Beste lezer,
Om te beginnen zullen wij onszelf voorstellen voor de mensen die ons nog niet kennen. Wij zijn de
Stichting Wetswinkel Delfland gevestigd aan de Van Bleyswijckstraat 91 in Delft. Onze organisatie
houdt zich bezig met het geven van non-profit juridisch advies. Hiervoor houden wij elke maandagen woensdagavond spreekuur van 18:30 tot 20:30.
In deze nieuwsbrief vindt u de interessante ontwikkelingen en het nieuws van de afgelopen 2
maanden. U kunt lezen over onder andere informatie over een zaak tegen Afterpay die is opgepakt
door onze procescommissie en tot een positief resultaat heeft geleid. Verder verwijzen wij ook graag
naar de blog over het zwerverskrantje in de trein.

Wij hopen dat u met veel plezier deze nieuwsbrief zal lezen!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Graag van de maillijst verwijderd worden? Stuur dan een mail naar bestuur@wetswinkeldelfland.nl
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Nieuws
Nieuw begeleidingssysteem voor de adviseurs
De Wetswinkel is vanaf maart begonnen met een nieuw begeleidingssysteem voor de adviseurs. Dit
systeem staat in het teken van meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Adviseurs zullen in
het kader hiervan onder andere een persoonlijk ontwikkelplan opstellen en zo meer bewust worden
van hun eigen leerproces. Hierbij zullen ze goed worden begeleid vanuit de Wetswinkel.

Succesvolle zaak tegen AfterPay!

Onlangs heeft de procescommissie een zaak opgepakt tegen AfterPay. Dit betrof een zaak waarbij
AfterPay beweerde dat onze cliënt iets besteld had en voor deze bestelling de kosten vorderde.
Nadat wij voor cliënt een conclusie van antwoord (een conclusie van antwoord is een reactie op een
dagvaarding) hadden opgesteld heeft de rechter geoordeeld dat partijen zich over de kwestie uit
konden laten bij de rechtbank. Na de uitnodiging van een
mondelinge behandeling heeft AfterPay besloten de zaak te
laten royeren. Hierdoor hoefde onze cliënt niet meer te
betalen. De Wetswinkel is trots deze zaak tot een goed einde
gebracht te hebben.
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Activiteiten
Schaatsuitje
In december zijn we met z’n allen wezen schaatsen. Het was een
leuk uitje waar de adviseurs zich een keer van hun sportieve kant
konden laten zien. Iedereen heeft zich lekker kunnen uitleven en
is met een goed gevoel de feestdagen in gegaan!

(Verlate) Nieuwjaarsreceptie
Eind januari hadden we na de personeelsvergadering een
verlate nieuwjaarsreceptie. Hier werd nog geproost op het
nieuwe jaar en had iedereen de mogelijkheid om even goed bij te praten na de feestdagen. Verder
mochten de adviseurs ook nog een bedankje in ontvangst nemen voor al hun inspanningen. Een
heuse Stichting Wetswinkel Delfland mok en tasje! Daarnaast zaten in het tasje nog leuke goodies
medemogelijk gemaakt door Fakiri & van Beuningen advocaten.

Presentatie over het onstlagrecht
In februari heeft onze eigen Armando als afsluiting van zijn termijn een
lezing gehouden over het ontslagrecht. Armando had deze presentatie al
eerder gegeven tijdens zijn master arbeidsrecht, maar deed hem nu graag
nog een keer voor onze juridische adviseurs.
In de lezing zette Armando de verschillende, gecompliceerde, facetten
uiteen die het ontslagrecht te bieden heeft. Daarnaast was er genoeg ruimte
voor de adviseurs om vragen te stellen. Iedereen heeft nu de basis van het
ontslagrecht weer opgefrist en weet precies waar hij/zij op moet letten als
ze met een ontslagzaak te maken krijgen. Bedank voor de presentatie
Armando!
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Blog
Blijf van mijn krant af!
Gezien ik zelf vaak met de trein reis kom ik zo nu en dan in aanraking met het
fenomeen van het ‘achtergelaten’ zwerverskrantje. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen die wel
eens in de trein stappen precies weten waar ik het nu over heb. Je kan het eenzame krantje pakken,
een puzzeltje maken en als je wilt hem zelfs mee naar huis nemen. Dit lijkt bijna wel een
ongeschreven regel in de trein, maar wat is nu het verschil tussen het krantje en een 'achtergelaten'
portemonnee?
Niet te miskennen valt dat wanneer ik in de ochtend in de trein stap met de krant in de hand en mijn
portemonnee op zak dat beide op dat moment mijn eigendom zijn. Het vergeten van mijn krant of
mijn portemonnee in de trein neemt niet weg dat ik de eigenaar ben. Het zou heel gek zijn dat
wanneer ik iets per ongeluk kwijtraak ik opeens niet meer de eigenaar ben van het kwijtgeraakte
(mogelijk verlies je wel het bezit, maar op het onderscheid tussen eigendom en bezit zal ik niet in
deze blog ingaan). Wat gebeurt er wanneer iemand mijn portemonnee of krant vindt die ik ben
vergeten in de trein? Deze vinder van mijn spullen zal bij de toezichthouder van het vervoermiddel
(lees: conducteur) met bekwame spoed mededeling moeten doen van de vondst. Zo kan de
conducteur de vondst omroepen door de trein zodat ik mijn spullen mogelijk nog terug kan krijgen.
Indien ik, helaas, al uit de trein ben gestapt kunnen de gevonden spullen aan de conducteur worden
gegeven of worden achtergelaten op het station bij een bevoegde NS-medewerker. Goed om hierbij
op te merken is dat wanneer je iets op straat vindt in plaats van in het openbaar vervoer je verplicht
bent aangifte te doen van je vondst bij de gemeente. Het doen van aangifte van gevonden spullen bij
de gemeente is de hoofdregel die voortvloeit uit art. 5:5 BW waarop het openbaar vervoer de
uitzondering is. Simpel gezegd: het vinden van mijn vergeten portemonnee en krantje in de trein
zorgt ervoor dat je mijn spullen dient aan te geven bij de NS en maakt je dus niet de eigenaar.
Terugkomend op het ‘achtergelaten’ zwerverskrantje in de trein. Ben je
op basis van het bovenstaande dan ook verplicht om van het gevonden
krantje een melding te doen bij de conducteur? Niet als de
oorspronkelijke eigenaar het bezit van het krantje heeft prijsgegeven met
het oogmerk om zich van het eigendom te ontdoen (art. 5:18 BW). Indien
het krantje bewust is achtergelaten door de oorspronkelijke eigenaar om
van het eigendom af te komen is het krantje van niemand, een res nullius.
Dit betekent dat wanneer je het krantje pakt je gewoon eigenaar van het
krantje wordt volgens art. 5:4 BW! Het idee van het achterlaten van een
krantje in de trein is dus dat je deze bewust achterlaat en het eigendom
hiervan opgeeft. Dit zal je met je portemonnee natuurlijk nooit doen,
waardoor een gevonden portemonnee in de trein altijd bij de NS gemeld dient te worden.
Nog een paar afsluitende, maar toch boeiende opmerkingen over het bewust achterlaten van
spullen. Als je jezelf ontdoet van het eigendom betekent niet dat je zomaar alles overal kan
achterlaten. Als je oude meubels op straat gooit en vervolgens als de handhaving opduikt roept: ‘Die
spullen zijn niet van mij!’. Dan heb je mogelijk een interessante juridische discussie waar je technisch
gezien nog wel is gelijk kan krijgen ook, maar de boete voor het gooien van spullen op straat om je zo
te ontdoen van het eigendom zal je met dit argument zeker niet ontkomen. Verder is het ook het
vermelden waard dat wanneer je een krantje vindt in de trein, en ervan uitgaat dat deze bewust is
achtergelaten en dus van niemand is, je zelf het risico draagt als het krantje toch iemands eigendom
blijkt te zijn. De eigenaar zal dan het krantje gewoon bij je kunnen opeisen als zijn eigendom! Dit
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casuïstische voorbeeld zal in de praktijk natuurlijk vrijwel nooit voorkomen (wie maakt zich nou zo
druk om een krantje?). Tot slot hoop ik dat de volgende keer dat je in de trein zit en een
‘achtergelaten’ krantje ziet liggen je terugdenkt aan deze blog en denkt: hoe kan zo iets onschuldigs
en kleins toch zo juridisch zijn? Welcome in my world.
-

Falco Toet

Personeel
Tom bedankt!
Afgelopen januari 2019 namen wij afscheid van Tom Krips als juridisch
adviseur. Tom heeft iets meer dan 1.5 jaar bij de Wetswinkel gewerkt waar
hij vele cliënten, maar ook andere adviseurs heeft weten te helpen. Wat
Tom typeerde was dat hij in alle omstandigheden altijd rustig en deskundig
bleef. Naast Tom zijn juridische kwaliteiten was het altijd gezellig als hij
aanwezig was. Onze adviseurs vonden het dan ook een plezier om samen
met Tom spreekuur te draaien. Wij als bestuur beamen dit persoonlijk ook.
Daarbovenop was Tom regelmatig vol enthousiasme te horen tijdens ons
radioprogramma ‘Meesterlijk Recht’.
Wij wensen je veel succes in de toekomst en we zullen je zeker missen!

Armando bedankt!
In februari 2019 namen wij afscheid van juridisch adviseur Armando
Mostert. Armando heeft in 1.5 jaar met veel passie en enthousiasme
cliënten geholpen. Waarmee Armando iedereen altijd wist te overbluffen
was zijn parate kennis van veel verschillende rechtsgebieden. Een grote
meerwaarde dus bij de nabesprekingen! Verder stond Armando altijd
open om gepassioneerde verhalen te vertellen over juridische of politieke
onderwerpen. Dit deed hij dan ook graag. Het is dan ook typerend dat
Armando na zijn laatste personeelsvergadering een presentatie hield over
het ontslagrecht voor alle juridische adviseurs. Armando we gaan jou en
je enthousiasme heel erg missen!
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Celien bedankt!
In februari 2020 namen wij afscheid van juridisch adviseur Celien Subroto.
Delftenaar Celien heeft zich de afgelopen 1,5 jaar ingezet voor de Wetswinkel.
Hierbij heeft ze haar mede-stadsgenoten geholpen met het oplossen van hun
juridische problemen. Daarnaast is Celien een van onze vast krachten geweest
op onze tweede locatie in Pijnacker. Door de rust die Celien uitstraalt zorgde zij
er altijd voor dat de cliënten die bij haar op spreekuur kwamen zich op
zijn/haar gemakt voelde. Met haar luisterende oor, toewijding en goede
juridische kennis zorgde zij er altijd voor dat haar cliënten werden voorzien
van een snel en correct advies.
Wij willen je nogmaals bedanken voor je inzet de afgelopen 1,5 jaar en wensen
je veel succes in de toekomst!

Onze adviseurs van de maand:
Januari 2020: Onze juridisch adviseur Eline Schenk is het jaar goed begonnen door medewerker van
de maand januari te worden. Eline is pas enkele maanden werkzaam bij de Wetswinkel, maar heeft
in die korte tijd al veel kunnen betekenen voor onze cliënten. Zo heeft zij ook een grote bijdrage
geleverd in de zaak tegen AfterPay! Daarnaast is Eline sinds het begin van haar in dienst treden elke
maand te horen op de radio en kan ze hier haar juridische kennis kwijt aan de luisteraars van
Stadsradio Delft.
Wij waarderen het enthousiasme dat je stop in het werkzaamheden die je uitvoert voor de
Wetswinkel! Eline, ga zo door!
Februari 2020: Onze adviseur van de maand februari is niemand minder dan Laura Schouten! Laura
zet zich nu al bijna een jaar in voor de Wetswinkel en is iemand waar je altijd op kunt rekenen. Laura
heeft zich het afgelopen jaar flink kunnen ontwikkelen zowel op juridisch af persoonlijk vlak! Ze heeft
het afgelopen jaar steeds meer haar plekje bij de Wetswinkel weten te vinden. Laura je bent een
fijne adviseur om mee te werken en zorgt altijd voor een goed resultaat voor de cliënten die je
bijstaat. Ga vooral zo door!

Welkom bij de Wetswinkel!
In de maanden januari en februari hebben wij drie nieuwe medewerkers verwelkomd bij ons team.
Onze nieuwe medewerkers zijn Thijs van Eijk, Bowien Struijk en Deya Pollaert.

Zelf willen werken bij de Stichting Wetswinkel Delfand? Ga dan naar de website en bekijk de vacature! Voor
eventuele vragen kan je een mail sturen naar personeel@wetswinkeldelfland.nl
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Samenwerking/financiering

Beste lezer,

Dear reader,

De Stichting Wetswinkel Delfand is altijd
opzoek naar samenwerkingen en
financieringen die ons kunnen helpen bij het
nastreven van onze doelen.

De Stichting Wetswinkel Delfand is always
looking for collaborations and financing
opportunities that could help us with
pursuing our goals.

Wij hechten grote waarde aan juridisch
advies van kwalitatief hoog niveau, een
goede naamsbekendheid zodat we zoveel
mogelijk mensen kunnen helpen en
natuurlijk de (deskundige) ontwikkeling van
onze vrijwilligers.

In the pursuit of our goals we attach great
value to high quality legal advice,
widespread knowledge of our services so
that people will be able to finds us, and of
course the (professional) development of
our volunteers.

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking
of de mogelijkheid om donateur van de
Stichting Wetswinkel Delfland te worden?
Stuur dan vooral een mail naar
bestuur@wetswinkeldelfland.nl voor meer
informatie en om de mogelijkheden te
bespreken.

Are you interested in the possibilities for a
collaboration or becoming a donor? Then
please send an E-mail to
bestuur@wetswinkeldelfland.nl for more
information and to examine the possibilities.
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