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In deze rubriek plaatsen we uitspraken die de lezers
ons sturen. We zien graag uitspraken uit de prak-
tijk die bloemrijk, raar, onhandig, vlammend, bele-
rend, misschien wel tenenkrommend maar vooral
geestig zijn. Als de lezer maar verrast wordt, zich
afvraagt of het werkelijk klopt wat er staat en met
een lach op het gezicht de rubriek bekijkt. Zie het
het colofon voor het 
(e-mail)adres waar u uw vondst heen kunt sturen.
Gedaagde heeft het zwaar in de volgende zaak.

donkere wolken
Kantonrechter Enschede 11 februari 2003,
ingestuurd door de heer mr. W. de Vries.
Een markante overweging. Na een lange aan-
loop en twee eerdere tussenvonnissen wordt in
het derde tussenvonnis van 11 februari 2003
onder andere het volgende overwogen:
‘Zoals moge blijken uit het voorgaande komt
een eindbeslissing in zicht. Donkere wolken
pakken zich boven het hoofd van gedaagde
samen. Het wordt dus tijd voor gedaagde om

over op zich begrijpelijke frustraties heen te
stappen en realiteitszin te tonen, voor zover
dat, in ieder geval in de procedure in eerste aan-
leg, al niet te laat is.’
In het daarop aansluitende eindvonnis van 6
mei 2003 wordt o.a. het volgende overwogen:
‘Gedaagde roept door haar opstelling het ver-
moeden op dat de door de Staat verlangde
huurprijs voor haar op zich wel haalbaar is,
maar dat gedaagde zo boos is over het feit dat
zij met een enorme prijsverhoging voor de
grond waarop het benzineverkooppunt is
gebouwd wordt geconfronteerd, dat zij in feite
helemaal niets wil. Dat is – zoals eerder gezegd
– geen realistische opstelling, hoewel de erger-
nis gemakkelijk te begrijpen valt. Ergernis is
echter niet voldoende, er moet een rechtsgrond
zijn om af te wijken van wat de Staat wil ... ’
Gedaagde komt een aantal keren terug op het
zinnetje in het eerste tussenvonnis: ‘De Staat
moet in dat kader (een comparitie van partijen)
maar eens uitleggen hoe hij komt aan de

gedachte dat voor gedaagde een bedrag als
door de Staat verlangd, inderdaad een veel-
voud van wat vroeger werd betaald, haalbaar
zou moeten zijn en legt daarin het verwijt rich-
ting kantonrechter dat hij zo flink is begonnen,
maar inmiddels achter de Staat aanloopt. Over-
wogen is reeds dat de Staat uitleg heeft gege-
ven. Of die uitleg bevredigend is, hangt van de
situatie van gedaagde af. Om dat te kunnen
beoordelen, is er nu juist op aangestuurd dat
gedaagde zonder terughoudendheid opening
van zaken gaf. Gedaagde blokkeert die route
dus zelf.’

Magistrale 
o v e r w e g i n g e n
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Op vrijdag 11 maart 2005 organi-
seert Memory Productions Events
B.V. in de Amsterdamse RAI, paral-
lel aan de eerste dag van De Natio-
nale Carrièrebeurs, voor de derde
keer het Nationaal Juristencon-
gres. Rechtenstudenten in de laat-
ste fase van hun studie en juristen
met werkervaring kunnen work-

shops volgen (met onder meer 
casestudy’s van belangrijke juridi-
sche zaken) en kennis maken met
ruim 35 juridische werkgevers.
Meer informatie is te vinden op
www.juristencongres.nl.
Het Nationaal Juristencongres is
voor de doelgroep na (voor)regi-
stratie gratis.

Het Nationaal Juristencongres 2005

Het Molengraaff Instituut voor
Privaatrecht (Universiteit Utrecht)
heeft de jaarlijkse Molengraaf-
fprijs – scriptieprijs voor het zelf-
standig verrichten van weten-
schappelijk onderzoek op het
gebied van het privaatrecht – afge-
lopen december toegekend aan

mw. mr. T. Novakovski, voor haar
scriptie Het verhogen van de efficiency
in de civiele procedure door middel van
de substantiëringsplicht. Illusie of wer-
kelijkheid?Inlichtingen: mw. E.J.
van ‘t Hoenderdaal, tel.nr. 030-
2537186, e-mail e.vanthoender-
daalAlaw.uu.nl.

Scriptieprijs substantiëringsplicht

Op dinsdagavond 15 februari a.s.
organiseert het Juridisch Genoot-
schap ’s-Hertogenbosch een bijeen-
komst over het arbeidsconflict bij
de overheid. Mr. M.J.M. Schoonho-
ven, verbonden aan juridisch
adviesbureau Capra, spreekt over
het gegeven dat het arbeidsover-
eenkomstenrecht niet voldoende
handvatten biedt voor adequate
bijstand, en over het besef dat de

advocaat moet kunnen omgaan
met het politieke krachtenveld dat
een ambtenaarrechtelijk probleem
omgeeft. Plaats: hotel Mövenpick,
Pettelaarpark 90, ’s-Hertogenbosch
(tel. 073-6874674); 20.00 uur (zaal
open vanaf 19.30 uur). Aanmel-
ding bij mr. R.J. Koopman, tel.
0411-675533, e-mail: koopmanA

bogaertsengroenen.nl.

Ambtenaarrechtelijk geschil

Op dinsdagmiddag 1 maart 2005
(14.00 - 17.00 uur) houdt de VMR
in Utrecht een ledenvergadering
met inleidingen, referenten en dis-
cussie over ontwikkelingen inzake
besluitvormings- en beroepsproce-
dures betreffen in het milieurecht
(afschaffing van de actio popularis)
en ontwikkelingen die volgen uit

het Verdrag van Aarhus. Inleidin-
gen van mr. B.K. Olivier (UvA) en
W.J. Mesters (Ministerie van
VROM). Het verslag van de middag
verschijnt in de publicatiereeks van
de VMR.. Opgave uiterlijk 11 febru-
ari 2005, infoAmilieurecht.nl of
via: www.milieurecht.nl. Twee
NOvA-punten.

Waarborgen in het milieurecht


