oel<x @

Boekx Advocaten

Media & Intellectual Properly

Leidsegrachl 9
Postbus 15988
100 I NLAmsterdam
T +31205289532
F+31205289537
www.boekx.com

Rechtbank Rotterdam
Afdeling Privaatrecht
T.a.v. de Rolrechter
Postbus 50950
3007 BL ROTIERDAM

KvK 34368398

Per fax: 010 - 297 2517

Amsterdam, 14 mei 2013
Betreft:
Ons kenmerk:
E-mail:
Zaaknummer:

Stichting De Roestige Spijker / Advies
20130007/M K/SG
kaaks@boekx.com
C/10/419404/ HA ZA 13/226

Edelachtbare heer/vrouwe,
Naar aanleiding van uw fax van 7 mei 2013 en de dagbepaling van pleidooi in het incident in
bovenstaande procedure, bericht ik u als volgt.
Namens Stichting De Roestige Spijker, intervenient in het incident op de voet van artikel 217 Rv, heb
ik om pleidooi verzocht. Uw Rechtbank heeft dat toegewezen op 7 mei jl. en verzocht om opgave van
verhinderdata.
Mr. Knijff en mr. Trojan hebben hierop aangegeven dat zij (respectievelijk hun cliënten) gedurende
lange aansluitende periodes verhinderd zijn. Dit betekent dat pleidooi in het incident niet gehouden
zou kunnen worden in de maanden mei tot en met augustus 2013.
Dit is een onaanvaardbaar lange periode. Weliswaar zijn in deze periode de vakantiemaanden vervat,
maar het is van evident belang dat in een incident op korte termijn een mondelinge behandeling kan
plaatsvinden.
In dit verband wijs ik in het bijzonder op de verhinderdata die mr. Knijff heeft opgegegeven.
Volgens opgave van mr. Knijff d.d. 6 mei jl. verblijft hij tot 5 juli 2013 (!) in het buitenland.
Een advocaat die meer dan zes weken aaneengesloten afwezig is, mag verwacht worden zorg te
dragen voor een vervanger die hem in zijn afwezigheid waarneemt. Langdurig verblijf in het
buitenland van de advocaat van één der partijen (bijvoorbeeld wegens sabbaticalleave of
detachering) mag in redelijkheid niet leiden tot vertraging van een procedure.
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Indien mr. Knijff en zijn cliënt menen dat vervanging niet opportuun is, mag verwacht worden dat mr.
Knijff voor de zitting overkomt uit het buitenland.
Ik wijs er in dit verband op dat zijdens Demmink is volstaan met een summier schriftelijk verweer
tegen het verzoek om interventie. De modelinge behandeling van dit verzoek zal dan ook van mr.
Knijff niet veel voorbereidingstijd vergen. Het vaststellen van een mondelinge behandeling in de
periode tot 5 juli a.s. kan niet worden gehinderd door de complexiteit van de zaak.
Ik verzoek u derhalve het ertoe te leiden dat pleidooi in het incident wordt vastgesteld in de periode
tot 5 juli a.s. Graag zie ik uw nadere berichten tegemoet.
Hoogachtend,
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M.Ch. Kaaks

CC: mr. Knljff en mr. Trojan

