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Sinds begin dit jaar roept de redactie op passages
uit rechterlijke uitspraken in te sturen die geestig,
bloemrijk, raar, onhandig of bijvoorbeeld regel-
recht beledigend zijn. Maakt niet uit wat, als de
lezer maar denkt: lees ik dit goed? Staat hier wat
hier staat? Deze magistrale overwegingen zullen
we publiceren.
Hier volgt weer een nieuwe selectie:

acht keer is scheepsrecht
Een overweging uit het vonnis van het Kanton-

gerecht Middelburg d.d. 30 november 1998.

Ex-echtgenoten blijven procederen over de boe-

delverdeling. De kantonrechter krijgt er genoeg

van.

‘Ziet de kantonrechter het goed dan is dit inmid-

dels de achtste procedure tussen partijen over de

onderhavige loods. Tenminste één procedure

lijkt in voorbereiding. Ook in het onderhavige

geding hebben partijen breedvoerig hun stand-

punt uiteengezet en het standpunt van de ander

bestreden, waarbij de meest vergezochte argu-

menten hier en daar het papier mochten vullen.

Een ding wordt uit deze sedert 1988 bestaande

praktijk duidelijk, en dat is hoe de beslissing van

de kantonrechter in deze zaak ook zal luiden, één

van de partijen daartegen in beroep zal gaan c.q.

weer een volgende procedure zal beginnen. Alvo-

rens over een beslissing na te gaan denken wenst

de kantonrechter met partijen persoonlijk te

bespreken hoe lang zij nog denken met deze

onzin door te zullen gaan.’

vijf lange jaren
Een overweging uit het vonnis van de kanton-

rechter te Arnhem d.d. 21 november 1994 en 8

november 1999, over vijf jaar durende pogingen

om een advieshuurprijs te verkrijgen.

‘Ervan uitgaande dat de deskundigen het tussen-

vonnis d.d. 12 april jl. onder ogen hebben gehad

betekent dit dat deskundigen niet hebben willen

lezen, of zij kunnen het niet. Dit laatste is niet

bijzonder waarschijnlijk en ligt dus niet voor de

hand. Het lijkt erop dat de deskundigen gewoon

niet hebben gedaan wat hen bij vonnis is opge-

dragen.

Hoe het ook zij, daar waar snelheid een van de

kwaliteitszegels is van het kantongerecht en voor

het overige ook proceseconomische overwegin-

gen meegewogen moeten worden, ligt het wij-

zen van een zesde tussenvonnis niet voor de

hand. Daarmee zou deze zaak immers aanstonds

zijn eerste lustrum meemaken en daar waar lus-

tra toch een feestelijke connotatie hebben, levert

dit een incongruentie op en dat moet in deze

worden voorkomen.’

zwijgen is goud…of toch niet?!
Een overweging van het Hof ’s-Hertogenbosch

d.d. 8 juli 2003, ingezonden door de heer H.C.

Grootveld (Den Haag). Het ten onrechte voeren

van de meestertitel door gemachtigde resulteert

in een weigering de meestertitel te mogen voeren

voor een periode van zes maanden.

‘X heeft aldus niet volstaan met het verkondigen

van de halve waarheid (ik ben afgestudeerd, daar-

bij in het midden latende aan welke universiteit)

hij heeft uitdrukkelijk gelogen tegen zowel de

kantonrechters als tegen (de raadsheren van) het

hof door (aanvankelijk) te volharden in zijn

bewering gerechtigd te zijn de Nederlandse

meestertitel te voeren. Hij miskent daarmee dat

de halve waarheid een hele leugen oplevert.’

Magistrale 
o v e r w e g i n g e n

ordenieuws

Vanaf 1 januari 2005 zal het cursusaan-

bod van de Permanente Opleiding (PO)

opengesteld worden voor de stagiaires

in de Voortgezette Stagiaire Opleiding

(VSO), in ieder geval voor wat betreft de

landelijk verplicht gestelde VSO-oplei-

dingspunten. Met deze openstelling

wordt tegemoetgekomen aan de vraag

naar gespecialiseerde cursussen door

de gevorderde of meer ervaren stagiai-

res. De vraag naar specialistische cur-

sussen is in de loop der jaren ook toege-

nomen doordat stagiaires zich in de

loop van hun stage meer en meer op

slechts enkele rechtsgebieden zijn gaan

richten. De openstelling is tevens in de

lijn met het beleid van de Orde. Tijdens

de 47e jaarvergadering van de Orde in

oktober 1999 te Maastricht stond de

stageopleiding centraal en is bepaald

dat gedurende de VSO meer ruimte

geboden zal worden voor specialisatie

op bepaalde vakgebieden.

De openstelling betekent dat vanaf 1

januari 2005 naast CPO-KUN en OSR

ook andere instellingen, namelijk de

door de Orde erkende instellingen in

het kader van de PO, cursussen aan sta-

giaires kunnen gaan aanbieden. Als

gevolg hiervan kunnen stagiaires dan

ook buiten het huidige VSO-cursusaan-

bod meer verdiepende en gespeciali-

seerde PO-cursussen in hun stage vol-

gen. Op deze wijze wordt ook voor de

meer gespecialiseerde stagiaires meer

aansluiting gevonden bij het uitgangs-

punt dat stagiaires cursussen volgen

die passen bij hun ervaring en praktijk.

De Orde bepaalt in overleg met de

Raden van Toezicht de nadere eisen

waaraan de PO-cursussen per 1 januari

2005 moeten voldoen om te kunnen

worden gevolgd door stagiaires in het

kader van de VSO. In de loop van dit

jaar worden de balie en de erkende

opleidingsinstellingen daarover nader

geïnformeerd.

Voor eventuele vragen over de open-

stelling kan contact worden opgeno-

men met Sabrina den Otter en Miranda

Kuiper op het e-mail adres poAadvoca-

tenorde.nl

Openstelling Permanente Opleiding voor de Voortgezette Stagiaire Opleiding

Per 1 april is het secretariaat van de

Raad van Discipline in het ressort 

’s-Gravenhage verhuisd naar:

Postbus 85850

2508 CN  ’s-Gravenhage

telefoon 070-354 70 54

telefax:  070-350 10 24

Het secretariaat is telefonisch bereik-

baar van maandag t/m donderdag

van 9.00 tot 12.30 uur.

Haagse Raad is verhuisd
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