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* * *

Inleiding

In de Wet op het accountantsberoep is het lidmaatschap van de door die wet in het 
leven geroepen Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) verplicht 
gesteld voor diegenen die zich in het accountantsregister willen inschrijven. Zonder de 
inschrijving in het accountantsregister mag de accountantstitel Registeraccountant 
(RA) of Accountant-Administratieconsulent (AA), dan wel de benaming accountant, 
niet worden gevoerd.

Eiseres tot cassatie, de vereniging 'Orde van Registeradviseurs Nederland' (OvRAN) is 
een door accountants opgerichte beroepsvereniging. Inzet van het onderhavige, door 
OvRAN ingestelde cassatieberoep vormt de vraag, of de bepalingen in de Wet op het 
accountantsberoep (Wab), die dit verplichte lidmaatschap voorschrijven, in strijd zijn 
met het in artikel 11 EVRM gewaarborgde recht van vrijheid van vereniging en/of art.
6 van de Mededingingswet.

In beide feitelijke instanties is deze vraag, in lijn met het standpunt van de Staat, 
ontkennend beantwoord. Ten aanzien van de vraag, of het verplichte lidmaatschap van 
de NBA strijdig is met artikel 11 EVRM, heeft het hof aangesloten bij de uitspraak van 
de Strafkamer van uw Raad d.d. 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2910, RvdW 
2017/81, AR 2016/4033, waarin de desbetreffende vraag reeds is beoordeeld. Uw 
Raad sanctioneerde daarin het oordeel van de appèlrechter, dat de NBA niet kan 
worden aangemerkt als een "association" in de zin van artikel 11 EVRM en dat het bij 
wet verplicht gestelde lidmaatschap van de NBA voor accountants die in het 
accountantsregister zijn ingeschreven niet in strijd is met artikel 11 EVRM.
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Het cassatiemiddel komt naar de kern genomen neer op een herhaling van een aantal 
van OvRAN's zetten in de appelinstantie. Naar de Staat meent heeft het Haagse hof 
terzake evenwel een rechtens juiste beslissing gegeven en daarbij in voldoende mate 
(en op alleszins begrijpelijke wijze) op de veelheid aan stellingen van OvRAN 
gerespondeerd. Het cassatieberoep van OvRAN ligt dan ook voor verwerping gereed.

1 Feiten

1.1 In cassatie strekken de volgende feiten tot uitgangspunt.

Zie ook rov. 1.1 t/m 1.5 van het in cassatie bestreden arrest van het 
Gerechtshof Den Haag van 3 april 2018.

1.2 Eiseres tot cassatie, hierna: OvRAN. is een door accountants opgerichte 
beroepsvereniging. Zij houdt zich blijkens haar statuten bezig met het bevorderen van 
een goede beroepsuitoefening door adviseurs en/of accountants en daarnaast beoogt 
zij een platform te vormen voor specialisten in een bepaald advies- en/of 
accountancyvakgebied. OvRAN vertegenwoordigt accountants,
administratieconsulenten bij kleinere organisaties en (financieel) adviseurs, werkzaam 
in het bedrijfsleven of de overheid. OvRAN is voortgekomen uit een fusie tussen haar 
voorlopers, te weten: de Stichting Wakkere Accountant en de Werkgroep Minnelijk 
Overleg.

1.3 De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, hierna: NBA, is een bij de Wet 
op het accountantsberoep, hierna: Wab. ingestelde beroepsvereniging en is een 
openbaar lichaam in de zin van artikel 134 Grondwet. De NBA is belast met het 
bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden, de behartiging van de 
gemeenschappelijke belangen van accountants, het zorgdragen voor de eer van de 
stand van de accountants en het zorgdragen voor de praktijkopleiding van 
accountants. Blijkens artikel 19 lid 2, aanhef en onder a van de Wab moet de 
ledenvergadering van de NBA een verordening vaststellen met betrekking tot gedrags- 
en beroepsregels ten behoeve van de goede uitoefening van de werkzaamheden van 
accountants. De Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGA) geeft hier 
invulling aan. De NBA is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie tussen het 
Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NIVRA, de bij wet ingestelde 
beroepsvereniging voor registeraccountants) en de Nederlandse Orde van 
Accountants-Administratieconsulenten (NOVAA, de bij wet ingestelde 
beroepsvereniging voor accountants-administratieconsulenten).

1.4 In de Wab is het lidmaatschap van de NBA verplicht gesteld voor diegenen die zich in 
het accountantsregister willen inschrijven. Zonder de inschrijving in het 
accountantsregister mag de accountantstitel Registeraccountant (RA) of Accountant- 
Administratieconsulent (AA), dan wel de benaming accountant, niet worden gevoerd.
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1.5 OvRAN en haar voorlopers zijn opgericht wegens bij een aantal leden van de NBA (en 
haar voorlopers) heersende onvrede over - kort gezegd - de gang van zaken met 
betrekking tot de totstandkoming van regelgeving binnen de (voorlopers van de) NBA. 
Vanaf 2006 hebben OvRAN en haar voorlopers zowel bij de bestuursrechter als de 
(civiele) voorzieningenrechter geprocedeerd tegen het NIVRA in verband met deze 
onvrede. In die procedures is onder meer aangevoerd dat het verplichte lidmaatschap 
van de beroepsvereniging in strijd is met artikel 11 van het Europees verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, hierna: 
EVRM. Dat standpunt is in die procedures niet gevolgd.

Zie over deze procedures nader de stellingname van de Staat in: memorie van 
antwoord §§ 3.1-3.6.

1.6 Bij arrest van 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2910, RvdW 2017/81, AR 
2016/4033, heeft de Strafkamer van uw Raad geoordeeld dat de NBA geen vereniging 
is als bedoeld in artikel 11 EVRM en dat het bij wet verplicht gestelde lidmaatschap 
van de NBA voor accountants die in het accountantsregister zijn ingeschreven niet in 
strijd is met artikel 11 EVRM.

Zie over dit arrest en de daaraan voorafgaande conclusie van A-G A.E. 
Harteveld nader de stellingname van de Staat in: memorie van antwoord 
§§ 3.7-3.8.

2 Wettelijk kader

Wet op het accountantsberoep (Wab) en Wet tuchtrechtspraak accountants (Wta)

2.1 In artikel 2, eerste lid, van de Wab is bepaald dat er een beroepsorganisatie van 
accountants is. De beroepsorganisatie is een openbaar lichaam in de zin van artikel 
134 Grondwet.

2.2 Op grond van artikel 2, derde lid, van de Wab zijn accountants lid van de 
beroepsorganisatie. Daarvan zijn uitgezonderd de accountants waarop artikel 39, 
tweede lid, van de Wab van toepassing is en de accountant een wens tot lidmaatschap 
niet schriftelijk aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 39, tweede lid, van de Wab betreft de accountant die beschikt over 
een verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54, eerste lid, 
indien hij zonder zich in Nederland te vestigen onderzoeken als bedoeld in 
artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij wijze van 
dienstverlening wil verrichten, mits hij bevoegd is tot het wettelijk 
voorgeschreven onderzoek van jaarrekeningen in een lidstaat van de 
Europese Unie, anders dan Nederland, of in een andere Staat die partij is bij
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de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 
132).

2.3 In artikel 36, eerste lid, van de Wab is bepaald dat er een accountantsregister is 
waarin accountants zijn ingeschreven. Ingevolge het tweede lid van artikel 36 van de 
Wab worden in het accountantsregister de volgende gegevens van de ingeschrevene 
opgenomen:

"A. de naam;
b. de voornamen;
c. de geboortedatum;
d. het adres;
e. het kantooradres dan wel het adres van de organisatie of instelling waar 
de accountant werkzaam is;
f. de datum van inschrijving;
g. de titel, bedoeld in artikel 41;
h. de ledengroep waartoe de ingeschrevene behoort;
i. indien de opleiding van de ingeschrevene voldoet aan de eindtermen voor 
het uitvoeren van wettelijke controles: een aantekening daarvan;
j. indien een tuchtmaatregel is opgelegd: de opgelegde maatregel en het 
tijdstip waarop deze is ingegaan en, voor zover van toepassing, het tijdstip 
waarop deze eindigt;
k. de datum van een doorhaling van een ingeschrevene."

2.4 Op grond van artikel 38, eerste lid, van de Wab dient degene die in het 
accountantsregister wenst te worden ingeschreven daartoe een aanvraag in te dienen 
bij het bestuur van de NBA. Daarbij dienen op grond van het tweede lid van dit artikel 
de volgende gegevens te worden verstrekt:

"a. één of meerdere getuigschriften waaruit blijkt dat hij een opleiding als 
bedoeld in artikel 46, die passend is bij de door hem aangevraagde 
beroepstitel, met goed gevolg heeft afgerond, of een verklaring van 
vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54, eerste lid; en

b. een verklaring omtrent het gedrag op grond van de Wet justitiële en 
strafvorderlijke gegevens."

2.5 In artikel 39 van de Wab is bepaald op welke gronden de inschrijving kan worden 
geweigerd:

"1. De inschrijving wordt geweigerd indien:

a. de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld bij of krachtens 
artikel 38;

b. de aanvrager ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 
uitspraak in staat van faillissement verkeert of ten aanzien van hem de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is;
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c. de aanvrager ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 
uitspraak onder curatele is gesteld;

d. indien de aanvrager ingevolge een rechterlijke uitspraak is ontzet van het 
recht het accountantsberoep uit te oefenen;

e. er, gelet op de antecedenten van de aanvrager, gegronde vrees bestaat 
dat de aanvrager zal handelen of nalaten in strijd met wettelijke 
voorschriften, de accountant betreffende, of dat zijn inschrijving in het 
accountantsregister op andere wijze de eer van de stand van accountants zal 
schaden.

2. Het eerste lid, onderdeel e, is niet van toepassing op een aanvrager, die 
beschikt over een verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54, 
eerste lid, indien hij zonder zich in Nederland te vestigen onderzoeken als 
bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij 
wijze van dienstverlening wil verrichten, mits hij bevoegd is tot het wettelijk 
voorgeschreven onderzoek van jaarrekeningen in een lidstaat van de 
Europese Unie, anders dan Nederland, of in een andere Staat die partij is bij 
de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 
132)."

2.6 Degene die is ingeschreven in het accountantsregister is op grond van artikel 41, 
eerste lid, van de Wab gerechtigd tot het voeren van de titel Registeraccountant, 
afgekort RA of Accountant-Administratieconsulent, afgekort AA. De titel wordt bij het 
besluit tot inschrijving verleend.

2.7 Op grond van het tweede lid van artikel 41 van de Wab is het degene die niet in het 
accountantsregister is ingeschreven verboden om anders dan in besloten kring de 
titels, genoemd in het eerste lid, of de benaming accountant zonder nadere toevoeging 
dan wel in samenstelling of afkorting te voeren, dan wel zich zodanig te gedragen, dat 
daardoor bij het publiek redelijkerwijs de indruk kan zijn gewekt, dat hij tot het voeren 
van die benaming gerechtigd is.

2.8 In artikel 41, derde lid, van de Wab is een uitzondering op het tweede lid van artikel 
41 van de Wab geformuleerd. In afwijking van het tweede lid is het degene die in een 
dienstbetrekking werkzaam is onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een 
accountant, toegestaan de benaming adjunct-accountant, assistent-accountant of een 
andere soortgelijke benaming te voeren.

2.9 Op grond van artikel 42 is de accountant onderworpen aan de tuchtrechtspraak op 
grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants, hierna: Wtra. ter zake van:

a. enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens deze wet 
bepaalde; en

b. enig ander dan in onderdeel a bedoeld handelen of nalaten in strijd met 
het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.
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2. De tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de 
accountantskamer en in hoger beroep, tevens in hoogste ressort, door het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven.

2.10 Tot de tuchtrechtelijke maatregelen behoren ook de tijdelijke of definitieve doorhaling 
van de inschrijving in het accountantsregister. Zie hieromtrent hoofdstuk II van de 
Wtra.

2.11 Het bestuur haalt op grond van artikel 43, eerste lid, van de Wab een inschrijving in 
het accountantsregister in de volgende gevallen door:

a. in geval van overlijden van de ingeschrevene;

b. op verzoek van de ingeschrevene;

c. indien de ingeschrevene in een van de omstandigheden, genoemd in 
artikel 39, eerste lid, onderdelen b tot en met d, is komen te verkeren;

d. ter tenuitvoerlegging van een daartoe strekkende tuchtrechtelijke 
maatregel;

e. ter uitvoering van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 41 of 
44 van de Wet tuchtrechtspraak accountants;

f. indien de ingeschrevene na de tenuitvoerlegging van een dwangbevel in 
gebreke blijft de jaarlijkse bijdrage, bedoeld in artikel 30, eerste lid, te 
voldoen.

2.12 In het tweede lid van artikel 43 van de Wab is bepaald dat doorhaling van de 
inschrijving leidt tot verlies van de betrekkingen binnen de beroepsorganisatie 
waarvoor het lidmaatschap een vereiste is.

2.13 In hoofdstuk 7 van de Wab zijn bepalingen opgenomen omtrent de opleiding tot 
accountant. In artikel 46 van de Wab is bepaald dat de opleiding tot accountant de bij 
algemene maatregel van bestuur vast te stellen vakgebieden bevat en deze voldoet 
aan de eindtermen zoals bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel a, van de Wab die 
voor controles van financiële verantwoordingen van belang zijn. De eindtermen zijn 
neergelegd in de Beleidsregels aanwijzen accountantsopleidingen (Stcrt. 2016,
70670).

2.14 Artikel 47 van de Wab behelst de praktijkopleiding die de accountant gedurende drie 
jaar moet volgen als onderdeel van de opleiding tot accountant.

2.15 Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Wab zijn met het toezicht op de naleving 
van artikel 41, tweede lid, van de Wab belast de bij besluit van de Minister van 
Financiën aangewezen personen. Op grond van artikel 56 van de Wab is de minister
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bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom of bestuurlijke boete bij 
overtreding van artikel 41, tweede lid, van de Wab.

Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

2.16 Voor het verrichten van wettelijke controles is de Wet toezicht 
accountantsorganisaties, hierna: Wta. van belang. Uit deze wet volgt de koppeling 
tussen het vereiste ingeschreven te zijn in het accountantsregister en de bevoegdheid 
wettelijke controles te verrichten.

Zie artikel 27 Wta:

1. De externe accountant is een accountant ten aanzien van wie in het 
accountantsregister een aantekening is opgenomen als bedoeld in artikel 36, 
tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep en die voldoet 
aan de bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep gestelde regels, 
voor zover deze van toepassing zijn op het uitvoeren van wettelijke 
controles, dan wel een wettelijke auditor als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, 
van de richtlijn, die in een andere lidstaat is toegelaten tot het verrichten van 
controles als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn en die beschikt 
over een verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54 van de 
Wet op het accountantsberoep.

2.17 Onder externe accountant wordt blijkens de definitiebepaling in artikel 1 van de Wta 
verstaan:

f. externe accountant: de natuurlijke persoon die werkzaam is bij of 
verbonden is aan een accountantsorganisatie en die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van een wettelijke controle;

2.18 Onder wettelijke controle wordt op grond van hetzelfde artikel 1 Wta verstaan:

p. wettelijke controle: een controle van een financiële verantwoording van 
een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, 
die verplicht is gesteld bij of krachtens de in de bijlage bij deze wet 
genoemde wettelijke bepalingen.

2.19 Voor het verrichten van wettelijke controles is een vergunning nodig van de Stichting 
Autoriteit Financiële Markten, hierna: AFM. Zie hieromtrent hoofdstuk 2 van de Wta.
Die vergunning wordt in de regel verleend aan de accountantsorganisatie waarbij de 
externe accountant werkzaam is of waaraan hij is verbonden. De AFM houdt een 
register bij waarin onder andere vergunning houdende accountantsorganisaties en 
daarbij werkzame of daaraan verbonden externe accountants worden ingeschreven; 
zie artikel 11 Wta.

2.20 Voor het verrichten van andersoortige accountantsopdrachten zoals 
samenstellingsopdrachten (het samenstellen van financiële informatie) of
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beoordelingsopdrachten (het beoordelen van financiële overzichten waaraan een 
beperkte mate van zekerheid kan worden ontleend) is de inschrijving in het 
accountantsregister niet vereist.

Zie in dit verband nader:

Nadere voorschriften controle en overige standaarden ('NV COS') van de NBA, 
d.d. 5 april 2016, Stcrt. 2016, 22864. De hierin opgenomen 'NV COS 4410' 
handelt over samenstellingsopdrachten; de 'NV COS 2400' over 
beoordelingsopdrachten.

2.21 Niet inschrijven heeft de consequentie dat de beroepstitel niet mag worden gevoerd. 
Vaak wordt dan gebruik gemaakt van de term 'administrateur' of 
'administratiekantoor'.

3 Procesverloop

3.1 Bij inleidende dagvaarding van 29 maart 2016 heeft OvRAN de onderhavige procedure 
jegens de Staat aanhangig gemaakt. Zij heeft daartoe - onder meer gevorderd (kort 
samengevat) te verklaren voor recht dat bepalingen in de Wab die het lidmaatschap 
van de NBA dwingend voorschrijven onverbindend zijn wegens strijd met 
verdragsrecht, te weten artikel 11 EVRM en artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM, 
hierna: artikel 1 EP, en wegens strijd met artikel 6 Mededingingswet, hierna: Mw. 
alsmede dat de Staat onrechtmatig handelt jegens OvRAN door de desbetreffende 
bepalingen in de Wab te handhaven.

3.2 Aan deze vorderingen heeft OvRAN ten grondslag gelegd (kort samengevat) dat het in 
de Wab neergelegde verplichte lidmaatschap van de NBA in strijd zou zijn met het 
recht op vrijheid van vereniging zoals neergelegd in artikel 11 EVRM. Voorts zou de 
wetgeving met betrekking tot het lidmaatschap van de NBA in strijd zijn met artikel 14 
EVRM, nu voor accountants uit andere lidstaten dit lidmaatschap niet verplicht is 
gesteld. Daarnaast zou met vorenbedoelde wetgeving inbreuk worden gemaakt op het 
in artikel 1 EP neergelegde eigendomsrecht, nu personen die hun lidmaatschap van de 
NBA opzeggen ook uit het accountantsregister worden geschreven en de titel RA of AA 
niet meer mogen voeren. Tot slot zouden de grote accountantskantoren via de door de 
Staat ingestelde NBA een monopoliepositie hebben weten te verkrijgen en zouden zij 
handelen in strijd met artikel 6 Mw, waardoor ook de Staat in strijd met het 
mededingingsrecht - en dus onrechtmatig - handelt, aldus OvRAN.

3.3 De Staat heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

3.4 Bij eindvonnis van 22 februari 2017 heeft de Rechtbank Den Haag de vorderingen van 
OvRAN afgewezen en daartoe, samengevat, als volgt overwogen: (j) de NBA is geen 
vereniging in de zin van artikel 11 EVRM, maar een publiekrechtelijke organisatie,
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zodat dit artikel toepassing mist, in het kader waarvan de rechtbank heeft verwezen 
naar het hiervoor genoemde arrest van de Strafkamer van uw Raad van 20 december 
2016 en de daaraan voorafgaande conclusie van A-G Harteveld; (M) voor het stellen 
van prejudiciële vragen aan uw Raad wordt geen aanleiding gezien; (Mi) zo het mogen 
voeren van de titel RA en AA als eigendom is aan te merken, is in dit geval geen 
sprake van ontneming van eigendom maar van regulering ervan; daarbij is geen 
sprake van een schending van artikel 1 EP; (iy) van schending van artikel 14 EVRM is 
evenmin sprake en (y) de Staat handelt in dit geval niet als onderneming op de 
Nederlandse markt, zodat reeds hierom geen sprake kan zijn van schending van 
artikel 6 Mw; eventuele verstoring van de mededingingsregels door (leden van) de 
NBA, kan niet aan de Staat worden toegerekend.

3.5 Van dit eindvonnis is OvRAN in hoger beroep gekomen, onder aanvoering van een 
twaalftal grieven.

3.6 OvRAN heeft haar eis gewijzigd en gevorderd - onder meer - (a) te verklaren voor 
recht dat de bepalingen van de Wab, voor zover die het lidmaatschap van de 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants dwingend voorschrijven, 
onverbindend zijn wegens strijd met de Europese wetgeving in bijzonder in strijd met 
de artikelen 9, 10, 11, 12 en 14 EVRM, artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) EVRM en 
artikel 6 Mw en de Staat derhalve onrechtmatig jegens appellante handelt door 
genoemde bepalingen van de Wab te handhaven in strijd met voornoemde Europese 
regelgeving en de Mw; (b) de Staat te bevelen om binnen één maand na datum vonnis 
een voorstel te doen aan de Tweede Kamer om deze onrechtmatige, althans 
onverbindende bepalingen in de Wab in overeenstemming te brengen met voornoemde 
Europese regelgeving en de Mededingingswet door artikel 2 lid 3 van de Wab te 
vervangen door de volgende bepaling: "Accountants zijn geen lid van de 
beroepsorganisatie, tenzij de accountant een wens tot lidmaatschap schriftelijk aan het 
bestuur kenbaar heeft gemaakt. Op iedere accountant is IFAC's internationale 
regelgeving voor accountants van toepassing. Daarnaast is op hem uitsluitend van 
toepassing de eigen regelgeving van de publiek- of privaatrechtelijke 
beroepsorganisatie voor accountants, waarvan hij lid is", zulks op straffe van een 
dwangsom van € 100.000,- per dag door de Staat te verbeuren aan OvRAN, voor 
iedere dag of gedeelte van een dag dat de Staat in gebreke is gebleven aan het te 
geven bevel te voldoen, en (c) de Staat te bevelen binnen één week na datum arrest 
overeenkomstig artikel 6:167 BW in tenminste drie landelijke bladen te openbaren dat 
de Wab jarenlang strijdig is geweest met voornoemde Europese regelgeving en art. 6 
Mw en dat de rechter heeft bevolen om binnen één maand na publicatie vonnis deze 
strijdigheid via een wetsvoorstel op te heffen op straffe van een aan OvRAN te 
verbeuren dwangsom van € 100.000,- per dag voor iedere dag dat in gebreke is 
gebleven binnen één maand na publicatie vonnis.

3.7 De Staat heeft wederom gemotiveerd verweer gevoerd.
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3.8 Bij arrest van 3 april 2018 heeft het hof het eindvonnis in eerste aanleg bekrachtigd en 
al het anders of meer gevorderde afgewezen, met veroordeling van OvRAN in de 
kosten van het geding in hoger beroep.

3.9 Tegen dit arrest heeft OvRAN bij procesinleiding van 2 juli 2018 cassatieberoep 
ingesteld.

3.10 Bij verweerschrift van 12 oktober 2018 heeft de Staat geconcludeerd tot verwerping 
van het beroep.

4 Verweer tegen het cassatiemiddel

4.1 Het cassatiemiddel bestaat uit drie onderdelen, genummerd 1 t/m 3. Blijkens deze 
onderdelen is de rechtsstrijd in cassatie nader ingeperkt en wel aldus dat uitsluitend 
nog voorligt de vraag, of de bepalingen uit de Wab die het verplichte lidmaatschap van 
de NBA voorschrijven strijdig zijn met het bepaalde in artikel 11 EVRM en/of artikel 6 
Mw.

Onderdeel 1

4.2 Onderdeel 1 bevat vijf subonderdelen, genummerd 1.1 tot en met 1.5. Subonderdeel 
1.5 bevat uitsluitend een veegklacht en behoeft geen afzonderlijke bespreking.

4.3 Onderdeel 1 is gericht tegen rov. 19 en 20 van 's hofs arrest. Op die plaats overweegt 
het hof, in de context van zijn daaropvolgende overwegingen in rov. 21 tot en met 23, 
als volgt:

"19. De klachten over schending van artikel 11 EVRM zijn ongegrond. Het hof 
deelt het oordeel van de rechtbank zoals weergegeven in rechtsoverwegingen
4.11 en 4.12 van het bestreden vonnis en neemt dat oordeel over. De NBA is 
geen privaatrechtelijke vereniging waarop artikel 11 EVRM ziet. Dit heeft ook 
de HR uitgemaakt in zijn arrest van 20 december 2016 (ECLI: NL:HR:2016: 
2910), waarbij in lijn met de jurisprudentie van het EHRM is beslist (zie onder 
meer EHRM 23 juni 1981, Le Compte, Van Leuven en De Meyere v. België, nr. 
6878/75, EHRM 29 april 1999, Chassagnou v. Frankrijk, nr. 25088/94, EHRM 
20 januari 2011, Hermann v. Duitsland, nr. 9300/07 en het recente arrest 
EHRM 03 december 2015, 29389/11 Mytilinaios en Kostakis v. Griekenland, 
29389/11, waarbij de toepasselijke criteria zijn herhaald).

20. Zoals ook voortvloeit uit de hiervoor weergegeven feiten, is de NBA (i) een 
organisatie die is ingebed in de structuren van de Staat, te weten een 
openbaar lichaam in de zin van artikel 134 Gw, dat onder toezicht staat van 
het Ministerie van Financiën, en waarbij voor de vaststelling van een groot 
aantal verordeningen van de NBA goedkeuring van de minister is vereist en 
verordeningen en andere besluiten bij koninklijk besluit kunnen worden
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vernietigd (ii) een organisatie die administratieve, regulerende en 
tuchtrechtelijke taken heeft buiten de sfeer van het gewone recht, en (iii) een 
organisatie die niet alleen het belang van haar leden dient, maar ook het 
algemeen belang. Aldus is voldaan aan de toepasselijke 'integratiecriteria', 
zoals deze door het EHRM zijn ontwikkeld en ook zijn getoetst door de 
rechtbank in het thans bestreden vonnis, met verwijzing naar eerdergenoemd 
arrest van de HR. In dit verband merkt het hof op dat blijkens het arrest van 
de HR van 20 december 2016, rechtsoverweging 2.4.2, inhoudelijk gezien wel 
degelijk aan de 'integratiecriteria' is getoetst. Voor deze toetsing hoeft de HR 
het betreffende woord niet te gebruiken.

21. Het voorgaande betekent dat artikel 11 EVRM niet van toepassing is op de 
verplichting om lid te zijn van de NBA. Het hof komt niet toe aan de stelling 
van OvRAN dat er sprake zou zijn van indirecte verenigingsdwang, wat hier 
ook van zij, reeds omdat de NBA geen privaatrechtelijke vereniging is in de zin 
van artikel 11 EVRM. Het beroep dat OvRAN nog heeft gedaan op het 
zogenaamde 'hindercriterium' wordt verworpen. Het staat de leden van de NBA 
immers vrij om elders een vereniging te vormen en/of daarvan lid te zijn. De 
door OvRAN genoemde merkenrechtprocedures doen daar niet aan af.

22. Het verwijt dat de rechtbank het zogenaamde 'noodzaakcriterium' van 
artikel 11 lid 2 EVRM niet heeft onderzocht, is ongegrond. Nu artikel 11 EVRM 
niet van toepassing is, wordt aan toetsing van het tweede lid ervan niet 
toegekomen. Het hof onderschrijft rechtsoverweging 4.13 van het bestreden 
vonnis en neemt dit over.

23. De grieven 1 tot en met 6 zijn ongegrond."

4.4 Subonderdeel 1.1 betoogt dat het hof - zie rov. 19 - ten onrechte, althans onder 
onvoldoende (begrijpelijke) motivering aansluiting heeft gezocht bij het hiervoor in 
§ 1.6 genoemde arrest van de strafkamer van uw Raad van 20 december 2016, 
alsmede bij de in dat arrest genoemde jurisprudentie van het Europees Hof voor de 
Rechten van de mens, hierna: EHRM. Daartoe voert het middel aan dat het arrest van 
20 december 2016 is gebaseerd op de gedingstukken zoals deze destijds zijn 
voorgelegd aan uw Raad, alsmede dat kennisneming van de relevante feiten, zoals die 
in de onderhavige zaak naar voren zijn gebracht kunnen leiden tot een andere, van 
laatstgenoemd arrest afwijkende beslissing.

4.5 Dit betoog faalt.

4.6 Aan het middel ligt de veronderstelling ten grondslag - zie het slot van subonderdeel 
1.1 - dat het hof bij zijn beslissing in de onderhavige zaak, dat artikel 11 EVRM niet 
van toepassing is, niet 'de relevante feiten' zou hebben betrokken (en zich dus 
uitsluitend zou hebben verlaten op het arrest van de strafkamer van uw Raad van 20 
december 2016). Die veronderstelling mist evenwel feitelijke grondslag. Uit rov. 20 
volgt immers (onmiskenbaar) dat het hof zijn oordeel, dat artikel 11 EVRM in de 
onderhavige zaak niet van toepassing is, heeft gerelateerd aan de door het hof 
vastgestelde feiten:
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"20. Zoals ook voortvloeit uit de hiervoor weergegeven feiten, is de NBA (...)"

Voor zover met subonderdeel 1.4 tegen rov. 20 wordt opgekomen, gebeurt dat naar 
de Staat meent tevergeefs, hetgeen hierna bij het verweer tegen dat subonderdeel 
nader uiteen zal worden gezet.

4.7 Ook overigens faalt het subonderdeel, omdat niet wordt toegelicht (en evenmin wordt 
verwezen naar vindplaatsen in de stukken van de feitelijke instanties) welke relevante 
feiten het hof tot een van HR 20 december 2016 afwijkende beslissing hadden kunnen 
brengen. Bij die stand van zaken heeft OvRAN bij subonderdeel 1.1 geen, althans 
onvoldoende belang. Het enkele feit dat het hof - in de visie van OvRAN - tot een 
andersluidende beslissing had kunnen komen, maakt het oordeel van het hof immers 
nog niet onjuist of onbegrijpelijk. Voor zover een uitwerking van subonderdeel 1.1 
moet worden geacht besloten te liggen in de subonderdelen 1.3 en 1.4, faalt dat op de 
hierna uiteen te zetten gronden.

4.8 Met subonderdeel 1.2 betoogt het middel dat het hof bij zijn in onderdeel 1 bestreden 
beslissing "ten onrechte onvoldoende gewicht heeft toegekend aan de strekking van 
artikel 11 EVRM", welke strekking volgens middel is: het voorkomen dat overheden 
naar believen beroepsorganisaties kunnen oprichten die niet onder artikel 11 EVRM 
vallen. Althans zou 's hofs oordeel onbegrijpelijk zijn omdat het hof die strekking niet 
expliciet heeft meegewogen bij zijn beslissing. De desbetreffende strekking leidt het 
middel af uit de uitspraak van het EHRM van 29 april 1999, nrs. 25088/94, 28331/95 
en 28443/95 inzake Chassagnou e.a./Frankrijk, punt 100.

4.9 Ook dit betoog kan niet tot cassatie leiden. Dat laat zich als volgt toelichten.

4.10 Artikel 11 EVRM beschermt het recht op vrijheid van vergadering en vereniging.

Artikel 11 luidt als volgt:

"1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid 
van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te 
richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn 
belangen.
2. De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden 
onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische 
samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de 
openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, 
voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat 
rechtmatige beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten 
door leden van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat 
van de Staat."
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Zoals ook namens de Staat uiteengezet in de feitelijke instanties, ziet artikel 11 EVRM 
op (privaatrechtelijke) verenigingen en niet op publiekrechtelijke organisaties.

Zie o.m.: memorie van antwoord §§ 4.1-4.6.

Zie tevens de specifiek op de grieven 1 tot en met 6 gegeven respons in 
memorie van antwoord §§ 4.8-4.52.

In zijn uitspraak van 23 juni 1981, nrs 6878/75 en 7238/75, inzake Le Compte 
e.a./België heeft het EHRM criteria ontwikkeld op basis waarvan bepaald wordt of 
sprake is van een publiekrechtelijke organisatie waarop artikel 11 EVRM niet van 
toepassing is. Het EHRM overwoog daartoe, in het kader van de in dat arrest centraal 
staande Belgische artsenorganisatie, als volgt:

"64. The Court notes firstly that the Belgian Ordre des médecins is a public-law 
institution. It was founded not by individuals but by the legislature; it remains 
integrated within the structures of the State and judges are appointed to most 
of its organs by the Crown. It pursues an aim which is in the general interest, 
namely the protection of health, by exercising under the relevant legislation a 
form of public control over the practice of medicine. Within the context of this 
latter function, the Ordre is required in particular to keep the register of 
medical practitioners. For the performance of the tasks conferred on it by the 
Belgian State, it is legally invested with administrative as well as rule-making 
and disciplinary prerogatives out of the orbit of the ordinary law (prerogatives 
exorbitantes du droit commun) and, in this capacity, employs processes of a 
public authority (see paragraphs 20-34 above)."

Er is derhalve sprake van een publiekrechtelijke organisatie indien deze organisatie (i) 
is ingebed in de structuren van de Staat; (ii) administratieve, regulerende of 
tuchtrechtelijke taken heeft buiten de sfeer van het gewone recht of publieke 
rechtsmacht uitoefent en deze organisatie (iii) de organisatie niet alleen een 
gemeenschappelijk belang van de leden dient maar ook een algemeen belang.

4.11 Wordt aan deze criteria voldaan dan is geen sprake van een (privaatrechtelijke) 
vereniging als bedoel in artikel 11, eerste lid, EVRM en is dat artikel niet van 
toepassing. Een verplichting om lid te zijn bij een publiekrechtelijke organisatie maakt 
dan ook geen inbreuk op het recht op vrijheid van vereniging. Dit is volgens het EHRM 
in het Le Compte-arrest slechts anders, indien de publiekrechtelijke organisatie 
verhindert dat haar leden zich buiten deze organisatie om verenigen (het zgn. 
hindercriterium). Zie punt 65 van deze uitspraak:

"65. Having regard to these various factors taken together, the Ordre cannot 
be considered as an association within the meaning of Article 11 (art. 11). 
However, there is a further requirement: if there is not to be a violation, the 
setting up of the Ordre by the Belgian State must not prevent practitioners 
from forming together or joining professional associations. Totalitarian régimes 
have resorted - and resort - to the compulsory regimentation of the
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professions by means of closed and exclusive organisations taking the place of 
the professional associations and the traditional trade unions. The authors of 
the Convention intended to prevent such abuses (see the Collected Edition of 
the "Travaux Préparatoires)), vol. II, pp. 116-118).
The Court notes that in Belgium there are several associations formed to 
protect the professional interests of medical practitioners and which they are 
completely free to join or not (see paragraph 22 above). In these 
circumstances, the existence of the Ordre and its attendant consequence - that 
is to sav, the obligation on practitioners to be entered on the register of the 
Ordre and to be subject to the authority of its organs - clearly have neither the 
object nor the effect of limiting, even less suppressing, the right guaranteed by 
Article 11 par. 1 (art. 11-1) [curs, en onderstreping adv.]."

4.12 Hieraan doet niet af het in subonderdeel 1.2 genoemde Chassagnou-arrest. Voor zover 
het EHRM in punt 100 van het Chassagnou-arrest refereert aan de mogelijkheid dat 
een Staat naar eigen inzicht een vereniging ("association") buiten het bereik van 
artikel 11 EVRM zou kunnen houden door deze (kort gezegd) als publiekrechtelijke 
organisatie te classificeren, heeft dat geen andere (verdergaande) strekking dan dat 
het EHRM daarmee bedoelt dat een dergelijke classificatie naar nationaal recht niet als 
zodanig doorslaggevend kan zijn, aangezien het erom gaat of sprake is van een voor 
de werking van artikel 11 EVRM relevante vereniging ("association"), waarmee het 
EHRM ongetwijfeld mede het oog heeft gehad op de daartoe in het Le Compte-arrest 
ontwikkelde criteria.

Dit kan worden afgeleid uit punt 97-100 van het Chassagnou-arrest, in 
onderlinge samenhang bezien:

"97. The applicants maintained that ACCAs indubitably came within the scope 
of Article 11. They argued that a hunters' association, even though approved 
by the authorities, remained a purely private-law body, as the Loi Verdeille 
itself expressly referred to the Law of 1 July 1901 on associations. An ACCA 
was presided over by a hunter who was elected by hunters. They were not 
vested with any public-authority prerogative outside the scope of the ordinary 
law, since the technique of official approval was not sufficient to transform a 
private-law association into a public administrative body.

98. The Government on the other hand, argued that ACCAs were 
Public-law associations, vested by Parliament with public-authority 
prerogatives, and accordingly outside the scope of Article 11. An ACCA could 
only be set up, for example, with the prefect's approval and did not have a free 
hand as regards the adoption of either its constitution or its internal rules, the 
essential parts of which were laid down by Articles R. 222-62 et seq. of the 
Countryside Code. In addition, the prefect had the power to supervise and 
impose sanctions on an ACCA, the power of prior approval of any amendment 
to the rules, and disciplinary powers.
The Government therefore maintained that ACCAs, even though set up in 
accordance with the Law of 1 July 1901, were public-law para-administrative 
institutions whose internal governing bodies admittedly resembled those of 
associations, but whose constitution clearly distinguished them from ordinary 
associations, since they were subject to a mixed legal regime containing

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen



15/26

elements of both private and public law. The complaint of a violation of Article 
11 was accordingly incompatible ratione materiae with the provisions of the 
Convention.

99. The Court notes that the question whether ACCAs are governed bv private 
or public law is far from a settled issue in French law. The Bordeaux 
Administrative Court observed, for instance, in its judgment of 16 November 
1989 (see paragraph 32 above): "Although, in order to achieve the objectives 
laid down by the [Loi Verdeille], [ACCAs] are vested with public-authority 
prerogatives, they nevertheless remain private-law bodies", and went on to 
say: "The decisions they take ..., particularly with regard to granting or 
withdrawing membership, are private-law acts which are not subject to review 
by the administrative courts".
This was also the approach taken by the civil courts dealing with the case of 
Mrs Chassagnou and Others (see paragraphs 21 and 22 above). On the other 
hand, in finding against those applicants (Mr Dumont and Others and Mrs 
Montion) who appealed to the administrative courts against a refusal by the 
prefect to remove their land from an ACCA's hunting grounds, the courts 
concerned invoked the public-authority prerogatives supposedly conferred on 
ACCAs (see paragraphs 27 and 32 above).

100. However, the question is not so much whether in French law ACCAs are 
private associations, public or para-public associations, or mixed associations, 
but whether they are associations for the purposes of Article 11 of the 
Convention.
If Contracting States were able, at their discretion, by classifying an 
association as "public" or "para-administrative", to remove it from the scope of 
Article 11, that would give them such latitude that it might lead to results 
incompatible with the object and purpose of the Convention, which is to 
protect rights that are not theoretical or illusory but practical and effective (see 
the Artico v. Italy judgment of 13 May 1980, Series A no. 37, pp. 15-16, § 33, 
and, more recently, the United Communist Party of Turkey and Others v. 
Turkey judgment of 30 January 1998, Reports of Judgments and Decisions 
1998-1, pp. 18-19, § 33).
Freedom of thought and opinion and freedom of expression, guaranteed by 
Articles 9 and 10 of the Convention respectively, would thus be of very limited 
scope if they were not accompanied by a guarantee of being able to share 
one's beliefs or ideas in community with others, particularly through 
associations of individuals having the same beliefs, ideas or interests.
The term "association" therefore possesses an autonomous meaning; the 
classification in national law has only relative value and constitutes no more 
than a starting-point, [curs, en onderstreping adv.]"

N.B.: Anders dan het middel tot uitgangspunt neemt, waar het spreekt van 
"beroepsorganisaties" [curs. en onderstreping adv.], blijkt uit voorgaand citaat 
dat het EHRM een dergelijke kwalificatie van het begrip "association" niet heeft 
gebezigd.

Voor zover het middel mede refereert aan het hiervoor in § 4.11 geciteerde Le 
Compte-arrest, punt 65 ("Totalitarian régimes have resorted - and resort - to 
the compulsory regimentation of the professions by means of closed and 
exclusive organisations taking the place of the professional associations and
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the traditional trade unions. The authors of the Convention intended to prevent 
such abuses") geldt dat die zinsnede uitdrukkelijk ziet op misbruik ("abuses"), 
derhalve gevallen waarin niet aan de in het Le Compfe-arrest geformuleerde 
eisen voor een voor de werking van artikel 11 EVRM als publiekrechtelijk aan 
te merken organisatie is voldaan.

4.13 Subonderdeel 1.2 gaat derhalve uit van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de 
strekking van artikel 11 EVRM. Voor zover door OvRAN op die door haar verdedigde 
strekking een beroep is gedaan in de stukken van de feitelijke instanties, behoefde het 
hof daarop ook niet in te gaan.

4.14 Subonderdeel 1.3 betoogt dat het hof bij zijn beantwoording van de vraag, of NBA valt 
onder de reikwijdte van artikel 11 EVRM ten onrechte niet, of in onvoldoende mate, 
heeft meegewogen de essentiële stelling van OvRAN "dat de NBA zowel qua 
verschijningsvorm als acteren is te beschouwen als een ondernemersvereniging en 
derhalve ten minste mede privaatrechtelijke kenmerken heeft die meebrengen dat ook 
in het licht van de jurisprudentie van het EHRM artikel 11 EVRM wel toepassing dient 
te vinden."

4.15 Vooropgesteld zij dat de klacht niet voldoet aan de daaraan op de voet van artikel 407 
lid 2 Rv te stellen eisen. In het middel wordt immers op geen enkele wijze aangegeven 
op welke plaatsen in de stukken van de feitelijke instanties op de in subonderdeel 1.3 
genoemde stellingname een beroep is gedaan.

Uitsluitend wordt verwezen - zie noot 3 op blad 5 van de procesinleiding - 
naar een uitspraak van het EHRM, te weten: EHRM 30 juni 1993, nr.
16130/90, inzake Sigurjónsson/IJsland. In die uitspraak nam het EHRM aan 
dat een IJslandse vereniging van taxichauffeurs ("Frami") moest worden 
aangemerkt als een vereniging ("association") in de zin van artikel 11 EVRM en 
dat in die specifieke zaak sprake was van een inbreuk. Zonder nadere 
toelichting, die ontbreekt, valt evenwel niet in te zien waarom dat arrest en het 
daaraan ten grondslag liggende, specifieke feitensubstraat een toelichting zou 
kunnen vormen op de klacht van subonderdeel 1.2 en/of anderszins aan de 
gegrondheid daarvan zou kunnen bijdragen.

4.16 Voor zover het middel doelt op de bij memorie van grieven § 19 ingenomen 
stellingname geldt dat deze stellingname geheel in de sleutel stond van de vraag, of 
ten aanzien van NBA is voldaan aan de uit de jurisprudentie van het EHRM af te leiden, 
zgn. integratiecriteria.

Zie memorie van grieven § 19 en de daarin opgenomen verwijzing naar 
vindplaatsen in de inleidende dagvaarding:

"19. Dat de NBA qua verschijningsvorm en acteren is te beschouwen als een 
ondernemersvereniging is voldoende gemotiveerd en aangetoond bij 
dagvaarding van eerste instantie in redengevingen 38-40 en uitgewerkt in de 
op voorhand (op 09-11-2016) aan de Rechtbank toegezonden akte AHP.
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Gedacht wordt ook aan de wijze van totstandkoming van besluiten met inzet 
van "witte busjes", het negeren van het initiatiefrecht van leden en de feitelijk 
afgestemde onderlinge gedragingen van de Big Four etc."

In §§ 38-40 van de inleidende dagvaarding is het volgende opgenomen:

"38) Bij Le Compte werkte EHRM het 'integratie' criterium bij de ''Ordre des 
Médecins” uit via de volgende vijf sub criteria: (a) het oefende vooral een 
registrerende functie; (b) was geïntegreerd in de structuren van de Staat; (c) 
de rechters in haar meeste instituties werden benoemd door de Staat; (d) het 
doel was bescherming van de publieke gezondheid; (e) het beschikte over 
buitengewone civiele bevoegdheden. Omdat al deze sub criteria van toepassing 
waren was er geen sprake van een vereniging in de zin van art. 11 EVRM.

39) De NBA daarentegen (a) doet veel meer dan alleen een registerende 
functie uitoefenen; (b) is niet geïntegreerd in de structuren van de Staat; (c) 
kent in haar eigen tuchtrecht geen rechters benoemd door de Staat; (d) 
beschermt niet de gezondheid of oefent andere taken uit zoals omschreven 
onder lid 2 van art. 11 EVRM die verenigingsdwang mogelijk maken, laat staan 
dat haar taken noodzakelijk zijn in een democratische maatschappij; (e) 
beschikt niet over buitengewone civiele bevoegdheden. In een lange 
geschiedenis zijn alle buitengewone civiele bevoegdheden de NBA ontnomen:
I. het toezicht op de wettelijke controle wordt gedaan door een ander 
staatsorgaan, AFM (Autoriteit Financiële Markten). II Het opleidingstoezicht 
wordt uitgevoerd door een onafhankelijke staatscommissie. III Als gewoon 
onderdeel van de rechtelijke macht heeft een gespecialiseerde rechtbank in 
Zwolle, de accountantskamer, het externe tuchtrecht overgenomen naast het 
eigen tuchtrecht van de NBA die zelf de rechters benoemt.

40) Als gevolg wijken de huidige prerogatieven van de NBA in geen enkel 
opzicht af van die van andere private beroepsverenigingen zoals bijv. OvRAN 
voor accountants met aangepaste statuten en verschillende verordeningen. 
Regelgeving aangeduid als "verordening" kan immers iedereen maken zolang 
die "verordeningen" alleen de eigen leden binden. Omdat de NBA aan geen 
enkele van deze voornoemde vijf sub criteria uit het integratiecriterium van Le 
Compte voldoet, kan de conclusie niet anders zijn dan dat de NBA onder het 
toepassingsbereik van art. 11 EVRM valt."

Welnu, op dié vraag heeft het hof gerespondeerd in rov. 20, waarin het hof oordeelt 
dat ten aanzien van NBA inderdaad aan de genoemde integratiecriteria is voldaan. 
Daarin ligt een verwerping besloten van de hiervoor genoemde stellingname van 
OvRAN. Van een voorbijgaan aan een (essentiële) stelling van OvRAN is dus 
(onmiskenbaar) géén sprake, 's Hofs oordeel terzake is evenmin onvoldoende 
begrijpelijk gemotiveerd. Dat zal hierna nader worden toegelicht bij de bespreking van 
subonderdeel 1.4, dat specifiek tegen rov. 20 is gericht.

4.17 Subonderdeel 1.4 neemt allereerst tot uitgangspunt dat het hof in rov. 20 zou hebben 
aangenomen dat het enkele feit dat de NBA een openbaar lichaam is meebrengt dat 
aan de zgn. integratiecriteria is voldaan. Dit uitgangspunt mist evenwel
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(onmiskenbaar) feitelijke grondslag, nu het hof in rov. 20 niet uitsluitend refereert aan 
het feit dat de NBA een openbaar lichaam is in de zin van artikel 134 Gw, maar tevens 
aan het feit dat NBA onder toezicht staat van het Ministerie van Financiën, dat voor de 
vaststelling van een groot aantal verordeningen van de NBA goedkeuring van de 
minister is vereist en verordeningen en andere besluiten bij koninklijk besluit kunnen 
worden vernietigd, dat NBA administratieve, regulerende en tuchtrechtelijke taken 
heeft buiten de sfeer van het gewone recht, en dat NBA niet alleen het belang van 
haar leden dient, maar ook het algemeen belang.

Zie rov. 20, hiervoor weergegeven in § 4.3.

4.18 Voorts wordt het hof in subonderdeel 1.4 verweten "slechts in abstracto" te verwijzen 
naar de in het arrest vastgestelde feiten ter motivering van zijn beslissing dat zou zijn 
voldaan aan de integratieciteria. Ook dat verwijt is onterecht. Zonder meer duidelijk is 
dat het hof bij zijn overwegingen in rov. 20 mede het oog heeft gehad op rov. 1.2, 
waarin het hof een kenschets van de NBA en de aan haar toekomende (wettelijke) 
taken heeft gegeven. Het hof hoefde dat in rov. 20 niet nog eens opnieuw uit te 
spellen.

4.19 Ten slotte betoogt subonderdeel 1.4 dat het hof zou zijn voorbijgegaan aan een 
tweetal essentiële stellingen van OvRAN. De eerste stelling betreft het betoog dat de 
NBA niet het algemene belang zou dienen, omdat de overgrote meerderheid van de 
actieve NBA leden géén openbaar account zou zijn. De tweede stelling betreft het 
betoog dat de NBA vooral de belangen van de grote accountantskantoren zou dienen, 
verordeningen zou vaststellen die de grote kantoren bevoordeelt, hetgeen het gevolg 
zou zijn van het stemoverwicht van die grote kantoren in het bestuur van NBA. Beide 
stellingen zijn (min of meer op deze wijze) ingenomen in het kader van OvRAN's grief 
1; zie memorie van grieven §§ 4-12.

4.20 Het aan deze stellingname gekoppelde verwijt van subonderdeel 1.4 wordt evenwel 
ten onrechte gemaakt.

4.21 In dit verband is van belang op te merken dat de Staat beide stellingen gemotiveerd 
heeft betwist. Met betrekking tot de eerste stelling heeft de Staat betoogd dat het feit 
dat bepaalde NBA leden ervoor kiezen géén werkzaamheden te verrichten als 
openbaar accountant, maar wel hun titel willen behouden, niet afdoet aan het 
algemene publieke belang bij de bescherming van de accountantstitel. Als een 
accountant de titel RA of AA voert, moet de maatschappij ervan uit kunnen gaan dat 
de accountant ter zake kundig is en onderworpen is aan beroepsnormen die de 
kwaliteit van de werkzaamheden garanderen, zo heeft de Staat aangevoerd. Dit geldt 
niet alleen voor de openbare accountants die wettelijke controles uitvoeren, maar ook 
voor accountants die andere accountantsopdrachten (werkzaamheden waarbij zij hun 
vakbekwaamheid aanwenden) uitvoeren. Die, de kwaliteit van de werkzaamheden
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garanderende beroepsnormen zijn dan ook op alle accountants van toepassing, 
ongeacht of zij werkzaamheden verrichten als openbaar accountant.

Zie: memorie van antwoord § 4.14.

's Hofs oordeel in rov. 20, dat de NBA een algemeen belang dient moet mede tegen de 
achtergrond van deze betwisting door de Staat worden bezien, een en ander in 
samenhang met rov. 1.2 en 1.3 (waarin het hof ingaat op de taken van de NBA) en 
rov. 2 tot en met 8 (waarin het hof ingaat de wettelijke grondslag van de 
desbetreffende taken). Met betrekking tot de tweede stelling geldt, mutatis mutandis, 
hetzelfde. Ook die stelling heeft de Staat gemotiveerd betwist, zich daarbij preliminair 
op het standpunt stellend dat (kort gezegd) een discussie over de wijze waarop het 
bestuur van de NBA de belangen van haar leden behartigt niet thuishoort in de 
onderhavige procedure, maar in de ledenvergadering van de NBA, waarin immers de - 
volgens OvRAN: de kleine kantoren benadelende - verordeningen worden vastgesteld.

Zie: memorie van antwoord §§ 4.15-4.18.

Ook dit betoog van de Staat heeft het hof kennelijk tot het zijne gemaakt. Dat kan 
worden afgeleid uit rov. 27, waarin het hof respondeert op OvRAN's grief 8. Deze 
overweging is in cassatie onbestreden gebleven.

4.22 Ten overvloede wordt namens de Staat nog opgemerkt dat de taak van de NBA niet 
beperkt is tot het behartigen van louter de gemeenschappelijke belangen van 
accountants. Ter vergelijking heeft de Staat in appel gewezen op het voorbeeld van 
een vakbond waarin behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden 
wél centraal staat. In dit verband heeft de Staat betoogd dat de taak van de NBA 
breder is en mede ziet op het waarborgen van de deskundigheid en betrouwbaarheid 
van accountants bij het uitoefenen van hun functie. Daarmee dient de NBA, zo heeft 
de Staat betoogd, een algemeen publiek belang, zodat zelfs als er al van zou moeten 
worden uitgegaan dat de NBA tekort zou schieten in de behartiging van de 
gemeenschappelijk belangen van accountants, dat aan de behartiging van het 
desbetreffende algemeen publiek belang niet afdoet.

Zie: memorie van antwoord § 4.19.

Vertaald naar de onderhavige cassatie instantie betekent dit dat de stellingname van 
OvRAN genoemd in subonderdeel 1.4 als zodanig ook niet als essentieel kan worden 
aangemerkt, zodat het subonderdeel ook daarom faalt.

4.23 De slotsom leidt dat onderdeel 1 niet tot cassatie kan leiden.
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Onderdeel 2

4.24 Onderdeel 2 bevat een algemene rechts- en motiveringsklacht, die is uitgewerkt in vier 
subonderdelen, genummerd 2.1 tot en met 2.4. Subonderdeel 2.4 bevat uitsluitend 
een veegklacht en behoeft geen afzonderlijke bespreking.

4.25 Onderdeel 2 is gericht tegen rov. 30 tot en met 32 van 's hofs arrest, waarin het hof 
OvRAN's grieven 10 en 11 behandelt. Kern van het daarin opgenomen betoog was dat 
dat het verplichte lidmaatschap van de NBA in strijd is met artikel 6 Mw. Het hof 
overweegt terzake:

"30. De rechtbank heeft in dit verband overwogen dat het in deze procedure 
niet gaat om de vraag of de Staat als onderneming op de markt onrechtmatig 
handelt, zodat reeds daarom geen sprake kan zijn van schending van artikel 6 
Mw. Voor zover (leden van) de NBA deze organisatie zouden misbruiken om de 
mededinging te verstoren - hetgeen onvoldoende is onderbouwd - kan dit niet 
aan de Staat worden toegerekend.

31. OvRAN erkent dat de Staat in dit verband niet als onderneming op de 
markt handelt. Volgens OvRAN heeft de Staat echter wel een 
ondernemingsvereniging (de NBA) in het leven geroepen, welke vereniging 
concurrentievervalsende regelgeving (in de zin van artikel 101, lid 1, VWEU) 
tot stand heeft gebracht. Deze regelgeving is door de Staat goedgekeurd, 
althans niet vernietigd. Aldus faciliteert de Staat concurrentievervalsing ten 
gunste van de grote kantoren en ten nadele van de andere leden, hetgeen 
onrechtmatig is.

32. Het hof oordeelt hierover als volgt. Nu de Staat in dit verband niet als 
onderneming handelt, kan zij de kartelregels van artikel 6 Mw niet 
overschrijden. Het hof onderschrijft in dit verband rechtsoverweging 4.27 in 
het bestreden vonnis. OvRAN moet met haar klachten in de eerste plaats bij de 
NBA zijn. Hierop reeds strandt de klacht van OvRAN. Het verwijt aan de Staat 
omtrent het faciliteren van concurrentievervalsing, waarbij OvRAN kennelijk 
het oog heeft op artikel 6:162 BW, is ook in hoger beroep niet met de vereiste 
mate van precisie toegelicht. OvRAN heeft niet onderbouwd waardoor de NBA 
de mededinging beperkt en/of vervalst, terwijl zij evenmin een rechtens 
relevant verband heeft gelegd tussen het handelen van de NBA en het aan de 
Staat verweten onrechtmatig handelen. Verwijzing naar gedragsregels en 
verordeningen, zonder toelichting om welke concurrentievervalsende 
regelgeving het concreet gaat, vormt een ontoereikende onderbouwing, nog 
los van de vraag of de Staat hiervan een verwijt zou zijn te maken. Er is 
kortom geen aanwijzing dat de Staat direct of indirect handelt in strijd met het 
mededingingsrecht, zodat hierop niet een onrechtmatige daad kan worden 
gebaseerd. Ook hierom worden deze grieven verworpen."

4.26 Subonderdeel 2.1 neemt tot uitgangspunt dat het hof aan zijn verwerping van de
grieven 10 en 11 (mede) ten grondslag heeft gelegd dat de Staat niet als onderneming 
handelt (en daarom dus ook niet de kartelregels van artikel 6 Mw kan overschrijden). 
Het middel bestrijdt dat uitgangspunt - terecht - niet, maar stelt dat de omstandigheid
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dat de Staat niet als onderneming handelt "er niet aan afdoet dat de Staat 
onrechtmatig kan handelen door concurrentievervalsing te faciliteren." Het is niet 
geheel duidelijk wat het middel hiermee wil betogen. Het hof heeft de stellingname 
van OvRAN, voor zover deze zag op de beweerdelijke mogelijkheid van facilitering 
door de Staat van concurrentievervalsing, in elk geval expliciet behandeld in rov. 32 
(en wegens ontoereikende onderbouwing verworpen). Zonder nadere motivering, die 
in het middel ontbreekt, valt daarom niet in te zien, waarom 's hofs beslissing op de 
grieven 10 en 11 niet in stand zou kunnen blijven, vanwege de beweerdelijke 
mogelijkheid van facilitering door de Staat van concurrentievervalsing.

4.27 Dat het hof de stellingname van OvRAN, voor zover deze zag op de beweerdelijke 
mogelijkheid van facilitering door de Staat van concurrentievervalsing, expliciet heeft 
behandeld in rov. 32, wordt wél onderkend door subonderdeel 2.2. Volgens het middel 
zou 's hofs oordeel dat OvRAN de desbetreffende stellingname niet heeft onderbouwd, 
onjuist en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd zijn in het licht van een tweetal, 
door het middel als essentieel aangemerkte stellingen, te weten: (i) dat de Staat 
"welbewust een bijlage bij de Verordening op het Bestuur goedkeurde, in strijd met 
art. 12 lid 6 Wab, inhoudende dat een evenwichtige bestuurssamenstelling is vereist" 
en (ii) dat NBA "voor de toepassing van de mededingingsregels kwalificeert als 
ondernemersvereniging". Om die reden zou het hof tevens op onbegrijpelijke wijze 
hebben geoordeeld dat (kort gezegd) OvRAN uitsluitend heeft verwezen naar 
gedragsregels en verordeningen, zonder nadere onderbouwing.

4.28 Dit betoog faalt, hetgeen zich als volgt laat toelichten.

4.29 Ter toelichting op de hiervoor sub (i) genoemde stellingname verwijst het middel naar 
een vindplaats in OvRAN's pleitnota in appel (§ 53). Kennelijk - het middel laat na dit 
te preciseren - wordt gedoeld op de tweede volzin van die vindplaats:

"(...) En productie 6 bij MvG toont aan dat de Staat welbewust een bijlage bij 
de Verordening op het Bestuur goedkeurde, volledig in strijd met art. 12 lid 6 
WAB dat een evenwichtige samenstelling vereist (...)"

En kennelijk - het middel laat ook hier een verdere precisering achterwege - wordt 
gedoeld op de producties 6 en 6a-d overgelegd door OvRAN bij akte ten behoeve van 
de pleitzitting in appel; bij memorie van grieven zijn immers slechts vijf producties 
overgelegd. Slaat men de stukken erop na dan blijken de desbetreffende producties 6 
en 6a-d uitsluitend afschriften te betreffen van een tweetal tuchtklachten (prod. 6 en 
6d), alsmede afschriften van correspondentie tussen de Stichting Wakkere Accountant 
en de NBA (prod. 6a-6c). Zonder nadere toelichting, die noch in OvRAN's pleitnota, 
noch in het middel wordt gegeven, valt evenwel niet in te zien dat en hoe die stukken 
een adstructie kunnen vormen van de hiervoor sub (i) genoemde stelling. Dat het hof 
de grieven 10 en 11 als onvoldoende onderbouwd terzijde heeft geschoven, is in dat 
licht dus allerminst onbegrijpelijk. Een en ander klemt temeer tegen de achtergrond
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van het in cassatie als zodanig niet bestreden oordeel van het hof in rov. 32, 3e volzin, 
dat OvRAN met haar klachten in de eerste plaats bij de NBA moet zijn. In het 
verlengde hiervan is het verwijt, dat het hof ten onrechte aan een essentiële stelling 
van OvRAN zou zijn voorbijgegaan, eveneens misplaatst.

4.30 Ter toelichting op de hiervoor sub (ii) genoemde stellingname verwijst het middel naar 
een vindplaats in de namens de Staat genomen memorie van antwoord (§ 8.6). Dat de 
Staat op die plaats aangeeft niet te ontkennen "dat de NBA voor de toepassing van 
mededingingsregels kwalificeert als een ondernemingsvereniging" maakt als zodanig 
evenwel niet dat 's hofs respons op de grieven 10 en 11 onjuist en/of onbegrijpelijk 
zou zijn, althans niet zonder nadere motivering die ontbreekt. Voor zover de sub (ii) 
genoemde stelling moet worden gelezen in het licht van de hiervoor genoemde stelling 
sub (i), verwijst de Staat naar zijn verweer hiervoor.

4.31 In dit verband valt ten slotte nog op te merken dat in noot 8 op p. 8 van de 
procesinleiding wordt verwezen naar stellingname van OvRAN in appel. Dat is gebeurd 
op een plaats in de procesinleiding waarin aan 's hofs oordeel terzake het onvoldoende 
onderbouwd zijn van de grieven 10 en 11 wordt gerefereerd. Wat het middel met deze 
vindplaatsvermelding op het oog heeft, is niet duidelijk. Een aan deze vermelding 
gekoppelde klacht bevat het middel in elk geval niet. Overigens betreft het hier 
stellingname die is ingenomen in het kader van de op artikel 1 EP gebaseerde 
stellingname van grief 8 (zie memorie van grieven §§ 48-51) resp. in het kader van 
min of meer algemene opmerkingen betreffende de verschillende werkzaamheden van 
accountants in relatie tot de voor hen geldende beroepsnormen (zie pleitnota OvRAN 
in appel §§ 3-8). Zonder nadere toelichting, die het middel niet verschaft, valt niet in 
te zien dat laatstgenoemde stellingname zou kunnen afdoen aan de juistheid en 
begrijpelijkheid van 's hofs verwerping van de op artikel 6 Mededingingswet 
gebaseerde stellingname van OvRAN.

4.32 Subonderdeel 2.3 is gericht tegen de beslissing van het hof in rov. 32, zesde volzin, 
dat OvRAN in haar stellingname geen rechtens relevant verband heeft gelegd tussen 
het handelen van NBA en het aan de Staat verweten onrechtmatig handelen. Volgens 
het middel is dat onbegrijpelijk, omdat OvRAN er in haar memorie van grieven § 65 op 
heeft gewezen dat "blijkens art. 34 Wab bepaalde besluiten van de NBA goedkeuring 
behoeven en alle verordeningen en andere besluiten van de NBA bij koninklijk besluit 
worden vernietigd ingevolge art. 35 Wab". Deze stelling is ingenomen in het kader van 
het betoog dat (kort gezegd) de Staat een brancheorganisatie in het leven heeft 
geroepen en (daarmee) concurrentievervalsing zou faciliteren.

4.33 Ook dit betoog faalt.

4.34 Zoals namens de Staat reeds in de feitelijke instanties uiteen is gezet, brengt het 
enkele feit dat de Staat een beroepsorganisatie heeft ingesteld binnen het daarvoor
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geschapen wettelijk kader van de Wab vanzelfsprekend niet mee dat als gevolg 
daarvan elke vermeende onrechtmatige gedraging van de NBA aan de Staat zou 
kunnen worden toegerekend. Dat het vermeende onrechtmatige handelen van de NBA 
het directe gevolg zou zijn van de Wab, meer in het bijzonder van het verplichte 
lidmaatschap van de NBA is in elk geval gesteld noch gebleken.

Zie: memorie van antwoord § 7.13, mede in samenhang met § 7.7.

Het hof lijkt dit standpunt te hebben gevolgd. Zie de in cassatie niet bestreden rov. 15 
van zijn arrest:

"15. Het hof stelt voorop dat de NBA geen partij is in deze procedure. Voor 
zover onvrede bestaat over het optreden van de NBA, dient OvRAN en/of 
dienen haar leden de geëigende democratische middelen jegens de NBA te 
benutten om (te proberen) hier verandering in te brengen. In ieder geval zijn 
in de stellingen van OvRAN geen toereikende aanwijzingen te vinden dat de 
Staat verantwoordelijk zou zijn voor de (door OvRAN als onheus beoordeelde) 
feitelijke gang van zaken en de regelgeving binnen de NBA. Het hof zal hier 
later nog nader op ingaan [curs. adv.]."

Evenmin is sprake van het (doen) faciliteren van handelen in strijd met het 
mededingingsrecht, zo heeft de Staat betoogd.

Zie: memorie van antwoord §§ 7.14 en 7.15:

"7.14 (...) Hoewel juist is dat het kartelverbod ook kan worden toegepast op 
zogenaamde kartelfacilitators [...] is daar in de onderhavige zaak geen sprake 
van.

7.15 De Staat handelt immers niet als onderneming en speelt geen "essentiële 
en gelijkaardige rol" bij het vermeende voortdurende onrechtmatige handelen 
van de NBA. De Staat heeft geen NBA-bijeenkomsten georganiseerd, heeft 
geen de mededinging beperkende data aan de NBA verstrekt en heeft niet als 
bemiddelaar opgetreden tussen de NBA en haar leden. Van het doen faciliteren 
van handelen in strijd met het mededingingsrecht is derhalve geen sprake.

Vgl. HvJ EU 22 oktober 2015, C-194/14 P (AC-Treuhand):

"In het onderhavige geval heeft AC-Treuhand, volgens de door het 
Gerecht in punt 10 van het bestreden arrest vastgestelde feiten, bij de 
twee betrokken inbreuken een essentiële en gelijkaardige rol gespeeld 
door verschillende bijeenkomsten te organiseren, die zij heeft 
bijgewoond en waaraan zij actief heeft deelgenomen, door gegevens 
over de verkoop op de betrokken markten te verzamelen en aan de 
producenten van hittestabilisatoren mee te delen, door zich als 
bemiddelaar aan te bieden in geval van spanning tussen die 
producenten en door de partijen aan te moedigen compromissen te 
sluiten, en dit alles tegen bezoldiging (...)"
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Uit een en ander volgt dat het Gerecht in de punten 43 en 44 van het 
bestreden arrest terecht heeft geoordeeld dat het gedrag van AC- 
Treuhand onder het verbod van artikel 81, lid 1, EG viel, en dat een 
dergelijke uitlegging redelijkerwijze voorzienbaar was op het tijdstip 
waarop de inbreuken zijn gepleegd."

Ten slotte heeft de Staat erop gewezen dat zelfs als er sprake zou zijn van een 
inbreuk, deze wordt gerechtvaardigd door het doel van de Wab.

Zie: memorie van antwoord § 7.17, met een verwijzing naar hoofdstuk 4 van 
datzelfde processtuk, waarin (in het kader van de toetsing aan artikel 11 
EVRM) wordt ingegaan op het doel van de Wab resp. de NBA.

Zie in verband met het doel van de Wab resp. de NBA ook de in cassatie niet 
bestreden rov. 16 en 17 van het in cassatie bestreden arrest:

"16. Daarnaast wijst het hof erop dat de regelgeving omtrent (de 
uitoefening van) het accountantsberoep in de Wab erop is gericht de 
kwaliteit van de beroepsgroep te bevorderen en te beschermen. Voor 
een goed functioneren van de financiële markten en het bedrijfsleven 
dienen verklaringen van accountants over de financiële gegevens van 
entiteiten betrouwbaar te zijn (...)

17. Volgens de wetgever is een verplicht lidmaatschap van de 
beroepsvereniging (NBA) aangewezen ter bewaking en bevordering 
van de kwaliteit van de beroepsgroep, met uniforme eisen (afhankelijk 
van de aard van de werkzaamheden). Het gaat hierbij met name om 
de wettelijke bescherming van de accountantstitel, het in artikel 3 Wab 
genoemde takenpakket van de NBA en de tuchtrechtspraak waaraan 
de accountant krachtens artikel 42 Wab is onderworpen."

4.35 's Hofs oordeel in rov. 32 moet mede tegen de achtergrond van dit verweer van de 
Staat worden bezien en is aldus noch onjuist, noch onbegrijpelijk.

4.36 De slotsom luidt dat onderdeel 2 niet tot cassatie kan leiden.

Onderdeel 3

4.37 Onderdeel 3 bevat twee subonderdelen, genummerd 3.1 en 3.2. Deze subonderdelen 
lenen zich voor een gezamenlijke bespreking. Kern van het daarin opgenomen betoog 
is dat OvRAN met het oog op de pleitzitting in appel om extra spreektijd heeft verzocht 
en dat het hof zou hebben verzuimd om op dat verzoek te beslissen. Dat zou strijdig 
zijn met de goede procesorde, artikel 6 EVRM en artikel 4 van het Landelijk 
procesreglement civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven.

4.38 Dit betoog faalt.
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4.39 Zoals door het middel lijkt te worden onderkend - zie subonderdeel 3.2 - kan uit het 
proces-verbaal van de pleitzitting in appel worden afgeleid dat het hof het verzoek van 
OvRAN om extra spreektijd heeft afgewezen.

Zie blad 2 van het p.-v. van 22 februari 2018, blad 2, waarin staat vermeld dat 
mr. Delahaije de zaak overeenkomstig zijn overgelegde pleitaantekeningen 
toelicht "met dien verstande dat wegens de spreektijd onderdelen ervan 
worden overgeslagen".

Gesteld noch gebleken is dat mr. Delahaije tegen deze gang van zaken ter 
zitting bezwaar heeft gemaakt.

Naar de Staat meent, heeft het hof deze beslissing kunnen nemen zoals het hof dat 
heeft gedaan. De beslissing om al dan niet extra spreektijd bij pleidooi toe te staan 
betreft immers een (zuivere) administratieve beslissing. Aan een dergelijke beslissing 
plegen geen nadere motiveringseisen te worden gesteld.

Zie: Asser Procesrecht/Giesen, 2015/470 en Groene Serie Burgerlijke 
rechtsvordering (Tjong Tjin Tai), aant. 3.2 bij artikel 20 Rv.

Een en ander klemt temeer tegen de achtergrond van de inhoud van het namens 
OvRAN gedane verzoek. Die inhoud behelst immers niet méér dan de enkele 
omschrijving "veel argumenten aan de orde". Dat kan (zoals ook het hof kennelijk 
heeft gemeend) bezwaarlijk als een gemotiveerd verzoek om extra spreektijd in de zin 
van artikel 4.4 van het Landelijk procesreglement civiele dagvaardingszaken bij de 
gerechtshoven worden beschouwd.

Die bepaling luidt als volgt:

"4.4 Spreektijd
Voor de pleitzitting wordt de bij het hof gebruikelijke tijd gereserveerd als 
vermeld in Bijlage II.
Iedere partij krijgt in eerste termijn de gelegenheid haar standpunt gedurende 
ten hoogste dertig minuten toe te lichten. Indien een partij langer wenst te 
pleiten, verzoekt zij dit gemotiveerd bij het vragen van het pleidooi, onder 
opgave van de gewenste spreektijd."

Dat 's hofs beslissing om geen extra spreektijd toe te staan in strijd zou zijn met 
artikel 4 van het Landelijk procesreglement civiele dagvaardingszaken valt derhalve 
niet in te zien.

N.B.: gesteld noch gebleken is dat mr. Delahaije (al dan niet in zijn contacten 
met de griffie voorafgaande aan de pleitzitting) zijn verzoek om extra 
spreektijd van een nadere onderbouwing heeft voorzien.
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4.40

5

5.1

Waar OvRAN haar zaak ten overstaan van het hof als zodanig heeft kunnen bepleiten, 
geldt hetzelfde voor de beweerdelijke schending van artikel 6 EVRM. Van een 
dergelijke schending is (onmiskenbaar) géén sprake.

Ook onderdeel 3 kan derhalve niet tot cassatie leiden.

Conclusie

De Staat handhaaft zijn conclusie dat het cassatieberoep van OvRAN dient te worden 
verworpen. Kosten rechtens.
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