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najaarscyclus 2004 + inhalers
10.30 - 12.30 uur Burgerlijk Procesrecht
13.30 - 15.30 uur Strafprocesrecht

Alle toetsen worden afgenomen op basis van de
meest recente wetteksten.

inschrijving
Stagiaires die in september 2004 met de
Beroepsopleiding zijn begonnen, hoeven zich
niet op te geven. Inhalers/herkansers (stagiaires
die vóór september 2004 met de Beroepsoplei-
ding zijn begonnen) dienen zich zo spoedig moge-
lijk schriftelijk (uiterlijk twee weken vóór de

toetsdatum) aan te melden.U ontvangt een
schriftelijke bevestiging van inschrijving.

wilt u bij inschrijving duidelijk het
volgende vermelden:
- naam, voorletter(s) en geslacht;
- het adres waar de bevestiging naar toege-

zonden moet worden;
- uw cursuscode.

examengeld:
Het examengeld voor het inhalen/herkansen
van toetsen is per 1 maart 2004 door de Alge-
mene Raad vastgesteld op H 65 per toets. Ná de

toetsdag ontvangt u een acceptgiro waarmee u
het examengeld ad H 65 per toets kunt overma-
ken.

locatie:
De toetsen worden afgenomen in de Heidehal,
Blokhoeve 2 te Nieuwegein 
(tel. 030-605 90 59). Voor informatie kunt u
bellen met de Nederlandse Orde van Advoca-
ten, afdeling Opleiding (telefoon: 070-335 35
55 tussen 09.00-12.00 uur).

(Secretariaat Examencommissie)

Net als in de vorige nummers roept de redactie op
passages uit rechterlijke uitspraken in te sturen
die bloemrijk, vlammend, belerend, misschien
wel tenenkrommend, maar vooral geestig zijn.
Het maakt niet uit wat, als de lezer maar verrast
wordt, zich afvraagt of het werkelijk klopt wat er
staat en met een lach op het gezicht de rubriek
uitleest. Deze inzendingen publiceren we, zodat
anderen net als u plezier aan de uitspraken bele-
ven. In het colofon vindt u het (e-mail)adres waar
u uw vondst heen kunt sturen.
Een greep uit de ingezonden passages:

ferm en gentlemanlike
Kantonrechter Rotterdam 1 november 1985,
PRG 1986/2441.
Een verzoek tot ontbinding van de arbeids-
overeenkomst van een werknemer op grond
van de mogelijkheid tot positieverbetering,
ongunstig voor de verzoeker:
‘Ten slotte willen wij niet nalaten te doen
blijken van ons vertrouwen dat Huttema
ondanks onze voor hem teleurstellende uit-
spraak niettemin bereid en in staat zal zijn
om onverminderde inspanning voor Ter
Meulen aan de dag te leggen. Dit vertrouwen

is gestoeld op enerzijds een uitlating namens
Ter Meulen op de terechtzitting, waardoor
ons duidelijk werd hoezeer van die zijde
Huttema’s persoon wordt gewaardeerd.
Bovendien werd ons duidelijk dat Ter Meu-
len bereid is alles te doen opdat Huttema zo
spoedig mogelijk misbaar wordt. Anderzijds
is er ons respect voor Huttema, die kennelijk
een flinke en krachtige man is en die daar-
door naar onze verwachting bij machte zal
zijn de huidige teleurstelling ferm en gentle-
manlike te overwinnen.
Wij zouden ons sterk vergissen als Huttema
niet loyaal bereid zou zijn tot een kortstondi-
ge en laatste krachtsinspanning teneinde te
voorkomen dat het bedrijf dat hem “lanceer-
de” en tot op heden zoveel vertrouwen
schonk, behalve tegen haar financiële moei-
lijkheden ook nog zal moeten optornen
tegen hinderlijke of zelfs rampspoedige com-
puterstoringen.’

‘ins blaue hinein’
Kantonrechter Amsterdam 19 augustus
1994, ingestuurd door de heer mr. A.R. van
den Noort.

Gemachtigden van energieleveranciers en
mobiele telefoonbedrijven maken in de
gerechtelijke stukken dikwijls gebruik van
standaardformulieren die in de dusbe-
treffende zaak nergens op slaan:
‘Ook is in de oorspronkelijke dagvaarding
door Nuon “ins Blaue hinein” gesteld dat A.
weigerde de door haar aangewezen persoon
toe te laten ter vaststelling van de omvang van
de haar geleverde energie ofwel ter koppeling
en medeneming van de aan haar in eigendom
toebehorende energiemeter. Tegenover de
ontkenning van A. dat dat ooit het geval is
geweest, heeft Nuon niets naar voren
gebracht ter onderbouwing van deze stel-
ling.’

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

Toetsen beroepsopleiding 7 januari 2005

ordenieuws

04050p18 redactie 18  26-11-2004  11:31  Pagina 804


