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Komt u in uw praktijk uitspraken tegen die u een
lach op het gezicht bezorgen? De redactie van het
Advocatenblad is voor de rubriek Magistrale
Overwegingen altijd op zoek naar smaakvolle
uitspraken. Het kunnen uitspraken zijn die
bloemrijk, raar, vlammend, belerend, misschien
wel tenenkrommend of puntig, maar vooral
geestig zijn.
In het colofon vindt u het (e-mail)adres waar u
uw vondst heen kunt sturen.

plagiaat
Rechtbank ’s-Hertogenbosch 8 juli 2004,
LJN-nummer: AQ1710, ingezonden door de
heer mr. C.J.R. van Binsbergen.
Een luchtige rechtsoverweging in een overi-
gens sombere materie (Dexia-zaken), aande-
lenlease-overeenkomsten-zaken wordt gezien
als huurkoop:
‘3.3. Dat zo zijnde, kan anderzijds niet wor-
den ontkend dat de kantonrechter ook
ambtshalve geïnteresseerd is in de te ver-
wachten Amsterdamse uitspraken. Vorderin-
gen als bedoeld in artikel 3:305a BW zijn nu
juist bedoeld om een uitstraling naar soort-
gelijke gevallen te hebben. Onder het adagi-
um “rechtspreken is eigen feitenonderzoek
gevolgd door plagiaat (en anders maakt men
zelf jurisprudentie)” mag de kantonrechter
goede argumenten graag overschrijven.

Bovenal mag aan [gedaagde] voorshands niet
de gelegenheid worden onthouden informa-
tie in het geding te brengen die kan bijdra-
gen aan een zinvol processueel debat tussen
partijen.

het berokkenen van verdriet
Kantongerecht Rotterdam 12 juni 1985, PRG
1985/2349.
Een arbeidszaak waarbij het belang van
anciënniteit werkneemster tegen het belang
van de te billijken voorkeur van werkgever
om later in dienst genomen werknemer in
dienst te houden, afgewogen wordt:
‘Wat heeft het ons een moeite gekost in deze
zaak tot een beslissing te komen! Want hoe
zij ook zou uitvallen: wij berokkenen een
respectabel mens verdriet. Zowel mevrouw
Been als de eigenaar-directeur van Groenen-
dijk zijn personen voor wie slechts waarde-
ring past. Gene een jonge vrouw die vele
jaren goed werk verrichte, deze een man die
in een lang leven tesamen met zijn vrouwe
een bedrijfje tot bloei bracht en thans – even-
als zo vele andere middenstanders – slechts
met uiterste krachtinspanning en met veron-
achtzaming van eigen gezondheid het hoofd
boven water houdt in de opkomende vloed
van Albert Heyn, Edah enz. En beiden men-

sen, zie ondanks hun zeer tegengestelde
belangen elkander – naar ter zitting bleek –
vriendelijk en met hoffelijkheid tegemoet
treden.
Decidere oportet. En gelijk uit het voorge-
zegde blijkt, zagen wij de schaal licht naar de
kant van mevrouw Been overhellen. Zij
wordt door een toewijzing van het verzoek
ernstiger benaderd dan Groenendijk door
afwijzing ervan. Daarom zullen wij Groenen-
dijk niet ter wille kunnen zijn.
Wij hebben ons, toen wij wisten hoe te oorde-
len, beijverd om de beslissing gezwind te for-
muleren opdat desgewenst Groenendijk
spoorslags aan de directeur GAB kan verzoe-
ken om toestemming voor ontslag van Buite-
laar. Wij vermoeden dat die toestemming
met dezelfde gezwindheid verleend zal wor-
den omdat immers naar het oordeel van dien
ambtsdrager wel – maar mevrouw Been niet
– voor ontslag in aanmerking zou komen.’

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

Op vrijdagmiddag 5 november a.s.
organiseert de NVIR in het minis-
terie van Justitie te Den Haag de
jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring. De vergadering zal om 13.30
uur worden geopend met het
huishoudelijk gedeelte. Om 14.00
uur zal in het openbare gedeelte
de behandeling van twee pread-

viezen over ‘de nationaliteit in
internationaal en Europees per-
spectief’ plaatshebben (toegang
ook voor niet-leden). Losse exem-
plaren van de Preadviezen zijn
verkrijgbaar via T.M.C. Asser
Press, Den Haag, 070-342 08 00;
press asser.nl

Nederlandse Vereniging voor 
Internationaal Recht (NVIR)

agenda

Op 5 november a.s. wordt door de
VAR, Vereniging voor Bestuurs-
recht, voor de derde maal een ‘Jon-
ge VAR’ georganiseerd. De Jonge
VAR is een bijeenkomst waarbij
jonge juristen de kans krijgen
over een (algemeen) bestuursrech-
telijk onderwerp een kort pread-
vies te schrijven en dat voor een
breed, maar overwegend jong
publiek te presenteren. Dit jaar is
het thema ‘Veiligheid en Privacy;

een spanningsvolle relatie’, met
aandacht voor kwesties als came-
ratoezicht, preventief fouilleren,
‘naming and shaming’. Plaats:
Raad van State, Kneuterdijk 22,
Den Haag, tijd 13.00 tot 17.00
uur, kosten: H 10. Voor inlichtin-
gen en aanmelding: Sandra Verha-
ge, 070-515 39 61, of www.vereni-
gingvoorbestuursrecht.nl of
varAprdf.nl

Jongelingen, veiligheid en privacy
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