
4  | maart 2013  advocatenblad

Actualiteiten

Feiten bepalen het recht en niet andersom
Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. is ervaren specialist 
in forensic accounting en forensic IT. Wij maken actief gebruik van de kennis 
en expertise van collega’s uit ruim 120 landen van het Grant Thornton 
International-netwerk. Wilt u meer weten? Kijk op onze site: www.gt.nl/fi s

Neem contact op met één van onze partners: 
Peter Schimmel:  T 020 - 547 57 57
Mark Hoekstra:  T 010 - 270 51 51
E gtfi s@gt.nl

(advertenties)

ALT KAM BOER ADVOCATEN

CIVIELE CASSATIE?
prijsafspraken mogelijk

ook op basis van toevoeging
zie onze website voor voorbeeldzaken

Info: mr H.J.W. Alt, Pb. 82228, 2508 EE Den Haag
Tel.: 070 - 358 94 79, fax: 070 - 358 51 97
alt@altkamboer.com, www.altkamboer.com

Procederen in Duitsland?
Duitse advocaten, vloeiend tweetalig, 

gespecialiseerd in Nederlands-Duitse rechtszaken

Blankestijn & Oortman Advocaten en Rechtsanwälte L.L.P.

Postbus 619, 7550 AP  HENGELO

Telefoon 074 - 259 38 67

Fax 074 - 259 38 68

www.blankestijnenoortman.nl

blankestijn & oortman advocaten.indd   1 21-12-2009   16:03:09

Verwarring over pilots  
verkorte procedures
Gerechtshoven van Amsterdam en ’s-Her-
togenbosch en de rechtbanken Arnhem 
en Den Haag experimenteren met korte-
re doorlooptijden. Het risico van termijn-
overschrijding is daardoor toegenomen.
 De rechtbanken Oost-Nederland en 
Den Haag en de gerechtshoven Amster-
dam en ’s-Hertogenbosch hebben de 
procesreglementen in dagvaardingsza-
ken aangescherpt om de doorlooptijden 
te bekorten. De reglementen wijken 
niet alleen af van het landelijk uniform 
procesreglement, maar ook onderling. 
Zo geldt het nieuwe reglement in Oost-
Nederland voor alle civiele zaken, terwijl 
de Rechtbank Den Haag alleen kortere 
procedures hanteert voor zaken die niet 
al te ingewikkeld zijn. Bij het Gerechts-

hof Amsterdam gelden de nieuwe regle-
menten alleen voor zaken die in 2013 zijn 
aangebracht, terwijl de aangescherpte 
termijnen en uitstelregelingen in ’s-Her-
togenbosch voor alle civiele appelzaken 
gelden. 
 De pilots bij de rechtbanken zijn sinds 
vorig jaar gaande; die bij de hoven zijn 
op 1 januari gestart. Bij sommige lokale 
ordes is de berichtgeving over de nieuwe 
regels bij de hoven aanvankelijk onop-
gemerkt gebleven tussen de berichten 
over de gerechtelijke herindeling. Bij 
het Amsterdamse Hof, dat de kortere 
procedures alleen hanteert voor nieuwe 
zaken, doen zich nauwelijks problemen 
voor, maar zo nodig wordt kort uitstel 
verleend.

Nu digitaal:  
Advocatenblad 
sinds 1918
Het Advocatenblad is sinds kort digi-
taal terug te vinden op de website van 
de Koninklijke Bibliotheek (KB). Het 
online archief loopt van het eerste num-
mer in 1918 tot aan 1938.
 Hiermee is het blad een van de 80 
gedigitaliseerde tijdschrifttitels van 
de webdienst Tijdschriften 1850-1940 
van de KB. Volgens coördinator Arno 
Kuipers zal het archief vooral voor 
wetenschappelijk onderzoek worden 
gebruikt. Om auteursrechtelijke rede-
nen zijn alleen de jaargangen tot en met 
1939 beschikbaar. 


