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Er zijn momenten waarop het 
rechtsbedrijf zich slechts laat 

zien als een dwaze geldverslinden-
de machine. 
 Ik hoor die machine op volle 
toeren draaien in het sukkelproces 
(bekend als de strafzaak tegen een 
advocaat die een ambtenaar voor 
‘sukkel’ uitmaakte). Het woordje 
van twee syllaben kost de samen-
leving tonnen belastinggeld. En ik 
voorspel dat de zaak gedoemd is 
pas te sneuvelen bij het Europese 
Hof waar landen als Moldavië met 
soortgelijke zaken geregeld de oren 
worden gewassen. 

De idiote twist bij Ajax is ook een 
aardig voorbeeld. De voetbalclub 
werd in het moddergevecht met 
Cruijff bijgestaan door Peter Wak-
kie die voor zijn knappe adviezen 
een uurtarief van 750 euro rekent. 
De zinloze strijd kostte tonnen. 
‘Willen winnen is niet altijd de bes-
te strategie,’ zei Wakkie later in een 
interview. 
 Wie zijn zaak verliest en dat voor 
de hoofdprijs als strategie weet te 
verkopen aan een voetbalclub, is 
overigens wel een kunstenaar.

Even kostbaar als banaal was het ju-
ridisch steekspel over de drie borst-
haren van kapitein Marco Kroon. 
Prof. dr. Kintz, forensisch expert in 
toxicologisch haaronderzoek, geeft 
er tegenwoordig lezingen over. 
 Het zijn de duurste borstharen 
die justitie ooit onder ogen heeft 
gehad.

De duurste woorden staan in het 
bekende zinnetje over de Haagse 
rechter, waarover een advocaat had 
gezegd dat hij uitvoerig met advocaten 
was gaan bellen. Over deze zinsnede 
wordt door de rechter in kwestie 
sinds 2004 geprocedeerd. De teller 
van deze absurde zaak staat inmid-
dels op minimaal een half miljoen 
aan advocatenkosten, grotendeels 
gefinancierd door de Raad voor de 
rechtspraak die er bijkans failliet 
aan dreigt te gaan. 

En wie failliet gaat, kan in de des-
kundige handen vallen van Rutger 
Jan Schimmelpenninck die tegen-
woordig ook wel de man van 23 mil-
joen wordt genoemd. In het faillis-
sement van DSB maakte hij tot op 
heden 58.000 declarabele uren à 
430 euro. Hij is de duurste curator 
uit de geschiedenis van het faillisse-
mentsrecht. Elke vrijdagmiddag zit 
gans HouthoffBuruma met geiten-
wollen sokken aan handgeschreven 
brieven dicht te plakken voor de 
100.000 rekeninghouders. En dat 
kan zo nog jaren doorgaan.

Op het kantoor waar ik begon als 
advocaat-stagiaire had ik een colle-
ga die diep nadacht over de geldma-
chine van het rechtsbedrijf en zich 
afvroeg of het schrijven van een de-
claratiebrief ook declarabel was. Hij 
meende van wel en had daarmee 
het juridische perpetuum mobile 
ontdekt. Zo raak je immers nooit 
uitgeschreven. Zou dat het geheim 
zijn van Schimmelpenninck? 
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Toetsen Beroeps
opleiding
11 oktober 2012

Voorjaarscyclus 2012  
(+ inhalers):
10.00 – 11.30 uur Gedragsrecht
12.00 – 13.00 uur Jaarrekeningenlezen 
14.00 – 16.00 uur Strafprocesrecht

Inschrijving
Stagiaires die in maart 2012 met de Beroepsop-
leiding zijn begonnen en tweede toetsmoment 
cursisten (september 2011 gestart) hoeven zich 
niet op te geven. Inhalers derde toetsmoment 
kunnen zich per e-mail aanmelden bij Francis 
Kuipéres (f.kuiperesAadvocatenorde.nl). 

Graag vermelden bij inschrijving: uw naam, 
voorletter(s), geslacht, cursuscode en welke 
toets(en) het betreft. U ontvangt per e-mail een 
bevestiging van inschrijving. 

Examengeld
Het examengeld voor het inhalen/herkansen 
van toetsen is door de Algemene Raad vast-
gesteld op 75 euro (excl. btw) per toets. Na de 
toetsdag ontvangt u een acceptgiro waarmee u 
het examengeld kunt overmaken.

Toetslocatie
De toetsen worden afgenomen in de Expo-
zaal op de 7de etage van het Beatrixgebouw te 
Utrecht.

Voor informatie kunt u tussen 09.00 en 12.00 
uur bellen met de afdeling Opleiding van de 
Orde: 070 – 335 35 55. 
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CIVIELE CASSATIE?
prijsafspraken mogelijk
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zie onze website voor voorbeeldzaken
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