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‘We wilden op een ludieke 
manier aandacht vragen 
voor het vonnis. Het was en 
is niet onze bedoeling om de 
advocaat in kwestie aan de 
schandpaal te nagelen. Wij 
maken zijn naam niet be-
kend,’ aldus Menno Heerma 
van Voss van advocatenkan-
toor SOLV over de prijsvraag 
inzake een volgens de rechter 
‘extreem buitensporig’ de-
clarerende advocaat in een 
IE-zaak.

SOLV riep de lezers van haar 
weblog op om te melden 
wie de advocaat was van een 
partij in een merkenrecht-
geschil. De winnaar van de 
prijsvraag is inmiddels be-
kendgemaakt.
De gezochte advocaat werd 
in een geanonimiseerd von-
nis van de rechtbank Den 
Bosch op de vingers getikt 
voor de gevorderde onkos-
tenvergoeding van ruim H 
41.000. Het betrof een ‘recht-
toe-recht-aan inbreukzaak’, 

zoals de advocaat ook zelf 
stelde in de eerste volzin 
van zijn pleitnota. ‘Alle ken-
nis daaromtrent mag, zoal 
niet verregaand bij OGC (de 
cliënt, red.) zelf, dan toch in 
ieder geval bij haar raads-
lieden in ruime mate paraat 
aanwezig verondersteld 
worden,’ aldus de voorzie-
ningenrechter.
Zonder toelichting kon de 
rechter daarom niet inzien 
waarom er negentien uur 
werd besteed aan memoran-
da en schriftelijke adviezen, 
waarom er meer dan dertig 
uur werd besteed aan het 
opstellen van de pleitnota en 
waarom twee advocaten de 
zaak moesten bepleiten. Zelf 
komt de rechter tot een voor-
schot van H 12.000.
De naam van de advocaat was 
bekend bij SOLV. Heerma 
van Voss wil niet zeggen hoe 
die naam is achterhaald. ‘Dat 
is het geheim van de smid. Ik 
kan wél zeggen dat wij zelf 
niet de wederpartij vertegen-

woordigden in het geschil.’
Volgens Heerma van Voss 
maakt het vonnis duidelijk 
dat de volledige vergoeding 
van de proceskosten, zoals 
te doen gebruikelijk bij 
bepaalde soorten IE-zaken, 
kan leiden tot veel te hoge 
declaraties. ‘De rechter zegt 
met zoveel woorden dat de 
advocaat de zaak met veel 
minder gedeclareerde uren 
net zo goed had kunnen 
behandelen.’
SOLV kreeg niet alleen po-
sitieve reacties op de prijs-
vraag. ‘Er waren drie kriti-
sche reacties. Die inzenders 
vonden dat we lezers op-
riepen om te klikken. Maar 
het is nooit onze bedoeling 
geweest om de naam van de 
advocaat bekend te maken.’

(LW)

• Zie in dit nummer ook de column 
van Matthijs Kaaks.

Wel prijsvraag, geen oplossing

Bij het Notariaat Magazine, 
‘maandelijks informatie- en 
opinieblad voor en over het 
notariaat’, zijn alweer enkele 
maanden geleden hoofd-
redacteur Jos de Gruiter en 
eindredacteur Jiska Vijselaar 
op staande voet ontslagen. 
De Gruiter en Vijselaar waren 
in dienst van de Koninklijke 
Notariële Beroepsorgani-
satie (KNB), die het blad bij 
de Sdu uitgeeft. In de twee 
laatste nummers wordt het 
hoofd communicatie van de 
KNB, Mieke Berkers, aange-
merkt als ‘hoofdredacteur 
ad interim’, en de freelancer 
Matthijs Hogendoorn als 
‘redactie’. Berkers spreekt 

van ‘een arbeidsconfl ict’ en 
wil niet meer zeggen dan 
dat men hoopt op een spoe-
dige rechterlijke uitspraak. 
Hogendoorn zegt dat hij er 
slechts tijdelijk zit, ‘voor drie 
á vier maanden.’ 
Er doen in journalistenkrin-
gen geruchten de ronde dat 
de KNB het blad te kritisch 
vond. Maar nu er nog bespre-
kingen gaande zijn wil geen 
van de betrokkenen er iets 
over zeggen. Martin Jan van 
Mourik, notaris te Nijmegen, 
laat zich niet de mond snoe-
ren: ‘Schandalig dat ze die 
twee er hebben uitgefl ikkerd. 
En dat het Notariaat Maga-
zine er zelf niets over meldt! 

Volgens ingewijden zouden 
ze inderdaad te kritisch zijn. 
Dat is toch geen reden om ze 
eruit te gooien? Als ze er nou 
met de kas vandoor waren 
gegaan... Ze wáren niet te 
kritisch, ze waren ook geen 
spreekbuisslaven, ze maak-
ten een journalistiek uiter-
mate kundig blad. Niet de 
minsten in het notariaat heb-
ben nu druk e-mailverkeer 
over deze zaak, en zouden 
die twee het liefst terug zien 
keren. Maar of dat in deze 
verhoudingen nog lukt?’  

(LH)

Onrust bij Notariaat Magazine
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