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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 Over-
wegingen altijd op zoek naar smaakvolle uitspra-
ken. Het kunnen uitspraken zijn die bloemrijk,
raar, vlammend, belerend, misschien wel tenen-
krommend of puntig, maar vooral geestig zijn.
In het colofon vindt u het (e-mail)adres waar u uw
vondst heen kunt sturen.

niet-juristen
Ingezonden door de heer mr. J. van Duij-
vendijk.
Het Haviltex-arrest dateert al uit 1981 en kan
inmiddels wel een klassieker uit de oude doos
worden genoemd. Het arrest biedt ons echter
niet alleen de belangrijke ‘Haviltex-formule’,
ook wordt er een aardige overweging van de
Rechtbank Breda in geciteerd: ‘Naar het oor-
deel van de Rechtbank is de tekst van de over-
eenkomst, al is deze door niet-juristen opge-
steld, duidelijk.’

wet enthousiaste behandeling
Een uitspraak uit het interlocutoire vonnis van
de Kantonrechter Emmen 14 maart 2001, inge-
stuurd door de heer mr. D. Kuijken. Een
opmerkelijke rechtsoverweging:

‘In deze zaak valt op dat partijen nogal vrijelijk
omgaan met de wet. Uit hetgeen zij gesteld
hebben valt af te leiden dat de provisieovereen-
komst een paulianeus karakter heeft. Boven-
dien blijkt uit de vordering van X – die geen
afdracht van loonbelasting vordert voorzover
het provisie betreft die met de lening en de ren-
te verrekend is – dat hij er niet aan hecht dat de
wet in zoverre wordt nageleefd. De stellingen
van partijen geven weinig aanleiding deze zaak
met veel enthousiasme te behandelen doch
geen wettelijke bepaling vereist zodanige
behandeling.’

beter je best doen
Een rechtsoverweging van het Gerechtshof
Arnhem 19 oktober 2004:
‘Verdachte heeft een voorname en leidingge-
vende rol gespeeld in een criminele organisatie,
die werd gevormd door gezinsleden en andere
Roma-familieleden van verdachte en zijn
vrouw. Binnen dit georganiseerd verband
stuurden verdachte en zijn echtgenote vele
malen, veelal jonge kinderen op inbrekerspad,
waaronder nota bene hun eigen kinderen. Ver-
dachte en zijn vrouw hadden een initiërende
rol in inbraken die door heel Europa door
gezins- of familieleden werden gepleegd. Illus-

tratief in dit verband is een door de politie afge-
luisterd telefoongesprek van 31 augustus 2002
te 12.30 uur tussen de echtgenote van verdach-
te en hun zoon (...), waarin laatstgenoemde
door zijn moeder bestraffend wordt toegespro-
ken vanwege het feit dat hij – zo begrijpt het
hof – geen goede inbreker is.
Voorts werden op grote schaal mensen aan-
zienlijke geldbedragen op doortrapte en bruta-
le wijze afhandig gemaakt. Voor deze profes-
sionele, internationaal opererende en bedrijfs-
matig werkende criminele organisatie, waarbij
zelfs kinderen werden ingezet om strafbare fei-
ten te plegen, is verdachte in hoge mate mede-
verantwoordelijk geweest. In dit verband is een
saillant en kwalijk detail dat verdachte en zijn
vrouw kinderen juist in België op inbrekerspad
stuurden, omdat deze daar bij betrapping door
de politie eerder in vrijheid zouden worden
gesteld.’

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

agenda

Nederland worstelt met de door de
EU voorgeschreven luchtkwali-
teitseisen. Nieuwe ruimtelijke
plannen stranden bij de Raad van

State en het vinden van oplossin-
gen in overbelaste situaties wordt
bemoeilijkt door stringente regels.
Tijdens de ledenvergadering van

de Vereniging Milieurecht op don-
derdag 2 december bespreekt een
aantal deskundigen de consequen-
ties van de regelgeving en de
recente jurisprudentie.

Luchtkwaliteit: Nederland op slot?

Het Nederlandse Rode Kruis orga-
niseert op 3 december 2004, in
samenwerking met het Poolse en
Duitse Rode Kruis en de Leerstoel
Internationaal Humanitair Recht
van de Universiteit Leiden, de inter-
nationale conferentie ‘Dilemmas of
international humanitarian law

during recent military operations’.
De conferentie buigt zich over
praktische en juridische dilemma’s
in recente militaire conflicten en
vredesmissies in onder meer Afgha-
nistan en Irak. Daarbij gaat het over
de toepasselijkheid van humanitair
recht, de status van private militaire

actoren en de behandeling en
bescherming van gevangenen.
Sprekers op de conferentie zijn pro-
minente militaire, politieke en juri-
dische experts op het gebied van
het recht en de militaire praktijk.
Locatie: Golden Tulip Bel Air Hotel,
Den Haag, van 9.00 tot 17.30 uur.

De voertaal is Engels. Kosten: H 25.
Een inschrijvingsformulier is aan te
vragen bij de Sectie Humanitair
Oorlogsrecht van het Nederlandse
Rode Kruis, t.a.v. mevrouw H. Ver-
steegh, e-mail hversteeghAred-
cross.nl, telefoon 070-445 56 27.
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