgeleerdheid. Ik, mijn temperament en mijn kookliefde komen uit het
heerlijke Sicilië.
Ik kijk er enorm naar uit om samen met alle leden na dit ‘coronajaar’, er
weer een jaar als vanouds van te maken. Als bestuurslid intern van JHV Themis zal ik mijn uiterste best gaan doen om dit te realiseren. Ik zal borrels,
etentjes en nog veel meer gezellige bijeenkomsten voor jullie (en mijzelf)
gaan organiseren.
Het leukste aan JHV Themis vind ik de mix van het leerzame en het sociale
en daarbij het laagdrempelige karakter van de studieverenging zelf. Om
deze reden sta ik open voor tips en ideeën van de leden zelf en neem ik jullie input ter harte. Benieuwd naar het
nieuwe bestuur? Kom dan vooral langs bij het eerste etentje dat wij zullen organiseren, namelijk de barbecue op 25
juni. Ik zie jullie daar graag, om jullie te leren kennen en lekker met jullie te babbelen. Hier alvast een klein voorproefje
van wat ik allemaal leuk vind. Met de nadruk op voorproefje, want ik vind nogal veel leuk. Gitaarspelen, surfen, talen
leren, hockeyen, koken en ga zo maar door. Op de momenten dat ik niet te vinden ben bij een van mij hobby’s of
op de faculteit, sta ik te dansen op een festival en te genieten van het zonnetje.
Kortom, aankomend jaar gaat een onvergetelijk jaar worden. Want laten we eerlijk zijn, wie is daar nu niet aan toe?

Naam: 			Lara Kalkman
Functie: 		Penningmeester
Leeftijd: 			20
Studie: 			Criminologie
Jaar: 			2
Commissie: 		
Geen bij Themis
Andere verenigingen:
Corpus Delicti en de Blauwe Schuit
Guilty pleasures: 		
Twilight kijken en Stupid van Tess luisteren
			
(en kei hard mee zingen)
Quote: 			
“ik vind het jammer dat hij op is
			
* sad face *, zullen we nieuwe bestellen?”

Lieve leden, mijn naam is Lara en volgend collegejaar mag ik de functie
van penningmeester binnen het bestuur van Themis vervullen. Ik zal verantwoordelijk zijn voor de financiën van de vereniging. Ik ben graag bezig met
cijfertjes en vind puzzelen leuk om te doen, dus daarom kijk ik er erg naar uit
om dit het aankomende jaar in naam van de vereniging te mogen doen!
In mijn eerste jaar ben ik vanuit het prachtige Brabant naar Leiden verhuisd, waar ik me, nu ik ben gaan samenwonen met mijn vriend, ondertussen ook helemaal thuis voel. Themis heeft een leuke en interessante groep leden en
daardoor zijn er veel mogelijkheden voor toffe werkbezoeken.
Ik kijk er erg naar uit om me aankomend jaar in te mogen zetten om leuke activiteiten voor de leden te organiseren
en daarbij ook meer criminologisch relevante werkbezoeken op de planning te zetten. Naast hard studeren doe ik
commissiewerk bij Corpus Delicti, de studievereniging van criminologie. Ook zeil (en borrel) ik bij de Blauwe Schuit. Ik
heb erg veel zin om me een jaar lang in te mogen zetten voor de vereniging en haar leden en om na anderhalf jaar
online contact te hebben samen met de leden weer fysiek van activiteiten te genieten!
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Eigenaar of eigen aard?
Introductie
Wie het nieuws volgt, zag de afgelopen tijd vaak items
verschijnen over zogenaamde
non-fungible tokens (NFT’s). Dit zijn kortweg uniek
gegenereerde en in een blockchain geregistreerde
bestanden, meestal gaat het hierbij om kunstwerken.
Zij vertegenwoordigen soms grote vermogenswaarden.
Opvallend is dat niet zelden beweerd wordt, dat de
bezitter van een NFT eigenaar is.2 Dergelijke aannames
hebben vrij vergaande implicaties. NFT’s zouden dan
namelijk zaken in de zin van artikel 3:2 BW zijn en
zouden bij verlies gerevindiceerd kunnen worden op
grond van artikel 5:2 BW. Hoewel het hier vermoedelijk
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steeds gaat om gewenning aan ‘eigendom’ in het
spraakgebruik als meest omvattende term voor alle
vormen van toebehoren, is het zeker waardevol om de
juridische positie van digitale activa te kennen. In deze
bijdrage bespreek ik de goederenrechtelijke kwalificatie
en terugvorderingsmogelijkheden van digitale activa.
Daarvoor behandel ik het Nederlandse privaatrecht,
kortheidshalve komen Europeesrechtelijk gekleurde
thema’s als databankrechten en persoonsgegevens
niet aan bod.

Julius Stouthart 1
Digitale activa
Alvorens toe te komen aan juridische kwalificatie volgt
eerst toelichting op de begrippen die worden gebruikt.
Het verzamelbegrip ‘digitale activa’ is afkomstig van
jurist en informaticus Tjong Tjin Tai, het omvat ‘data’ en
‘digitale objecten’.3 Data bestaan uit informatie, die
gedigitaliseerd is als bestand. Hier wordt dus niet een
breed begrip van data aangehouden, maar een begrip
dat is geënt op functionaliteit voor de (eind)gebruiker. 4
Men denke bijvoorbeeld aan software. De informatie
waaruit data zijn opgebouwd, zijn de ‘bits en bytes’.5
Onder digitale objecten worden verstaan de objecten
die mede bestaan uit data, maar voor hun functioneren
afhankelijk zijn van een digitale infrastructuur. Die
infrastructuur bestaat uit een derde (of derden) die
toeziet op het beheer van de objecten, meestal
krachtens een contractuele relatie. Domeinnamen
zijn bijvoorbeeld digitale objecten, met de Stichting
Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) als
beheerder. Cryptovaluta vallen ook onder de digitale
objecten, waarbij de beherende derden in een
meerpartijenovereenkomst tot elkaar staan.6
Vanuit deze terminologie kan echter nog niet de
stap gezet worden naar juridische kwalificatie. Een
object met feitelijke eigenschappen is namelijk niet
vanzelfsprekend een rechtsobject, hiervoor bestaan
aanvullende vereisten.7 Een van de belangrijkste eisen
is dat digitale activa zaken dan wel (objecten van)
rechten zijn.8 Ook moeten zij feitelijk beheersbaar zijn;
met de hiervoor gegeven definities van digitale activa
is dit goed mogelijk.9 Tot slot wordt exclusiviteit wel
als eis genoemd om als rechtsobject beschouwd te
worden. De mogelijkheid om data te kopiëren staat aan
juridische kwalificatie vooralsnog niet in de weg.10
Zaak of vermogensrecht: wat zijn digitale activa nu
goederenrechtelijk gezien?
Artikel 3:2 BW bepaalt dat zaken voor menselijke
beheersing vatbaar en stoffelijk moeten zijn. Voor
digitale informatie kan nog verdedigd worden
dat zij hoofdzakelijk stoffelijk is, althans de fysieke
gemagnetiseerde deeltjes waaruit zij bestaat.11
Informatie is echter niet voor menselijke beheersing
vatbaar.12 Data daarentegen zijn wel beheersbaar,
maar onstoffelijk.13 Zij zijn geïnterpreteerde informatie.
Omdat digitale objecten niet zelfstandig kunnen
bestaan zonder een contractuele relatie - men denke
alleen al aan het recht op toegang tot de objecten - zijn

zij ook geen zaken. Iets kan niet een zaak en een recht
tegelijkertijd zijn.14
Digitale activa zijn mijns inziens beter te benaderen als
(objecten van) vermogensrechten. Artikel 3:6 BW vereist
dat sprake is van een ‘recht’ en dat bovendien voldaan
is aan één van de in dat artikel genoemde alternatieve
criteria. Als uitgangspunt neem ik hier het criterium
van overdraagbaarheid. Het moge duidelijk zijn dat
overdracht van digitale activa momenteel behoort tot
de dagelijkse bezigheden in het economisch verkeer,
eventueel na toestemming van de beheerder.15 De
overdraagbaarheid van digitale activa is echter ook
nog afhankelijk van het type vermogensrecht waarover
men spreekt. Zo zijn relatieve vorderingsrechten uit
een overeenkomst overdraagbaar op grond van
artikel 3:83 lid 1 BW. Vermogensrechten sui generis,
rechten van eigen aard, zijn ingevolge artikel 3:83 lid
3 BW slechts overdraagbaar wanneer de wet zulks
bepaalt. Een uitzondering op deze codificatie van de
goederenrechtelijke numerus clausus zou voor deze
laatste rechten wel mogelijk zijn, indien zij aansluiten
bij wel in de wet geregelde gevallen van overdracht.
Het betreft hier een analogische toepassing van de
rechtsregel uit het arrest Quint/ Te Poel.16
Bij de vraag of sprake is van een ‘recht’ moet worden
bedacht, dat vermogensrechten rechten van een
persoon op een object zijn.17 Het moet tevens gaan om
een uit het objectieve recht stammend subjectief recht,
dat tot iemands vermogen behoort.18 Het is twijfelachtig
of data in alle gevallen zelfstandig aan deze eisen
kunnen voldoen. Om dit te verduidelijken neem ik
software als voorbeeld. Betoogd kan worden dat het
vermogensrecht op software bestaat uit een verweer
jegens de intellectueel eigendomsgerechtigde, voor
zover diens rechten uitgeput zijn na de eerste verkoop.19
Vermogensrechten op data zouden in dit geval slechts
kunnen bestaan bij de gratie van een intellectueel
eigendomsrecht van een ander op hetzelfde object. Of
men dit een vermogensrecht sui generis kan noemen,
hangt af van hoe extensief men de numerus clausus
interpreteert.20 Zodanige kwalificatie van data staat
mijns inziens nog onvoldoende vast.
Digitale objecten zijn afhankelijk van een contractuele
verhouding, dit maakt dat eerder van een ‘recht’ in de zin
van artikel 3:6 BW gesproken kan worden. Overdraagbare
virtuele spelobjecten kunnen bijvoorbeeld onderwerp
van een relatief vermogensrecht zijn.21 Bitcoins zijn een
voorbeeld van digitale objecten waarbij het ‘recht’
en het object vereenzelvigd worden. Zijzelf kunnen als
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domeinnamen bijvoorbeeld inmiddels te kwalificeren als
absolute vermogensrechten sui generis, de verhouding
tussen bezitter en beheerder beoogt hier meer te zijn dan
alleen contractueel.26

vorderingen aan toonder in de zin van artikel 3:93 BW
gezien worden, met de private key als ‘toonderpapier’.22
NFT-registratie op het Ethereumnetwerk werkt niet
fundamenteel anders, ook NFT’s hebben bijvoorbeeld
private keys. Verkrijging van een NFT berust daarnaast op
uitvoering van een smart contract, hetgeen vermoedelijk
een tijdelijk vorderingsrecht oplevert.23 Geconcludeerd
kan worden dat sommige digitale objecten (onderwerp
van) vermogensrechten zijn.
Terugvordering
Nu digitale activa geen zaken blijken te zijn, kunnen
zij ook niet ex artikel 5:2 BW gerevindiceerd worden.
Analogische toepassing van eigendomsbepalingen
wordt in de literatuur en jurisprudentie soms omarmd,
maar is welbeschouwd weinig zinvol.24
Terugvordering van digitale activa die kwalificeren als
vermogensrechten, kan naar huidig recht bewerkstelligd
worden met het verbintenissenrecht. Betreft het een relatief
vorderingsrecht, dan is het slechts jegens de wederpartij in
te roepen.25 Wanneer het om absolute vermogensrechten
gaat, dan zijn enkele vorderingen uit onrechtmatige
daad denkbaar als terugvorderingsbevoegdheid. Bij het
aannemen van absolute vermogensrechten stuit men
opnieuw op de numerus clausus, maar kwalificatie is niet
uitgesloten in het geval van digitale objecten. Zo zijn

Het goederenrecht geeft rechthebbenden van
absolute vermogensrechten sui generis geen wettelijke
terugvorderingsbevoegdheden. Met vorderingen ex
artikel 6:162 BW kan men echter in een vergelijkbare
positie komen, in principe komen alle drie de
categorieën in aanmerking. Een inbreuk op een absoluut
vermogensrecht kan bijvoorbeeld onrechtmatig zijn.
Verliest de bezitter zijn activa omdat een ander in strijd
met artikel 138ab Sr computervredebreuk pleegt, dan
is sprake van strijd met een wettelijke plicht. Voor deze
categorie is enige goederenrechtelijke kwalificatie
trouwens niet nodig.27 Betoogd wordt tot slot, dat zich een
op revindicatie lijkende vordering voor digitale activa kan
ontwikkelen aan de hand van de betamelijkheidsnorm.28
In gevallen waarin onrechtmatig gehandeld wordt, kan
schadevergoeding aan de hand van artikel 6:103 BW in
natura plaatsvinden. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat de
overtreder onrechtmatig gemaakte kopieën zal moeten
verwijderen.29
Samenvattend laat de huidige stand van het recht wel
toe dat sommige digitale activa goederenrechtelijk
gekwalificeerd worden -en dan met name digitale
objecten- maar er valt niet in algemene zin aan te geven
wanneer precies sprake is van een vermogensrecht of niet.
De kwalificatievraag blijft daarom aanzienlijk casuïstisch.
Om die reden is het wenselijk dat de wetgever zich over
deze materie buigt. Hij kan immers een omschrijving van
vermogensrechten sui generis op digitale activa geven
en terugvorderingsbevoegdheden met derdenwerking
in het leven roepen. Tot die tijd kan de bezitter van een
NFT zich beter niet te rijk rekenen, maar eigenaar wordt
hij toch niet.
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Interview

Tekst: Francine Fetter

Jip Stam
Naam: Jip Stam
Leeftijd: ???
Studie: Politicologie
Favoriete artiest: ???
Favoriete film: ???
Guilty pleasure: ???
Jip: “Om gelijk maar ergens mee te beginnen, encyclopedie
van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie zijn twee
verschillende afdelingen. Het wordt vaak op één hoop
gegooid, omdat ze een master delen. Beide zitten in elkaars
vaarwater. Een encyclopedist fungeert als een brug tussen
de filosofische denkbeelden en het positieve recht. Daarbij
vertrekt de encyclopedist van het positieve recht en probeert
dat vanuit verschillende perspectieven, waaronder de
filosofie, te verklaren. Wat dat betreft is een encyclopedist
meer interdisciplinair en probeert het positieve recht te
ontstijgen en de grondslagen van het rechtssysteem als
geheel te onderzoeken.”
Waar gaat je onderzoek nu over?
“Mijn
onderzoek
gaat
over
de
bijzondere
verantwoordelijkheid van parlementariërs in het licht van de
vrijheid van meningsuiting. In het kader van artikel 137c en
137d Wetboek van Strafrecht komt het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens in beeld via artikel 10 EVRM (vrijheid
van meningsuiting). Ondanks dat het EHRM een brede
appreciatiemarge hanteert, oriënteert de Hoge Raad
zich in zaken aangaande ‘hate speech’ naar het EVRM.
De centrale aanleiding voor mijn studie is dat daarin twee
verschillende pendanten, die met elkaar in strijd kunnen
komen, zijn ontstaan in de jurisprudentie. De Wilders-zaak
zou daarin opheldering kunnen geven.”
Waarom heb je voor dat onderwerp gekozen?
“Ik heb er deels wel en deels niet zelf voor gekozen. Ik
ben ermee begonnen omdat professor Ellian mij heeft
gevraagd, naar aanleiding van mijn scriptie. Door mijn
scriptieonderwerp, namelijk de weerbare democratie,
zat ik al goed in de materie. Daarnaast heb ik als studentassistent van Ellian geassisteerd bij het deskundigenadvies
voor het hoger beroep in de zaak Wilders. Ik ben eigenlijk in
drie stappen erin gerold: eerst eigen interesse, daarna mijn
masterscriptie en toen als weerklank daarvan ben ik studentassistent geworden.”
Betrap je jezelf soms op vooringenomenheid bij jouw
onderzoek? Hoe gaat de afdeling daarmee om?
“Rechtswetenschappers
kunnen
niet
zoals
natuurwetenschappers hun uitkomsten testen in de
werkelijkheid. Het recht is een voortbrengsel van de
menselijke geest. Daarbij kun je meer vatbaar zijn voor
het verweven van je persoonlijke standpunten. Dan moet
je even een stapje terug doen om zo objectief mogelijk
te blijven. In gesprekken met collega’s realiseer je wat je
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eigen standpunt is en of jouw onderzoek de toets van ‘peer
review’ kan doorstaan. Dit onderzoek doe ik niet omdat ik
vanuit mijn juridische en politicologische capaciteiten meen
dat het huidige recht volmaakt is. Ik kijk er met een kritische
blik door een theoretische bril naar.”
Heb jij veel contact met onderzoekers of collega’s van
andere afdelingen of andere universiteiten?
“Wanneer je genoeg weet over het gekozen onderwerp,
kun je met andere in gesprek gaan over het onderwerp,
bijvoorbeeld met strafrechtjuristen, staatsrechtjuristen en
politicologen. Op dat gebied wil ik komend jaar uitbreiden.”
Waar heb jij je erg op verheugt of verheug jij je erg op?
“Een voorrecht aan het doen van mijn baan is dat je betaald
wordt en in de gelegenheid wordt gesteld om onderzoek
te doen. Je wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om
zeer zelfstandig onderzoek te doen. Dat gaat wel gepaard

met veel verantwoordelijkheid. Tijdens je studie leer je ook
al omgaan met verantwoordelijkheid, maar ben je vooral
bezig met kleinere opdrachten. Ik herinner dat ik het jammer
vond dat mijn masterscriptie al was afgerond en ik er niet
verder mee kon.”
“De vrijheid in het voorbereiden van het onderwijs vond
ik ook erg leuk. Het onderwijs moet natuurlijk in lijn zijn
met het programma en de kwalitatieve eis, maar je hebt
desondanks tamelijk veel ruimte voor inhoudelijke invulling
en vormgeving.”
Is er iets waar jij je minder op verheugt of tegenop ziet?
“Het enige wat ik vervelend vind is het opvragen van stukken
uit het Wildersproces. Ook wanneer de auteur daarvan
toestemming heeft gegeven, duurt het soms erg lang
voordat je het stuk daadwerkelijk in handen hebt. Maar voor
het overige zijn alle bronnen erg makkelijk te vinden. Van

anderen die al gepromoveerd zijn hoor je dat het eerste en
het laatste jaar het zwaarste zijn.”
Overweeg je om verder te gaan na jouw proefschrift? Wil je
in de academische wereld blijven of de praktijk in?
“Mijn gevoel zegt mij om praktijkervaring op te doen. Ik
denk er nu aan om mijn opgedane kennis in te zetten
bij de beoordeling van wetgeving. Bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken bestaat een team genaamd
‘Constitutionele zaken en wetgeving’, die vanuit de
grondslagen en het kader van de Grondwet kijken naar
wetgeving, verdragen en het functioneren daarvan. Ook
het OM, de Hoge Raad of Afdeling Advisering van de Raad
van State interesseren mij. Daar kan ik in zekere zin mijn
onderzoek voortzetten.”
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Een prijs per persoon: uit den boze of toch acceptabel?
Als u ooit online vliegtickets heeft gekocht, bent u er
ongetwijfeld mee bekend: vliegvaartmaatschappijen die
om de haverklap ticketprijzen aanpassen. Waarschijnlijk
bent u ook op de hoogte van de vuistregel ‘boek zo
vroeg mogelijk van tevoren’. Hoewel het waar is dat
vliegvaartmaatschappijen prijzen significant verhogen
naar mate de consument later boekt, is dit niet de enige
manier waarop zij hun omzet proberen te optimaliseren.
Zo worden prijzen vaak aangepast op basis van de dag
van de week, het tijdstip op de dag, en op basis van hoe
vaak u de website al heeft bezocht. Dit fenomeen wordt
dynamic pricing genoemd. Het is een prijsstrategie waarbij
prijzen variëren op basis van veranderingen in vraag en
aanbod, zonder onderscheid te maken tussen specifieke
consumenten(groepen). Deze strategie is gangbaar
bij online-verkopers, en in het geval van bijvoorbeeld
vliegtickets en vakantiewoningen zelfs maatschappelijk
aanvaard.1 Maar wat als er bij dynamic pricing nu wél
onderscheid wordt gemaakt tussen consumenten, op basis
van groepskenmerken of zelfs individuele kenmerken?
Stelt u zich het volgende voor: de prijs die u voor een ticket
betaalt, heeft de maatschappij bepaald op basis van uw
inkomen, uw geslacht, uw leeftijd, uw vorige aankopen, naar
welke websites u de afgelopen dagen heeft gekeken, hoe
snel u scrolt, de browser die u gebruikt, enzovoort. Zo zijn er
wel duizenden factoren die uw betalingsbereidheid kunnen
voorspellen. Deze prijsstrategie wordt in de literatuur ook wel
aangeduid als personalised pricing, oftewel prijsdiscriminatie.
Het personaliseren van prijzen gebeurt tegenwoordig veel op
het internet. Elke dag wordt persoonlijke informatie aan de
hand van cookies door vele honderden websites verzameld.
Met behulp van deze informatie meet een computeralgoritme
een persoonlijk profiel aan, en doet op basis hiervan een
voorspelling over wat de klant maximaal wil betalen. Een
webshop die deze prijsstrategie succesvol gebruikt, zal zijn
omzet sterk zien toenemen.
Het lijkt erop dat gepersonaliseerde prijzen in de Verenigde
Staten al vaste voet aan de grond heeft gekregen. Op veel
webshops en apps wordt al volop geëxperimenteerd met
gepersonaliseerde prijzen. Zo kwam The Wall Street Journal
(WSJ) in 2012 erachter dat de prijzen van de webwinkel van
Staples werd aangepast op basis van de locatie. De site
traceerde het IP-adres van de klant en bood afhankelijk van
de afstand tot de concurrent een hogere of lagere prijs.2 The
WSJ simuleerde bezoeken aan Staples.com vanuit meer dan
42.000 Amerikaanse postcodes. Van consumenten met een
postcode waarvan het centrum verder dan 20 mijl van een
concurrent was, zag 67% een hogere prijs in de test.
Innovaties op het gebied van artificial intelligence en machine
learning hebben ertoe geleid dat algoritmes tegenwoordig
meer dan capabel zijn om op basis van data een persoonlijke
prijs voor consumenten te vormen. In Amerika zien we al
waartoe bedrijven in staat zijn om persoonlijke informatie te
gebruiken voor een individuele prijs. Het is dan ook niet zozeer
de vraag óf bedrijven personalised pricing gaan gebruiken,
maar eerder wanneer.
Dit artikel gaat in op de ethische en juridische problemen die
met personalised pricing gaan. Vanuit ethisch perspectief is
er gekeken naar prijsdiscriminatie, eerlijkheidsperceptie en de
moraliteit van gepersonaliseerde prijzen. Ook behandelen we
of het beschermen van consumenten vanuit maatschappelijk
oogpunt wenselijk is. Daarbij kijken we vanuit juridisch
perspectief naar huidige antidiscriminatiewetgeving en of
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dit toereikend is voor personalised pricing. Tot slot wordt het
mededingingsrecht meegenomen in de analyse personalised
pricing.
Hiervoor hebben we naast een literatuurstudie ook een
empirisch onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van een
vragenlijst hebben we een groep consumenten bevraagd, die
in het dagelijks leven in aanraking komt met gepersonaliseerde
prijszetting.3 De resultaten van het onderzoek zijn met name
bedoeld als aanvulling op de inzichten uit de literatuur van
personalised pricing.
Juridisch kader
Prijsdiscriminatie in het kader van personalised pricing kan
juridisch vanuit twee perspectieven worden belicht.4 In de
eerste plaats bestaat er universeel gemeenschappelijke
antidiscriminatiewetgeving, wat de fundamentele rechten
in het algemeen betreft. Daarnaast bestaat er binnen de
Europese Unie ook meer specifieke regelgeving, gerelateerd
aan de werking van de interne markt. Vanuit de algehele
juridische inval, staat hier de vraag centraal of de status quo
enige discrepanties vertoont in verhouding tot de ethische
benadering van (prijs-)discriminatie.
Er gelden diverse bronnen van anti-discriminatiewetgeving,
zowel op nationaal als internationaal niveau. In Nederland
ligt het discriminatieverbod vastgelegd in het eerste artikel
van de Grondwet. Het is echter niet aan de rechter om de
geldigheid van bestaande formele wetten, bijvoorbeeld uit
het mededingingsrecht, te toetsen aan dit grondwettelijke
discriminatieverbod.5 In 1994 is tevens de Algemene Wet
Gelijke Behandeling ingevoerd, om bescherming tegen
discriminatie nationaal verder te concretiseren. Internationale
verdragen richten zich met name tot publieke autoriteiten.

Zo is een vergelijkbaar discriminatieverbod verwerkt in artikel
26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten (IVBPR) en in artikel 14 jo. protocol 12 bij het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie (hierna: Handvest) verwoordt het verbod als
“iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras,
kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal,
godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden,
het behoren tot een nationale minderheid, vermogen,
geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid”.
Tegenover wie wordt dit gehandhaafd, en waar past
personalised pricing in deze context? Hierin ligt de juridische
crux: het tal van internationale verdragen, constitutionele
normen
en
overkoepelende
wetgevingsinstrumenten
verzekert de bescherming van gelijkheid in de verticale
relatie tussen overheid en burger, maar laat nog substantiële
ruimte in de horizontale relatie tussen burger en burger (lees:
tussen bedrijf en consument). Dit blijkt tevens uit de lijst van
discriminatoire gronden voor bedrijven, die aanzienlijk korter is
dan die uit artikel 21 van het Handvest.6 Het Hof van Justitie
van de Europese Unie bepaalde in de zaak Egenberger v.
Evangelisches Werk eV dat artikel 21 op zichzelf volstaat, niet
hoeft te worden verduidelijkt door Unierecht of nationaal
recht en inroepbaar is in een particuliere verhouding.7 Hoewel
deze zaak betrekking had op arbeidsrecht, laat het Hof nog
in het midden of dit van gelijke toepassing is op het gebied
van prijszetting door bedrijven. De stagnatie van dit juridisch
twistpunt hangt nauw samen met de ingrijpende gevolgen
die concrete verandering met zich mee zouden brengen, en
deze mogelijkheid is bedrijven vanzelfsprekend niet ontgaan.
De hoofdvraag blijft daarom of de horizontale werking van het
discriminatieverbod daadwerkelijk zo ver strekt als personalised
pricing, maar vooralsnog lijkt het antwoord hierop ontkennend
te zijn.
Ethische overwegingen
De vraag rijst in hoeverre de consument zich gediscrimineerd
voelt door gepersonaliseerde prijszetting en op welke vlakken
de consument zich wél en niet gediscrimineerd voelt door
gepersonaliseerde prijzen.
De mening van de consument over prijsdiscriminatie krijgt
veel aandacht in de literatuur. Hieruit blijkt dat het idee dat
de ene consument voor een product meer moet betalen in
eerste instantie een oneerlijkheidsgevoel opwekt. Toch zijn
er factoren die kunnen maken dat dit oneerlijkheidsgevoel
minder is. Denk bijvoorbeeld aan sociale acceptatie. Kortingen
voor studenten of senioren zijn sociaal geaccepteerd. Ook
is het oneerlijkheidsgevoel cultureel gebonden. Zo is het in
India vrij normaal dat toeristen meer betalen in een restaurant
dan lokalen klanten. Ook is het sociaal geaccepteerd dat
restaurants een hogere prijs rekenen voor het bezorgen van
eten in luxere buurten, in tegenstelling tot de meer westerse
kijk op de kwestie.8
Vanuit economisch oogpunt is personalized pricing niet meteen
onvoordelig aangezien de gehele maatschappelijke welvaart,
die van de koper en verkoper samen, bij prijsdiscriminatie
veelal stijgt.9 Wat op economisch gebied wensbaar is en wat
consumenten wenselijk vinden, ligt in realiteit evenwel redelijk
uit elkaar. Ethisch gezien is personalized pricing dan ook niet
zomaar te bestempelen als volledig goed of slecht, of volledig
eerlijk of oneerlijk. Het ligt veel genuanceerder.
Uit een representatief onderzoek onder de Nederlandse
bevolking blijkt dat meer dan 80% aangeeft dat zij
prijsdiscriminatie tot op zekere hoogte onaanvaardbaar en
oneerlijk vindt.10 80% van participanten meent dat winkels
verplicht zouden moeten zijn transparant te zijn naar hun
klanten over online prijsdiscriminatie.11 In een ander onderzoek
werd de aanvaardbaarheid van de Nederlandse bevolking
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gemeten aan de hand van een aantal voorbeelden. Daaruit
bleek dat de consument bepaalde soorten prijsdiscriminatie
wel aanvaardbaar vond, zoals een bonuskaart bij de
Albert Heijn, maar dat over het algemeen voorbeelden
van prijsdiscriminatie vaker als onaanvaardbaar worden
beschouwd dan niet als onaanvaardbaar.12
Mensen zijn over het algemeen negatief over prijsdiscriminatie
omdat zij geen spijt willen hebben van een aankoop als ze
achteraf horen dat iemand anders voor hetzelfde product
minder heeft betaald. Maar hoe zit het dan met mensen
die positief gediscrimineerd worden en minder betalen voor
hetzelfde product dan een ander?
Ons onderzoek laat zien dat het merendeel (83%) van de
participanten het oneerlijk vindt (Gemid. = 5.5, SD = 1.5) als zij
meer voor hetzelfde product moet betalen dan een ander.13
In geval van minder betalen, is dat aandeel kleiner namelijk
66,5% (Gemid. = 4.9, SD = 1,8).
Het behaalde voordeel of nadeel uit prijsdiscriminatie maakt dus
niet uit voor het gevoel van onrecht. Op de vraag of studentenof seniorenkorting oneerlijk is, gaf 84% aan geen probleem te
hebben met deze vorm van prijsdiscriminatie. Een mogelijke
verklaring is dat ouderen en studenten minder te spenderen
hebben, iets wat het gevoel van onrecht wegneemt. Verder
werd nog gevraagd naar of participanten het eerlijk vonden
als zij meer of minder zouden moeten betalen dan een ander
voor hetzelfde product. Ook werd gevraagd of participanten
het eerlijk vonden als zij een kleinere hoeveelheid van een
product zouden krijgen voor dezelfde prijs als die anderen
betalen. De participanten (N=76) die vooraf uitleg hadden
gekregen via een filmpje over gepersonaliseerde prijszetting,
oordeelden overigens niet anders over de eerlijkheid van
gepersonaliseerde prijzen dan de participanten (N=77) die het
filmpje niet hadden gezien.14
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Van de zeven onderzochte discriminatiegronden (geslacht,
inkomen, woonplaats, browser, afkomst, geloof en aankopen
in het verleden) ervaren de participanten geslacht en afkomst
als de meest onrechtvaardige redenen van negatieve
prijsdiscriminatie. Bijna 88% vond een persoonlijke prijs op basis
van geslacht onrechtvaardig. Dit was ongeveer 81% voor
afkomst. Zij moesten tevens hun visie geven op de situatie
dat zij wegens genoemde gronden meer dan wel minder
zouden moeten betalen. Daaruit blijkt dat alleen bij ‘afkomst’
verschillend werd geoordeeld. Wij vinden een klein verschil
tussen de perceptie van onrechtvaardigheid in het geval van
meer (Gemid. = 6.02, SD= 1.75) en minder (Gemid. = 5.70, SD=
1.92) betalen op grond van afkomst, waarbij minder betalen
op grond van afkomst als iets minder onrechtvaardig wordt
gezien dan meer betalen (t(152)= 2.12, p = 0.035, d= .17).
Consumenten vinden prijsdiscriminatie meestal acceptabeler
wanneer bedrijven daarover transparant zijn.15 Een voorbeeld
hiervan is dat als consumenten niet weten hoe de prijs
van vliegtickets tot stand komen zij daar eerder afkeurend
tegenover staan. Ook speelt het gevoel van keuzevrijheid een
rol. Wanneer de consument zelf de keuze heeft, bijvoorbeeld
om een klantenkaart aan te vragen, en die keuze ook voor
iedereen gelijk is, zal de consument eerder prijsdiscriminatie
aanvaarden omdat zij het gevoel heeft daar invloed op te
hebben.16
Over het algemeen hebben mensen bezwaar tegen prijzen
die gebaseerd zijn op persoonlijke informatie. Van de morele
issues misleiding, oneerlijkheid, sociale verantwoording en
privacy, die bij gepersonaliseerde prijzen mogelijk kunnen
spelen, blijkt uit ons onderzoek dat ruim 74% de schending
van hun privacy door personalized pricing het belangrijkste
probleem vindt. Ruim 51% van de mensen vindt dat bedrijven
hun persoonlijke gegevens überhaupt niet mogen opslaan.
Maar stel nu dat de verkoper de consument laat weten dat zijn
persoonlijke data worden gebruikt bij de totstandkoming van de
prijs: wat voor invloed heeft meer transparantie bij persoonlijke
prijsdiscriminatie op de mening van de consument? Als de
consument weet dat hij op de prijs gediscrimineerd wordt,
koopt hij het product dan alsnog?
In het onderzoek was een aantal stellingen opgenomen
dat hierop inhaakte. Een mogelijke oplossing voor meer
transparantie is het gebruiken van disclaimers. Dan krijgt de
consument een notificatie als hun persoonlijke gegevens
worden gebruikt om tot een unieke prijs te komen. Interessant
is om te zien hoe de klant reageert als hij weet dat het bedrijf
zijn persoonlijke informatie gebruikt. Is het van wezenlijk belang
dat een bedrijf hier eerlijk over is? Waar slechts 29% van de
participanten aangeeft bij een bedrijf te blijven bestellen
wanneer hij zou weten dat het bedrijf persoonlijke gegevens
verwerkt in de productprijzen, zou bijna 49% bij het bedrijf
blijven bestellen als hij een disclaimer zou zien.
Deze bevinding zegt echter alleen iets over wat de voornemens
van participanten zijn. In het experimentele gedeelte van het
onderzoek zijn de participanten daarom opgedeeld in twee
groepen waarbij de helft van de Toen zij de vraag kregen over
de eerlijkheid van de prijs van de aanbieding, oordeelden
zij die veel lager (Gemid. = 3.62, SD = 2.52) dan de groep
participanten die deze disclaimer niet te zien hadden gekregen
(Gemid = 6.55, SD= 1.63). Het effect van de disclaimer, t(151)
= 8.519, p < .001), die aangaf dat participanten op basis van
hun persoonlijk profiel meer moesten betalen dan anderen, is
zeer groot (d=1.38). Van Boom et al. vonden overigens in hun
onderzoek dat zo’n disclaimer verder weinig effect heeft op
de koopintentie.17
Uit ons onderzoek blijkt dat er een groot draagvlak is voor het
optreden van de overheid op gebied van prijsdiscriminatie en
consumentenbescherming. 80% van de participanten staat
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achter overheidsoptreden tegen prijsdiscriminatie. 82% vindt
dat disclaimers verplicht zouden moeten zijn en zo’n 81% vindt
dat consumenten beschermd moeten worden tegen elke
vorm van prijsdiscriminatie. Politieke voorkeur heeft hierop
echter geen effect, F(7,143) = 1.42, p = .201, op de mening
dat de overheid moet ingrijpen tegen prijsdiscriminatie. Dit
effect hangt ook niet af van de mate waarin participanten
progressief dan wel conservatief zijn, ΔR2 = .00, F(1, 143) = 0.36,
p = .548.
Juridische overwegingen
Uit ons empirisch onderzoek blijkt dat er vanuit ethisch perspectief
vraag is naar regulering. Alwaar er al veel aandacht is voor
gepersonaliseerde prijszetting vanuit de privacywetgeving,
is weinig bekend in hoeverre gepersonaliseerde prijszetting
binnen het mededingingsrecht gereguleerd moet worden. Wij
zoemen daarom specifiek op dit rechtsgebied in.
Het mededingingsrecht wordt voor een groot deel beïnvloed
door de Europese Unie. Met de Europese Unie is de interne
markt tot stand gebracht. Blijkens artikel 3 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie (VEU) brengt de Unie niet alleen
de markt tot stand maar stelt de Unie zich ook ten doel om
de markt te bevorderen, hetgeen onder de noemer van
marktintegratie valt. Het mededingingsrecht, onder meer,
vindt hierin zijn oorsprong; de interne markt vereist onvervalste
concurrentievoorwaarden.18
Het toepassingsbereik van de mededingingsregel wordt
bepaald door het ondernemingsbegrip. Het Hof van Justitie
van de Europese Unie (hierna: Hof) heeft het gedefinieerd
als ‘elke eenheid [...] die een economische activiteit
uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij
wordt gefinancierd’.19 Als ‘economische activiteiten’ wordt
aangemerkt het aanbieden en inkopen van producten en/
of diensten onder marktomstandigheden.20 Uitgezonderd van
het toepassingsbereik zijn overheidsprerogatieven en nietmarkteconomische activiteiten.21
Om werkzame mededinging22 teweeg te brengen, zal
bepaald moeten worden op welke markt een onderneming
actief is. Marktafbakening omvat de geografische markt en
de productmarkt; waar en in wat verricht een onderneming
economische activiteiten.23 Daarnaast zal ook de macht van
een onderneming moeten worden onderzocht.
Het mededingingsrecht kent twee instrumenten om de
werkzame mededinging te waarborgen: (1) het kartelverbod
en (2) het verbod op misbruik van machtspositie, te vinden in
artikel 101 en respectievelijk 102 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie.
Het eerste artikel verbiedt mededingingsbeperkende
afspraken. Er kan op drie verschillende manieren sprake zijn
van coördinatie van het marktgedrag: in de vorm van een
overeenkomst, een onderling afgestemde feitelijke gedraging
of een besluit van een ondernemersvereniging. Het Hof heeft
de vereisten gegeven om te kunnen spreken van een onderling
afgestemde feitelijke gedragingen: er moet een afstemming
hebben plaatsgevonden, die heeft geresulteerd in een
bepaald marktgedrag, en er moet een causaal verband zijn
tussen de afstemming en de gedraging.
Het tweede artikel verbiedt misbruik van een machtspositie en
beoogt daarmee te voorkomen dat een onderneming diens
marktmacht gebruikt om concurrentie uit te schakelen. De
toepasselijkheid van het artikel hangt dus af van twee vragen:
heeft de onderneming een machtspositie en wordt deze
misbruikt? Hierbij wordt eerst de marktafbakening toegepast.
Het marktaandeel van de eerstvolgende concurrenten,
de financiële reserves van de onderneming, de structuur
van de betrokken ondernemingen en de expertise die daar
aanwezig is spelen hierbij een rol als correctie op het loutere
marktaandeel. Om te helpen bij vaststellen of sprake is van
misbruik geeft artikel 102 voorbeelden van vormen van
misbruik.
Op het niveau van de Europese Unie is de Europese Commissie

het orgaan dat zich bezighoudt met de handhaving van de
mededingsregels van in het werkingsverdrag van de Europese
Unie.24 De Europese Unie geniet de exclusieve bevoegdheid
om mededingingsregels vast te stellen die voor de werking
van de interne markt nodig zijn.25 De Commissie kan in het
kader van artikelen 101 en 102 VWEU, in samenwerking met de
nationaal bevoegde autoriteiten van de lidstaten, passende
middelen stellen om aan een inbreuk een einde te maken. De
Commissie maakt geregeld gebruik van deze bevoegdheid.
De Commissie kan in deze hoedanigheid ook wel als
Unierechtelijk bestuursorgaan worden gezien dat bestuurlijke
boetes op kan leggen.
De wisselwerking tussen de Commissie en de Nederlandse
ACM is hiërarchisch van aard.26 Alhoewel de ACM een grote
mate van onafhankelijkheid geniet, is het de Commissie die
de maatstaven bepaalt. In 2004 werd met de mededeling
van de Commissie betreffende de samenwerking binnen
het netwerk van de mededingingsautoriteiten het European
Competition Network (ECN) opgericht.27 Het ECN heeft
als doel de bevoegdheidsverdeling tussen de Europese
Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten te
regelen, echter heeft het ECN geen formele bevoegdheden
en ook geen rechtspersoonlijkheid.28 Duidelijk is dat de
nationale mededingingsautoriteiten parallelle bevoegdheden
hebben. Zo kunnen de Commissie en de nationale
mededingingsautoriteiten op eigen bevoegdheid handelen
of kunnen meerdere nationale mededingingsautoriteiten
parallel
een
zaak
in
behandeling
nemen.29
De
mededingingsautoriteiten worden aangemoedigd om zaken
door te zetten naar de nationale mededingingsautoriteit die
geschikt wordt geacht om de zaak in behandeling te nemen.
Kan gepersonaliseerde prijsvorming onder het verbod
op mededingingsbeperkende afspraken vallen zoals
bedoeld in artikel 101 VWEU? Met andere woorden, hoe
kan het gebruik van gepersonaliseerde prijsvorming een
mededingingsbeperkende afspraak vormen?
Veelal gebruiken websites en webwinkels thans data die zij zelf
niet hebben verzameld voor bij het vertonen van advertenties.
Zo ook kan de ‘data pool’ bij gepersonaliseerde prijsvorming
bestaan uit strategische informatie, namelijk het bepalen
van de prijs. Wanneer meerdere partijen gebruik maken van
dezelfde informatie en/of min of meer hetzelfde algoritme
gebruiken, lopen zij het risico om een schending van artikel
101 VWEU op de hals te halen. Dit hoeft echter niet per se een
schending van het artikel op te leveren. Het Hof overweegt
dat het in bepaalde gevallen ook voordelig kan zijn en de
exceptie van artikel 101 derde lid opgaat. Een ‘case to case’
beoordeling zal echter nodig zijn, waarmee een duidelijke lijn
nog niet te herkennen lijkt.30
Of er een schending van artikel 101 VWEU zal afhangen van de
exceptie en van de data die door meerdere partijen worden
gebruikt. Als de data bijvoorbeeld anoniem zijn, is er geen
probleem concludeert eurocommissaris Verstager.31 Wel valt
een onderscheid tussen ‘raw data’ en individuele data van
consumenten op, waarbij het laatste eerder een schending
kan opleveren.32 Het gebruik van dezelfde individuele data
kan met het gebruik van algoritmes immers leiden tot al dan
niet indirecte prijsafstemming, waardoor consumenten bij
verschillende aanbieders geconfronteerd worden met een
mededingingsbeperkende prijs.
Geconcludeerd kan worden dat artikel 101 VWEU nog niet
geheel voorbereid is op gepersonaliseerde prijszetting. Het
zal steeds van de omstandigheden afhangen – oftewel welke
data en welk algoritme worden gebruikt – of sprake is van een
schending. Bij kleine verschillen tussen de data en algoritmes
van aanbieders kan bijvoorbeeld onduidelijk zijn of er sprake
is van afstemming. In dat geval zou artikel 101 VWEU niet van
toepassing zijn, maar het is wel denkbaar dat de mededinging

wordt beperkt.
Kan gepersonaliseerde prijsvorming onder het verbod op het
misbruik van machtspositie vallen zoals bedoeld in artikel 102
VWEU? Het is van belang om deze vraag wetssystematisch
(althans verdragssystematisch) te benaderen. De Europese
Raad heeft thans opgemerkt dat het mededingingsrecht
voornamelijk ter bescherming van de consument dient.33
Artikel 12 VWEU verwoordt het algehele Uniebeleid als volgt:
“Met de eisen ter zake van consumentenbescherming wordt
rekening gehouden bij het bepalen en uitvoeren van het
beleid en het optreden van de Unie op andere gebieden.”
Ook het Hof van Justitie van de Europese Unie hanteert een
holistische benadering, al heeft het nooit aanvaard dat het
mededingingsrecht uitsluitend consumentenbescherming als
doel heeft.34 Het Hof interpreteert doorgaans teleologisch en
in overeenstemming met de overkoepelende doelen van de
Verdragen.35
In het verlengde van hetgeen bovenstaand vastgesteld is,
moet nu dus of gepersonaliseerde prijszetting in strijd kan
zijn met artikel 102 VWEU, als men althans (in sterke mate )
verdragssystematisch interpreteert.
Om misbruik van machtspositie vast te stellen, moet eerst
de markt afgebakend worden.36 Welk deel van de markt is
in handen van de onderneming en heeft de onderneming
dus een machtspositie? Vaak wordt verondersteld dat
ondernemingen die meer dan 50% van de markt domineren,
een machtspositie innemen.37 Als hieraan is voldaan, is er dus
sprake van een onderneming in een machtspositie en kan
worden getoetst of deze onderneming die machtspositie al
dan niet misbruikt. Misbruik is hier een open begrip.
Artikel 102 VWEU geeft in een niet-limitatieve lijst een aantal
voorbeelden. Nu rijst de vraag of het hanteren van personalised
pricing met behulp van de informatie die (big tech) bedrijven
van consumenten verzamelen, misbruik kan opleveren. Artikel
102 VWEU sub c bepaalt dat uit het hanteren van ongelijke
voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties ten opzichte van
handelspartners terwijl dit hun nadeel bij de mededeling
berokkend, misbruik volgt. In het Nederlands wordt onder
‘handelspartner’ al snel ‘commerciële partij’ verstaan, maar
het is noemenswaardig dat niet iedere vertaling van dit artikel
zodanig naar regulering van B2B-verhoudingen neigt. Zo kan
men het Engelse “trading parties”38 het Spaanse “tercero
contratante”39 (letterlijk: derde contracterende) zo breed
uitleggen dat ook consumenten onder dit begrip kunnen
vallen.40 Op deze manier zou kunnen worden beargumenteerd
dat het hanteren van arbitraire prijzen gebaseerd op
algoritmes ook als ongelijke voorwaarde voor een gelijke
prestatie kan worden gezien. Consumenten kopen immers bij
dezelfde partij eenzelfde product voor een verschillende prijs.
Overigens behoeft dit argument wel flinke nuancering, nu het
Franse “partenaires commerciaux”41 geen ruimte overlaat voor
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consumenten als contractspartij. Bovendien maakt het Hof,
gezeteld in het francofone Luxemburg, in zijn beraadslaging
gebruik van het Frans als lingua franca.42
Het blijft daarmee onduidelijk of gepersonaliseerde prijszetting
onder het regime van artikel 102 VWEU geschaard kan
worden. De mededelingen van de Europese Raad en het
verdrag zelf doen vermoeden dat de mededingingsregels
een consumentenbeschermingsrechtelijk karakter hebben,
al heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie deze
interpretatie nooit aanvaard. Zodanig blijft het beantwoorden
van de vraag of gepersonaliseerde prijszetting een schending
van artikel 102 VWEU kan opleveren voorlopig giswerk.
Consumentenbescherming
Consumenten
kijken
terughoudend
aan
tegen
gepersonaliseerde
prijzen
in
combinatie
met
de
inbreuk op privacy. Maar is het ook wenselijk dat er
consumentenbescherming komt tegen gepersonaliseerde
prijzen?
Consumentenbescherming
kan
verschillende
vormen
aannemen. Zo kan gepersonaliseerde prijszetting volledig
worden verboden, de verplichting tot een disclaimer in welke
vorm kan worden opgelegd, maar ook het bevorderen van
bewustwording bij consumenten is een mogelijkheid. Naast
overheidsingrijpen zijn vormen van zelfregulering ook een
optie.
Het onderzoek laat zien dat 74% van de participanten het
niet wenselijk vindt dat ondernemers ten koste van de privacy
van de consument hun omzet verhogen door middel van
gepersonaliseerde prijzen. Met de vraag of de overheid
tegen prijsdiscriminatie moet optreden, is 80% het eens.
Vervolgens kreeg de vraag of consumenten tegen elke
vorm van prijsdiscriminatie dienen te worden beschermd
een bevestigend antwoord van 81% van de participanten.
Consumenten verlangen dus wel degelijk bescherming tegen
gepersonaliseerde prijzen. Ook op de vraag of een disclaimer
– die de consument notificeert indien persoonlijke gegevens
worden gebruikt voor een persoonlijke prijs – verplicht zou
moeten zijn, reageert 82% bevestigend.
Hierbij dient echter wel te worden opgemerkt dat als een
bedrijf een disclaimer zou plaatsen, slechts 48% daar zou
blijven bestellen. Daarnaast, indien consumenten weten dat
een bedrijf hun gegevens verwerkt, stopt 50% met bestellen
bij die onderneming. Kennis van de gepersonaliseerde prijzen
van een onderneming zorgt dus bij een aanzienlijk deel van
de mensen dat ze afzien van consumeren bij desbetreffende
onderneming. In dat licht valt af te vragen hoe realistisch de
wens is dat bedrijven uit eigen initiatief bewustwording zullen
stimuleren of transparantie zullen realiseren met betrekking tot
gepersonaliseerde prijzen. Van ondernemingen kan immers
niet worden verwacht dat ze de eigen glazen ingooien.
Dan resteert dus de consumentenbescherming vanuit de
overheid. Verschillende afwegingen kunnen gemaakt
worden met betrekking tot de maatschappelijke en ethische
wenselijkheid van consumentenbescherming door de
overheid.
Ten eerste moeten we ons afvragen in hoeverre de mogelijke
maatregel een gewenst effect met zich meebrengt. Uit het
onderzoek blijkt dat 59% het internetgedrag aanpast op het
moment dat ze bekend zijn met de consequenties van het
accepteren van cookies. Dit gevolg zou optreden bij inzetten
op bewustmaking of het verplichten van disclaimers. Maar
moeten we willen dat consumenten krampachtig omgaan
met online consumeren en angst of terughoudendheid in de
weg komen te staan van de economische activiteiten die we
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uit maatschappelijk oogpunt, gezien de maatschappelijke
welvaart, wel wensen? Anderzijds, blijkbaar brengt
bewustwording met zich mee dat men bewustere afwegingen
maakt en zo vermoedelijk ook maatschappelijk wenselijkere
keuzes. Daarnaast zorgt dit voor een vermindering van de
informatieasymmetrie tussen ondernemingen en consumenten
waardoor ondernemingen minder mogelijkheid krijgen tot het
maken van misbruik.
Een ander relevant punt is de afweging tussen
ondernemersvrijheiden en consumentenbescherming. Enerzijds
heeft de overheid de plicht om het individu te beschermen
tegen (rechts)personen in machtsposities. Consumenten
verwachten dit van de overheid en, zoals we eerder zagen,
vragen hier ook naar. Anderzijds moeten ondernemingen ook
de vrijheid tot bedrijfsvoering en omzetgeneratie krijgen. Een
tussenweg moet dus worden gevonden tussen deze. Volledige
vrijheid van ondernemingen kan leiden tot misbruik van de
machtspositie van ondernemingen. Volledige afschaffing van
gepersonaliseerde prijzen perkt de vrijheid van ondernemingen
echter in op verregaande wijze en kan leiden tot een nadelige
positie van ondernemingen. In de wet wordt de consument
al in verre mate beschermd. Dit zien we bijvoorbeeld in artikel
102 VWEU waarin het misbruiken van een machtspositie wordt
verboden. Nu nog geen regels bestaan met betrekking tot
gepersonaliseerde prijzen zouden we ons kunnen afvragen
of we dit onder artikel 102 VWEU moeten scharen. Echter, de
verregaande consumentenbescherming in de wet is er om
de machtspositie van ondernemingen te compenseren, en
als deze machtspositie krimpt, is er ook geen rechtvaardiging
meer voor de sterke consumentenbescherming in de wet. We
moeten ook niet alle bewegingsvrijheid van ondernemingen
afnemen, en daarbij is het scharen van gepersonaliseerde
prijzen onder het misbruik in artikel 102 VWEU tamelijk vergaand
en moet worden afgevraagd of dit nog gerechtvaardigd kan
worden.
Kortom, een belangrijke afweging moet worden gemaakt
en deze is zeker niet gemakkelijk. Vragen de ethische
en maatschappelijke overwegingen ook echt om een
directe aanpak (in juridische zin) van de overheid inzake
gepersonaliseerde prijzen?
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Tekst: Francine Fetter

Halston
Na anderhalf jaar veel thuis te hebben gezeten en te hebben gestudeerd worden de echt grote feesten wel gemist.
Gelukkig wordt nu iedereen razendsnel gevaccineerd en
gaan de clubs hopelijk snel weer open. Om alvast een bee
tje in de stemming te komen is de miniserie Halston uitermate geschikt om nu na de tentamens te kijken. Het zijn vijf
afleveringen van zo’n vijftig minuten dus er is geen verslavingsrisico!
De serie vertelt in vijf afleveringen het verhaal van de successen en de aftakeling van Roy Halston Frowick, een
Amerikaans ontwerper die in de jaren groot werd in de
hoedenmode. First Lady Jacky Kennedy had zijn naam genoemd op televisie waarna het storm liep in zijn modezaak.
Hij besloot zich te richten op het ontwerpen van andere
mode, leert zichzelf een bekakt accent aan, vindt zijn eerste muse en creëert een salon om zijn werk te verkopen
aan de elite van New York. Daar komt de serie echt van de
grond. Vanaf dat moment blijkt het talent waarmee Halston eenvoudige doeken zo weet te knippen en vouwen
tot prachtige elegante jurken. Hoewel de modemomenten
op zich al leuk zijn om naar te kijken gaat het voornamelijk
om de excentrieke, flamboyante (licht uitgedrukt) levensstijl van Halston.
Ewan McGregor, bekend van onder andere Trainspotting
en Moulin Rouge, kon zich uitleven in de rol van de modeontwerper. Met zijn succes komt Halston in de feestscene
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van New York terecht. Gigantische feesten, ladingen cocaïne en veel prostituees maken dat het Halston steeds
hoger in zijn bol stijgt. Hij omringt zichzelf met de crème de
la crème van New York, raakt verbonden aan een gewiekste zakenpartner en krijgt een relatie met Victor Hugo, een
prostituee die hij leert kennen.
Zoals je al voelt aankomen, kan deze hoogmoed niet lang
goed gaan. Aan alle pracht en praal komt een einde en
even lijkt Halston volledig aan de grond te raken. Als kijker blijf je twijfelen of je medelijden met hem moet hebben
of zijn ongeluk volledig aan hemzelf toerekent. Halston is
namelijk, naast een creatieve, uitbundige man ook onwijs
arrogant en jaloers op het succes van vrienden. Dit komt
zeker in de latere afleveringen steeds meer naar voren.
De serie is met vijf afleveringen precies goed om het verhaal te vertellen zonder het uit te melken. Hoewel je zo nu
en dan het gevoel krijgt dat het wel heel dramatisch is opgesteld, ligt het niet ver van de waarheid af. Halston was,
als je googelt, echt de extreem flamboyante man die hier
wordt geportretteerd. McGregor acteert geweldig en zijn
mede-acteurs, met name Rebecca Dayan in de rol van
Elsa Peretti, spelen prachtig. De momenten dat ze Halstons
ontwerpen laten zien – met wapperende doeken om zijn
modellen gewikkeld - kunnen adembenemend zijn. Laat je
vooral helemaal gaan in deze miniserie en bereid je alvast
mentaal voor op de feesten die snel weer gaan komen.

Tekst: Tamara Boshuis

Hoe rock je een
sollicitatiegesprek?
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: bereid je
goed voor. Een slechte voorbereiding is vaak echt een
dealbreaker. Je kunt je voorbereiden door eerst nog een
keer goed de vacature door te lezen. Neem vervolgens
ook je eigen motivatiebrief en cv goed door. Hier kunnen
tijdens het gesprek vragen over worden gesteld. Het is
belangrijk dat je daarop voorbereid bent, zodat je op het
moment zelf een antwoord kunt formuleren. Leer dit niet uit
je hoofd, maar wees je ervan bewust.
Nadat je de vacature en je eigen motivatiebrief en cv
weer goed voor ogen hebt, is het van belang om ook de
organisatie beter te onderzoeken. Bekijk de website en de
socials. Kijk ook specifiek naar de afdeling waar jij van plan
bent stage te gaan lopen/ te werken, dan kun je daar in
ieder geval al een goed beeld van vormen. Bedenk terwijl
je bezig bent met voorbereiden alvast een aantal vragen
die je kunt stellen tijdens het sollicitatiegesprek. Dit kunnen
vragen over de functie zijn, maar ook over het team of de
organisatie. Wees hier nieuwsgierig naar!
Bedenk ook van tevoren al wat je gaat antwoorden op
de meest gestelde vragen. Wat zijn je sterke punten? Wat
zijn je ontwikkelpunten? Hoe ben je van plan je te gaan
ontwikkelen? Wat draag je bij aan de organisatie? Wat
spreekt jou aan bij de functie/ organisatie? Wat zijn je
plannen voor de toekomst?
Ook bij het voorbereiden op deze vragen is het niet de
bedoeling dat je dit uit je hoofd gaat leren, zorg er alleen
voor dat je hier al over na hebt gedacht zodat je er tijdens
het gesprek niet door overvallen wordt.
Dan de kleding: onthoud dat overdressed beter is dan
underdressed. Voor verdere kledingtips is het belangrijk dat
je kijkt naar bij wat voor soort organisatie je solliciteert. Hoe

formeel of informeel is de organisatie? Wat dragen zij zelf
naar kantoor? Probeer daarmee te matchen.
Wees tijdens het gesprek zelf open, enthousiast en neem
initiatief. Stel vragen aan de personen met wie je het
gesprek voert. Het is natuurlijk belangrijk dat jij het zelf ook
ziet zitten om daar aan de slag te gaan. Ook hiervoor is
het nodig om jezelf te zijn. Als jij laat zien wie jij bent en je
krijgt de functie niet aangeboden, dan pas je blijkbaar niet
goed binnen dat bedrijf. Dan moet je de functie daar ook
niet willen. Daarnaast is het belangrijk om positief te blijven
tijdens het gesprek. Zorg ervoor dat je niet gaat klagen
over bijvoorbeeld je studie, bijbaantjes, nevenactiviteiten,
etc. Je kunt wel benoemen wat je minder leuk vond, en
wat je ervan hebt geleerd of hoe je het hebt aangevlogen.
Geef er dus een positieve draai aan. Hetzelfde geldt voor
wanneer je het gaat hebben over je ontwikkelpunten:
stamp jezelf de grond niet in en wees positief wanneer
je het over jezelf hebt. Als voorbeeld: “ik ben momenteel
minder goed in X. Ik hoop dat binnen deze functie te
kunnen ontwikkelen door X en X te doen”.
En dan last but not least: zenuwachtig zijn is oké. Maak je
niet te veel zorgen, bedenk dat het gewoon een gesprek is
waarbij jij en de organisatie elkaar beter leren kennen om
te kijken of er een match is.
Heel veel succes!
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Interview

Britt Polderman
Naam: Britt Polderman
Leeftijd: 21
Studie: Criminologie, 3e jaar – dit jaar vooral fulltime bestuur
van CoDe.
Favoriete artiest: Niet echt één, ik luister veel verschillende
soorten muziek maar ik vind Chef’s Special wel heel goed.
Voordat zij bekend werden, was ik al naar een concert
gegaan op Texel.
Favoriete film: Ik houd niet heel erg van nieuwe films kijken
maar als ik er één moet kiezen wordt het Dirty Dancing.
Guilty pleasure: Dat is voor mij wel echt mijn ijsverslaving en
dan vooral Ben & Jerries.
Hobbies: Ik heb wel van jongs af aan getennist, maar ik wil
het wel weer oppakken want ik vind het wel heel leuk. Ik ga
graag naar Texel waar ik ben opgegroeid.
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Wat wil je later gaan doen met je studie? Misschien richting
de politiek?
Ambitie voor de politiek is een te groot woord, maar ik
vind politiek wel heel interessant. Ik blijf wel altijd op de
hoogte wat er speelt in de debatten, dus wie weet… Met
criminologie kun je heel veel kanten op. Zelf heb ik nog niet
echt een idee wat ik er mee wil doen, misschien wil ik wel
de bestuurskunde kant op. Ik ben nu op zoek naar iets van
een stage of bijbaan om een beetje een idee te krijgen
van de praktijk. Het is een hele brede studie dus het is nog
een lastige keuze.
Waarom ben je actief geworden in de faculteitsraad?
Ik ben er voor benaderd en toen ben ik me erin gaan
verdiepen en merkte ik dat ik het erg interessant vond.
Het is belangrijk dat studenten een stem krijgen en weten
waar ze heen kunnen met vragen, tips en klachten. Er is
ook echt nog wel terrein te winnen want veel studenten
weten de faculteitsraad nog niet echt te vinden. Ik vind het
ook wel heel leuk om criminologie te vertegenwoordigen

Tekst: ?
aangezien de raad voornamelijk door rechtsgeleerdheid
gevuld wordt. Momenteel ben ik namelijk de enige
criminologiestudent die verkozen is.

die met regelmaat werden georganiseerd zijn ook niet
doorgegaan. Hopelijk kan dit volgend jaar weer gezellig
fysiek.

Waarom LSP?
Ja ik werd benaderd en toen heb ik gesprekken gevoerd
met Fabian, de voorzitter. Alle partijen zijn gewoon voor
studenten dus zoveel verschil zit er niet in. Tijdens de
gesprekken kwam ik erachter dat ik me vooral in de
standpunten van LSP kon vinden, ook na te hebben
gekeken bij andere partijen.

Hoe ben je zo hoog op de lijst gekomen?
Ik kreeg de keuze om echt actief te worden binnen de raad
zelf of meer op de achtergrond binnen de partij te werken.
Mij leek het wel heel interessant om dan echt binnen de
raad zelf aan de slag te gaan. De campagne was lastig
zo online, maar het is wel goed gelukt! Je hebt dus zelf wel
de keuze op welke manier je binnen de partij actief wilt
worden.

Heb jij een specifiek speerpunt in de raad?
Hm, lastig. Ik ben wel heel sterk voor geen tentamens na de
kerst. Ik heb nu nog niet hele duidelijke dingen voor mezelf.
Maar ik wil komende tijd veel in gesprek met studenten om
te vinden waar de problemen liggen en waar studenten
zelf behoefte aan hebben. Ik wil me ook wel algemeen
inzetten maar als er iets langskomt, dan wil ik me daar zeker
wel meer voor inzetten.
Als je nu iets aan de studie criminologie zou mogen
veranderen, wat zou dat dan zijn?
In ieder geval meer aandacht voor criminologie aan de
faculteit. De rechtenfaculteit is nu heel duidelijk gefocust
op rechten maar er moet meer aandacht zijn voor deze
studie. Die studenten moeten vertegenwoordigd worden.
Daarnaast zou ik binnen criminologie zelf meer praktijk terug
willen zien. Bij de master ga je eigenlijk pas echt onderzoek
doen, maar ik zou het zelf wel heel interessant vinden om
dit eerder al te doen.
Hoe werkt de faculteitsraad eigenlijk?
Ik ben zelf ook redelijk nieuw dus ik weet de details zelf ook
nog niet. Maar het idee is vooral dat het een raad is met
studenten en personeel. Deze raad heeft instemmingsen adviesrechten. De vergaderingen gaan bijvoorbeeld
over het onderwijs maar ook over de begroting. Het
faculteitsbestuur legt dit voor aan de raad voor instemming
en advies. En wij mogen als partijen zelf ook met nieuwe
voorstellen komen om de faculteit te verbeteren. Er wordt
ook echt wel wat mee gedaan – dit soort adviezen worden
niet zomaar in de wind geslagen door het bestuur.
Waarom is dit studentenparlement zo’n mooie toevoeging
aan je studietijd?
Ja ik doe nu ook al een bestuursjaar dus ik wilde sowieso
volgend jaar wel weer iets extra’s naast mijn studie doen,
anders val ik in een soort gat. Ik vind het studentenparlement
zelf dan een mooie toevoeging omdat ik namens de
studenten dingen kan aandragen en hopelijk kan
meehelpen aan het verbeteren van de faculteit. Je krijgt
toch meer een inkijkje in hoe het gaat binnen zo’n faculteit.
Dat is heel interessant.
Hoeveel tijd denk je eraan kwijt te zijn?
Volgens mij is het zo’n zes uur per anderhalve maand. Dat
is met vergaderingen, maar je moet natuurlijk ook wat
stukken lezen. Het ligt ook een beetje aan jezelf hoe actief
je bent.
Zijn jullie als fractie hecht met elkaar?
Normaal gesproken is dat wel het geval hoorde ik. Nu is
dat helaas anders met de coronamaatregelen want
de campagne is helemaal online geweest en de borrels

Kloppen de stereotypen dat bijvoorbeeld GroenLinks bij
ONS hoort en VVD meer bij LSP?
Nee niet echt. Ik denk dat het vooral makkelijk is om de
kleine verschillen die er zijn tussen de partijen makkelijk
te kunnen duiden. Uiteindelijk zijn de partijen er allemaal
voor de belangen van studenten. Er zijn dan wel verschillen
omdat de ene partij bijvoorbeeld meer gericht is op
duurzaamheid dan de ander, maar daar moet je niet te
veel aan vasthouden.
Zijn er bepaalde eigenschappen die belangrijk zijn voor
een goed raadslid?
Je moet interesse hebben in wat er speelt onder studenten
en binnen de faculteit. Je moet ook zeker niet bang zijn om
een zeker standpunt in te nemen. Als raadslid sta je opeens
tegenover het bestuur van de faculteit en dat kan best
spannend zijn dus je moet stevig in je schoenen staan om
jouw standpunt te durven aan te kaarten.
Wat hoop je echt geleerd te hebben na de raad?
Dat is lastig omdat ik zelf nog niet begonnen ben maar
ik denk dat je goed met anderen leert samenwerken. Je
moet elke keer ook goed voorbereiden, stukken lezen
en je actief inzetten voor anderen. Ik kijk er wel heel erg
naar uit en ik denk dat ik na afloop wel een aantal dingen
kan noemen. Wel hoop ik nu een kijkje te krijgen in de
‘bestuurscultuur’.
Zijn er dingen waar je tegenop ziet?
Nou niet echt eigenlijk. Misschien een beetje dat ik hoop
dat mensen echt luisteren naar wat we te zeggen hebben
maar ik verwacht eerlijk gezegd dat het bestuur daar wel
voor open staat.
Is er iets waar je juist heel veel zin in hebt?
In het algemeen wil ik gewoon heel graag weer studeren!
Afgelopen jaar stond echt vooral in het teken van het
bestuur, dat was vermoeiend, zeker met Covid-19 dus ik
heb nu heel veel zin om met mijn neus in de boeken te
duiken. Maar ik heb ook veel zin in de nieuwe uitdaging
van de faculteitsraad!
Als je één tip zou hebben voor studenten in hun bachelor?
Ik zou vooral aanraden om dingen te doen die je leuk vindt.
Sowieso om echt dingen naast je studie te doen, dat kan
van alles zijn want je leert er zó veel van. Op die manier zie
je wat meer dan je boeken en leer je dingen in de praktijk.
Zo lang je dingen doet waar je zelf achter staat, dan zit
het eigenlijk altijd goed – ook in sollicitatiegesprekken.
Wanneer je dat doet, is het ook helemaal niet erg meer om
druk te zijn want je vindt het oprecht leuk om te doen en je
er voor in te zetten.
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Tekst: Hein van Lieshout

Shock- en
affectieschade:
een pot nat?
Lange tijd hadden slachtoffers en hun naasten van
ongelukken en misdrijven geen mogelijkheid om hun
immateriële schade vergoed te krijgen. Geestelijk letsel
door of verdriet om het verlies van een naaste kon binnen
het Nederlandse systeem daardoor niet gecompenseerd
worden. In 2002 heeft de Hoge Raad uiteindelijk in het
Taxibus-arrest geoordeeld dat iemand onder strikte
voorwaarden recht heeft op vergoeding van schade die
het gevolg is van geestelijk letsel door de confrontatie met
een schokkende gebeurtenis.1
In de loop der jaren zijn de criteria hiervoor nader
gespecificeerd in jurisprudentie, met de meeste aandacht
naar het confrontatievereiste.2 Hierdoor was het onder
strikte voorwaarden mogelijk voor nabestaanden om hun
geestelijk letsel en de behandeling daarvan vergoed te
krijgen. Enige vorm van vergoeding of erkenning van het
geleden verdriet door het verlies van een naasten mistte
echter nog.
De introductie van affectieschade
Na jaren aan discussie is in Nederland vervolgens een
uitbreiding gemaakt van de mogelijkheid voor naasten
om immateriële schade vergoed te krijgen.3 Sinds 1
januari 2019 is de Wet Affectieschade namelijk in werking
getreden.4 Deze wetswijziging maakt het voor een
beperkte groep gerechtigden mogelijk om aanspraak te
maken op een schadevergoeding van iemand die een
naaste ernstig blijvend letsel heeft aangedaan. Volgens
sommige is dit zelfs de grootste verandering van het
schadevergoedingsrecht sinds de invoering van het huidig
burgerlijk wetboek in 1992.5
Zowel affectie- als shockschade biedt de mogelijkheid
voor andere personen dan het slachtoffer om immateriële
schade vergoed te krijgen, terwijl dit anders niet mogelijk
is binnen het Nederlandse rechtssysteem. Daarnaast zijn
deze soorten schade ook nauw verbonden, aangezien
shockschade voor de introductie van affectieschade
vaak werd gebruikt om de dader alsnog aan te kunnen
spreken voor een vordering die eigenlijk gebaseerd was op
affectieschade.6
Grondslag en aard
Naast de juridische vereisten voor cumulatieve toekenning
is het ook essentieel dat de aard en grondslag van
beide schadevergoedingen cumulatieve toekenning
niet verhindert. De Hoge Raad heeft geoordeeld in het
Taxibus-arrest dat de rechter voor het vaststellen van de
immateriële shockschade dit moest onderscheiden van de
affectieschade als gevolg van het verdriet om het verlies
van een naaste.7 Hierdoor is affectieschade in beginsel niet
hetzelfde als shockschade.
Een vergoeding van affectieschade heeft als doel
genoegdoening en erkenning volgens de wetgever.8
Ook de vergoeding van shockschade heeft een functie
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als genoegdoening voortvloeiend uit de functie van
artikel 6:106 BW. Het geestelijk letsel is namelijk een
persoonsaantasting in de zin van artikel 6:106 sub b BW.9 De
genoegdoeningsfunctie van artikel 6:106 BW is er om het
geschokte rechtsgevoel van de benadeelde te herstellen.10
Op het eerste gezicht hebben de vergoedingen dus
dezelfde functie.
Echter heeft de vergoeding van ander nadeel, zoals
shockschade,
primair
een
compensatiefunctie.11
Deze functie heeft als doel het compenseren van het
ondergane leed, nu herstel niet meer mogelijk is. De
compensatiefunctie vloeit voort uit het doel van het
schadevergoedingsrecht.12 Deze functie blijkt ook uit de hoe
de vergoeding voor shockschade wordt begroot. Volgens
het Taxibus-arrest moet er namelijk gekeken worden naar
alle omstandigheden, waaronder de ernst van het verwijt,
de aard en ernst van het letsel, mogelijkheid tot herstel en
de leeftijd van het slachtoffer.13
Naar mijn inzien is het ook logisch dat zowel shock- als
affectieschade vergoeding (cumulatief) wordt toegekend.
Naast dat het past binnen ons wettelijk systeem moet het
enkele feit dat iemand door dezelfde gebeurtenis recht
heeft op een andere schadevergoeding cumulatieve
toekenning niet verhinderen.
Iemand die aan de voorwaarden van beide voldoet zal
immers dubbel leed hebben. Naast het verdriet van het
verliezen van een dierbare heeft hij of zij ook nog geestelijk
letsel aan de confrontatie overgehouden. Dit geestelijk
letsel is wezenlijk anders dan het normale verdriet dat
men voelt bij het verliezen van een dierbare. Iemand kan
bijvoorbeeld na het rouwproces nog steeds wel (last van)
geestelijk letsel van de confrontatie hebben. Daarnaast
kan een derde die geen naaste is geestelijk letsel oplopen

van de confrontatie terwijl diegene als bijstander het
slachtoffer niet kent en er ook geen band mee heeft.
Feitelijk hebben beide vorderingen dus een andere
grondslag en functie en is het in lijn met ons wettelijk
systeem dat ze cumuleren. Daarnaast strookt dit met de
verwachtingen die in de literatuur zijn uitgesproken.14
Gevolgen van cumulatieve toekenning
De rechtbank heeft al in meerdere zaken zowel shock- als
affectieschade toegekend aan een persoon.15 Doordat
cumulatieve toekenning mogelijk is, heeft dit eventueel
gevolgen voor de juridische vereisten van shock- of
affectieschade.
Daarnaast betekent de mogelijkheid van cumulatieve
toekenning niet dat de schadevergoedingen ook volledig
cumuleren. In de praktijk is er namelijk al een uitspraak
geweest waarin de toegekende affectieschadevordering
als reden is gebruikt door de rechtbank om een lager
bedrag aan shockschade toe te kennen.16 Dit gebeurde
ondanks dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor
het begroten van shockschade affectieschade daar niet
onder valt en dus een toekenning van affectieschade
geen reden zou moeten zijn voor een lager bedrag aan
shockschade.17
Verder blijkt uit een beperkte jurisprudentieanalyse dat
in veel zaken waar affectieschade is toegewezen en de
shockschadevordering op basis van de redelijkheid en
billijkheid lager is toegewezen een beroep op matiging
door de verdediging is gedaan.18 In deze uitspraken is
niet genoemd dat dit vanwege de affectieschade komt.
Tegelijkertijd concludeert deze auteur dat de onderzochte
uitspraken in lijn zijn met de bedragen voor de invoering
van de Wet Affectieschade.19 Van een verlaging van
het shockschade bedrag door toekenning van een
affectieschadevordering kan dus nog niet in het algemeen
van gesproken worden.

Vroeger werd shockschade vaak als ‘sluiproute’ gebruikt
voor schade die feitelijk affectieschade was.20 Het is dus
niet uit te sluiten dat slachtoffers minder vaak shockschade
zullen vorderen aangezien dit hoge eisen met zich
meebrengt. Daarnaast is het mogelijk dat de Hoge Raad
de eisen voor shockschade verder aanscherpt als gevolg
van de introductie van affectieschade.
Een strenger confrontatievereiste
In de tramschutter uitspraak geeft de rechtbank ook aan dat
een ruimere uitleg van het confrontatievereiste, zoals door
sommige feitenrechters gedaan, geen aanleiding meer
bestaat sinds de invoering van de Wet Affectieschade.21
Ook gezien de uitspraak van de Hoge Raad in het Viltarrest, waarin de hoge eisen voor shockschade door de
Hoge Raad zijn aangehouden, nog voor de invoering van
de Wet Affectieschade, verwacht ik nu geen wijziging van
de koers van de Hoge Raad hierin.
Een verdere aanscherping van het confrontatievereiste is
mogelijk. De rechtbank Noord-Holland kende in een zaak
de zus van het slachtoffer geen shockschadevergoeding
toe omdat zij niet voldeed aan het confrontatievereiste.22
Het was volgens de rechtbank onvoldoende dat toen ze
alleen thuis was door de politie over de dood van haar zus
werd geïnformeerd en vervolgens werd geconfronteerd
met de steek- en snijwonden bij het opbaren van het
slachtoffer. De annotator maakt hierbij de kritische noot
dat in enkele hier voorafgaande uitspraken de rechter
oordeelde dat aan het confrontatievereiste kan worden
voldaan met informatie uit de media of het strafdossier.23
Daarnaast heeft de Hoge Raad in het Taxibus-arrest ook de
mogelijkheid opengelaten voor directe confrontatie met
de ernstige gevolgen van het ongeval.
Deze uitspraak is dus een duidelijke aanscherping ten
opzichte van andere zaken, maar het ligt mogelijk wel in
de lijn van verwachting gezien de hoge eisen die de Hoge
Raad heeft aangehouden voor het confrontatievereiste in
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combinatie met de komst van affectieschade.
Geschonden norm
Lindenbergh noemt als mogelijke aanscherping een
strengere eis voor de geschonden norm.24 Hierbij zou
aanspraak op shockschade alleen maar mogelijk zijn voor
degenen die op basis van inhoudelijke redenen onder
de bescherming van de geschonden norm vallen. Dit is
afhankelijk van de geschonden norm in casu. Bij veiligheidsen verkeersnormen zou degene die aanspraak wil maken
op shockschade redelijkerwijs gevaar voor zijn of haar
eigen gezondheid moeten hebben ervaren.
Afschaffing van shockschade?
Een afschaffing van shockschade lijkt mij echter
onwaarschijnlijk, gezien het feit dat de Hoge Raad expliciet
heeft genoemd dat shockschade geen affectieschade
bevat.25 Om dan na de invoering van de Wet
Affectieschade dit alsnog af te schaffen zou hier tegenin
druisen en erkenning geven aan het idee dat shockschade
een sluiproute voor eigenlijk affectieschade was.
Daarnaast zijn er dus al uitspraken geweest met cumulatieve
toekenning van shock- en affectieschade en lijkt de
gangbare mening in de literatuur ook dat shockschade
blijft.26 De mogelijkheid dat shockschade wettelijk wordt
uitgesloten blijft natuurlijk altijd een mogelijkheid.
Conclusie
Shock- en affectieschade verschillen van elkaar en vullen
elkaar aan. Zo kunnen derden die niet binnen de beperkte
kring van gerechtigden vallen, waaronder broers en
zussen aanspraak maken op een shockschadevergoeding
indien ze geestelijk letsel aan de gebeurtenis hebben
overgehouden. Dit terwijl zij (zolang ze niet voldoen aan
de hardheidsclausule) geen aanspraak kunnen maken
op een affectieschadevergoeding. Tegelijkertijd geeft de

affectieschadevergoeding erkenning en genoegdoening
aan naasten van het slachtoffer, die misschien geen
geestelijk letsel hebben overgehouden als gevolg van een
confrontatie met de gebeurtenis of de gevolgen ervan
maar net zo erg verdriet hebben om het verlies van een
dierbare.
Er is met de introductie van affectieschade eindelijk de
mogelijkheid voor de beperkte kring van gerechtigden
om genoegdoening en erkenning te kunnen krijgen
voor hun verdriet. Het huidige systeem is echter niet
perfect. De eerdergenoemde broers en zussen van het
slachtoffer kunnen niet zomaar aanspraak maken op een
affectieschadevergoeding, maar hebben vaak net zo veel
verdriet over het verlies van een dierbare als de naasten
in de kring van gerechtigden. Dit leidt tot schrijnende
situaties in de rechtbank, waar broers en zussen hun nauwe
affectieve relatie met het slachtoffer proberen aan te
tonen om onder de hardheidsclausule te kunnen vallen
terwijl de Wet Affectieschade dit soort schrijnende situaties
juist probeerde te voorkomen met een vaste kring van
gerechtigden.27
Slachtoffers zullen ongetwijfeld in de praktijk de keuze maken
om alleen affectieschade te vorderen, ondanks dat zij
mogelijk wel recht zouden hebben op shockschade gezien
de lagere eisen die verbonden zijn aan affectieschade.
In dat opzicht zorgt de Wet Affectieschade voor minder
schrijnende situaties in de rechtbank. Ik verwacht
daarnaast dat de meeste shockschade vorderingen
zullen komen van personen die buiten de beperkte kring
van gerechtigden van affectieschade vallen en hier dus
geen aanspraak op kunnen maken. In sommige van deze
gevallen zal de shockschadevordering dan nog steeds als
sluiproute worden gebruikt voor eigenlijke affectieschade.
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Sudoku

Oplossing uit editie 3

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
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