
De balie wordt gedebiliseerd.
Dat gevoel bekroop mij voor het eerst toen ik bijna drie jaar

geleden een cursus Nieuw Procesrecht volgde bij Kluwer. De cur-
susaankondiging meldde dat de drastische wetswijzigingen binnen-
kort zouden worden ingevoerd. Tijdens de cursus bleek dat het
Nieuw Procesrecht eerst nog door de Tweede Kamer zou worden
behandeld. Invoering van de nieuwe wet kon zelfs nog wel enkele
jaren op zich laten wachten. Kluwer was sneller dan de wetgever
zelf, alsof de ANWB al jarenlang een cursus rekeningrijden zou
verzorgen.

Ik ben die cursus procesrecht natuurlijk al lang vergeten. 
En dat is ook de bedoe ling. De cursus staat inmiddels weer op

het programma. 
‘Vernieuwd Nieuw Proces recht’ zou de cursus nu eigenlijk

moeten heten. De prijs is geste gen. 

De Permanente Opleiding moet steeds meer monden voeden.
De lijst van erkende curususinstellingen (te vinden op

www.advocatenorde.nl) is de afgelopen paar jaar snel gegroeid. Elk
onderdeel van het recht kent nu een daarop toegesne den cursus.
En als er kamervragen worden gesteld over de uitleg van de Wet op
het Mestoverschot, ontvangen we een week later een kleurige bro-
chure waarin een nieuwe cursus wordt aangekondigd. Er wordt ons
voorgerekend wat het fiscale voordeel is van het hoge cursusgeld, er
wordt geschermd met grote namen waar niemand ooit van heeft
gehoord en last but not least hoeveel opleidingspunten we ervoor
krijgen. 

De balie wordt doodgeknuffeld door opdringerige gouvernantes. 
Maar niet uit liefde. Het handjevol punten en de zouteloze

avond maaltijd moeten duur worden betaald. Er zijn goede cursus-
sen bij. Laat dat duidelijk zijn. Maar laat de balie zich verlossen
van het kaf. Degene die bij de Orde over de opleidingspunten gaat,
mag wel eens wakker worden geschud. Beloon niet elke cursusdrol
die wordt gelegd met punten. Toets inhoudelijk en kijk naar de
verhouding prijs/kwaliteit. 

Want de balie wordt gedebiliseerd.
Deze week ontving ik de nieuwe adressen disk van KSU. Best

handig, zo’n bestand. Er zat een duidelijke handleiding bij voor
wie nog bekend moest raken met de eenvoudige functionaliteit van
het product. Voor wie die handlei ding te lastig is, wordt een cursus
georganiseerd die een hele middag duurt. Voor ƒ 250. Deelname
levert voor advocaten 3 punten op. Je zal er maar gaan zitten!

Als dat al punten oplevert heb ik nog wel een suggestie. Een cursus
koffiezet ten. Goede en smakelijke koffie werkt gunstig op het
gemoed van de gebruiker. Of dat nu de cliënt is of de wederpartij.
De praktijk vaart er wel bij. Zo zal de inleiding van de cursusbro-
chure ongeveer luiden.

En het is ook een beetje eigen belang omdat op veel kantoren
de koffie te vies is om te drinken, weet ik uit ervaring. Daar mogen
best wat punten tegenover staan. n
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columnMatthijs Kaaks

Cursus koffiezetten
(5 punten)
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