
Mailwisseling Gerechtshof Den Haag 
 
Mail Nieuwsuur aan Gerechtshof Den Haag, 14/03/2022 
 
Beste mevrouw Zijlstra, 
 
Zoals telefonisch besproken heb ik een vraag over raadsheer-plaatsvervanger F.A. Engelen 
van uw Hof. Voor het programma Nieuwsuur onderzoeken mijn collega Siebe Sietsma en ik 
nevenfuncties van hoogleraren. In het nevenfunctieregister van de rechtspraak worden dit 
ook wel nevenbetrekkingen genoemd.  
 
De heer F.A. Engelen is sinds 2009 raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag. 
Zijn nevenbetrekkingen staan als volgt in het register geregistreerd: 

• Partner / Lid Raad van Bestuur PWC 
 

• Hoogleraar Universiteit Leiden  

 
Uit ons onderzoek blijkt dat beide nevenfuncties/betrekkingen niet meer van toepassing zijn. 
De heer Engelen betrekt wel andere nevenwerkzaamheden. Graag verneem ik van uw Hof of 
alle onderstaande nevenbetrekkingen met de president van het gerechtshof Den Haag zijn 
besproken, of al deze nevenbetrekkingen akkoord zijn bevonden en waarom deze 
nevenwerkzaamheden niet zijn opgenomen in het register. 

• bestuurder/Partner JAB Holdings B.V. 
 

• bestuurder Cottage HoldCo B.V.  
• bestuurder Joh. A. Benckiser B.V.  
• bestuurder Pret Panera Holdings B.V. 
• bestuurder JDE Peets N.V.  
• bestuurder stichting Fame 
• bestuurder Fame's holding b.v. 
• bestuurder Fame's b.v.  

Zou het daarnaast mogelijk zijn ons een overzicht te verstrekken van de meest recente 
uitspraken die de heer Engelen als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag 
heeft gedaan? 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Yoeri	Vugts 
	
redacteur 
 
 
 
 
 



Mail Gerechtshof Den Haag aan Nieuwsuur, 14/03/2022 
 
Beste Yoeri Vugts, 
  
De heer Engelen is sinds 2015 niet meer ingezet als raadsheer-plaatsvervanger, er zijn daarom geen 
recente uitspraken door hem gedaan. Rechters en raadsheren, ook de plaatsvervangers, worden voor 
het leven benoemd. Buiten de in de wet genoemde redenen die tot ontslag kunnen leiden, kunnen zij 
in beginsel slechts ontslagen worden op eigen verzoek. Tegelijkertijd kunnen er redenen zijn om een 
plaatsvervanger niet langer in te roosteren. Meestal heeft dit te maken met een te geringe 
beschikbaarheid. Na een langere periode van niet-inroostering wordt een plaatsvervanger in de regel 
gevraagd ontslag te nemen. Als daar geen vrijwillig gevolg aan wordt gegeven, heeft het gerecht geen 
directe mogelijkheden de plaatsvervanger te ontslaan. Wel wordt dan in de regel in het register 
nevenfuncties vermeld: ‘Wordt niet ingezet in deze functie’. Abusievelijk is deze melding hier kennelijk 
niet gedaan. Dit zal ten aanzien van de heer Engelen alsnog worden aangepast in het register 
nevenfuncties. 
  
Het doen registreren van nevenfuncties is een verantwoordelijkheid van de rechter- of raadsheer-
plaatsvervanger zelf. Binnen ieder gerecht wordt er regelmatig aandacht gevraagd bij alle rechters en 
raadsheren, ook de plaatsvervangers, voor de accuratesse van het register met nevenfuncties. 
  
Met vriendelijke groet, 
M (Melissa) Zijlstra 
Communicatieadviseur en persvoorlichter 
 
 
 
Mail Nieuwsuur aan Gerechtshof Den Haag, 14/03/2022 
 
Dag Melissa, 
 
 
Dank voor de snelle reactie. Ik heb nog een aantal vervolgvragen.  
 
 

• Was uw Hof bekend met de door ons genoemde nevenbetrekkingen? 
• Uit uw mail maak ik op dat in de regel plaatsvervangers na een lange periode van 

niet-inroostering wordt gevraagd ontslag te nemen. Heeft de president (of een 
andere vertegenwoordiger) van het Gerechtshof Den Haag de heer Engelen gevraagd 
om ontslag te nemen? Zo ja, wat was daar het antwoord op van de heer Engelen? Zo 
nee, waarom niet?  

• Voor zover wij kunnen nagaan uit de leidraad en datgene dat de Wet rechtspositie 
rechterlijke ambtenaren voorschrijft, zijn ook plaatsvervangers gehouden aan de 
plicht om nevenbetrekkingen te melden bij de president van het betreffende Hof. 
Klopt dat?  

• Is de heer Engelen door het niet voldoen aan voornoemde meldplicht van 
nevenbetrekkingen in overtreding? Zo ja, wat zijn de consequenties hiervan?  

• Zo lang de heer Engelen geen ontslag neemt, is hij als plaatsvervanger verbonden aan 
uw Hof. Gaat u de heer Engelen alsnog vragen om volledig te zijn over zijn 
nevenbetrekkingen?  

• Vindt u dat uw Hof voldoende inspanningen heeft verricht om de zorgvuldigheid en 
accuraatheid van de nevenfuncties van Engelen na te gaan? 



• Vindt u niet dat door de combinatie van omstandigheden (niet-accuraatheid van het 
register, het niet controleren op de juistheid van de opgegeven nevenfuncties) een 
verkeerde indruk ontstaat over de transparantie van nevenbetrekkingen?  

• Welke waarde hecht uw Hof aan transparantie over nevenbetrekkingen van 
raadsheren en plaatsvervangers en hoe wordt daar uiting aan gegeven? 

 
Dank voor de beantwoording alvast! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Yoeri Vugts 
 
 
 
Mail Gerechtshof Den Haag aan Nieuwsuur, 15/03/2022 
 
 
Beste Yoeri, 
  
Zie hieronder de antwoorden op je vragen in blauw. 
  
Met vriendelijke groet, 
M (Melissa) Zijlstra 
Communicatieadviseur en persvoorlichter 
 
 

• Was	uw	Hof	bekend	met	de	door	ons	genoemde	nevenbetrekkingen?	Die	nieuwe	
nevenfuncties	zijn	niet	gemeld	dus	daar	was	het	hof	niet	mee	bekend. 

• Uit	uw	mail	maak	ik	op	dat	in	de	regel	plaatsvervangers	na	een	lange	periode	van	
niet-inroostering	wordt	gevraagd	ontslag	te	nemen.	Heeft	de	president	(of	een	
andere	vertegenwoordiger)	van	het	Gerechtshof	Den	Haag	de	heer	Engelen	
gevraagd	om	ontslag	te	nemen?	Zo	ja,	wat	was	daar	het	antwoord	op	van	de	heer	
Engelen?	Zo	nee,	waarom	niet?	Hem	is	in	2019	gevraagd	ontslag	te	nemen	
waarop	hij	niet	heeft	gereageerd. 

• Voor	zover	wij	kunnen	nagaan	uit	de	leidraad	en	datgene	dat	de	Wet	
rechtspositie	rechterlijke	ambtenaren	voorschrijft,	zijn	ook	plaatsvervangers	
gehouden	aan	de	plicht	om	nevenbetrekkingen	te	melden	bij	de	president	van	het	
betreffende	Hof.	Klopt	dat?		Ja. 

• Is	de	heer	Engelen	door	het	niet	voldoen	aan	voornoemde	meldplicht	van	
nevenbetrekkingen	in	overtreding?	Zo	ja,	wat	zijn	de	consequenties	hiervan?	Hij	
heeft	daarmee	niet	in	overeenstemming	met	de	leidraad	nevenbetrekkingen	
gehandeld.	Dat	vormt	aanleiding	tot	een	goed	gesprek	of	kan,	in	een	theoretisch	
geval,	tot	rechtspositionele	consequenties	leiden.	Doordat	deze	plaatsvervanger	
feitelijk	al	jaren	niet	actief	is,	is	geen	sprake	van	een	conflict	of	interests	in	een	
zaak,	zodat	consequenties	minder	urgent	lijken. 

• Zo	lang	de	heer	Engelen	geen	ontslag	neemt,	is	hij	als	plaatsvervanger	verbonden	
aan	uw	Hof.	Gaat	u	de	heer	Engelen	alsnog	vragen	om	volledig	te	zijn	over	zijn	
nevenbetrekkingen?	Deze	situatie	vraagt	in	elk	geval	om	enige	actie.	Welke	dat	is,	
is	nog	in	beraad. 



• Vindt	u	dat	uw	Hof	voldoende	inspanningen	heeft	verricht	om	de	zorgvuldigheid	
en	accuraatheid	van	de	nevenfuncties	van	Engelen	na	te	gaan?	Als	gezegd,	het	is	
primair	de	verantwoordelijkheid	van	de	raadsheer	(-plaatsvervanger)	zelf.	Indien	
er	signalen	zijn	dat	de	opgave	niet	juist	is,	kan	en	zal	het	hof	daarop	reageren.	
Actieve	recherche	verrichten	naar	eventuele	niet-geregistreerde	nevenfuncties	
van	alle	raadsheren,	inclusief	de	plaatsvervangers	–	het	gaat	dan	gemiddeld	om	
honderden	mensen	per	gerecht	–	is	niet	doenlijk. 

• Vindt	u	niet	dat	door	de	combinatie	van	omstandigheden	(niet-accuraatheid	van	
het	register,	het	niet	controleren	op	de	juistheid	van	de	opgegeven	
nevenfuncties)	een	verkeerde	indruk	ontstaat	over	de	transparantie	van	
nevenbetrekkingen?	Het	is	geen	fraai	voorbeeld.	Tegelijkertijd	bestaat	niet	de	
indruk	dat	de	registratie	van	nevenbetrekkingen	van	actieve	rechters	en	
raadsheren	niet	accuraat	zou	zijn.	De	rechtspraak	en	zeker	ook	het	hof	Den	Haag	
tilt	zwaar	aan	transparantie. 

• Welke	waarde	hecht	uw	Hof	aan	transparantie	over	nevenbetrekkingen	van	
raadsheren	en	plaatsvervangers	en	hoe	wordt	daar	uiting	aan	gegeven?	Grote	
waarde.	Uiting	wordt	daar	op	verscheidene	wijze	aan	gegeven:	door	het	bestaan	
van	de	procedure	als	omschreven	in	de	leidraad	nevenbetrekkingen	en	het	doen	
van	actieve	uitvraag,	door	een	leidraad	integriteit	en	een	actieve	commissie	op	
dat	onderwerp,	door	nevenbetrekkingen	onderwerp	van	jaargesprekken	te	laten	
zijn,	door	een	code	zaakstoedeling	en	een	daarop	gebaseerde	praktijk,	etc. 

 
 
 
Mail Nieuwsuur aan Gerechtshof Den Haag, 15/03/2022 
 
 
Dag	Melissa, 
	 
Dank	voor	de	uitgebreide	en	vooral	ook	snelle	reactie.	Dat	mag	ook	wel	eens	gezegd.	Een	
laatste	vraag	nog:	er	is	niet	in	overeenstemming	met	de	leidraad	gehandeld.	Is	daarmee	
ook	niet	overeenstemming	gehandeld	conform	de	Wet	rechtspositie	rechterlijke	
ambtenaren?	 
	 
Hartelijke	groeten, 
Yoeri	Vugts 
 
 
Mail Gerechtshof Den Haag aan Nieuwsuur, 16/03/2022 
 
 
 
Dag Yoeri, 
  
Hierbij het antwoord op je vraag: 
  
Artikel 44, vierde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren bepaalt: “Rechterlijke 
ambtenaren stellen de functionele autoriteit in kennis van de betrekkingen die zij buiten hun ambt 
vervullen. Zo mogelijk geschiedt de kennisgeving zodra het voornemen bestaat tot het gaan vervullen 
van de betrekking. Ook indien zij geen betrekkingen buiten het ambt vervullen, stellen zij de 



functionele autoriteit daarvan in kennis”. De functionele autoriteit is het bestuur van het gerechtshof 
(zie art. 1, tweede lid, onder b van de Wrra). 
De verplichting van artikel 44, lid 4, Wrra ziet op “rechterlijke ambtenaren”. Blijkens art. 1, onderdeel b, 
va de Wet op de rechterlijke organisatie worde daarmee ook de plaatsvervangers bedoeld. In zoverre 
is inderdaad niet in overeenstemming met de Wrra gehandeld. Tot zover de theorie. De praktijk is dat 
deze raadsheer-plaatsvervanger al vele jaren geen zittingen heeft gedaan en geen zaken heeft 
behandeld. Dat maakt de praktische betekenis (de ‘impact’) zeer gering of zelfs nihil. 
  
Met vriendelijke groet, 
M (Melissa) Zijlstra 
Communicatieadviseur en persvoorlichter  
 


