Vonnis
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Assen

zaaknummer .f rolnummer: E_`-'l9.-"l22418

HA ZA 18-?2

Vonnis van l mei 2019

in de zaak van

l.
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
NEDERLANDSE TOONKUNSTENAARSBOND NTB,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,

2.

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

KUNSTENBOND,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,

eiseressen,

advocaat mr. E.A.M. Claassen te Zwolle,

tegen

1.
de publiekrechtelijke rechtspersoon
GEMEENTE EMMEN,

zetelende te Emmen,
advocaat mr. PJ. Fousert te Groningen,

2.
de publiekrechtelijke rechtspersoon
GEMEENTE COEVORDEN,

zetelende te Coevorden,
advocaat mr. W.E.M. Klostermann te Zwolle,
gedaagden.
1.

De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis in het incident van 6 maart 2019;

de conclusie van antwoord van de gemeente Emmen met producties van 17 april 2019;
- de conclusie van antwoord van de gemeente Coevorden met producties van 17 april 2019,

1.2.
Vervolgens heeft de rolrechter de zaak aangehouden om te beslissen of een
comparitie zal worden gelast.

2.

De overwegingen

2.1.
De rechtbank zal een comparitie bevelen om inlichtingen over de zaak te vragen en
om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden.
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2.2.
De rechtbank wijst erop dat zij uit een niet verschijnen van een partij ter comparitie
de gevolgtrekkingen - ook in het nadeel van die partij - kan maken die zij geraden zal
achten.

2.3.
De behandeling van de zaak ter comparitie zal in beginsel de volgende
onderwerpen bevatten. De rechter zal beginnen met een aantal formaliteiten. Vervolgens zal
de rechter zo nodig vragen stellen over de feiten en over de standpunten van partijen waarin
inzicht moet bestaan om tot een oordeel te kunnen komen.

2.4.
In beginsel wordt ter comparitie aan de raadslieden van partijen de gelegenheid
geboden de juridische standpunten van partijen nader toe te lichten. Daarbij mag gebruik
worden gemaakt van beknopte comparitieaantekeningen. Uitgebreide mondelinge en
schriftelijke uiteenzettingen zullen echter niet worden toegestaan.

2.5.
Op de comparitie zal, eventueel aan de hand van een voorlopig oordeel over de
zaak, worden nagegaan hoe de verdere gang van de procedure moet zijn. Daarbij kan ook de
mogelijkheid van een schikking aan de orde komen. Partijen moeten er op voorbereid zijn,
dat de rechtbank een mondeling tussenvonnis kan wijzen. De zitting eindigt met een aantal
formaliteiten.
BESLISSING
De rechtbank

l. beveelt een verschijning van partijen, bijgestaan door hun advocaten, voor het geven
van inlichtingen en ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van
mr. L. Groefsema in het gerechtsgebouw te Assen aan Brinkstraat 4 op een nader te
bepalen datum en tijdstip,
2. bepaalt dat de partijen dan vertegenwoordigd moeten zijn door iemand die van de zaak
op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke
volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen,
3.

bepaalt dat partijen voor 15 met' 2019 opgave moeten doen van verhinderdata
(september, oktober, november, december 2019 en januari 2020) voor beide partijen,
waarna een datum voor comparitie zal worden vastgesteld,

4. bepaalt dat, indien partijen zich ter zitting op nog niet overgelegde stukken willen

beroepen, deze uiterlijk twee weken voor de dag van de zitting aan de rechtbank en de

wederpartij moeten zijn toegestuurd,

5. bepaalt dat bij gebreke van de gevraagde opgave(n) de rechtbank het tijdstip van de
comparitie zelfstandig zal bepalen,

6. bepaalt dat na de vaststelling van het tijdstip van de comparitie dit in beginsel niet zal
worden gewijzigd,

7.

wi'st
J P arti'en
.l er o P , dat voor de zittin g ± 11/2 uur zal worden uit g etrokken,
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houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Groefsema en door mr. E.W. van Weringh ondertekend

en in het openbaar uitgesproken op 1 mei 2019.
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