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Afgelopen jaar vroegen we lezers geestige uitspraken
op te sturen. Mooie uitspraken hebben zo de andere
lezers een lach bezorgd. Deze keer de laatste magi-
strale overwegingen, want na het hoogtepunt moet
je niet... De inzenders worden hartelijk bedankt.

plank misgeslagen
Rechtbank ’s-Gravenhage 25 mei 2004 rol-
nummer KG 04/314.

De rechter wast de raadsman van oppo-
sante publiekelijk de oren omdat die kenne-
lijk nog nooit van het gemeenschapsmerk
gehoord heeft, terwijl dat de kern van de
zaak is, en bovendien naar die Verordening
zelfs niet gekeken heeft nadat hij hem daar
expliciet op had gewezen:
‘7. De oorspronkelijke vordering is gegrond

op het onder 1 sub a weergegeven
gemeenschapsmerk en ook op basis daar-
van toegewezen. Het lijkt er op dat oppo-
sante dat niet heeft onderkend. Anders
dan in de oorspronkelijk dagvaarding
komen noch in de verzetdagvaarding,
noch in de pleitnotities van de raadsman
van opposante de termen ‘gemeenschaps-

merk’ of ‘Gemeenschapsmerkenverorde-
ring’ voor, laat staan dat daarin enig arti-
kel uit die verordening wordt genoemd.
De voorzieningenrechter heeft de raads-
man van geopposeerde daar ter terechtzit-
ting na de eerste termijn op gewezen,
doch dit heeft er niet toe geleid dat van
die zijde bij wege van repliek alsnog aan-
dacht is besteed aan het gemeenschaps-
merk als grondslag van de oorspronkelij-
ke vordering.

8. Reeds hierom dient de vordering in verzet
als niet onderbouwd te worden afgewe-
zen. Weliswaar heeft de raadsman van
geopposeerde enige argumenten ont-
leend aan de Benelux-merkenwet, doch
die mist in dit geval toepassing.’

vestzak-broekzak
Kantonrechter Zaandam 8 januari 2004,
ingestuurd door de heer mr. W.J.M. Loo-
mans. Een conflict over huurachterstand:
‘Anders dan Hagenaar vastgoed kan en wil ik
deze huurrelatie tussen Hagenaar en Vast-
goed en Multipapier, niet geheel abstraheren

van de relatie tussen de heren Hagenaar en
Melssen, zoals die zich in de periode van
1997 tot na 12 februari 2003 heeft ontwik-
keld. Die huurrelatie is van 1997 tot 12
februari een vestzak-broekzakverhouding
geweest. Wat (de directie van) de huurder uit
de ene eigen vennootschap weghaalde kwam
terecht bij de andere eigen besloten vennoot-
schap.
Fiscaal aftrekbare bedrijfskosten van de ene
eigen vennootschap waren belaste winst in
de andere. (Vertragings)renteverlies van de
ene eigen vennootschap was rentewinst bij
de andere. Vanaf februari 2003 echter moet
het geld van de vestzak van de een naar de
broekzak van de ander.’

Magistrale 
o v e r w e g i n g e n

Op dinsdag 22 maart hebben uitgever Reed Busi-

ness Information en de Nederlandse Orde van

Advocaten een nieuw uitgeefcontract gesloten

voor een periode van vier jaar. Managing director

Dirk ten Brink ondertekende het contract namens

Reed, algemeen deken Jeroen Brouwer namens

de Orde. Reed Business Information is als uitge-

ver (sinds juli 2000) verantwoordelijk voor het

Advocatenblad, de elektronische nieuwsbrief

Orde van de dag en de diverse websites van de

Orde. Overigens wordt er gewerkt aan een

modernisering van de sites www.advocatenor-

de.nl en BalieNet. Het is de bedoeling dat de ver-

nieuwde sites in de zomer de lucht in gaan.
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