
In de media 
Strafzaken maken slechts 33 procent uit 
van de zaken in de rechtbank – maar 
krijgen wel verreweg de meeste media-
aandacht.

(bron: Jaarverslag Raad v. d. Rechtspraak 2011)
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1Dick van Engelen
‘Het kopen en verkopen 
van IE-rechten [octrooien, 

merken en auteursrechten, red.] 
zou net zo eenvoudig moeten 
worden als het kopen en verko-
pen van een huis. Het IE-recht 
is nu nationaal en internationaal 
te veel versnipperd, waardoor 
er steeds veel uitgezocht moet 
worden als je een IE-portefeuil-
le wilt verkopen of in pand wilt 
geven. Dat leidt tot nodeloos 
hoge kosten en is slecht voor het 
innovatieklimaat.’

2Peter van Koppen
‘Het grote probleem   bin-
nen mijn vakgebied is dat 

de – simpele – herkenningspro-
cedures van verdachten vaak 
niet deugdelijk verlopen, zoals 
bij de geruchtmakende zaak van 
de moord op de 8- jarige Jesse 
in Hoogerheide. Rechters zou-
den in dit soort gevallen de 
procedures die niet deugen 
moeten afkeuren, maar dat 
doen ze niet. Met als gevolg dat 
de politie geen enkele drive 
heeft om het goed te doen.’

3Evert Verhulp 
‘Het ontslagrecht moet 
rechtvaardiger en eenvou-

diger worden. Het is nu echt 
veel te ingewikkeld en het leidt 
niet tot eerlijke uitkomsten. Ik 
heb weleens gehoord van twee 
buurmannen die even lang het-
zelfde werk deden, even oud 
waren en tegelijkertijd ontsla-
gen werden. De één ging met 
twintig maandsalarissen weg 
en de ander kreeg niks. Dat 
vind ik onbegrijpelijk! Juridisch 
kan ik het uitleggen, maat-
schappelijk helemaal niet!’

4Corien Prins
‘“Ik heb toch niks te ver-
bergen?”, hoor ik mensen 

te vaak over privacy zeggen. 
Maar ondertussen zwerven 
overal onze gegevens rond – wat 
ons kwetsbaar maakt, bijvoor-
beeld voor identiteitsfraude. 
Consumenten hoeven daarom 
niet zomaar te accepteren dat 

allerlei bedrijven hun burger-
servicenummer [BSN, red.] 
gebruiken. Ik maak vaak zélf 
een kopie van m’n paspoort, 
waarbij ik het BSN en de pas-
foto afplak.’

5Geert-Jan Knoops
‘Bij het bijstaan van ver-
dachten van oorlogsmis-

drijven, zoals Charles Taylor of 
oud-generaal Ratko Mladic, 
krijgen wij als advocaat vaak te 
horen: “Zo’n man verdient toch 
geen verdediging; het is toch 
duidelijk wat hij heeft mis-
daan?!” Menselijkerwijs begrijp 
ik die reactie wel. Maar zonder 
adequate verdediging kan het 
strafrechtelijk systeem niet 
functioneren en kunnen er dus 
geen legitieme uitspraken  wor-
den gedaan.’

6Erik Lutjens 
‘Pensioenfondsbesturen 
moeten professionalise-

ren. Pensioen is een complex 
financieel product. Het toe-
komstige inkomen van miljoe-
nen werknemers is ermee ge-
moeid. Beleggingsverliezen, 
langer leven en verhoging van 
de AOW-leeftijd nopen tot ver-
anderingen. Pensioenfondsen 
staan voor grote uitdagingen. 
Dit vraagt om professioneel, 
kwalitatief hoogstaand bestuur, 
met een adequaat intern toe-
zicht. Er moet snel wetgeving 
komen om dit in te richten.’

 7Iris Wuisman
‘Ik ben voorstander van 
een personenvennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid, 
een rechtsvorm die in andere 
landen al wel beschikbaar is. 
Als nu bijvoorbeeld een fisca-
list, een notaris en een advocaat 
in een Nederlandse maatschap 
samenwerken, zijn ze aanspra-
kelijk voor elkaars fouten. Dat 
zou losgekoppeld moeten   wor-
den, zodat iedereen alleen vol-
ledig aansprakelijk is voor z’n 
eigen handelen en slechts be-
perkt aansprakelijk voor het 
handelen van de ander.’
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peter van koppen treedt vaak op als getuige-deskundige in rechtszaken en 
publiceerde een groot aantal boeken en artikelen, onder andere over de 
appelschase babymoord. hij is lid van het college voor Deskundigen van het 
Nederlands Register gerechtelijke Deskundigen.

Naast hoogleraar en advocaat is Dick van Engelen ook internetondernemer. hij 
is uitgever van de site iept.nl, waarop alle voor de iE-praktijk relevante Neder-
landse jurisprudentie wordt gepubliceerd, en ontwierp een app met iE-wet-
geving voor de iphone en ipad.

Evert Verhulp is ook kroonlid van de sociaal Economische Raad en denkt mee 
over aanpassingen in de arbeidswetgeving. hij schrijft regelmatig over het 
ontslagrecht en het collectieve arbeidsrecht. Daarnaast is hij plaatsvervangend 
raadsheer bij het gerechtshof te amsterdam.

Erik lutjens is ruim twintig jaar hoogleraar pensioenrecht en daarnaast 
werkzaam als pensioenrechtadvocaat bij Dla piper. hij bekleedt bestuurs-
functies bij pensioenfondsen, waaronder het Nederlands wielrennersfonds, 
en is actief deelnemer in de pensioenfondsen aBp en horeca.

iris wuisman is verantwoordelijk voor de nieuwe afstudeerrichting international 
Business law (iBl). uniek is dat de iBl-vakken in het Engels worden gegeven en 
dat de studenten al in het eerste jaar in aanraking komen met het internationale 
bedrijfsrecht.

professor knoops is verbonden aan knoops’ advocaten te amsterdam en treedt 
als advocaat op voor verschillende internationale tribunalen. Daarnaast houdt 
hij zich bezig met het schrijven van wetenschappelijke boeken en legal thrillers.

als raadslid bij de wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wRR) 
schreef corien prins mee aan het rapport “ioverheid”, over de inzet van icT door 
de overheid. Dit rapport is gratis te downloaden op wrr.nl. 
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