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Hoofdstuk I Vaderschap en afstamming (A. Rutten
Roos) 

PERSONEN- EN FAMILIERECHT 

Afdeling 1 
Naamrecht (A. Rutten-Roos) 

1. Naamrecht en erkenning van een 
kind; art. 26 I.V.B.P.R. 

Afdeling 2 

2. Erkenning van een kind; vetorecht 
van de moeder 

Afdeling 3 
Ouderlijk gezag en ongehuwden (A. 
Rutten-Roos) 

3. Ouderlijk gezag en ongehuwden 

(*) In deze bijdrage wordt een overzicbt gegeven van de belangrijkste civiele recbtspraak van 
de Hoge Raad der Nederlanden over een periode die loopt van 1 januari 1987 tot 1 januari 
1992. 
Dit overzicht sluit aan bij eerdere bijdragen in T.P.R., 1970, biz. 105 e.v., T.P.R., 1977, biz. 
57 e.v., T.P.R., 1980, biz. 859 e.v., T:P.R., 1983, biz. 1141 e.v. en T.P.R., 1987, biz. 609 
e.v. en is het resultaat van gezamenlijke arbeid. Meegewerkt bebben prof. mr Jac. Hijma en 
mrs H.P.G.A. Arntz, R.J.B. Boonekamp, B.J. Broekema-Engelen, A.M.L. Broekbuijsen
Molenaar, A.G. Castermans, R.A. Dozy, M.E. Franke, W.G. Huijgen, Y.A.M. Jacobs, 
J.F.M. Janssen, J.P. Jordaans, H.B. Krans, G.H. Lankhorst, S.D. Lindenbergb, T.J. 
Mellema-Kranenburg, M.M. Olthof, H.D. Ploeger, B. Pries, B.E. Reinbartz, J.M. Smits, 
M.W. Scheltema, F.A. Steketee, C.J.J.M. Stolker en W.L. Valk, allen verbonden aan de 
afdeling burgerlijk recbt van de Rijksuniversiteit Leiden en prof. mr A. Rutten-Roos, 
verbonden aan de afdeling jeugdrecht van de Rijksuniversiteit Leiden. De boofdredactie 
berustte bij prof. mr Jac. Hijma en mrs A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, J.P. Jordaans en 
C.J.J.M. Stolker. De algebele eindredactie berustte bij mr J.P. Jordaans. 
Is enerzijds gestreefd naar een zekere uniformiteit in de verscbillende hoofdstukken waarin 
het overzicht is ingedeeld, anderzijds is de individuele auteurs enige vrijheid gelaten om waar 
nodig van het gekozen stramien af te wijken en meer of minder eigen beschouwingen op te 
nemen. 
Gezien de ons toegemeten plaatsruimte moest uit de grote hoeveelheid uitspraken die de Hoge 
Raad in de verslagperiode op civielrechtelijk terrein heeft gewezen een sterke selectie worden 
gemaakt. Arresten en bescbikkingen die ons voor de Belgische lezer minder interessant leken 
zijn onbesproken gebleven. Incidenteel is een zeer recente uitspraak die strikt genomen buiten 
de verslagperiode valt omwille van het belang ervan toch besproken. Overigens bebben wij 
ons beperkt tot bet burgerlijk recbt in enge zin. Het auteursrecbt, het bewijsrecbt, het. 
faillissementsrecbt, het bandelsrecht, bet procesrecbt en bet recbtspersonenrecht zijn buiten 
beschouwing gelaten. 
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Afdeling 4 
Rechten en verplichtingen van echtgeno
ten (B.E. Reinhartz) 

4. Toestemming van de andere echtge
noot bij een garantieovereenkomst, art. 
1:88 lid 1 sub c BW 

Afdeling 5 
W ettelijk stelsel van gemeenschap van 
goederen (B.E. Reinhartz) 

5. Omvang van de gemeenschap; ver
knochte goederen; pensioen; art. 1:94 
BW. - 6. Verdeling van de gemeen
schap; art. 1: 100 BW; verdeling bij helf
te. - 7. Aansprakelijkheid van de ande
re echtgenoot voor de helft van de ge
meenschapsschulden na echtscheiding; 
art. 1: 102 BW 

Afdeling 6 
Huwelijkse voorwaarden (B.E. Rein
hartz) 

8. Uitsluiting van iedere gemeenschap 
van goederen en de gevolgen van beleg
ging en wederbelegging van gelden; geen 
verrekening van pensioenaanspraken 

Hoofdstuk II 

ERFRECHT 

Afdeling 1 
Boedelscheiding (T.J. Mellema-Kranen
burg) 

9. Scheiding en deling van een nog on
verdeeld gebleven gedeelte van een nala
tenschap; pachtrechten en verdeling; re
latie toe te delen goederen uit de onver
deeldheid met de aandelen van de deel
genoten in de onverdeeldheid. - 10. 
Boedelscheiding en minderjarigen; ou
derlijke boedelverdeling; toeziend 
voogd; boedelvolmacht 
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Afdeling 2 
Natuurlijke verbintenis en erfrecht (T. J. 
Mellema-Kranenburg) 

11. Natuurlijke verbintenis; omvang na
tuurlijke verbintenis; erkenning trust
verhouding; trust en legitieme 

Afdeling 3 
Algemene Bijstandswet en erfrecht (T.J. 
Mellema-Kranenburg) 
12. Ouderlijke boedelverdeling; schul
den wegens overbedeling; art. 59 A Alge
mene Bijstandswet; rechtsverwerking 

Hoofdstuk III 

GOEDERENRECHT 

Afdeling 1 
Eigendom, mede-eigendom, bezit en 
houderschap (S.D. Lindenbergh, R.A. 
Dozy) 

13. Zaaksvorming en natrekking (S.D. 
Lindenbergh). - 14. Medebezit (S.D. 
Lindenbergh). - 15. Processuele func
tie van het bezit (R.A. Dozy) 

Afdeling 2 
Levering (R.A.. Dozy) 

16. Inleiding. - 17. Bezitsverschaffing 

Afdeling 3 
Derdenbescherming (R.A. Dozy) 

18. Inleiding. - 19. Onvrijwillig bezits
verlies 

Afdeling 4 
Fiduciaire eigendom en bodembeslag 
van de fiscus (J.F.M. Janssen) 

20. Fiduciaire overdracht; bodembe
slag. - 21. Bij afstand door bank van 
haar fiduciaire eigendom vervalt bo
dembeslag. - 22. Bevrediging fiduciai
re eigenaar met behulp van boedelkre-
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diet; consequenties voor bodembeslag. 
- 23. Afstand van fiduciaire eigendom 
niet paulianeus · 

Afdeling 5 
Fiduciaire eigendom versus verkopers
privilege (J.F.M. Janssen) 

24. Verkopersprivilege gaat verloren bij 
overdracht tot zekerheid van zaken on
der derde. - 25. Verkopersprivilege 
gaat niet verloren wanneer fiduciaire ei
genaar tijdens faillissement de feitelijke 
macht verwerft over de goederen 

Afdeling 6 
Recht van hypotheek (W.G. Huijgen) 

26. Inleiding. - 27. Wie kan een beroep 
doen op het huurbeding? - 28. Wan
neer moet een huurovereenkomst als an
terieur aan het recht van hypotheek wor
den beschouwd?- 29. Retentierecht op 
onroerend goed en hypotheek 

Hoofdstuk IV 

CONTRACTENRECHT 

Afdeling 1 
Totstandkoming en precontractuele fase 
(J.M. Smits) 

30. Inleiding. - 31. Een discrepantie 
van wil en verklaring:, dat is goed me
neer, stoppen". - 32. Een voorbeeld 
van de eerste precontractuele fase: 
VSH/Shell.- 33. Een voorbeeld van de 
tweede precontractuele fase: Hof
man/Vlissingen 

Afdeling 2 
Volmacht (A.G. Castermans en H.B. 
Krans) 

34. Exclusieve vertegenwoordigingsbe
voegdheid 

Afdeling 3 
Ongeoorloofde oorzaak en nietigheid 

·(B. Pries) 

35. Nietigheid en de strekking van de 
geschonden norm. - 36. Geen conver
sie nietig proefbeding 

Afdeling 4 
Uitlegging van overeenkomsten (F.A. 
Steketee) 

37. Inleiding. - 38. Vier arresten over 
uitlegging. - 39. Commentaar. - 40. 
Transnationale of autonome uitlegging 

Afdeling 5 
Dwaling (Jac. Hijma) 

41. Inleiding. - 42. Koopprijsvermin
dering in plaats van vernietiging.- 43. 
Spreek- en onderzoeksplicht bij koop 
tweedehands auto. - 44. Spreek- en 
onderzoeksplicht bij borgtochtovereen
komst 

Afdeling 6 
Pauliana (Jac. Hijma) 

45. (Actio) pauliana 

Afdeling 7 
Algemene voorwaarden (H.P.G.A. 
Arntz) 

46. Geschiedenis nieuwe regeling.- 47. 
lnhoud nieuwe regeling. - 48. Antici
patie. - 49. Hooijen/Tilburgsche hy
potheekbank. 50. Botman/Van 
Haaster 

Afdeling 8 
Goede trouw (,redelijkheid en billijk
heid") (W.L. Valk) 

51. Inleidende opmerkingen. - 52. 
Aanvullende werking van redelijkheid 
en billijkheid. ·- 53. Schadevergoeding 
bij opzegging. - 54. Rechtsverwerking. 
-55. Toepassing van de imprevisieleer 
op publiekrechtelijke overeenkomst 
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Afdeling 9 
Nakoming, niet-nakoming en opschor
ting (B.J. Broekema-Engelen, M.M. 
Olthof) 

56. Nakoming: levering van onroerend 
goed door middel van reele executie 
(B.J. Broekema-Engelen). -57. Wan
prestatie en schadevergoeding: (redelij
ke) toerekening (B.J. Broekema-Enge
len). - 58. Boetebeding (B.J. Broeke
ma-Engelen).- 59. Opschorting (M.M. 
Olthof) 

Afdeling 10 
Overeenkomst en derden (A.M.L. 
Broekhuijsen-Molenaar) 

60. Derdenwerking van exoneratieclau
sules. - 61. Gebruik maken van wan
prestatie 

Hoofdstuk V 

VERBINTENISSEN UIT DE WET 

Afdeling 1 
Onrechtmatige daad; algemeen (R.J.B. 
Boonekamp) 

62. Zorgvuldigheid. - 63. Risicoaan
vaarding; eigen schuld 

Afdeling 2 
Beroepsaansprakelijkheid (M.E. Fran
ke) 

64. Inleiding.- 65. Arts.- 66. Advo
caat. - 67. Notaris. - 68. Besluit 

Afdeling 3 
Milieuaansprakelijkheid (M.W. Schel
tema) 

69. Inleiding. - 70. Onrechtmatigheid 
en causaal verband. - 71. Handhaving 
door de overheid. - 72. Art. 6:162-
belang en relativiteit. - 73. Besluit 
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Afdeling 4 
Overheidsaansprakelijkbeid 
Lankhorst) 

(G.H. 

74. Inleiding. - 75. Onrechtmatige wet
geving en algemeen belang. - 76. On
rechtmatige beschikking. - 77. On
rechtmatig beleid 

Afdeling 5 
Risico-aansprakelijkbeden (H.D. Ploe
ger) 

78. K walitatieve aansprakelijkheden; in
leiding. - 79. Aansprakelijkheid voor 
ondergeschikten. - 80. Aansprakelijk
heid voor dieren.- 81. Produktenaan
sprakelijkheid; inleiding. - 82. Aan
sprakelijkheid producent voor schade
lijke bijwerkingen slaapmiddel; antici
patie richtlijn E.G. 

Afdeling 6 
Verkeersaansprakelijkheid (J.P. J or
daans) 

83. Inleiding.- 84. Eigen schuld van de 
jeugdige fietser of voetganger. - 85. 
Risico-aansprakelijkheid jegens jeugdi
ge slachtoffers. - 86. Eigen schuld van 
de volwassen fietser of voetganger. -
87. Reflexwerking van art. 31 W.V.W. 

Hoofdstuk VI 

BIJZONDERE CONTRACTEN 

Afdeling 1 
Koop en verkoop (A.G. Castermans en 
H.B. Krans) 

88. Algemeen. - 89. Risico-overgang 
bij soortkoop. - 90. De professionele 
verkoper. - 91. Koop en verkoop van 
onroerende zaken; oppervlakte. - 92. 
Eenvormige wet inzake de internationa
le koop van roerende zaken (L.U.V.I.); 
uitleg termen korte termijn en buitenge
rechtelijke incassokosten 
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Afdeling 2 
Huur en verhuur (Y.A.M. Jacobs) 

93. Inleiding. - 94. Huurprijswijziging; 
huurverhogingsclausule; art. 3 en 19 
Huurprijzenwet Woonruimte. - 95. 

Huur van bedrijfsruimte; definitie art. 
1624 BW; vereiste van een verkooppunt 
ten opzichte van het publiek. - 96. 
Huur van bedrijfsruimte; art. 1624-
bedrijfsruimte; beroep op nietigheid van 
beding dat afwijkt van dwingend recht 
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HooFDSTUK I 

PERSONEN- EN FAMILIERECHT 

Afdeling I (A. Rutten-Roos) 

NAAMRECHT 

1. NAAMRECHT EN ERKENNING VAN EEN KIND; ART. 26 I.V.B.P.R. 

H.R., 23 september 1988, N.J., 1989, 740, met noot 1 E.A. Alkema en noot 
2 E.A.A. Luijten 

Titia Beukema en W outer van Veen zijn de biologische ouders van de op 
15 april1986 geboren tweeling, Josje Agnes en Sander Pieter. Beukema en 
VanVeen wonen al jaren samen; er is ook nog een eerder geboren kind, 
Folke Hans. De verzorging en opvoeding van deze drie kinderen nemen de 
ouders samen voor hun rekening; zij fungeren dus heiden als sociale ouder. 
VanVeen heeft de kinderen niet erkend en dit betekent dat zij, op grond 
van art. 1:5lid 2 BW, de geslachtsnaam (Beukema) van hun moeder dragen. 
VanVeen wil de tweeling graag erkennen, maar Beukema en hij willen niet 
dat de kinderen de geslachtsnaam Van Veen krijgen. Die ongewenste 
naamswijziging zou echter ingevolge art. 1:5lid 2 BW wei het onvermijde
lijk en dwingend gevolg van de erkenning zijn. De ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand weigert dan ook om de geboorteakte van de tweeling aan 
te passen in die zin dat daarop zou worden vermeld dat Van Veen de vader 
is die de kinderen heeft erkend, met behoud van de geslachtsnaam Beukema 
voor Josje en Sander. Ook weigert de ambtenaar in de akte op te nemen 
dat Van Veen ,vader" is, zonder dat van een erkenning melding wordt 
gemaakt. In de procedure verzoeken Beukema en Van Veen de rechtbank 
om de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te gelasten Van Veen als 
erkennende vader in de akte aan te duiden, zonder gevolg voor de geslachts
naam van de tweeling. Zij stellen dat de Nederlandse wet met betrekking 
tot de geslachtsnaamgeving discriminatoir is en zij verwijzen daarbij naar 
de artt. 8 en 14 E.V.R.M. en art. 26 I.V.B.P.R. De rechtbank en het hof 
wijzen het verzoek af. Volgens het hof is er geen sprake van discriminatie. 
Het recht van ouders op een vrije keuze tussen hun beider achternamen voor 
de naam van hun kinderen is volgens het hof niet een recht dat door het 
E.V.R.M. of door art. 26 I.V.B.P.R. wordt gewaarborgd. 

De Hoge Raad denkt daar, blijkens deze beschikking, anders over. Het 
recht van ouders op een door hen te kiezen achternaam voor hun kinderen 
is, aldus de Hoge Raad, wei degelijk een recht dat wordt gewaarborgd door 
art. 26 I.V.B.P.R. Impliciet oordeelt de Hoge Raad dat de ongelijke 
behandeling van man en vrouw in art. 1:5 BW in strijd is met het beginsel 
van art. 26 I.V.B.P.R. Daar schieten de ouders Beukema en VanVeen 
echter niets mee op. De Hoge Raad constateert namelijk ook dat het huidige 
Nederlandse recht geen aanknopingspunt biedt voor enig stelsel van keuze 
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door de ouders van de achternaam van het kind. Bij ontbreken van die 
wettelijke mogelijkheid moeten Beukema en VanVeen zich dan toch maar 
schikken naar de geldende wet. Het treffen van een incidentele voorziening, 
zoals gevraagd, gaat volgens de Hoge Raad de rechtsvormende taak van de 
rechter te buiten. Dit betekent dat de tweeling Van Veen zal heten, zodra 
vader Van Veen de kinderen heeft erkend. De Hoge Raad geeft in deze 
beschikking echter wel een niet mis te verstane hint aan de wetgever om 
haast te maken met aanpassing van het Nederlandse naamrecht aan het 
gelijkheidsbeginsel van art. 26 I. V .B.P .R. 

Die handschoen is door de wetgever opgenomen. Nadat jarenlang in de 
doctrine vergeefs was aangedrongen op herziening van het naamrecht, is de 
wetgever naar aanleiding van deze beschikking in actie gekomen. Op 21 
november 1991 is het wetsvoorstel 22 408 tot Wijziging van de artikelen 5 
en 9 van het Burgerlijk Wetboek ingediend bij de Tweede Kamer. Het 
wetsvoorstel gaat uit van keuzevrijheid voor de ouders ten aanzien van de 
geslachtsnaam van hun kinderen. Ouders kunnen die keuze maken bij , ,akte 
van naamskeuze" die tijdens het huwelijk, maar v66r de geboorte, adoptie 
of erkenning van het eerste kind is opgemaakt. Is die naamskeuze achterwe
ge gebleven, dan krijgt het kind de achternaam van de vader. Kunnen ouders 
het niet eens worden, dan moet de rechter uitkomst bieden. Ouders mogen 
hun naamskeuze eenmaal herzien, zolang nog geen kind is geboren. De 
keuze van de ouders geldt voor alle kinderen van dit echtpaar. Bij ongehuw
de ouders geschiedt de keuze bij de akte van erkenning. Ook dan geldt de 
eis van eenheid van naam voor alle kinderen van deze ouders. V oor· kinder en 
van zestien jaar of ouder geldt echter een uitzondering. Zij mogen zelf 
kiezen tussen de achternamen van de ouders. 

Tot zover het wetsvoorstel tot herziening van het naamrecht. Het is de vraag 
of het voorstel wet zal zijn voordat de tweeling Beukema de leeftijd van 
zestienjaar heeft bereikt. Er is veel kritiek op het voorstel. Sommigen wijzen 
met afschuw op het feit dat vaders toch nog altijd een streepje voor hebben 
in die zin dat de kinderen, bij ontbreken van een expliciete keuze, de naam 
van de vader krijgen. Anderen storen zich aan het breken met de traditie 
en zien gevaar voor de saamhorigheid binnen de families, als geslachtsna
men niet meer automatisch via vaders en zonen worden overgedragen. Ben 
moeilijke rol is toebedeeld aan de rechter. Naar welk criterium dient deze 
te oordelen welke naam de kinderen van een ouderpaar zullen dragen? ,De 
rechtbank neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind 
wenselijk voorkomt", zegt het wetsvoorstel met grenzeloos vertrouwen in 
de wijsheid van de rechter. 

Terug naar vader VanVeen. De beslissing van de Hoge Raad heeft hem geen 
uitkomst geboden in het dilemma of hij de kinderen zal erkennen en 
daarmee juridisch vader van de tweeling Van Veen zal worden, of dat hij 
de kinderen hun achternaam Beukema laat behouden en als louter biologi
sche en sociale vader zijn taak bij de verzorging en opvoeding van de 
kinderen zal vervullen. Die keuze is bepaald niet zonder belang. Het 
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juridische vaderschap heeft immers niet aileen gevolg voor de achternaam 
van het kind maar ook voor de nationaliteit, het erfrecht, bet ouderlijk 
gezag en de verplichting tot levensonderhoud. 

Afdeling 2 (A. Rutten-Roos) 

VADERSCHAP EN AFSTAMMING 

2. ERKENNING VAN EEN KIND; VETORECHT VAN DE MOEDER 

H.R., 8 april 1988, N.J., 1989, 170, met noot E.A.A. Luijten 
H.R., 10 november 1989, N.J., 1990, 450, met noot E.A.A. Luijten 
H.R., 18 mei 1990, N.J., 1991, 374 en 375, met noot 1 E.A.A. Luijten en 
noot 2 B.A. Alkema 
H.R., 22 februari 1991, N.J., 1991, 376, met noot E.A.A. Luijten 
H.R., 20 december 1991, R.v.d.W., 1992, 13 

Deze beschikkingen hebben betrekking op het recht van een man om het 
door hem verwekte kind te erkennen en zo een familierechtelijke betrekking 
tussen hem en het kind tot stand te brengen. 

In de beschikking van 8 april1988, N.J., 1989, 170, weigerde de ambtenaar 
van de burgerlijke stand om de akte van erkenning op te maken, aangezien 
de moeder van het kind geen toestemming tot de erkenning had gegeven. 
De erkenninz zou derhalve op grond van het bepaalde in art. 1 :224 lid 1 
aanhef en sub d BW nietig zijn. De man diende daarop een op art 1 :29 BW 
gebaseerd verzoek bij de rechtbank in om de ambtenaar van de burgerlijke 
stand te gelasten alsnog de akte van erkenning op te maken en die akte in 
de registers op te nemen. De rechtbank en het hof wezen het verzoek af, 
maar bij de Hoge Raad vond de man gehoor voor zijn verzoek. 

De Hoge Raad stelt voorop dat een man en het kind waarvan hij de 
biologische vader is en tot welk kind hij in een als family life in de zin van 
art. 8 E.V.R.M. aan te merken relatie staat, op grond van art. 8 E.V.R.M. 
aanspraak hebben op een onderlinge familierechtelijke betrekking. Dit 
betekent dat de man in beginsel de mogelijkheid moet hebben om het kind 
te erkennen en daarmee die familierechtelijke band te vestigen. Art. 1:224 
lid 1 aanhef en sub d BW stelt weliswaar de eis van voorafgaande schriftelij
ke toestemming van de moeder, maar dit vetorecht van de moeder is niet 
absoluut. Indien de weigering van de moeder om haar toestemming te 
verlenen als misbruik van bevoegdheid valt aan te mer ken, moet haar veto 
wijken voor het recht dat de man aan art. 8 E.V.R.M. ontleent. Of er in 
concreto sprake is van misbruik van bevoegdheid, hangt af van de omstan
digheden. 

Die omstandigheden waren in dit geval als volgt. De man en de moeder 
hadden gedurende twee jaar samengewoond. In die periode was het kind 
geboren. De moeder was van rechtswege (art. 1:287 BW) voogdes en de man 
was benoemd tot toeziend voogd. Kort na de geboorte van het kind gingen 
de moeder en de man uit elkaar. Ret kind bleef bij de moeder, maar die 
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kon de zorg niet aan. Het kind werd onder toezicht gesteld en door de 
kinderrechter in een pleeggezin geplaatst. De man behield een groot aandeel 
in de verzorging en opvoeding aangezien het kind, met toestemming van de 
pleegouders en de gezinsvoogd, vaak bij hem verbleef. De moeder verloor 
het contact met het kind. In de loop van de onderhavige procedure werd 
zij uit de voogdij ontheven; de voogdij werd opgedragen aan een voogdij
vereniging. Deze bijzondere omstandigheden leidden uiteindelijk tot toewij
zing van het verzoek van de man om het kind, zonder toestemming van de 
moeder, te mogen erkennen. 

Zo is dus het absolute vetorecht van de moeder bij erkenning doorbroken 
en is de weg geopend voor een erkenning tegen de uitdrukkelijke wil van 
de moeder. Niet iedereen is even gelukkig met deze rechtsontwikkeling. 
Nora Holtrust en Ineke de Hondt wijzen in een kritisch commentaar 
(N.J.B., 1988, biz. 1403 e.v.) op de kwetsbare positie van de ongehuwde 
moeder die, nu zij niet meer onder aile omstandigheden de erkenning van 
het kind door de verwekker kan tegenhouden, de kans loopt dat zij na de 
erkenning ook nog het gezag over het kind kwijtraakt. Die kans is inderdaad 
niet denkbeeldig. Immers, de tot voogdij bevoegde vader van een natuurlijk 
kind kan de kantonrechter verzoeken hem tot voogd te benoemen (art. 1:288 
BW). Ben dergelijk verzoek wordt aileen ingewilligd als de kantonrechter 
de gezagswijziging in het belang van het kind wenselijk oordeelt. Bij de 
beoordeling van een dergelijk verzoek houdt de rechter echter wei degelijk 
rekening met de mogelijke nadelen die voor het kind verbonden zijn aan 
een verandering in zijn feitelijke leefsituatie. Voogdijwijziging betekent 
immers in het algemeen een verhuizing van het gezin van de oorspronkelijke 
voogd naar het gezin van de nieuwe voogd en dat is een zware ingreep in 
het bestaan van het kind. Dit betekent dat de moeder, die de voogdij bezit 
en met het kind samenwoont in gezinsverband, in een gunstiger uitgangspo
sitie verkeert dan de vader die, na erkenning, het gezag over het kind claimt. 
Erkenning brengt wei van rechtswege een wijziging in de geslachtsnaam van 
het kind met zich mee (art. 1:5 BW). Die naamswijziging treedt ook op bij 
een erkenning zonder toestemming van de moeder. 

De vrees dat ongehuwde vaders door de uitspraak van de Hoge Raad inzake 
erkenning zonder toestemming van de moeder op onrechtvaardige wijze 
worden bevoordeeld ten nadele van ongehuwde moeders, is niet gegrond 
gebleken. In latere uitspraken (H.R., 18 mei 1990, N.J., 1991, 374 en 375) 
wijst de Hoge Raad op de bijzondere aard van de zaak die in de beschikking 
van H.R., 8 apri11988, N.J., 1989, 170, aan de orde was, nu het ging om 
een moeder die al geruime tijd geen contact meer met het kind had en zelfs 
uit de voogdij was ontheven. In de uitspraken van H.R., 18 mei 1990, N.J. 
1991, 374 en 375, was de moeder voogdes en was zij het die het kind in haar 
gezin verzorgde en opvoedde. De Hoge Raad noemt dit de ,gebruikelijke" 
situatie. De omstandigheid dat de verwekker ook in datzelfde gezinsverband 
verbleef en dat deze ook zijn aandeel in de verzorging en opvoeding had, 
betekent niet dat de moeder misbruik van recht maakte toen zij haar 
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toestemming tot de erkenning weigerde. De Hoge Raad acht het niet juist 
dat in zo'n geval de belangen van de vader bij erkenning worden afgewogen 
tegen de door de moeder geuite bezwaren, zoals het Hof in die beide zaken 
wel had gedaan. Het gaat er, aldus de Hoge Raad, niet om of de belangen 
van de vader zwaarder wegen dan de bezwaren van de moeder, maar of de 
moeder in feite geen enkel te respecteren belang bij haar weigering heeft. 
In bovenbeschreven ,gebruikelijke" situaties heeft zij wel degelijk een te 
respecteren belang. Uit de erkenning door de man zouden immers rechtsge
volgen voortvloeien die een ongewenste inbreuk op het gezins- en priveleven 
van de moeder maken. De Hoge Raad doelt daarbij, naar mag worden 
aangenomen, op de gevolgen met betrekking tot de geslachtsnaam van het 
kind en de mogelijke aanspraak van de vader op de voogdij. 

Behalve door haar toestemming te weigeren, kan de moeder ook een door 
haar niet gewenste erkenning frustreren door het kind door een andere man 
te Iaten erkennen. Erkenning is naar Nederlands recht een rechtshandeling, 
geen waarheidshandeling. Dit betekent dat het kind ook kan worden erkend 
door een andere man dan de verwekker. De wettelijke voorwaarden zijn 
dezelfde als bij erkenning door de biologische vader. Tach zal de moeder 
er niet onder alle omstandigheden in slagen om op deze wijze de verwekker 
van het kind de voet dwars te zetten. In de zaak van H.R., 22 februari 1991, 
N.J., 1991, 376 hadden partijen anderhalf jaar samengewoond. Na de 
geboorte van hun kind werd de relatie verbroken. De man behield echter 
contact met het kind. Hij wilde het kind erkennen, maar de moeder weigerde 
haar toestemming. In de loop van de procedure die de man daarop startte, 
werd het kind door de nieuwe partner van de moeder erkend. De biologische 
vader vulde zijn verzoek aan de rechter toen aan met een verzoek tot 
door haling van de erkenning door de andere man. De Hoge Raad overwoog 
dat de toestemming van de moeder tot de erkenning van het kind door haar 
nieuwe partner in strijd kan komen met het recht van de verwekker op 
family life met het kind. Daarvan zou sprake zijn indien de moeder haar 
toestemming tot de erkenning door een andere man met geen ander doel 
had gegeven, dan om de verwekker zijn op art. 8 E.V.R.M. berustende 
aanspraak tot erkenning te onthouden. Ook hier dus weer misbruik van 
bevoegdheid als criterium. Dit brengt mee dat het bij de beoordeling van 
de rechtsgeldigheid van de toestemming van de moeder, aankomt op de 
feitelijke situatie. 

In de beschikking van 20 december 1991, R.v.d.W., 1992, 13, hanteert de 
Hoge Raad daarbij het eerdergenoemde onderscheid tussen de , ,gebruikelij
ke" en de ,ongebruikelijke" situatie. Partijen hadden gedurende meer dan 
zes jaren samen hun kind verzorgd en opgevoed. De moeder was voogdes 
en de man toeziend voogd. Het aandeel van de man (de verwekker) bij de 
feitelijke zorg voor het kind was groat, aangezien de moeder een full-time 
werkkring buitenshuis had. Toen partijen uit elkaar gingen, verbleef het 
kind aanvankelijk met de moeder bij de ouders van de moeder. Enige tijd 
later verhuisde het kind naar de man; de moeder behield intensief contact 
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met het kind doordat het kind ieder weekend bij haar verbleef. De man 
diende een verzoek tot voogdijwijziging in. Omdat dat verzoek kansloos 
was zonder familierechtelijke band, wilde de man het kind erkennen. Dit 
ging niet door omdat de moeder haar toestemming weigerde. In de loop van 
de procedure die daarover werd gevoerd, werd het kind met toestemming 
van de moeder door een andere man erkend. Kort daarop traden de moeder 
en die andere man met elkaar in het huwelijk, waardoor het kind werd 
gewettigd. Volgens het hof waren de kansen voor de verwekker daarmee 
verkeken. De toestemming van de moeder tot de erkenning van het kind 
door een andere man achtte het hof niet nietig op grand van art. 8 
E.V.R.M., daar de moeder een te respecteren belang had bij het geven van 
haar toestemming tot erkenning van het kind door haar toekomstige echtge
noot. Bij het geven van die toestemming stond haar immers voor ogen, aldus 
het hof, een nieuw gezin te stichten met de erkenner en het kind. Dat is een 
belang dat eveneens door art. 8 E.V.R.M. wordt beschermd. De Hoge 
Raad, echter, neemt in aanmerking dat de verwekker een zeer groot aandeel 
in de verzorging en opvoeding van het kind heeft gehad, spreekt van een 
,ongebruikelijke" situatie en overweegt dat de belangen van de man 
zwaarder wegen dan in de ,gebruikelijke" situatie. Dit leidt tot het oordeel 
dat het hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd door in de gegeven 
situatie beslissend te achten de enkele omstandigheid dat de moeder een te 
respecteren belang bij haar weigering had. 

Het komt erop neer dat in het ,gebruikelijke" geval (waarbij het zwaarte
punt van de feitelijke zorg voor het kind bij de moeder berust) de moeder 
de erkenning door de verwekker van het kind kan blokkeren behoudens 
pure willekeur, terwijl in het , ,ongebruikelijke'' geval (waarbij het zwaarte
punt van de zorg bij de verwekker berust) het recht van de moeder om haar 
toestemming tot er kenning te onthouden aan de verwekker (en eventueel wei 
te verlenen aan een andere man), wijkt voor de belangen van de verwekker 
en van het kind. Met deze in de rechtspraak ontstane norm wordt een 
inbreuk gemaakt op de dwingendrechtelijke bepaling van art. 1:224 BW. 

Die inbreuk is niet beperkt gebleven tot art 1:224 lid 1 aanhef sub d BW 
(de toestemmingsvereiste). Ook het verbod van erkenning door een man die 
met een andere vrouw dan de moeder is gehuwd (art. 1:224 lid 1 aanhef 
sub b BW) is inmiddels door de Hoge Raad van zijn absolute gelding 
ontdaan. In zijn beslissing van 10 november 1989, N.J., 1990, 450, over
weegt de Hoge Raad dat een wettelijke bepaling die het onder aile omstan
digheden onmogelijk maakt dat een onwettig kind door een gehuwde man 
wordt erkend, een concrete belangenafweging uitsluit en daarmee een 
ontoelaatbare inbreuk op het family life van art. 8 E.V.R.M. maakt. De 
Hoge Raad neemt een aantal feitelijke omstandigheden in aanmerking, 
zoals de omstandigheid dat het huwelijk van de man kinderloos was, dat 
tussen de man en zijn echtgenote scheiding van tafel en bed was uitgespro
ken en dat de man al geruime tijd met de moeder en het door hem verwekte 
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kind samenwoonde. Onder die omstandigheden moet het erkenningsverbod 
voor de gehuwde man wijken voor art. 8 E.V.R.M. 

Het is niet aileen de rechter die zich bezighoudt met vragen van afstam
mingsrecht. Ook de wetgever laat van zich horen. Nadat in 1981 een 
V oorontwerp was gepubliceerd, volgde in 1987 de indiening van het Wets
ontwerp Herziening van het Afstammingsrecht (20.626). Aanleiding voor 
het ontwerp vormt de wens om het Nederlandse afstammingsrecht in 
overeenstemming te brengen met art. 8 E.V.R.M. Dit streven heeft onder 
meer geleid tot herziening van de gronden waarop een erkenning (die in het 
wetsontwerp ,aanvaarding van het vaderschap" heet), nietig is. Weliswaar 
handhaaft het ontwerp het ontbreken van voorafgaande schriftelijke toe
stemming van de moeder en de erkenning door een gehuwde man als 
gronden van nietigheid, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Volgens de bij 
Nota van Wijziging (juli 1991, 20.626 nr. 7) gewijzigde tekst van art. 1:210 
lid 1 (ontwerp) kan de instemming van de moeder worden vervangen door 
toestemming van de rechtbank indien het gaat om een man die de verwekker 
van het kind is, mits deze man in een nauwe persoonlijke betrekking tot het 
kind staat. In het ontwerp komt het onderscheid tussen de ,gebruikelijke" 
en de ,ongebruikelijke" verzorgingssituatie niet voor en dus ook niet het 
daarmee samenhangende verschil in toetsing van de uitoefening van het 
vetorecht van de moeder: marginaal (is er sprake van willekeur} of inhoude
lijk (afweging van het belang van de moeder tegen dat van de erkenner). 
W el geldt volgens het on twerp dat de rechter het verzoek van de man niet 
inwilligt indien dit ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of 
lichamelijke gezondheid van het kind. Het ontbreken van enig ander 
criterium geeft grote vrijheid aan de rechter en daarmee is de positie van 
de ongehuwde vader aanzienlijk versterkt in vergelijking met het huidige 
afstammingsrecht. 

Ook het verbod van erkenning door een gehuwde man kent in het ontwerp 
een ontsnappingsclausule. Deze uitzondering kwam niet voor in het oor
spronkelijke ontwerp, maar is toegevoegd bij Nota van Wijziging. De 
gehuwde man kan volgens het ontwerp de kinderrechter verzoeken hem tot 
aanvaarding van het vaderschap toe te laten. Dat verzoek wordt afgewezen 
indien zwaarwegende belangen van de echtgenote van verzoeker en van hun 
kinderen zich tegen inwilliging verzetten. 

Afzonderlijke aandacht verdient de rechtspositie van het kind. Naar huidig 
recht moet een kind van twaalf jaar of ouder door de rechter worden 
gehoord in zaken betreffende ouderlijke macht, voogdij, omgang en hand
lichting (art. 902 b Rv.) Erkenning geschiedt echter niet bij een rechterlijke 
uitspraak, maar bij een akte opgemaakt door de ambtenaar van de burger
lijke stand of bij notariele akte. Dit betekent dat het kind van twaalf jaar 
of ouder niet behoeft te worden gehoord en plots kan worden geconfron
teerd met een akte van erkenning die hem een juridische vader en een nieuwe 
achternaam bezorgt. In de bovenbeschreven jurisprudentie, waarbij het 
gaat om een botsing tussen art. 1 :224 BW en art. 8 E. V .R.M. komt de 
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recbter er wei aan te pas. Daar gaat bet om een procedure ingevolge art. 
1:29 BW waarbij aan de recbter wordt verzocbt om de ambtenaar van de 
burgerlijke stand een bepaalde ambtsverricbting te gelasten. Of bet boor
recbt van art. 902 b Rv van minderjarigen van twaalf jaar en ouder daarbij 
ook geldt, is nog maar de vraag. De betreffende procedures badden betrek
king op jonge kinderen. Het valt op dat de Hoge Raad de recbten van de 
verwekker en de recbten van de moeder tegenover elkaar stelt en dat slecbts 
incidenteel bet eigen, zelfstandig recbt van bet kind op family life in de 
overwegingen wordt betrokken. 
Het wetsontwerp 20.626 introduceert de scbriftelijke instemming van bet 
kind van twaalf jaar of ouder als afzonderlijke voorwaarde voor de aan
vaarding van bet vaderscbap. Van een boorrecbt is geen sprake omdat ook 
volgens bet ontwerp erkenning bij de ambtenaar van de burgerlijke stand 
of bij de notaris plaatsvindt. De instemming van bet kind kan worden 
vervangen door toestemming van de recbtbank, beboudens ernstig nadeel 
voor de geestelijke of licbamelijke gezondbeid van bet kind. Daarmee lijkt 
bet of bet kind bij de botsing tussen de recbten die de betrokkenen 
(verwekker, moeder en kind) allen aan art. 8 E.V.R.M. ontlenen, uiteinde
lijk tocb aan bet kortste einde trekt. Immers, bet recbt op zelfbescbikking 
van bet kind van twaalf jaar of ouder wordt gescbonden wanneer door 
tussenkomst van de recbter aan de verwekker die door bet kind uitdrukke
lijk niet als vader wordt gewenst, wordt toegestaan bet vaderscbap te 
aanvaarden. 

Afdeling 3 (A. Rutten-Roos) 

OUDERLIJK GEZAG 

3. 0UDERLIJK GEZAG EN ONGEHUWDEN 

H.R., 24 februari 1989, N.J., 1989, 741 en 742, met noot 1 E.A. Alkema 
en noot 2 E.A.A. Luijten 
Deze bescbikkingen bebben betrekking op verzoeken van ongebuwde paren 
om samen de ouderlijke macbt over een kind te krijgen. In de zaak die 
uitliep op de bescbikking H.R., 24 februari 1989, N.J., 1989, 741, ging het 
om twee vriendinnen die een jarenlange, duurzame relatie met elkaar 
badden. Het kind dat uit een van hen geboren was, werd door hen samen 
verzorgd en opgevoed. De vriendin en levenspartner van de moeder had een 
daadwerkelijk en substantieel aandeel in de feitelijke zorg voor bet kind. 
De moeder was van recbtswege voogdes. Omdat dit eenhoofdige gezag van 
de moeder niet in overeenstemming was met de feitelijke situatie van 
gezamenlijke ouderlijke verantwoordelijkheid, werd een verzoek gedaan 
aan de kantonrecbter om de gezagssituatie over het kind te wijzigen in die 
zin dat de moeder en haar vriendin samen de ouderlijke macht zouden 
krijgen. 

De beschikking van de Hoge Raad van 24 februari 1989, N.J., 1989, 742 
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heeft betrekking op twee analoge zaken van ongehuwde, heterosexuele 
ouderparen. De moeder was in beide gevallen van rechtswege voogdes. De 
man (verwekker) had de kinderen niet erkend, omdat dit zou betekenen dat 
het kind de geslachtsnaam van de vader zou krijgen. Dat wilden de ouders 
niet; zij wilden echter wel dat de juridische gezagsrelatie tussen ouders en 
kind in overeenstemming zou komen met de feitelijke verzorgingssituatie. 
Gezamenlijke ouderlijke macht van beide ouders dus, in plaats van een
hoofdige voogdij van de moeder. 

Wat was echter het probleem? Volgens art. 1:246 BW komt ouderlijke 
macht alleen toe aan ouders die met elkaar zijn gehuwd. In alle overige 
gevallen wordt het gezag over een minderjarig kind volgens bet BW uitgeoe
fend door een voogd en dan gaat het om eenhoofdig gezag. W eliswaar hoort 
bij iedere voogd een toeziend voogd te worden benoemd, maar die toeziende 
voogdij heeft in de praktijk nauwelijks iets te betekenen. 

Bij baanbrekende beschikkingen van 4 mei 1984, N.J., 1985, 510 en van 21 
maart 1986, N.J., 1986, 585, heeft de Hoge Raad de mogelijkheid van 
gezamenlijke ouderlijke macht op grond van art. 8 E.V.R.M. uitgebreid 
tot ouders die niet (meer) met elkaar zijn gehuwd. Bij die laatste beschikking 
heeft de Hoge Raad echter de volgende vier voorwaarden geformuleerd 
waaraan niet-gehuwde ouderparen moeten voldoen om gezamenlijke ouder
lijke macht te verwerven: 

1. beide ouders moeten tot het kind in familierechtelijke betrekking staan 
en moeten tot uitoefening van het gezag over dit kind bevoegd zijn; 

2. het moet blijken dat beide ouders wensen met de ouderlijke macht te 
worden bekleed; 
3. aannemelijk moet zijn dat tussen de ouders de goede onderlinge verstand
houding bestaat die vereist is voor gezamenlijke uitoefening van het gezag, 
alsmede voor het in onder ling overleg voorzien in de kosten van verzorging 
en opvoeding van het kind, en 

4. het belang van bet kind mag zich er niet tegen verzetten. 

De voorwaarden 2, 3, en 4leverden in de onderhavige zaken geen problemen 
op. De eerste voorwaarde vormde het struikelblok. Voor het vriendinnen
paar was het probleem per definitie onoverkomelijk, omdat een familierech
telijke band tussen een moeder en een kind alleen kan ontstaan door 
geboorte of adoptie. Erkenning van een kind is voorbehouden aan mannen. 
Sociale moeders kunnen naar Nederlands recht op geen andere wijze dan 
door adoptie een familierechtelijke band met een kind krijgen en adoptie 
kan alleen door een echtpaar (art. 1:227 e.v. BW). 

De beide vaders uit de beschikking van de Hoge Raad van 24 februari 1989, 
N.J., 1989, 742, wilden van de mogelijkheid om het kind te erkennen en 
daarmee een familierechtelijke betrekking te vestigen om hen moverende 
redenen geen gebruik maken. Maar zij ambieerden wei de ouderlijke macht, 
samen met de moeder. 

Zowel de sociale moeder uit de eerste casus als de beide sociale (tevens 
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biologische) vaders uit de tweede beschikking, beriepen zich op art. 8 
B.V.R.M. Zij voerden aan dat zij tot het kind in een nauwe persoonlijke 
betrekking stonden en dat zij recht hadden op bescherming van dit aldus 
ontstane family life met het kind. Het mocht niet baten. De Hoge Raad 
houdt vooralsnog vast aan de bij beschikking van 21 maart 1986, N.J., 
1986, 585 geformuleerde voorwaarde, dat beide ouders tot het kind in een 
familierechtelijke betrekking moeten staan, wil van gezamenlijke ouderlijke 
macht sprake kunnen zijn. Volgens de Hoge Raad is alleen d~m de verwach
ting gerechtvaardigd dat de relatie van het kind met beide ouders, ook al 
zijn die niet gehuwd, duurzaam zal zijn, terwijl anderzijds aldus wordt 
gewaarborgd dat het gaat om gevallen van ouderschap die voldoende scherp 
omlijnd kunnen worden om ze met ouderschap van gehuwden gelijk te 
kunnen stellen, zonder dat de rechtszekerheid in het gedrang komt. 
Op die redenering van de Hoge Raad valt wel wat af te dingen (zie voor 
een discussie over het onderwerp ouderlijk gezag en afstamming F.J.R., 
1992, aflevering 5). Duurzaamheid van de relatie tussen ouder en kind is 
een feitelijk gegeven; een formeel juridische band doet daar weinig aan toe 
of af. Ook de rechtszekerheid heeft er niet zo veel mee te maken, nu elke 
gezagswijziging, dus ook de vervanging van de voogdij van de moeder door 
gezamenlijke ouderlijke macht van de moeder en haar partner, wordt 
aangetekend in het voogdijregister (art. 1:244 BW). 
Hoe dan ook, de Hoge Raad wil niet tornen aan de familierechtelijke 
betrekking als voorwaarde voor ouderlijk gezag. Dat ondervond ook de 
ongehuwde verwekker die de zorg voor zijn kind op zich wilde nemen en 
derhalve aan de kantonrechter een voogdijwijziging verzocht, in die zin dat 
de voogdij van de moeder zou overgaan op hemzelf. De man had het kind 
niet erkend, omdat de moeder daartoe haar toestemming weigerde. Br 
bestond dan ook geen familierechtelijke betrekking tussen vader en kind. 
De man beriep zich op de biologische, sociale en psychologische banden en 
het daarmee bestaande recht op family life, dat een recht op voogdij zou 
meebrengen. Tevergeefs echter, de Hoge Raad wilde er zonder familierech
telijke betrekking niet van weten (H.R., 12 juni 1987, N.J., 1989, 98). 

Ook de wetgever houdt zich bezig met de problematiek van het ouderlijk 
gezag. Ben concept-wetsvoorstel Herziening van het Ouderlijk gezag en de 
Omgang, ligt bij de Raad van State voor advies. Volgens dit voorstel wordt 
ouderlijk gezag door de ouders gezamenlijk of door een van hen uitgeoe
fend. De vraag wie als ouder valt aan te merken, wordt beantwoord in het 
afstammingsrecht. Ook daar zijn wijzigingen in het verschiet. Ben wetsont
werp tot Herziening van het Afstammingsrecht (20.626) is bij de Tweede 
Kamer in behandeling. Volgens dit antwerp heeft een kind maximaal een 
vader en een moeder; dit zijn de ouders tot wie het kind in familierechtelijke 
betrekking staat. Daarmee is de cirkel gesloten en is de kans op ouderlijk 
gezag, ook volgens toekomstig recht, verkeken voor een louter sociale (dus 
niet juridische) ouder. 
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Afdeling 4 (B.E. Reinhartz) 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN 

4. TOESTEMMING VAN DE ANDERE ECHTGENOOT BIJ EEN GARANTIEOVER

EENKOMST, ART. 1:88 LID 1 SUB C BW 

H.R., 31 mei 1991, N.J., 1991, 777 (Fiets-0-Fit/Knook) met noot E.A.A. 
Luijten 
Op 1 januari 1992 is bij de invoering van de boeken 3, 5 en 6 BW (nieuw) 
ook de tekst van hoek 1 aangepast. De tot die datum geldende tekst was 
al nieuw recht, dat al eerder in werking was getreden in 1970. In het 
navolgende zal met BW (nieuw) de tekst worden aangegeven, zoals deze per 
1 januari 1992 is gaan gelden; BW (oud) heeft betrekking op de tekst zoals 
deze tot 31 december 1991 luidde. 
Art. 1:88 BW geeft zowel in de oude als in de nieuwe versie voor een aantal 
rechtshandelingen de eis dat de andere echtgenoot toestemming moet geven 
voor de rechtshandeling. De tekst van het eerste lid luidt in de nieuwe versie: 

,Een echtgenoot behoeft de toesternrning van de andere echtgenoot voor de volgende rechts
handelingen: 

a. overeenkornsten strekkende tot vervreernding, bezwaring of ingebruikgeving en rechtshan
delingen strekkende tot beeindiging van het gebruik van een door de echtgenoten tezarnen of 
door de andere echtgenoot aileen bewoonde woning of van zaken die bij een zodanige woning 
of de inboedel daarvan behoren; 

b. giften, met uitzondering van de gebruikelijke, van de niet bovenrnatige en van die waarvoor 
tijdens zijn Ieven niets aan zijn verrnogen wordt onttrokken; 

c. overeenkornsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de norrnale uitoefening van zijn 
beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk rnedeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk rnaakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt; 

d. overeenkornsten van koop op afbetaling, behalve van zaken welke kennelijk uitsluitend of 
hoofdzakelijk ten behoeve van de norrnale uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken." 

In de verdere leden van het artikel worden hierop verschillende uitzonderin
gen gegeven, maar deze zijn voor de bespreking van dit arrest niet van 
toepassing. 
De bedoeling is dat door de toestemming een betere bescherming voor de 
echtgenoten zelf en tegen elkaar, en vooral ook voor het gezin wordt bereikt. 
Is de toestemming niet verleend, dan kan de andere echtgenoot de rechts
handeling vernietigen indien de wederpartij niet te goeder trouw was, art. 
1:89 BW (nieuw). Deze laatste eis geldt niet indien het een gift was. 
In het geval Fiets-0-Fit/Knook zijn de feiten vereenvoudigd als volgt: 
Knook, een jonge advocaat, is bewindvoerder in de surseance van betaling 
van de vennootschap onder firma (v .o.f) Bakker en Snoek. Aan de crediteu
ren van de v.o.f., waaronder Fiets-0-Fit, stuurt Knook een brief waarin de 
afspraak staat, dat de crediteuren de goederenvoorraden van de v .o.f. 
zullen aanvullen waarbij hij, Knook, ervoor zal instaan dat tegen factuur
waarde zal worden afgerekend. Ben deel van de goederen wordt, zo blijkt 
later, niet afgerekend en blijkt verdwenen. De v .o.f. wordt een aantal weken 
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later failliet verklaard, waardoor volledig verhaal op haar vermogen onmo
gelijk is geworden. Fiets-0-Fit spreekt Knook aan tot betaling van de 
factuurwaarde van de goederen die nog niet zijn afgerekend. Knook ver
weert zich er mee dat hij deze garantie heeft afgegeven als bewindvoerder, 
maar Fiets-0-Fit stelt zich op het standpunt dat het een persoonlijke 
garantie is. Dit oordeel delen rechtbank en hof. De Hoge Raad is het hier 
ook mee eens. Ten aanzien van de vraag of de ontbrekende toestemming 
van de echtgenote van Knook tot vernietiging van de garantie kan leiden 
zegt de Hoge Raad het volgende. 

,Het hof heeft ( ... ) tot uitdrukking gebracht dat de uitzondering in art. 1:88 lid 1 onder c 
ziet op rechtshandelingen die voor het door de betrokkene uitgeoefende bedrijf kenmerkend 
zijn in deze zin dat zij in de normale uitoefening daarvan plegen te worden verricht. Aldus 
heeft het hof een juiste maatstaf gehanteerd. 's Hofs oordeel strookt met de in eerdere 
rechtspraak van de Hoge Raad naar voren gekomen restrictieve uitleg van deze uitzonderings
bepaling. Die beperkte uitleg is ook in aanmerking genomen bij de vaststelling van het zesde 
gedeelte van de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 N.BW (zie Bijl. Hand. II 1982-1983, 17725, 
nr. 3, blz. 35 en Bijl. Hand. II 1984-1985, 17725, nr. 6, blz. 3/4 en nr. 7, biz. 3)." 

Het hof heeft terecht vastgesteld dat het afgeven van garanties als de 
onderhavige niet gebruikelijk is binnen de normale beroepsuitoefening van 
een advocaat, ook niet als hij als bewindvoerder optreedt. 

Als volgende punt komt aan de orde of de echtgenote van Knook gebruik 
kan maken van de vemietigingsbevoegdheid van art. 1:89 BW. De goede 
trouw van Fiets-0-Fit kan niet sluitend worden vastgesteld. Tenslotte doet 
Fiets-0-Fit er een beroep op dat Knook zich niet te goeder trouw op art. 
1:88 zou kunnen beroepen, maar ook dat wordt niet gehonoreerd, omdat 
geen grief in die zin was opgesteld. De echtgenote kan de overeenkomst 
derhalve vernietigen en Knook is niet meer gebonden aan de garantie die 
hij had gegeven. 

De annotator Luijten spreekt zich in zijn noot enigszins teleurgesteld uit 
over de afloop van deze zaak. Technisch juridisch is het allemaal juist 
verlopen. De vrouw had inderdaad de mogelijkheid tot vemietiging van de 
garantie, omdat Fiets-0-Fit blijkbaar niet voldoende onderzoek naar de 
positie van Knook als gehuwde man had ingesteld. Hadden zij dat wei 
gedaan dan waren zij zich bewust geweest van de dreiging van de artt. 88/89 
BW die de garantie kon aantasten. Daarnaast had hen misschien de grief 
dat een beroep door Knook op de ontbrekende toestemming van zijn 
echtgenote in strijd was met de goede trouw, nog kunnen redden. Vast staat 
dat zonder die garantie de bewuste goederen nooit geleverd zouden zijn. In 
dit geval heeft de leverancier gewoon pech gehad. Of is het, om met Luijten 
te spreken 

,niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat mr Knook zich - na jaren - op de hem 
aanvankelijk niet eens bekende trouvaille van art. 1:89 beriep om de garantie, waarop de 
leveranciers - als leken tegenover een rechtsgeleerde - vertrouwden, teniet te doen?" 
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Afdeling 5 (B.E. Reinhartz) 

WETTELIJK STELSEL VAN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN 

5. 0MVANG VAN DE GEMEENSCHAP; VERKNOCHTE GOEDEREN; PENSIOEN; 

ART. 1:94 BW 

H.R., 23 december 1988, N.J., 1989, 700, (Invaliditeitspensioen), met noot 
E.A.A. Luijten 
H.R., 24 november 1989, N.J., 1990, 539, (Verrekeningsovereenkomst met 
betrekking tot pensioenrechten), met noot E.A.A. Luijten 

Voortbouwend op het bekende Boon/van Loon-arrest, H.R., 27 november 
1981, N.J., 1982, 503, met noot E.A.A. Luijten, waar de Hoge Raad een 
regeling gaf voor de verrekening van ouderdomspensioenaanspraken die 
voor beeindiging van het huwelijk waren opgebouwd, rijst in onderhavige 
casus (H.R., 23 december 1988, N.J., 1989, 700) de vraag, of deze regel ook 
moet gelden voor een invaliditeitspensioen dat de man al krijgt uitgekeerd. 
Dit invaliditeitspensioen vervangt inkomsten uit arbeid voordat hij recht op 
ouderdomspensioen verkrijgt op 65-jarige leeftijd. De ex-vrouw betoogt dat 
zij recht heeft op de helft van de bruto maandelijkse uitkeringen van dat 
invaliditeitspensioen. De Hoge Raad wijst de vordering af. Hij gebruikt de 
volgende argumenten: 

a) het invaliditeitspensioen vervangt het recht op loon uit arbeid en de 
aanspraak op loon uit arbeid valt ook niet in de gemeenschap van goederen; 

b) een invaliditeitspensioen wordt minder sterk gebaseerd op de geleidelijke 
opbouw van de aanspraak gedurende de jaren dat iemand werkt; 

c) de grootte en duur van een invaliditeitspensioen is sterk gekoppeld aan 
de persoonlijke omstandigheden van de invalide werknemer; 

d) het invaliditeitspensioen heeft ook een smartegeldcomponent. Het is de 
bedoeling dat met de uitkering een deel van die vermindering van de 
mogelijkheden tot ontplooiing kan worden goedgemaakt. 

Dit leidt de Hoge Raad tot de conclusie dat het invaliditeitspensioen een 
strikt persoonlijk recht is van de rechthebbende. Tegenargumenten, bij
voorbeeld het feit dat de premies voor het invaliditeitspensioen in de regel 
uit bet gemeenschappelijk vermogen zijn betaald, en dat het pensioen 
gedurende het huwelijk in de regel ook aan de echtgenoot van de invalide 
ten goede komt, zijn van minder groot belang. Dit betekent dat er geen 
verrekening van de aanspraken op het invaliditeitspensioen wordt aangeno
men. De Hoge Raad wijst er ook op dat dit in overeenstemming is met de 
heersende praktijk op dit punt, waarin de rechter niet zelfstandig moet 
ingrijpen. Dit speelt temeer omdat de wetgever bezig is met het uitwerken 
van een wetsvoorstel inzake verrekening van pensioenen in het algemeen, 
waar eventuele verrekening van invaliditeitspensioenen indien deze gewenst 
wordt, ook maar moet worden geregeld, aldus de Hoge Raad. Een anders
luidende beslissing heeft de Hoge Raad gegeven op 3 januari 1986, bespro
ken in de vorige aflevering van dit rechtspraakoverzicht door J. van 
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Duijvendijk-Brand, T.P.R., 1987, blz. 622. Deze procedure ging over de 
vraag aan wie de vordering van smartegeld in de vorm van een som ineens 
toekomt, die in een procedure aan de man wegens een bedrijfsongeval was 
toegewezen. De vrouw kreeg van de Hoge Raad gelijk in haar vordering tot 
maritaal beslag op die vordering, waardoor ten eerste vaststond dat de 
vordering in de gemeenschap viel (anders was geen maritaal beslag mogelijk 
geweest, zoals Van Duijvendijk-Brand schrijft), en ten tweede zij de helft 
van de vordering kreeg toegewezen. Ben beroep op verknochtheid van de 
vordering aan de man, dat de man naar voren bracht, steunend op het feit 
dat de uitkering tenminste voor een deel ter compensatie van toekomstig 
leed wegens de blijvende verminkingen was bedoeld, werd niet gehonoreerd. 

De feiten die tot de procedure in H.R., 24 november 1989, N.J., 1990, 539, 
leidden zijn in het kort, voorzover voor ons onderwerp van belang: de 
echtgenoten zijn gehuwd in 1977 onder voorhuwelijkse huwelijkse voor
waarden waarin een beperkte gemeenschap van woonhuis en vruchten en 
inkomsten is overeengekomen. Injanuari 1984 worden wederom huwelijkse 
voorwaarden gemaakt, waarin de wettelijke gemeenschap van goederen 
wordt ingevoerd, gevolgd in september van hetzelfde jaar door weer nieuwe 
huwelijkse voorwaarden waarin elke gemeenschap wordt uitgesloten. Voor
dat deze scheiding van goederen effect kan verkrijgen moet eerst een 
boedelscheiding plaatsvinden, waarin de goederen uit de gemeenschap weer 
aan de echtgenoten prive worden toegescheiden. In november 1984 overlijdt 
de man. De thans gevoerde procedure betreft deze boedelscheiding en wordt 
gevoerd tussen de weduwe en de erfgenamen van de man. 

De vraag die ons interesseert is, of partijen kunnen overeenkomen dat de 
pensioenrechten die op grand van de tweede huwelijkse voorwaarden in de 
gemeenschap zijn gevallen, bij de boedelscheiding tengevolge van de derde 
huwelijkse voorwaarden op grand van een overeenkomst tussen de echtge
noten aan de vrouw kunnen worden toebedeeld. Vast staat dat de onderha
vige pensioenrechten niet vallen onder enige wettelijke regeling die de 
overdracht ervan verbiedt. De Hoge Raad oordeelt als volgt: 

,Het gaat hier om tot de gemeenschap behorende pensioenrechten die(. .. ) in beginsel vatbaar 
zijn voor overgang. De aard van die rechten brengt mee dat een zekere mate van verknochtheid 
bestaat met de persoon van de rechthebbende op dat pensioen. Dat heeft wei tot consequentie 
dat, indien tijdens het leven van de echtgenoten een gemeenschap van goederen waarvan 
pensioenrechten als de onderhavige deel uitmaken, wordt ontbonden, aileen de tot het pensioen 
gerechtigde echtgenoot aanspraak op toescheiding van die rechten kan maken en dat die 
rechten niet tegen zijn wil aan de andere echtgenoot kunnen worden toebedeeld, maar niet dat 
toedeling van die rechten aan de andere echtgenoot niet door beide echtgenoten te zamen 
rechtsgeldig tot stand kan worden gebracht. 

Bijzondere omstandigheden die de pensioenrechten niet voor zodanige toedeling vatbaar 
maken - het hof noemt als voorbeelden de bijzondere aard van de desbetreffende pensioen
aanspraken of een daartoe strekkend beding- zijn denkbaar maar naar 's hofs feitelijke en 
niet onbegrijpelijke vaststelling, in het onderhavige geval gesteld nog gebleken." 

De overeenkomst tussen de echtgenoten waarbij de pensioenaanspraken aan 
de vrouw worden toebedeeld in het kader van de boedelscheiding is derhalve 

419 

~-=~~~--T: 



geldig, en de erfgenamen van de man kunnen daarop geen aanspraken doen 
gel den. 

Luijten geeft in zijn noot een mogelijke verklaring voor deze nogal opmer
kelijke serie van huwelijkse voorwaarden. De echtgenoten gaat het waar
schijnlijk om het gelijkelijk verdelen van de eigendom, waarbij de vrouw 
kan meedelen in de rijkdom van de man. Immers worden door de gemeen
schap van goederen, die door de tweede huwelijkse voorwaarden wordt 
geschapen, beiden mede-eigenaar van aile goederen, waarna bij de boedel
scheiding de gehele boedel in twee gelijke delen wordt verdeeld. De vrouw 
deelt dan voor de helft mee in de rijkdom van de man. In eerdere jurispru
dentie is naar voren gekomen dat dit fiscaal en erfrechtelijk mogelijk is, 
zonder dat schenkingsrechten verschuldigd zijn en zonder dat deze vermo
gensverschuiving door een beroep op de legitieme portie door de kinderen 
van de man uit een eerder huwelijk kan worden aangetast (H.R., 28 januari 
1959, N.J., 1959, 171; H.R., 17 maart 1971, N.J., 1972, 136, met noot 
E.A.A. Luijten). Luijten is het verder eens met de uitkomst in deze zaak 
omdat door de mogelijkheid van overdracht van pensioenaanspraken door 
middel van een overeenkomst tussen de echtgenoten, de vrouw een zelfstan
dige aanspraak kan krijgen jegens de pensioenuitkerende instantie voor 
haar deel van het pensioen. Indien de pensioengerechtigde het daarmee eens 
is, dan staat aan de overdracht niets meer in de weg. Indien de pensioenge
rechtigde daar niet mee ihstemt, dan kunnen bij een boedelscheiding de 
pensioenaanspraken nooit tegen zijn wil aan de andere echtgenoot worden 
toegescheiden. Dit volgt uit de aard van het recht, maar de verknochtheid 
verzet zich niet tegen vrijwillige overdracht. 

6. VERDELING VAN DE GEMEENSCHAP; ART. 1:100 BW; VERDELING BIJ 

HELFTE 

H.R., 7 december 1990, N.J., 1991, 593 (moord op mevrouw Van Wylick), 
met noot E.A.A. Luijten 

In het Nederlandse huwelijksvermogensrecht wordt de wettelijke gemeen
schap van goederen van rechtswege ontbonden indien aan een van de in art. 
1:99 BW (oud en nieuw) genoemde gevallen is voldaan. Ret gaat om het 
einde van het huwelijk, scheiding van tafel en bed, een vonnis dat de 
gemeenschap opheft of opheffing bij latere huwelijkse voorwaarden. De 
hoofdregel bij de verdeling is dat elk der echtgenoten de helft van de op 
dat moment aanwezige activa en passiva bij de boedelscheiding verkrijgt, 
indien partijen niets anders zijn overeengekomen in een echtscheidingscon
venant (art. 1:100 BW (nieuw), maar dit werd ook al voor het oude recht 
aangenomen). 

De zaak die tot het wijzen van dit arrest heeft geleid is nogal gruwelijk. De 
vraag die de Hoge Raad in ultimo moest beantwoorden was: heeft een 
echtgenoot recht op de helft van de gemeenschappelijke goederen, als hij 
de vrouw slechts heeft gehuwd, om van haar zo snel mogelijk te erven, en 
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hij er niet voor terugdeinst om dat proces te versnellen, als de natuurlijke 
dood niet snel genoeg wil intreden? 

De feiten zijn als volgt. In januari 1983 begint de ongeveer 40-jarige man 
L. met de verzorging van de hulpbehoevende 72-jarige mevrouw Van 
Wylick, eerst enkele dagen in de week, later dagelijks. In september van 
hetzelfde jaar wordt het huwelijk tussen de vrouw en de man in stilte 
gesloten. De man heeft daarnaast nog een andere relatie met een man. Bij 
de huwelijkssluiting bezit de vrouw veel meer dan de man. Door de 
huwelijkssluiting zonder huwelijkse voorwaarden treedt door de boedel
menging een niet onaanzienlijke vermogensverschuiving in, waarvan oak 
beide partners op de hoogte zijn. In de strafrechtelijke procedure tegen de 
man is al vastgesteld dat hij bij het huwelijk van plan was geweest om de 
vrouw te vermoorden als zij niet binnen korte tijd na de huwelijkssluiting 
door een natuurlijke oorzaak zou overlijden (H.R., 24 juni 1986, N.J., 
1987, 177). Vijf weken na de huwelijkssluiting heeft hij haar om het leven 
gebracht. De man is daarvoor wegens moord tot een lange gevangenisstraf 
veroordeeld. 
De man daagt de erfgenamen van mevrouw Van Wylick voor de rechtbank 
in een civiele procedure. Hij vordert een verklaring voor recht dat hij 
gerechtigd is tot de helft van het vermogen behorende tot de ontbonden 
gemeenschap van goederen waarin hij was gehuwd met Van Wylick, alsme
de voor een/derde in de nalatenschap van Van Wylick. Tevens vordert hij 
de erfgenamen te veroordelen om met L. over te gaan tot scheiding en deling 
van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap en van haar nalaten
schap. 
Het is duidelijk dat de man erfonwaardig is, artt. 4:885 en 959 BW (oud 
en nieuw). De reconventionele vordering van de erfgenamen in die zin wordt 
door de rechtbank toegewezen. Het gaat vooral om de huwelijksvermogens
rechtelijke consequenties van het geheel. De rechtbank beslist dat bij de 
boedelscheiding alle door de vrouw ingebrachte zaken aan haar erfgenamen 
worden toegescheiden, zonder dat L. aanspraak kan maken op enige 
verrekening en zonder dat er sprake is van overbedeling. L. moet aan de 
boedelscheiding in die zin meewerken, aldus de rechtbank. De vorderingen 
van L. worden afgewezen. De rechtbank baseert dit oordeel op het algemene 
rechtsbeginsel dat 

,hij, die opzettelijk de dood van een ander veroorzaakt, die hem begunstigd heeft, geen enkel 
voordeel uit die begunstiging behoort te kunnen trekken". 

Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Het hof is van mening 
dat naast het rechtsbeginsel dat de rechtbank heeft gebezigd, oak nog het 
rechtsbeginsel speelt dat 

,men geen voordeel behoort te hebben van de opzettelijk veroorzaakte dood van een ander". 

Daarnaast constateert het hof dat dit oak past bij de regels van redelijkheid 
en billijkheid die men als deelgenoten onder elkaar behoort te betrachten. 
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Uit het korte tijdsverloop tussen de huwelijkssluiting en de moord en het 
feit dat de man daarnaast nog een andere relatie aanhield, heeft het hof 
geconcludeerd dat het motief van de man om het huwelijk aan te gaan, de 
bevoordeling langs huwelijksvermogensrechtelijke en erfrechtelijke wegen 
ten koste van de vrouw was. Toen het natuurlijk overlijden en daarmee de 
erfrechtelijke bevoordeling op zich liet wachten, heeft de man niet ge
schroomd om het overlijden te bespoedigen. 

De Hoge Raad legt de beslissing van het hof in die zin uit dat in het licht 
van genoemde rechtsbeginselen de redelijkheid en billijkheid met zich 
meebrengen dat de man geen recht heeft op de helft van de goederen van 
de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Het is in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden mogelijk om van de verdelingsmaatstaf van art. 1:102 BW 
af te wijken, en het hof heeft juist geoordeeld dat in de omstandigheden 
van dit geval, een onverkorte toepassing van de verdeling bij helfte van de 
goederen onaanvaardbaar zou zijn. 

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ANDERE ECHTGENOOT VOOR DE HELFT 

VAN DE GEMEENSCHAPSSCHULDEN NA ECHTSCHEIDING; ART. 1:102 BW 

H.R., 18 oktober 1991, R.v.d.W., 1991, 223 (Intour Reizen/K.) 

Bij echtgenoten die in de wettelijke gemeenschap van goederen zijn gehuwd, 
hebben schuldeisers . van gemeenschapsschulden tijdens de duur van de 
gemeenschap verhaal voor hun vorderingen op het gemeenschappelijk 
vermogen en op het prive-vermogen (voorzover aanwezig) van de echtge
noot die de schuld heeft aangegaan. Bij de echtscheiding wordt de gemeen
schap van goederen ontbonden, art. 1:99 lid 1 BW (nieuw), maar zij blijft 
feitelijk nog bestaan totdat door een boedelscheiding de goederen worden 
verdeeld, zie art. 1:99lid 2 BW. In die tijd blijven de activa en passiva die 
zich op het moment van de beeindiging van de gemeenschap erin bevonden, 
in de gemeenschap, maar inkomsten en schulden die partijen daarna verkrij
gen, vallen in hun respectievelijke prive-vermogens. Men noemt de ontbon
den, maar nog niet verdeelde gemeenschap ook wei een dode gemeenschap. 
Ter vervanging van verhaalsmogelijkheden van gemeenschapsschuldeisers, 
die al voor de ontbinding van de gemeenschap een vordering hadden, maar 
wier verhaalsrechten door het ,overlijden" van de gemeenschap kunnen 
worden verminderd, heeft de wetgever in art. 1: 102 BW de regeling gegeven 
dat de echtgenoot die voordien niet aansprakelij k was voor een gemeenschaps
schuld, na de ontbinding voor de helft daarvoor aansprakelijk wordt. 

In de zaak Intour Reizen/K. speelt de vraag naar de precieze positie van 
die andere echtgenoot. De feiten zijn vereenvoudigd als volgt. De vrouw, 
V., heeft van haar werkgeefster, Intour Reizen B.V., een bedrag van 
ongeveer f 70.000,- verduisterd. Tijdens het huwelijk heeft zij al ongeveer 
f 20.000,- terugbetaald. Op het moment van de echtscheiding omvat de 
schuld aan Intour dus nog ongeveer f 50.000,-. Intour vordert primair van 
beide echtgenoten, de vrouw V. en de man K., als hoofdelijke schuldenaren, 
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betaling van de gehele uitstaande schuld, subsidiair veroordeling van heiden 
tot betaling van de helft van dat bedrag. 

De rechtbank verwerpt K.'s beroep op verknochtheid van de schuld op 
grond van art. 1:94 lid 3 BW, en wijst de subsidiaire vordering toe. Ten 
aanzien van de veroordeling van V. is geen boger beroep ingesteld. K. gaat 
wei in beroep, waarbij naast allerlei feitelijke grieven, die voor ons niet 
interessant zijn, aan de orde komt, of Intour ontvankelijk is in haar 
vordering jegens de man K. Het hof kwalificeert de schuld ook als gemeen
schapsschuld en wijst het beroep op verknochtheid af. Het hof oordeelt 
voorts dat K. geen medeschuldenaar is geworden, maar dat K. slechts met 
zijn vermogen voor de helft van de schuld verhaalsaansprakelijk blijft, mits 
de schuld een gemeenschapsschuld is. 

Intour gaat van dit arrest in cassatie. De Hoge Raad verwerpt de zienswijze 
van het hof omtrent de positie van K. 

,Op grond van art. 1:102lid 1 wordt een echtgenoot na de ontbinding van de gemeenschap 
voor de helft aansprakelijk voor de schulden van de gemeenschap, waarvoor hij voordien niet 
aansprakelijk was. Anders dan het hof blijkens het voorgaande heeft aangenomen, moet dit 
aldus worden opgevat dat een echtgenoot na de ontbinding als schuldenaar gehouden is tot 
voldoening van de helft van het bedrag van een zodanige gemeenschapsschuld. Dit strookt met 
het stelsel dat met betrekking tot het v66r de invoering van Boek 1 geldende recht voor de 
aansprakelijkheid van de vrouw voor gemeenschapsschulden is aanvaard in de eerste rechtso
verweging van HR 2 januari 1942, NJ, 1942, 296 en waarop blijkens Pari. Gesch., Boek 1, 
p. 329, in het huidige art. 102 lid 1 is voortgebouwd. Het hof had derhalve de subsidiaire 
vordering van Intour tot betaling van de helft van het bedrag van de onderhavige gemeen
schapsschuld moeten toewijzen." 

K. is dus gewoon medeschuldenaar geworden voor de helft van de schuld, 
en is daarbij hoofdelijk verbonden met de andere echtgenoot. De Hoge 
Raad rekent af met verkeerde opvattingen omtrent de uitleg van dit artikel: 
de rechtbank was uitgegaan van aansprakelijkheid van beiden, elk voor de 
helft van het oorspronkelijke bedrag, terwijl het hof had aangenomen dat 
slecbts K.'s vermogen als verbaalsobject kon dienen voor de belft van de 
scbuld, zonder dat bij ook scbuldenaar was geworden. 

Daarbij moet een tweetal vragen nog nader worden bebandeld, die de Hoge 
Raad open laat. 

- Ten eerste: is door de invoering van bet BW (nieuw) behalve de tekst, 
ook de inhoud van art. 1:102 gewijzigd? De tekstuele aanpassing berust op 
de invoering van een aparte afdeling over boofdelijkheid in boek 6 BW 
(nieuw), afdeling 6.1.2, waarnaar verwezen wordt in de nieuwe versie van 
art. 1:102. De expliciete regel dat de ecbtgenoot die meer dan de helft van 
de gemeenschapsschuld beeft voldaan, biervoor verbaal beeft op de andere 
ecbtgenoot, kan biermee vervallen, omdat dit recbtstreeks voortvloeit uit 
de artt. 6:10 en 12. 

- De tweede vraag die minder makkelijk is te beantwoorden, betreft de 
berekening: van welk tijdstip moet men uitgaan bij bet berekenen van de 
belft van de scbuld? Voor het oude recbt is dit duidelijk: de Hoge Raad 
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bekrachtigt in zoverre het vonnis van de rechtbank ais het de veroordeling 
van de man tot betaling vanj25.000,- betreft. Voor het nieuwe recht is 
dit niet zo duidelijk. Er zijn in principe drie tijdstippen die zich aandienen. 
Men kan denken aan de oorspronkelijke schuid, dus in deze casus 
f70.000,-. Deze term is te vinden in de M.v.T. II, Parlementaire Geschie
denis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Aanpassing Burgerlijk Wetboek 
(Invoeringswet 3, 5 en 6), biz. 64. Ook J.B. Vranken, W.P.N.R., 1992, nr. 
6034 spreekt zich bij een behandeling van dit arrest voor het toekomstige 
recht voor deze opiossing uit. Een andere mogelijkheid is om te kijken op 
het moment dat de ontbinding van de gemeenschap piaatsvindt. Dat zou 
in deze casus de helft van f 50.000,- opieveren. Een derde mogeiijkbeid 
is om te kijken naar bet moment dat de vordering wordt ingesteid. Deze 
derde opiossing valt buiten de prijzen, omdat de Parlementaire Geschiede
nis op de genoemde piaats duidelijk zegt dat tussentijdse betalingen door 
de echtgenoot-contractant (i.e. de vrouw V.) geen invioed hebben op de 
aansprakelijkheid van de andere echtgenoot. 

Naar mijn mening is de passage uit de parlementaire geschiedenis ook in 
die zin uit te Ieggen dat dezeifde uitkomst is te bereiken ais de Hoge Raad 
voor het oude recht heeft gegeven. Indien men de peiidatum zet op het 
moment van de ontbinding van de gemeenschap dan is het juist dat Iatere 
betalingen van de echtgenoot-contractant niet van invioed zijn op de 
aansprakelijkheid van de andere echtgenoot. Anderzijds zou het naar mijn 
mening niet juist zijn, ais men bet oorspronkelijke bedrag, dus i.e. de 
f 70.000,- zou nemen, want de betaling van f 20.000,- heeft ai uit het 
gemeenschappelijk vermogen piaatsgevonden. Indirect heeft de andere 
echtgenoot ai voor de heift daaraan meebetaaid. Bij de boedeischeiding is 
zijn deeij 10.000,- kieiner dan wanneer de vrouw de schuld niet deeis ai 
had terugbetaaid. Het Iijkt mij derhaive verdedigbaar indien men de opios
sing die de Hoge Raad in dit arrest voor het oude recht geeft, ook onder 
het nieuwe recbt zou toepassen. 

Afdeling 6 (B.E. Reinhartz) 

HUWELIJKSE VOORWAARDEN 

8. UITSLUITING VAN IEDERE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN EN DE GEVOL

GEN VAN BELEGGING EN WEDERBELEGGING VAN GELDEN; GEEN VERREKE

NING VAN PENSIOENAANSPRAKEN 

H.R., 12 juni 1987, N.J., 1988, 150 (Kriek/Smit), met noot E.A.A. Luijten 
H.R., 5 oktober 1990, N.J., 1991, 576, met noot E.A.A. Luijten 

Voortbouwend op de bijdrage van J. van Duijvendijk-Brand in bet vorige 
rechtspraakoverzicht, T.P.R., 1987, biz. 630, is bier de voigende aflevering 
van het vervolgverhaal over de vergoedingsrecbten tussen echtgenoten die 
buiten eike gemeenschap van goederen zijn gebuwd. Het betreft daarbij 
verschillende constellaties, waar deze problematiek kan spelen. In bet eerste 
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arrest gaat het om vergoeding van de waardestijging van de belegging van 
de gelden van de vrouw in opeenvolgende echtelijke woningen. In het 
tweede arrest maakte de vrouw aanspraak op de helft van de ouderdom
spensioenaanspraken van de man. 

In de bijdrage van Van Duijvendijk-Brand was al besproken waaram het 
zo moeilijk is om vergoedingsrechten van redelijke omvang toe te kennen. 
Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking lei den in princi
pe alleen tot terugbetaling van het ter beschikking gestelde bedrag (art. 
6:203 lid 2 BW (nieuw), overeenkomend met art. 1395 BW (oud) terwijl bij 
ongerechtvaardigde verrijking ook nog aan extra vereisten moet worden 
voldaan: terugbetaling bedraagt nooit meer dan de verarming bij de een, 
nooit meer dan de verrijking bij de ander en niet meer dan redelijk is). (art. 
6:212 BW (nieuw). Voor het oude recht werd de mogelijkheid van onge
rechtvaardigde verrijking afgeleid uit H.R., 30 januari 1959, N.J., 1959, 
548, (Quint/Te Poel) met noot D.J. Veegens, waarbij ook nog werd 
verlangd dat het geval in kwestie aansluit bij wel in de wet geregelde 
gevallen. Deze bezwaren zijn ook inmiddels niet verdwenen. Daarom leiden 
de genoemde gronden niet tot de gewenste oplossing. In het hierna te 
bespreken arrest wordt gepoogd om een vergoeding te krijgen op grand van 
de goede trouw. Laten wij beginnen met een korte schets van de feiten van 
het Kriek/Smit-arrest. Partijen zijn in 1958 gehuwd, waarbij zij huwelijks
voorwaarden hebben opgemaakt, die elke gemeenschap uitsluiten. Aanvan
kelijk wonen zij in een aan de vrouw toebehorende waning, welke in 1964 
voor f 39.000,- is verkocht. Dit geld is geheel gebruikt voor de aankoop 
van de tweede echtelijke waning. Deze waning wordt eigendom van de man 
die de resterende f 4.000,- voor de aankoopsom van f 43.000,- en 
f 4.000,- voor transportkosten heeft bijgedragen. Deze waning is in 1976 
verkocht voor f 168.000,-. De derde waning, diej 220.000,- kost, wordt 
betaald door de opbrengst van de tweede waning, aangevuld met een 
hypothecaire lening van f 125.000,-. Ook deze waning wordt eigendom 
van de man. In 1982 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. 
Nadat de periode van zes maanden na de echtscheiding dat de vrouw nog 
in de waning mag wonen, is verstreken, vordert de man ontruiming voor 
de rechtbank. Deze eis wordt toegewezen. De vrouw vordert in reconventie 
betaling van f 153.267,-. Kort samengevat is dat haar aandeel in de 
waardevermeerdering van de tweede en derde waning, gebaseerd op haar 
bijdragen aan de koopsommen van deze huizen. Zij baseert haar vordering 
primair op onverschuldigde betaling die door de man te kwader trouw zou 
zijn ontvangen in de zin van art. 1358 BW (oud), subsidiair op ongerecht
vaardigde verrijking en meer subsidiair op de eisen van de goede trouw die 
ook bij uitsluiting van elke gemeenschap door echtgenoten jegens elkaar in 
acht moet worden genomen. 

De rechtbank heeft op grand van ongerechtvaardigde verrijking een bedrag 
van f 39.000,- toegewezen, maar geoordeeld dat er geen plaats is voor 
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toewijzing van enige vordering terzake van waardevermeerdering. Ook het 
hof wijst deze vordering af. De Hoge Raad erkent 

,dat tussen echtgenoten die bij hun huwelijkse voorwaarden elke gemeenschap hebben 
uitgesloten, vergoedingsrechten kunnen ontstaan doordat goederen die gedurende het huwelijk 
op naam van de een zijn verkregen, geheel of ten dele met geld van de ander zijn gefinancierd, 
eveneens blijkens de art. 1:95lid 2, 1:96lid 2 en 1:127 BW (oud) bij een tussen echtgenoten 
bestaande gemeenschap ook vergoedingsrechten ten bate en ten laste van deze gemeenschap 
kunnen ontstaan. Zodanige rechten strekken, zo strookt met de rechtszekerheid, in beginsel 
tot vergoeding van een gelijk bedrag als destijds door de andere echtgenoot is verschaft, zonder 
vergoeding van rente, zolang niet aan de eisen van art. 1286 BW (oud) is voldaan, en zonder 
verrekening van de waardevermeerdering of waardevermindering die de gefinancierde goede
ren bij het einde van het huwelijk we!licht blijken te hebben ondergaan, dit laatste behoudens 
de eventuele werking van de eisen van de goede trouw ( ... ). In dit stelsel kan een waardever
meerdering of rente als evenbedoeld evenmin worden gevorderd door aan die vordering, zoals 
de vrouw heeft gedaan, onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking ten grond
slag te leggen. " 

De Hoge Raad werkt vervolgens uit wanneer plaats is voor een uitzondering 
op grond van de goede trouw. Dit kan het geval zijn als het geld is gebruikt 
voor de aankoop van een echtelijke woning, en zich sinds de aankoop 
onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan. Daaronder valt bijvoor
beeld de ontwikkeling op de Nederlandse onroerend goed-markt, waardoor 
het huis aanzienlijk in waarde is gestegen. Indien door die waardestijging 
een situatie ontstaat waarbij zonder correctie bij het uiteengaan van partijen 
het evenwicht tussen de vordering van de vrouw tot terugbetaling van de 
destijds ter beschikking gestelde gelden voor de koopsom, die inmiddels ook 
nog een waardevermindering hebben ondergaan, en het uitzonderlijk goede 
resultaat van de belegging van dat geld dat aan de andere partij ten goede 
komt, is verbroken, dan kan de goede trouw een afwijking van de hoofdre
gel met zich meebrengen. Daarbij moet worden bekeken of de onvoorziene 
omstandigheden van dien aard zijn dat de man in redelijkheid kon verwach
ten dat hij kon volstaan met de enkele teruggave van het nominale bedrag 
van de destijds betaalde som aan de vrouw, zonder dat verrekening van de 
waardevermeerdering moet plaatsvinden. De Hoge Raad wijst daarbij de 
redenering van het hof af dat de man niet tot enige verrekening is gehouden 
omdat bij de aankoop van het derde huis de vrouw geen aanspraak had 
gemaakt op eventuele waardevermeerdering van het huis bij het einde van 
het huwelijk. Op dat moment was daar ook nog geen aanleiding toe omdat 
toen nog geen huwelijksmoeilijkheden bestonden die aanleiding zouden 
hebben gegeven om zulk een aanspraak te uiten. De Hoge Raad verwijst 
de zaak naar het hof om verder te onderzoeken of de vordering van de 
vrouw kan worden toegewezen. 

Over dit arrest is destijds veel geschreven. Kortheidshalve verwijs ik naar 
de literatuuropgaven in de conclusie van Advocaat-Generaal Biegman-Har
togh voor H.R., 25 november 1988, N.J., 1989, 529, met noot E.A.A. 
Luijten. 

Uiteindelijk heeft de procedure geleid tot een arrest van het Hof Den Haag, 
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4 november 1988, N.J., 1989, 540. Het hof kwam tot de conclusie dat 
inderdaad het evenwicht tussen het door de vrouw ingebrachte geld en de 
opbrengst daarvan geheel was verbroken. Het hof komt dan tot het oordeel 
dat de man aan de vrouw een correctievergoeding moet betalen, hetgeen 
ertoe leidt dat het hof geen rekening behoeft te houden met de concrete 
bedragen die door partijen naar voren zijn gebracht ter berekening van het 
te betalen bedrag. Vaststelling vindt ex aequo et bono plaats. Daarnaast 
vindt het hof dat, gezien de uitspraak van de Hoge Raad, het toekennen 
van een vergoeding een uitzondering moet blijven, en omdat slechts com
pensatie in enige mate hoeft te worden gegeven, een vergoeding van 
f 20.000,- met wettelijke rente een passend bedrag is. 

Het is duidelijk dat dit niet een oplossing is waar mevrouw Kriek op zat 
te wachten. Ook in de literatuur is hier kritiek op geleverd. P. A bas schrijft 
in W.P.N.R., 1990, nr. 5947, dat in plaats van de vergoeding ex aequo et 
bono die het hof heeft toegekend, een aanpassing van de overeenkomst 
tussen de echtelieden op basis van onvoorziene omstandigheden meer op 
zijn plaats was geweest. Hij geeft toe dat voor elk geval in concreto moet 
worden vastgesteld hoe sterk de vergoeding moet worden verhoogd hoven 
het nominale bedrag van de ter beschikking gestelde geldsom, maar men 
moet deze relateren aan de ernst van de wijziging van de omstandigheden. 
In ieder geval kan niet worden volstaan met het toekennen van enige 
vergoeding. E. Cohen Henriquez, W.P.N.R., 1990, nr. 5947, is ook niet 
tevreden met het resultaat. Hij vergelijkt verschillende mogelijkheden om 
de relatie tussen de man en de vrouw te kwalificereil. Terecht wijst hij erop 
dat een analogie met de vergoedingsrechten die de Hoge Raad noemt niet 
opgaat, omdat er hier geen sprake is van een betalen uit een ander vermogen 
dan waaruit een schuld had moeten worden betaald. Bovendien zou dit de 
vrouw niet meer hebben opgeleverd dan een enkele terugbetaling van het 
nominale ter beschikking gestelde bedrag. Hij meent dat de relatie tussen 
de echtgenoten het beste is te vergelijken met lastgeving die lijkt op een 
maatschap. Daardoor zou de vrouw ook een deel van de winst kunnen 
krijgen. 

Een recent arrest, gewezen door de Hoge Raad op 10 januari 1992, 
R.v.d.W., 1992, 28, dat strikt genomen buiten de periode van dit overzicht 
valt, moet hier in ieder geval een korte vermelding krijgen. In deze casus 
zijn partijen ook buiten gemeenschap van goederen gehuwd, en heeft de 
vrouw voor een groat deel de echtelijke waning gefinancierd. Het verschil 
met de andere gevallen bestaat daaruit dat het huis op beider naam is gezet, 
waardoor zij gewone medeeigendom verkrijgen (voor het nieuwe recht 
geregeld in titel 3.7). De Hoge Raad is van mening dat in dit geval geen 
plaats is voor een vergoedingsrecht als genoemd in Kriek/Smit. Doordat 
heiden het huis in medeeigendom verkrijgen hebben zij het risico verdiscon
teerd dat het huis in waarde zou stijgen of dalen. Er is geen sprake van een 
onvoorziene omstandigheid als er inderdaad zodanige fluctuaties op de 
onroerend goed-markt optreden. Uit deze passage is naar mijn menig af te 
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leiden dat de vrouw wel haar aandeel in de financiering van het huis 
vermeerderd met eventuele waardestijgingen of verminderd met eventuele 
waardedalingen terugkrijgt. Dit blijkt uit de eigendomsconstructie zoals 
partijen deze hebben gekozen. Het is derhalve niet op te vatten als een 
vergoedingsrecht op grond van de goede trouw en daarmee wordt in de ogen 
van de Hoge Raad hier geen inbreuk gemaakt op het beginsel dat men 
slechts de nominale som van de investering terugkrijgt. 
Het blijkt dus dat het probleem van de vergoeding bij algehele uitsluiting 
van de gemeenschap nog steeds niet geheel is opgelost. Dit is ook af te leiden 
uit andere arresten die in de besproken vijf jaren zijn gewezen. 
De casus van H.R., 5 oktober 1990, N.J., 1992, 576, met noot E.A.A. 
Luijten is als volgt: in 1962 zijn partijen gehuwd waarbij huwelijkse 
voorwaarden zijn gemaakt die elke gemeenschap van goederen uitsluiten. 
Er is niet van het bestaan van een verrekeningsbeding gebleken. Gedurende 
het huwelijk heeft de vrouw geen of geringe inkomsten genoten; de man was 
kostwinner en heeft aanzienlijke pensioenrechten opgebouwd. Het staat 
vast dat de vrouw daar niet aan heeft meebetaald. In 1981 is de samenwo
ning verbroken. Ten tijde van deze procedure was de echtscheidingsproce
dure nog aanhangig. Het ouderdomspensioen, waarop de man rechthebben
de is, is inmiddels tot uitkering gekomen. 
De vraag in deze procedure is, of de vrouw ook aanspraak kan maken op 
door de man opgebouwde pensioenrechten. Zij vordert van de man betaling 
van de helft van het bruto-ouderdomspensioen. Zij beroept zich daartoe op 
art. 1:81 BW (oud, is gelijk aan nieuw). De Hoge Raad verwerpt dit beroep 
met de redenering, dat de onderhoudsplicht op grond van art. 1:81 die 
tijdens het huwelijk geldt, voor de periode daarna wordt vervangen door 
de onderhoudsplicht op grond van art. 1:157 lid 1 en 2. De werking van 
art. 1:81 is dan vervallen. (Zie ook H.R., 4 december 1987, N.J., 1988, 678, 
(Bloemendaalse horeca) met noot E.A.A. Luijten, waar allocatie van ver
mogen bij echtscheiding ter voldoening aan een alimentatieplicht, gebaseerd 
op art. 1:81 BW (oud is gelijk aan nieuw), werd afgewezen). 

In dit geval heeft de vrouw ook in het algemeen geen recht op overdracht 
van een deel van dat pensioen omdat het tussen hen geldende huwelijksver
mogensregime zich daartegen verzet. W eliswaar kan van de overeengeko
men bepalingen worden afgeweken voorzover de regel uit de huwelijkse 
voorwaarden onaanvaardbaar is naar de regels van redelijkheid en billijk
heid (zie H.R., 25 november 1988, N.J., 1989, 529 (Hilversumse horeca) 
met noot E.A.A. Luijten) maar dit is niet aangetoond door de vrouw. Het 
betreft hier namelijk geen bijzonder geval, maar juist een veel voorkomend 
geval. Gezien de vaak voorkomende taakverdeling binnen het huwelijk kun 
je ervan spreken dat het in wezen pensioenrechten zijn die door gezamenlij
ke inspanningen van beide partijen gedurende het huwelijk zijn opgebouwd. 
De Hoge Raad laat afwijking aileen in exceptionele gevallen toe (zie H.R., 
12 juni 1987, N.J., 1988, 150 (Kriek/Smit) met noot E.A.A. Luijten, dat 
hierboven is besproken, en H.R., 25 november 1988, N.J., 1989, 529 
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(Hilversumse horeca) met noot E.A.A. Luijten). Indien de Hoge Raad 
algemene verrekening zou toestaan dan zou dat betekenen dat de uitslui
tingsregel in de huwelijkse voorwaarden in een zeer groot aantal gevallen 
buiten werking gesteld zou worden. 

, ,Dit zou ertoe lei den dat - zonder wettelijk aanknopingspunt dan de maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid voortvloeiend uit het algemene, ook in het huwelijksvermogensrecht 
geldende beginsel van de goede trouw - in een belangrijke groep van gevallen op het tussen 
partijen overeengekomen huwelijksvermogensregime frequent en stelselmatig een ingrijpende 
inbreuk zou worden gemaakt. Daarbij moet er bovendien op worden gewezen dat de behoefte 
aan een dergelijke zware ingreep in het huwelijksgoederenrecht wordt beperkt doordat in de 
situatie als hiervoor ( ... ) omschreven de gevolgen die deze situatie voor de vrouw heeft, althans 
ten dele kunnen worden opgevangen door daarmee rekening te houden bij het toekennen van 
levensonderhoud als bedoeld in artikel 157." 

Daarna speelt de Hoge Raad de hal door naar de wetgever die deze materie 
moet regelen, omdat het in wezen neerkomt op politieke keuzes die moeten 
worden gemaakt. Er is inderdaad een wetsvoorstel verevening pensioenrech
ten bij scheiding bij de Tweede Kamer ingediend, (nr. 21 893). Daar wil de 
Hoge Raad duidelijk niet op vooruit lopen. 
Ook dit arrest is een toepassing van de pacta sunt servanda-Ieer door de 
Hoge Raad in het huwelijksvermogensrecht. Hij gaat er blijkbaar van uit 
dat indien partijen een andere oplossing hadden nagestreefd, zij dit via 
wijziging van hun huwelijksvermogensregime hadden moeten bewerkstelli
gen. lngrepen op grond van de goede trouw worden slechts in exceptionele 
gevallen toegestaan. Dit is ook de conclusie die uit H.R., 25 november 1988, 
N.J., 1989, 529 (Hilversumse horeca) is te distilleren, waar een vrouw aileen 
op grond van de goede trouw vergoeding van door haar verrichte werkzaam
heden in de horecagelegenheid van haar echtgenoot wil uitgekeerd krijgen 
bij echtscheiding, maar de Hoge Raad wijst deze vordering af. 

HOOFDSTUK II 

ERFRECHT 

Afdeling 1 (T.J. Mellema-Kranenburg) 

BOEDELSCHEIDING 

9. SCHEIDING EN DELING VAN EEN NOG ONVERDEELD GEBLEVEN GEDEEL

TE VAN EEN NALATENSCHAP; PACHTRECHTEN EN VERDELING; RELATIE TOE 

TE DELEN GOEDEREN UIT DE ONVERDEELDHEID MET DE AANDELEN VAN DE 

DEELGENOTEN IN DE ONVERDEELDHEID 

H.R., 8 juli 1986, N.J., 1987, 4, met noot W.M. Kleijn 
Dit arrest betrof een gecompliceerde scheiding en deling van een nog 
onverdeeld gebleven gedeelte van de nalatenschap van een in 1937 overleden 
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erflater. De gecompliceerdheid van de boedelscheiding is er - naast de 
lange duur - vooral in gelegen dat tot de nalatenschap, behalve onverdeel
de eigendom oak een aan meerdere erfgenamen gezamenlijk toebehorend 
pachtrecht behoorde. Wat was de casus? 
Op 27 juni 1937 overleed Henricus van Wees. Tot zijn nalatenschap 
behoorde de boerenhofstede Vechtwijck, welke aan zijn negen kinderen 
vererfde. De exploitatie van de hoeve werd door twee zoons, namelijk 
H.W.G. van Wees (verder te noemen Oom van Wees) en Joannes M. van 
W ees, de vader van W. J. J. C. van W ees (verder te noemen Neef van W ees) 
in ieder geval tot 1940 gezamenlijk voortgezet. De erfdelen van de eigendom 
van de hoeve zijn in de loop van de tijd oak in hun handen gekomen en 
wei z6, dat Oom van Wees gerechtigd is in het geheel voor 4/9 deel en Neef 
van Wees voor 5/9 deel. De exploitatie van de hoeve berustte op pacht, 
hetzij dat de beide broers pachtten van de gezamenlijke erven, hetzij dat 
zij dit reeds deden van hun vader Henricus (medepacht, in gelijke verhou
ding). 

In 1940 pachtten Oom van Wees en Joannes tezamen de boerenhofstede 
, , Vechthoeve'' van de familie Lang. Vechthoeve en Vechtwijck liggen naast 
elkaar. In de verdeling van het gebruik van de ouderlijke hoeve betrokken 
Oom en Neef oak de Vechthoeve. Na het overlijden van zijn vader Joannes 
en later van zijn moeder is Neef van Wees rechtens en feitelijk in de plaats 
van J oannes getreden. 
Oom en Neef wilden uiteindelijk uit elkaar. Na veel onenigheid over de 
scheiding en deling krijgt de Hoge Raad via een procesverbaal van zwarighe
den een aantal problemen te beoordelen: 
1. Als de scheiding en deling van de eigendom van de onderdelen ,Vecht
wijck" mede inhoudt een dienovereenkomstige scheiding van de daarop en 
op de gronden van ,Vechthoeve" rustende pachtrechten, is dan voor dit 
laatste de pachtrechter niet de uitsluitend bevoegde instantie? 
2. Moet er bij de verdeling een reele relatie bestaan tussen de toe te delen 
goederen uit de onverdeeldheid en de aandelen van de deelgenoten in de 
onverdeeldheid? 

Ten aanzien van de eerste vraag heeft de Hoge Raad geoordeeld: 

,de vordering tot scheiding en deling van een aan pp. gezamenlijk toekomend pachtrecht is 
niet een vordering als bedoeld in art. 128 of 129 Pachtwet ten aanzien waarvan de pachtrechter 
bij uitsluiting bevoegd is, zulks onverminderd diens uitsluitende bevoegdheid ter zake van de 
geschillen met de verpachter waartoe de effectuering van de scheiding en deling kan leiden en 
ter zake van vorderingen gegrond op art. 50 lid 3 Pachtwet tussen de medepachters onder ling." 

De Hoge Raad heeft zich met deze beslissing aangesloten bij de Advocaat
Generaal Ten Kate. De Advocaat-Generaal maakte in zijn conclusie voor 
het arrest onderscheid tussen het onderling verdelen van de uit de pacht 
voortvloeiende gebruiksrechten tussen de pachters enerzijds en de pachto
vername tussen medepachters anderzijds, waarvoor medewerking van de 
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verpachter nodig is. De Advocaat-Generaal stelde dat alleen bij pachtover
name met medewerking van de (derde) verpachter de Pachtkamer dient te 
beslissen. Voorzover de verpachter niet bij de verdeling betrokken wordt, 
is er geen (uitsluitende) bevoegdheid van de pachtrechter. Vergelijk de 
Pachtwet (losbladig), nr. 531, nr. 546, nr. 654. 

De zaak was nog ingewikkelder door het feit, dat het hier om twee pachtver
houdingen ging: die betreffende de Vechthoeve waarvan, ,derden" verpach
ter waren en die van ,Vechtwijck", waarvan de pachters zelf verpachter 
waren, zij het in een andere deelverhouding. Ook in de laatste verhouding 
zagen Advocaat-Generaal en Hoge Raad de verpachters (Oom en Neef) 
primair als deelgenoten en slechts (zeer secundair) als pachters, zodat er ook 
hier geen (uitsluitende) bevoegdheid voor de Pachtkamer bestond. Ten 
aanzien van de tweede vraag over de relatie tussen de toe te delen goederen 
uit de onverdeeldheid en de aandelen van de deelgenoten in de onverdeeld
heid, oordeelde de Hoge Raad: 

,in r.o. 2.3 heeft het hof vooropgesteld dat Oom van Wees in beginsel aanspraak heeft op 
toedeling van zijn 4/9 aandeel in de onverdeelde gronden in natura en dat dit beginsel ,aan 
inbreuk onderhevig is uitsluitend inzover de afweging van de bijzondere belangen van de 
deelgenoten bij een andere wijze van verdeling ertoe moet leiden dat Oom minder of geen land 
wordt toegescheiden". Dit uitgangspunt is in cassatie terecht niet bestreden." 

De Hoge Raad sluit zich met deze uitspraak aan bij het hof dat als 
uitgangspunt bij de verdeling heeft gehanteerd dat een deelgenoot aan
spraak heeft op toedeling van een zodanig gedeelte der activa dat overeen
komt met zijn aandeel. Op dit beginsel kan uitsluitend inbreuk worden 
gemaakt, in zover de afweging van de bijzondere belangen van de deelgeno
ten tot een andere wijze van verdeling moet leiden. Dit uitgangspunt had 
in deze procedure tot gevolg dat Oom wel minder dan 4/9 aan gemeen
schapsactiva kreeg toebedeeld, maar niet geheel behoefde te wijken voor de 
aanspraken van Neef op de activa. 

Annotator Kleijn merkt in zijn noot onder het arrest op dat uit dit beginsel 
de volgende consequenties voortvloeien: 

1. iedere deelgenoot heeft bij een verdeling aanspraak op zoveel gemeen
schappelijke activa in zijn kavel als correspondeert met zijn aandeel. Hij 
hoeft hierbij geen onderbedeling te accepteren, tenzij een andere deelgenoot 
aannemelijk maakt dat zijn bijzondere belang tot een andere oplossing 
noopt; 

2. ook de rechter zal bij het opleggen van een scheiding en deling via art. 
3:1851id 2 sub a (3.7.1.14lid 2 sub a) BW (nieuw) steeds duidelijk moeten 
aangeven waarom hij van de methode van art. 3:185 lid 2 sub a (3.7.1.14 
lid 2 sub a, toedeling van een gedeelte van het goed aan ieder der deelgenoten 
overeenkomstig zijn aandeel) afwijkt; 

3. afwijking van het beginsel is slechts gerechtvaardigd als het bijzondere 
belang van een deelgenoot dit eist. 
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Dit uitgangspunt correspondeert met art. 3:185 lid 1 slot (art. 3.7.1.14lid 
1) BW (nieuw), zij het slechts ten dele. Art. 3:185lid 1 slot spreekt namelijk 
ook over het algemeen belang waarbij bij controversiele scheidingen reke
ning mee gehouden moet worden. Kleijn vraagt zich af of de Hoge Raad 
er wellicht een bedoeling mee gehad heeft het algemeen belang niet te 
noemen. Aan hem is namelijk nooit duidelijk geweest waarom het algemeen 
belang met zoveel woorden in art. 3:185 genoemd moest worden. Mogelijk 
heeft Kleijn gelijk. Maar het is natuurlijk ook zo dat in dit arrest het 
algemeen belang geen enkele rol speelde. De noodzaak om het algemeen 
belang te noemen was voor de Hoge Raad dus ook - zonder enige nadere 
bedoeling - niet aanwezig. 

10. BOEDELSCHEIDING EN MINDERJARIGEN; OUDERLIJKE BOEDEL VERDE

LING; TOEZIEND VOOGD; BOEDELVOLMACHT 

H.R., 9 september 1988, N.J., 1989, 239 
H.R., 17 november 1989, N.J., 1990, 727 

Beide bovenstaande arresten gaan over de boedelscheiding waarbij een 
minderjarige (sinds 1 januari 1988: iemand, die jonger is dan 18 jaar en niet 
gehuwd noch gehuwd geweest is) betrokken is. Ailereerst het arrest van 
9 september 1988. 

Mevrouw Van der Vel den, verder te noemen de erflaatster, was in algehele 
gemeenschap van goederen gehuwd en deelde bij ouderlijke boedelverdeling 
(obv) aile activa van de gemeenschap aan haar echtgenoot toe onder de 
verplichting om aile schulden als zijn eigen schuld te voldoen en ieder van 
haar 6 kinderen hun erfdeel uit te keren. Daarnaast kreeg de echtgenoot ook 
nog bij legaat het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap waardoor de 
uitkering van de legaten pas bij het einde van het vruchtgebruik behoefde 
te geschieden. De echtgenoot was voorts voogd over de drie kinderen, die 
nog minderjarig waren. 

In de procedure waartoe de afwikkeling van de nalatenschap van de 
erflaatster leidde, kwamen drie vragen aan de orde: 

1. wat zijn de juridische consequenties ten aanzien van de aanvaarding, als 
de voogd (en toeziend voogd) wei daden van aanvaarding pleegt, maar niet 
(expliciet) beneficiair aanvaardt, zoals vereist is in art. 1:353 BW; 

2. kan een ouderlijke boedelverdeling (o.b.v.) tot toedeling van de gemeen
schapsgoederen leiden en is met name ook de langstlevende echtgenoot 
daaraan gebonden; 

3. moet de kantonrechter in dit geval de boedelscheiding ex art. 1120 BW 
alsnog goedkeuren; 

4. moet de boedelbeschrijving in notariele vorm opgemaakt worden en dient 
de boedelbeschrijving door de kantonrechter te worden goedgekeurd? 

Allereerst iets over de beneficiaire aanvaarding door de voogd. Uit art. 
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1:353 BW volgt dat een voogd een aan de minderjarige opgekomen erfenis 
niet anders dan beneficiair kan aanvaarden. Wanneer de voogd echter 
zuiver aanvaardt of daden van aanvaarding verricht, wat zijn dan de 
consequenties voor de minderjarige? De Hoge Raad oordeelt dat in dat 
geval, ondanks de zuivere aanvaarding door de voogd, de nalatenschap 
geldt als beneficiair aanvaard, althans voor wat betreft de rechtspositie van 
de minderjarige. De Hoge Raad voegt hier echter aan toe dat dit met zich 
meebrengt dat de voogd niet een verklaring van de beneficiaire aanvaarding 
overeenkomstig art. 1075 BW in verbinding met art. 1070 BW behoeft af 
te leggen. Het afleggen van de verklaring die wordt ingeschreven in de 
daartoe bestemde registers is immers van belang ter voorkoming of ophef
fing van onzekerheid bij derden omtrent de rechtstoestand van de nalaten
schap. Kleijn stelt naar aanleiding hiervan de vraag of de wettelijke verte
genwoordiger, die niet formeel beneficiair aanvaardt, tot schadevergoeding 
verplicht is als de door de Hoge Raad vermelde derden door die onzekerheid 
benadeeld zijn. Mijns inziens moet deze vraag bevestigend beantwoord 
worden. De voogd is immers nalatig geweest door zijn verplichtingen ex art. 
1:353 BW te verontachtzamen. 
De volgende vraag die aan de orde kwam, was of de ouderlijke boedelverde
ling ook de verdeling van de huwelijksgemeenschap kan inhouden. De Hoge 
Raad beantwoordde deze vraag bevestigend: de langstlevende echtgenoot 
wordt door het overlijden van de testateur op grond van de gemaakte 
ouderlijke boedelverdeling voor het geheel tot elk goed gerechtigd. Zie over 
deze problematiek W.M. Kleijn, De boedelscheiding, Arnhem, 1969, blz. 
362, blz. 226, 227. 
De Hoge Raad is vervolgens van oordeel dat wanneer een ouderlijke 
boedelverdeling gemaakt is, geen goedkeuring door de kantonrechter zoals 
bedoeld in art. 1117 e. v. BW nodig is, zo blijkt uit het volgende: 

,de langstlevende, die voor het overlijden van de erflater reeds voor de helft tot elk goed van 
de gemeenschap gerechtigd was, wordt door dat overlijden ingevolge de hierbedoelde testamen
taire boedelverdeling voor het geheel tot elk goed gerechtigd. Aldus is ten aanzien van de 
erfgenamen de boedelscheiding voltooid in dier voege dat voor een door hen tot stand te 
brengen boedelscheiding geen plaats meer is en het geval van art. 1117 tweede lid in verbinding 
met art. 1120 zich niet voordoet." 

Kleijn signaleert in zijn noot onder het arrest terecht dat op deze wijze aan 
de handelingsonbekwame een stukje rechtsbescherming wordt ontnomen. 
Wie controleert nu immers of de onbekwame door deze wijze van verdeling 
niet benadeeld wordt? 
Tot slot de vragen naar aanleiding van de boedelbeschrijving. De Hoge 
Raad maakt bij de toepassing van art. 1119 en 1120 BW een onderscheid 
tussen de boedelscheiding en de boedelbeschrijving. Voor een boedelschei
ding is een notariele akte vereist, voor een boedelbeschrijving echter -
uitgaande van eenstemmigheid van de belanghebbenden - niet. Evenmin 
behoeft een dergelijke boedelbeschrijving door de kantonrechter te worden 
goedgekeurd. De Hoge Raad voegt hier nog het volgende aan toe: 
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, ,in een geval als het onderhavige client de boedelbeschrijving het beloop van de vordering van 
de minderjarige op de langstlevende echtgenoot te bevatten. Wanneer namens de minderjarige 
aan het tot standkomen van de boedelbeschrijving wordt meegewerkt, kan daaruit een 
prijsgeven van rechten worden afgeleid, en daarom behoeft de voogd, of in geval van 
tegenstrijdig belang, de toeziend voogd of de curator, ingevolge art. 1:345, aanhef en onder 
a, BW, voor die medewerking evenals voor een uitdrukkelijk prijsgeven van rechten, machti
ging van de kantonrechter." 

Op grond van art. 1120 BW is dus geen goedkeuring nodig, maar toch heeft 
de minderjarige zijn bescherming, namelijk via art. 1:345 BW waar het het 
prijsgeven van rechten betreft. 

Een ander geval over boedelscheiding en minderjarigen kwam aan de orde 
in het arrest van H.R., 17 november 1989, N.J., 1990, 727. De casus was 
als volgt: in de nalatenschap van vader waren gerechtigd moeder Tijhuis, 
tevens voogdes over de minderjarige kinderen, onder wie Albertha, en de 
vier uit het huwelijk geboren kinderen, onder wie Albertha, over wie als 
toeziend voogd was benoemd haar oudere (meerderjarige) broer Christiaan. 
De notaris ontwierp een akte van scheiding en deling en stuurde het concept 
aan de deelgerechtigden onder wie de moeder-voogdes en de toeziend voogd 
Christiaan. De kantonrechter keurde dit concept goed. Voorts gaf Christi
aan een algehele boedelvolmacht aan de moeder-voogdes zowel voor zich
zelf als in zijn hoedanigheid van toeziend voogd. Krachtens deze volmacht, 
die ook het ondertekenen van de akte van boedelscheiding omvatte, tekende 
de moeder mede namens Christiaan de akte van boedelscheiding, geheel 
volgens het door de kantonrechter goedgekeurde concept. De toeziend 
voogd was zelf niet in persoon aanwezig bij het passeren van de akte van 
boedelscheiding. 

De vraag die tot deze procedure leidde was of de boedelscheiding nietig is 
op grond van art. 1117 lid 2 BW, indien de toeziend voogd van de 
minderjarige in strijd met (de strekking van) art. 1118 lid 1, j0 art. 1:313 
lid 1 BW daarbij niet aanwezig is geweest, maar zich heeft doen vertegen
woordigen door de moeder-voogdes, terwijl bovendien de mogelijkheid 
bestond dat laatstgenoemde een met de minderjarige tegenstrijdig belang 
had. Allereerst behandelt de Hoge Raad de vraag of de toeziend voogd 
tegenwoordig is geweest bij de boedelscheiding in de zin van art. 1118 lid 1 
BW. De Hoge Raad komt hierbij tot een bevestigend antwoord: 

,het voorschrift van art. 1118 lid 1 strekt ertoe te waarborgen dat de toeziend voogd tijdig 
met de inhoud van de te verlijden akte bekend is, opdat hij de maatregelen kan nemen die 
hem in het belang van de minderjarige geraden voorkomen. Dit sluit niet uit dat hij bij het 
verlijden van de akte bij gevolmachtigde verschijnt, mits daarbij aan die waarborg niet wordt 
te kort gedaan. Aan deze voorwaarde is voldaan, wanneer de toeziende voogd tevoren het 
concept van de akte heeft ontvangen en akkoord bevonden, dit concept door de kantonrechter 
is goedgekeurd en vervolgens bij het verlijden van de akte voor hem een gevolmachtigde is 
opgetreden, in wiens tegenwoordigheid die akte overeenkomstig dit concept van de akte heeft 
ontvangen en akkoord bevonden, dit concept door de kantonrechter is goedgekeurd en 
vervolgens bij het verlijden van de akte voor hem een gevolmachtigde is opgetreden, in wiens 
tegenwoordigheid die akte overeenkomstig dit concept wordt verleden. Dit is in het onderhavi
ge geval inderdaad geschied.'' 
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De Hoge Raad zag vervolgens geen bezwaar in het feit dat de gevolmachtig
de, Tijhuis, mogelijk een tegenstrijdig belang met de te vertegenwoordigen 
minderjarige had, daar immers 

,( ... ) Tijhuis op 22 april1980 uitsluitend bevoegd was om voor Christiaan in diens hoedanig
heid van toeziend voogd op te treden, voorzover de akte zou worden verleden geheel 
overeenkomstig het concept dat door Christiaan akkoord was bevonden en dat door de 
kantonrechter was goedgekeurd.'' 

Afdeling 2 (T.J. Mellema-Kranenburg) 

NATUURLIJKE VERBINTENIS EN ERFRECHT 

11. NATUURLIJKE VERBINTENIS; OMVANG NATUURLIJKE VERBINTENIS; ER

KENNING TRUSTVERHOUDING; TRUST EN LEGITIEME 

H.R., 9 november 1990, N.J., 1992, 212 met noot W.M. Kleijn, J.B.N., 
januari 1991, 27 
In dit arrest, wei genoemd ,De Arubaanse erfrechtkwestie", ging het om 
de klassieke vraag wat de inhoud van een natuurlijke verbintenis tot 
verzorging van echtgenoot en kinderen kan zijn. De zaak werd hierbij extra 
gecompliceerd daar tot de nalatenschap zogenaamde ,jointaccounts" en 
,trustaccounts" behoorden. Wat waren de feiten? 
Op 15 mei 1984 is te Miami, Florida (U.S.A.), overleden zonder over zijn 
nalatenschap te hebben beschikt, Roebi L.M. Nahar. Roebi Nahar had ten 
tijde van zijn overlijden zijn woonplaats op Aruba. Mede op grond van zijn 
nationaliteit wordt de vererving van zijn nalatenschap beheerst door Neder
lands-Antilliaans recht. De erflater was in 1977 buiten iedere gemeenschap 
van goederen gehuwd met Comes. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen 
geboren. Roebi had uit een eerder huwelijk ook reeds kinderen, hier verder 
te noemen Nahar c.s. Aile kinderen en Comes zijn elk voor een tiende 
gedeelte gerechtigd in zijn nalatenschap. Nahar c.s. leggen op 10 juli 1984 
conservatoir derdenbeslag onder Ennia Levensverzekering N. V. Vervolgens 
hebben Nahar c.s. zich gewend tot het Gerechtshof in eerste aanleg op 
Aruba waar zij hebben gevorderd: 
1. Comes op straffe van een dwangsom te veroordelen een bedrag ad 
US $ 684.951,81 dat Comes aan de boedel zou hebben onttrokken van 
Roebi L.M. Nahar, in de boedel terug te brengen door dit bedrag te storten 
bij de boedel-notaris; 
2. het derdenbeslag van waarde te verklaren. 
Reden tot deze procedure vormde het feit dat Comes op 24 mei 1984 saldi 
van een vijftal rekeningen bij banken in de staat Florida (U.S.A.) had 
opgenomen. Volgens Nahar c.s. behoorden deze tegoeden tot de nalaten
schap. Het betrof hier rekeningen van tweeerlei soort - enerzijds de 
zogenaamde ,jointaccounts", anderzijds de zogenaamde ,trustaccounts". 
De jointaccounts betroffen gezamenlijke rekeningen met een wederkerig 
verblijvensbeding bij dode. Dit beding was gemaakt zonder tegenprestatie 
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overeen te komen en bieid - zo beeft bet Antilliaanse Hof geoordeeid -
een materitHe bevoordeling in, die in een gevai van scbending van de 
Iegitieme tot inkorting Ieidt, tenzij dit verblijvensbeding strekt ter voidoe
ning van een natuurlijke verbintenis. Ten aanzien van die vraag geeft de 
Hoge Raad een nadere invulling van wat de inboud van een natuurlijke 
verbintenis tot verzorging van ecbtgenoot en kinderen kan zijn. 
Het bof steide dat wanneer een erflater beeft doen biijken dat bij een 
bepaaide voorziening ten beboeve van zijn ecbtgenote en kinderen noodza
kelijk acbtte teneinde te voorzien in de verzorging welke zij naar zijn oordeei 
nodig bebben, aileen dan voidoening aan een natuurlijke verbintenis niet 
mag worden aanvaard, indien (en voorzover) de getroffen voorziening ,alle 
grenzen van redelijkbeid en billijkbeid'' overscbrijdt. 
De Hoge Raad acbt deze opvatting in strijd met bet bier geidende beginsei 
van de , ,maatscbappelijke opvattingen'' die bet bestaan en de omvang van 
de natuurlijke verbintenis bepaien. In ,de maatscbappelijke opvattingen" 
ligt besioten dat voor de beantwoording van deze vraag een objectieve 
maatstaf moet worden aangeiegd. Subjectieve inzicbten van degene die zicb 
gebouden acbt, speien dus geen doorsiaggevende rol. Vergelijk H.R., 
30 november 1945, N.J., 1946, 62 (De Visser/Harms). De Hoge Raad acbt 
in dit verband onjuist de stelling dat voorzieningen ten beboeve van kinde
ren die verder gaan dan een voorziening in de kosten van Ievensonderboud 
- dus bijvoorbeeid een voorziening in de studiekosten - niet op een 
natuurlijke verbintenis kunnen berusten. Een en ander brengt met zicb mee 
dat een testamentaire bescbikking voor een deel ais voidoening aan een 
natuurlijke verbintenis kan worden bescbouwd, maar voor bet overige de 
grenzen der redelijkbeid kan overscbrijden. 

Ten aanzien van de jointaccounts kwam ook nog de vraag ter sprake of bet 
verbiijvensbeding op zicbzelf wei recbtsgeidig was. Betrof bet bier geen 
berroepelijke bescbikking terzake des doods, zodat de testamentsvorm 
vereist was? Zowel bof als Hoge Raad oordeeiden ecbter dat de aard van 
bet beding met zicb meebracbt dat bet onberroepelijk was. Overigens zijn 
sinds 1 januari 1992 de voordelen van bet gebruik maken van een verblij
vensbeding sterk verminderd, daar op grond van art. 3:186 BW (nieuw) ook 
in geval van een verblijvensbeding na overlijden, alsnog een levering dient 
te gescbieden. 
Verder kwam in dit arrest nog de vraag aan de orde of de trustaccounts als 
geldige trust erkend dienden te worden. Hof en Hoge Raad beantwoordden 
deze vraag- waar bier nu niet nader op ingegaan wordt- negatief. Veel 
interessanter was de zaak geweest als bet bof de trust wei zou bebben 
erkend. De saldi van de trustaccounts zouden dan naar mijn mening niet 
in de nalatenscbap zijn gevallen. Ecbter, aan uitkering van de legitieme 
porties zou de trustee dan- beboudens een eventueei bestaande natuurlijke 
verbintenis - niet bebben kunnen ontkomen. Dit brengt zowei bet Trust
verdrag, maar ook overigens de regeling der legitieme portie met zicb mee, 
daar de legitimarissen recbt bebben op een onbezwaard aandeei in de 
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nalatenschap, zoals deze geweest zou zijn, als er geen onttrekkingen met 
bevoordelingskarakter zouden hebben plaatsgevonden. Vooralsnog zal 
moeten worden aangenomen dat beschikkingen in een trustkader eveneens 
daaronder kunnen vallen. 

Afdeling 3 (T.J. Mellema-Kranenburg) 

ALGEMENE BIJSTANDSWET EN ERFRECHT 

12. 0UDERLIJKE BOEDELVERDELING; SCHULDEN WEGENS OVERBEDELING; 

ART. 59A ALGEMENE BIJSTANDSWET; RECHTSVERWERKING 

H.R., 1 februari 1991, N.J., 1992, 259 met noot W.M. Kleijn, 45, 
J.A.B.W., 1991, 60, J.B.N., maart 1991, 63 
In dit arrest kwam de in het Nederlandse notariaat veel besproken vraag 
aan de orde of niet-opeisbare schulden wegens overbedeling uit een ouderlij
ke boedelverdeling voor aftrek in aanmerking komen bij de vaststelling van 
het vermogen in het kader van de Algemene Bijstandswet. Voor vaststelling 
van het vermogen van degeen die voor bepaalde sociale uitkeringen in 
aanmerking wenst te komen, had de Kroon al reeds veel eerder beslist dat 
deze niet-opeisbare schulden niet voor aftrek in aanmerking komen. In casu 
was de vraag of dit in civilibus ook gold. 
De feiten: moeder heeft bij ouderlijke boedelverdeling haar gehele nalaten
schap aan vader toebedeeld, waartegenover vader schuldig werd aan ieder 
van de kinderen het bedrag van hun erfdeel, zulks op grond van de 
verzorgingsgedachte eerst opeisbaar bij vaders overlijden. Negen jaar later 
cedeert vader aan zijn zes kinderen een vordering ten bedrage van 
f 135.000,- ter voldoening van (een gedeelte van) hun gezamenlijke legitie
me portie, die opf 32.850,- per kind werd gesteld. De gemeente, die vader 
bijstand had verleend, beschouwde deze cessie als een schenking in de zin 
van art. 59a van de Algemene Bijstandswet. 

V oordat de Hoge Raad aan de beoordeling van deze vraag toekwam, kwam 
eerst de stelling van de gemeente aan de orde dat de kinderen (stilzwijgend) 
in de ouderlijke boedelverdeling zouden hebben berust en dus geen beroep 
meer op de legitieme portie zouden kunnen doen (rechtsverwerking). De 
Hoge Raad oordeelt dat dit in casu niet uit de gestelde feiten kan worden 
afgeleid. 

Die feiten waren: 

1. een verklaring in de door vader als executeur testamentair opgemaakte 
successieaangifte, dat de kinderen in het testament hebben berust; 

2. het betalen door vader van de overeenkomstig de aangifte geheven 
successierechten; 
3. het niet binnen drie maanden na het overlijden van moeder betwisten van 
het testament; 
4. het gedurende een aantal jaren geen beroep doen op de legitieme portie. 
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Vervolgens komt de vraag aan de orde of de vorderingen van de kinderen 
op hun vader werkelijke schulden zijn, die in mindering komen op het 
vermogen van de vader. De Hoge Raad beoordeelt deze vraag bevestigend. 
Zelfs al zou de verzorgingsverplichting hebben meegebracht dat de erflaat
ster geacht moet worden ook aan de legitieme partie de opeisbaarheid te 
hebben willen onthouden, dan nog zou de tussentijdse voldoening daaraan 
wei een betaling van een niet-opeisbare schuld hebben betroffen. De voldoe
ning van de contante waarde van die schuld levert ook geen schenking op 
in de zin van art. 59a Algemene Bijstandswet. Het is de vraag in hoeverre 
de Kroon hier de civiele jurisprudentie volgt. Zie over deze problematiek 
uitgebreid H.W. Heijmans enM.W.C. Feteris, Boedels, Bijstanden Bejaar
denoorden, preadvies Koninklijke Notariele Broederschap, 1988, biz. 72-84 
en 135. 

HOOFDSTUK III 

GOEDERENRECHT 

Afdeling 1 (S.D. Lindenbergh, R.A. Dozy) 

EIGENDOM, MEDE-EIGENDOM, BEZIT EN HOUDERSCHAP 

13. ZAAKSVORMING EN NATREKKING (S.D. Lindenbergh) 
H.R., 5 oktober 1990, R.v.d.W., 1990, 167 (Breda N.V./ Antonius B.V.); 
Ars Aequi 40 (1991) 3, biz. 260, met noot. J.L.P. Cahen 
H.R., 15 november 1991, R.v.d.W., 1991, 257 (Depex B.V./Curatoren 
Bergel c.s.); Ars Aequi 41 (1992) 5, 284, met noot Jac. Hijma. 

Het bijeengeraken van zaken van verschillende eigenaars kan consequenties 
hebben voor de eigendom van die zaken. Deze problematiek vormde het 
onderwerp van een tweetal arresten. 

Krachtens art. 661 BW (oud) werd degene die van een niet aan hem 
toebehorende zaak een nieuwe zaak maakt, eigenaar van die nieuwe zaak. 
Men spreekt in een dergelijk geval van zaaksvorming. Maakte men het 
nieuwe voorwerp niet zelf, maar deed men het voor zichzelf door een ander 
vormen, dan werd art. 661 BW (oud) eveneens toegepast in die zin dat de 
opdrachtgever eigenaar werd. 

In het arrest van 5 oktober 1990 gaat het om de vraag wie eigenaar is van 
enkele stalen rompen, bochten en venturies die door Antonius zijn vervaar
digd in opdracht en voor rekening van Breda uit door Breda ter beschikking 
gestelde stalen platen. Meer specifiek is het de vraag of Breda de voorwerpen 
voor zichzelf door Antonius heeft laten vormen. Is dit het geval, dan is 
krachtens art. 661 BW (oud) Breda- en niet Antonius- eigenares van 
de gevormde zaken. 
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De :Hoge, Raad overweegt: 

,Of dit geval zich voordoet, zal afhangen van hetgeen in het Iicht van de daarop betrekking 
hebbende verkeersopvattingen uit de rechtsverhouding tussen partijen voortvloeit. Bij een 
industriele fabricage - zoals hier aan de orde is -, zal het daarbij aankomen op de vraag 
wie beslissende invloed had op de wijze van produktie en de definitieve vorm van het produkt 
en wie in het kader van die rechtsverhouding het risico droeg ter zake van verliezen wegens 
tegenvallende bruikbaarheid, verhandelbaarheid of winstgevendheid van het produkt." 

Voor de vraag of iemand een nieuwe zaak voor zichzelf of voor een ander 
vormt zijn dus de verkeersopvattingen beslissend, waarbij wordt gelet op 
de technische en commerciele aspecten van de verhouding tussen de op
drachtgever en de producent. In dit verband is volgens de Hoge Raad ook 
van belang dat: 

,door het Hof tot uitgangspunt is genomen dat door Antonius gewerkt werd volgens 
gedetailleerde beschrijvingen van Breda en dat het eindprodukt voor Antonius zelf onbruik
baar was." 

De door het hof vastgestelde feiten brengen de Hoge Raad tot het oordeel 
dat Antonius niet door zaaksvorming eigenaar van de voorwerpen is gewor
den. 

Voorts merkt de Hoge Raad nog op dat volgens het Nederlands recht 
(anders dan volgens art. 571 van de Code Civil) voor de vraag wie door 
zaaksvorming eigenaar wordt in beginsel de geringe waarde van de gebezig
de materialen in verhouding tot die van de gebezigde arbeid niet van belang 
is. Tenslotte geeft de Hoge Raad aan dat degene die voor een ander een zaak 
heeft gevormd bij wanbetaling zeker niet machteloos is. Hij zal in de regel 
de nakoming van zijn verplichting tot aflevering van de produkten krach
tens art. 6:52lid 2 BW (nieuw) kunnen opschorten tot datal hetgeen hem 
aan tegenprestaties toekomt, ook ter zake van uit hoofde van eerdere 
opdrachten reeds vervaardigde en afgeleverde produkten, is voldaan. Het 
arrest behoudt zijn waarde voor het nieuwe recht vooral voor de uitleg van 
art. 5:16 lid 2 BW (nieuw), waarin het criterium of iemand voor zichzelf 
een zaak vormt terugkeert. 

Het eenheidsbeginsel zoals dat in het Nederlandse goederenrecht geldt, 
houdt in dat hetgeen goederenrechtelijk geldt ten aanzien van een zaak, 
tevens geldt ten aanzien van de bestanddelen van die zaak. Voor de vraag 
of een zaak bestanddeel uitmaakt van een andere zaak gelden twee alterna
tieve criteria: de verkeersopvattingen en het criterium van fysieke verbin
ding. Is een zaak zonder het onderdeel naar verkeersopvattingen incom
pleet, dat wil zeggen kan de zaak zonder het onderdeel niet aan haar 
economische of maatschappelijke bestemming voldoen, dan vormt het 
onderdeel een bestanddeel van de zaak. Hetzelfde is het geval wanneer het 
onderdeel zodanig met de hoofdzaak is verbonden dat het daarvan niet 
zonder beschadiging van betekenis is te scheiden. Deze criteria zijn in het 
nieuwe wetboek vastgelegd in art. 3:4. Volgens het oude recht werden zij 
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uit de jurisprudentie afgeleid. Worden een zaak en een bestanddeel van 
verschillende eigenaars samengevoegd, dan wordt de eigenaar van de hoofd
zaak tevens eigenaar van het bestanddeel. Men spreekt in een dergelijke 
geval van natrekking. 

Het arrest van 15 november 1991 betrof het volgende geval: Berge! verkreeg 
onder eigendomsvoorbehoud van Depex een waterdistillatie-unit met toebe
horen, die in de farmaceutische fabriek van Berge! werd gei:nstalleerd. 
Bergel voldeed de vorderingen van Depex uit de koopovereenkomst niet, 
waarop Depex in kort geding afgifte vorderde van de apparatuur. De 
President wijst deze vordering af, omdat hij van oordeel is dat de appara
tuur bestanddeel is geworden van de fabriek van Berge! en dat Berge! 
derhalve door natrekking de eigendom van de apparatuur heeft verkregen. 
In hoger beroep buigt het hof zich over de vraag of de apparatuur volgens 
verkeersopvatting bestanddeel uitmaakt van de fabriek. Daartoe overweegt 
het hof dat het hier gaat om een farmaceutische fabriek voor infusievloei
stoffen, die daarvoor speciaal is ingericht, ondermeer door installatie van 
de betreffende apparatuur. Zonder deze apparatuur zou de fabriek incom
pleet zijn en niet aan haar doel kunnen beantwoorden. Volgens het hof 
behoort de apparatuur dan ook tot het wezen van de fabriek in de zin van 
art. 563 BW (oud). 

Het gaat in cassatie om de vraag of het hof op goede gronden heeft 
geoordeeld dat de distillatie-apparatuur moet worden aangemerkt als be
standdeel van het onroerend goed van Berge!. De Hoge Raad maakt korte 
metten met 's hofs arrest. Uit het arrest van het hof blijkt niet wat het hof 
als hoofdzaak heeft aangemerkt: het gebouw of de fabriek (in de zin van 
produktie-inrichting). Reeds hierin ligt een motiveringsgebrek. Onjuist, 
althans onbegrijpelijk acht de Hoge Raad de overweging van het hof dat 
de apparatuur behoort tot het wezen van de fabriek in de zin van art. 563 
BW (oud). Dit artikel geeft geen regel voor natrekking, maar een antwoord 
op de vraag of een zaak onroerend is door bestemming. Mocbt het hof 
hebben bedoeld dat de apparatuur, vanwege haar essentiele functie in de 
produktie-inrichting, bestanddeel van de fabriek is, dan is dit eveneens 
onjuist. Ofwel, omdat het hof ten onrechte niet het fabrieksgebouw, maar 
de daarin gevestigde produktie-inrichting als hoofdzaak aanmerkt; ofwel, 
omdat het hof bij het bepalen of de apparatuur naar verkeersopvatting 
bestanddeel van het gebouw is, ten onrechte doorslaggevende betekenis 
heeft toegekend aan de rol die de apparatuur vervult in het produktieproces. 
Het hof waarnaar de zaak wordt verwezen, krijgt nog een aanwijzing mee: 
het gaat om de vraag of apparatuur en gebouw naar verkeersopvatting te 
zamen als een zaak moeten worden gezien. W anneer gebouw en apparatuur 
in constructief opzicht specifiek op elkaar zijn afgestemd, ligt hierin een 
aanwijzing voor een bevestigende beantwoording van die vraag. Hetzelfde 
geldt, wanneer het gebouw uit een oogpunt van geschiktheid als fabrieksge
bouw bij ontbreken van de apparatuur als onvoltooid moet worden be-
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schouwd. Bij het aanleggen van deze laatste maatstaf komt het niet aan op 
de functie welke de apparatuur (eventueel) vervult in het produktieproces. 

Het arrest blijft interessant voor het nieuwe recht. In de eerste plaats 
benadrukt de Hoge Raad dat slechts het gebouw kan dienen als hoofdzaak. 
Dat is een goederenrechtelijke eenheid, de fabriek (in de zin van produktie
inrichting) niet. Het hof verwarde voorts de onderscheidingen hoofdzaak
bestanddeel en hoofdzaak-hulpzaak. De eerste onderscheiding is relevant 
voor natrekking (art. 5:3 BW (nieuw)) en is neergelegd in art. 3:4 BW 
(nieuw). Met name de aanwijzing van de Hoge Raad blijft van belang voor 
de inhoud van het begrip verkeersopvatting van art. 3:4lid 1 BW (nieuw). 
De tweede onderscheiding was naar oud recht relevant voor de vraag of een 
zaak onroerend is door bestemming. De categoric hulpzaken is in het nieuwe 
recht verdwenen, maar in art. 3:254 BW (nieuw) is nog een herinnering aan 
dit begrip te vinden in verband met pand en hypotheek. Het betreft daar 
de mogelijkheid van gezamenlijke executie van bepaalde goederen die zijn 
verpand voor een vordering waarvoor tevens een hypotheek is gevestigd. 

14. MEDEBEZIT (S.D. Lindenbergh) 
H.R., 28 april 1989, N.J., 1990, 252, met noot W.M. Kleijn 

In dit arrest ging het ondermeer om de vraag in hoeverre artikel 2014 BW 
(oud) bescherming biedt aan iemand die zich erop beroept mede-eigendom 
te hebben verkregen. De situatie laat zich als volgt schetsen. In 1980 leverde 
Bristar onder eigendomsvoorbehoud een mobiele puinbreekinstallatie aan 
Moesbergen. Vervolgens droeg Moesbergen deze installatie over aan de 
Nederlandse Middenstands Bank (N.M.B.) tot zekerheid van al hetgeen hij 
aan N.M.B. verschuldigd was of zou worden. In 1982 betaalde Van Essen 
(die aan Moes bergen opdrachten verstrekte tot het breken van puin) een deel 
van de nog onbetaalde koopprijs aan Bristar, waarbij Van Essen, krachtens 
een gezamenlijke verklaring van Bristar, Moesbergen en Van Essen, voor 
550Jo mede-eigenaar werd van de installatie. Later betaalde Van Essen nog 
het restant van de schuld van Moesbergen aan Bristol, maar dit bedrag werd 
door de N.M.B. aan Van Essen vergoed. In 1985 verkocht N.M.B. de 
installatie voor f 100.000,- aan Tammer. Van Essen vordert in de onderha
vige procedure 55% (f 55.000,-) van deze koopsom van N.M.B., stellende 
dat hij voor 55% mede-eigenaar was van de installatie. De Hoge Raad gaat 
in op de mogelijkheid dat Moesbergen 55% van de installatie onbevoegde
lijk had vervreemd aan Van Essen (hij was daartoe niet bevoegd, omdat hij 
de eigendom reeds eerder tot zekerheid had overgedragen aan de N.M.B.). 
Devraagis dan of VanEssen een beroep kan doenop artikel2014 BW (oud) 
dat de bezitter te goeder trouw beschermt tegen beschikkingsonbevoegdheid 
van de vervreemder. Het hof was tot de conclusie gekomen dat artikel2014 
BW (oud) aan Van Essen geen bescherming bood, omdat hij de installatie 
niet feitelijk onder zich had verkregen en dus niet het voor artikel 2014 
vereiste bezit had. De Hoge Raad overweegt hieromtrent: 
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,De onderdelen I en 3 van het middel klagen er terecht over dat het hof aldus heeft miskend 
dat voor overdracht van medeeigendom het verschaffen van medebezit aan de verkrijger 
voldoende is en dat voor het verschaffen van feitelijk medebezit niet noodzakelijk is dat de 
verkrijger de zaak waarvan hij medebezitter wordt, feitelijk onder zich krijgt, doch slechts dat 
hij die zaak te zamen met de vervreemder feitelijk gaat houden, zoals ook uit de medeeigendom 
voor de verkrijger in beginsel slechts een bevoegdheid tot gebruik van de zaak te zamen met 
de vervreemder zal voortvloeien. Dit brengt mee dat het feit dat de zaak (mede) bij de 
vervreemder in gebruik blijft en, zoals hier, ook niet wordt verplaatst, niet aan een beroep 
op art. 2014 in de weg behoeft te staan, zij het dat de aard van deze situatie van belang kan 
zijn voor hetgeen deze verkrijger ter zake van eventuele rechten van derden heeft te onderzoe
ken, wil hij zich jegens hen met succes op goede trouw kunnen beroepen." 

De Hoge Raad vergt voor de bescherming van een verkrijger van mede
eigendom voigens artikei 2014 derhalve geen reeei bezit, maar geeft aan 
,dat voor overdracht van medeeigendom het verschaffen van medebezit 
aan de verkrijger voidoende is." Hieruit mag worden afgeieid dat de 
verkrijger zelfs zou kunnen worden beschermd wanneer het medebezit hem 
is verschaft door middei van een tweezijdige verkiaring, zonder dat de zaak 
in zijn feitelijke macht is gekomen. In het onderhavige gevai bedienden de 
werknemers van Van Essen de installatie en repareerden haar ook. De Hoge 
Raad siuit daarom niet uit dat Van Essen in casu reeds het feitelijke 
medebezit had, aangezien voor het verkrijgen van feitelijk medebezit voi
gens de Hoge Raad niet nodig is dat de verkrijger de zaak onder zich krijgt, 
maar voidoende is dat hij de zaak te zamen met de vervreemder feitelijk 
gaat houden. Wei wijst de Hoge Raad er tensiotte op dat de aard van de 
situatie, namelijk dat de installatie niet verpiaatst werd en (mede) bij de 
vervreemder in gebruik blijft, van belang kan zijn voor de onderzoekspiicht 
van de verkrijger, wil deze zich met succes op goede trouw kunnen beroe
pen. Wat met dit Iaatste wordt bedoeid is niet geheei duidelijk. 

15. PROCESSUELE FUNCTIE VAN HET BEZIT (R.A. Dozy) 
H.R., 26 februari 1988, N.J., 1988, 488 (Kiithe/Artz), met noot W.M. 
Kieijn; Kwartaaibericht Nieuw BW, 1988/4, biz. 134, 135, met noot O.K. 
Brahn 
,Bezit geidt ais voikomen titei". In deze wat cryptische bewoordingen 
eindigt art. 2014, lid 1 BW In het voorschrift liggen twee beginselen 
opgesioten die men wei aanduidt als de , ,processuele functie'' en de , ,mate
rieeirechtelijke functie" van het bezit; zie hierover uitgebreid Asser-Beek
huis, 3, I, Zakenrecht, algemeen deei, 1985, nrs. 245-256 en nrs. 497-509. 
In bovenvermeid arrest ging het om de eerstgenoemde functie, ook wei de 
bewijsrechtelijke functie genoemd. De bezitter van een roerende zaak kan 
zich op zijn bezit beroepen ter staving van zijn eigendom. Ben ander die 
beweert eigenaar te zijn van de zaak, moet dit stellen en zonodig bewijzen. 
Het vermoeden dat de bezitter van een roerende zaak eigenaar is, is dus een 
weerlegbaar vermoeden. Hierom draaide onderstaande casus. 

In 1945 neemt mevrouw Artz de onderdelen van een worteinoten kabinet 
mee, met goedvinden van de toenmalige eigenaresse mevrouw Kiithe: ,Ga 
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kijken in de lo.ods en neem mee wat je gebruiken kan." Mevrouw Artz laat 
het kabinet restaureren en betaalt daarvoor f 1000,-. In 1981, 36 jaar later 
dus, vordert mevrouw Kiithe het kabinet terug van mevrouw Artz. Laatstge
noemde weigert dit met de motivering: het is mij geschonken. Mevrouw 
Kiithe stelt echter dat er geen sprake is geweest van schenking, maar van 
bruikleen. Inmiddels blijkt uit een taxatierapport dat het wortelnoten 
kabinet op f 5000,- wordt geschat. 
De rechtbank wijst de vordering van mevrouw Kiithe toe. In boger beroep 
echter stelt het hof mevrouw Artz in het gelijk. Mevrouw Artz heeft immers 
het bezit van het kabinet en dus moet mevrouw Kiithe maar bewijzen dat 
het kabinet haar niet geschonken is (en mevrouw Artz dus geen bezitter is), 
maar aan haar in bruikleen is gegeven, waardoor mevrouw Artz ,slechts" 
houder is en mevrouw Kiithe dus altijd eigenaar is gebleven. Mevrouw 
Kiithe slaagt er niet in dit bewijs te leveren en daarom wordt mevrouw Artz, 
als bezitter van het kabinet, vermoed daarvan eigenaar te zijn. In cassatie 
draait het vooral om deze bewijslastverdeling; de stelling van mevrouw 
Kiithe is dat de regel dat degene die het bezit van de ander betwist, moet 
bewijzen dat hij eigenaar is, uitzondering behoeft indien het weinig aanne
melijk is, dat degene die zich op het bezit beroept, krachtens de door hem 
gestelde titel eigenaar is geworden. De Hoge Raad acht deze stelling niet 
juist. 

,Wel staat het de rechter die over de feiten oordeelt vrij om op grond van hetgeen over en 
weer is gesteld en de verdere omstandigheden van het geval te oordelen dat het in art. 2014 
eerste lid besloten vermoeden dat de bezitter eigenaar is, zodanig is weerlegd dat de bezitter 
zijn gepretendeerde eigendomsrecht nader zal hebben te bewijzen." 

Naar het oordeel van de Hoge Raad behoefde het hof, die deze vrijheid niet 
had genomen, dit in zijn arrest niet nader te motiveren. 
Conclusie: de bezitter (te goeder trouw) van een roerende zaak kan zich 
tegenover de gepretendeerde eigenaar, beroepen op zijn bezit en het daaruit 
voortvloeiende vermoeden van zijn eigendom. Degene die dit betwist zal 
moeten bewijzen dat hij (altijd) eigenaar is (gebleven). De feitenrechter 
heeft de vrijheid om de titel waaraan de bezitter zijn bezit ontleent aan een 
verdergaand bewijs te onderwerpen, zoals bijvoorbeeld indien de (eigen
doms)titel weinig aannemelijk is. In casu werd de gestelde schenkingstitel 
niet onaannemelijk geacht en was het aan de revindicator om te bewijzen 
dat niet schenking, maar bruikleen bedoeld c.q. overeengekomen was. In 
een eerder arrest van de Hoge Raad van 8 mei 1987, N.J., 1988, 700 
(Geurts/Lijesen), met noot W .M. Kleijn, had de Hoge Raad een vergelijk
bare uitspraak gedaan, waarbij een verschil van mening bestond tussen twee 
samenwonende (ex-)partners, over de eigendom van enige roerende zaken. 
Nieuw BW: de processuele functie van het bezit (van roerende zaken) is in 
het nieuw BW gecodificeerd in art. 3:119, lid 1 en bevat geen wijziging ten 
opzichte van art. 2014, lid 1 BW (oud). 
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16. INLEIDING 

Afdeling 2 (R.A. Dozy) 

LEVERING 

Voor een geldige overdracht stelt de wet drie vereisten (art. 639 BW (oud)): 

1. geldige titel; 

2. beschikkingsbevoegdheid en 
3. levering. 

Is de titel niet in orde dan is er oak geen geldige overdracht (het zogenaamde 
causale stelsel; H.R., 5 mei 1950, N.J., 1951, 1 (Damhof/Staat). Is de 
vervreemder niet beschikkingsbevoegd dan kan onder bepaalde voorwaar
den de verkrijger toch eigenaar worden; zie hierboven met betrekking tot 
art. 2014 BW (oud). De levering bestaat uit de zakelijke overeenkomst tot 
overdracht en de leveringshandeling (het vervullen van formaliteiten). De 
verschillende leveringsvormen zijn uitgewerkt voor onroerende zaken in art. 
671 en 671a BW (oud), voor vorderingen op naam in art. 668, lid 1 BW 
(oud), voor roerende zaken (en toondervorderingen) in art. 667 en 668, lid 
3 BW (oud) en voorordervorderingeninart. 668, lid 3 BW (oud). Hieronder 
volgt aileen een uitwerking van de levering van roerende zaken. 
Levering van roerende zaken geschiedt door bezitsverschaffing. In art. 667 
BW (oud) wordt dit omschreven als ,overgave". Bezitsverschaffing vindt 
plaats door ofwel de feitelijke overgave van de zaak, ofwel door een 
tweezijdige verklaring, zonder dat de zaak feitelijk wordt overgedragen. In 
het eerste geval moet de overdrager de feitelijke macht bezitten over de zaak; 
in het tweede geval behoeft dat dus niet. De overdracht door een tweezijdige 
verklaring is niet in de wet terug te vinden, maar is door de Hoge Raad in 
een aantal arresten gesanctioneerd: H.R., 27 april 1979, N.J., 1981, 139 
(Gestolen Mercedes) en H.R., 1 februari 1980, N.J., 1981, 140 (Gestolen 
Fiat I). Overdracht van de zaak kan geschieden door een overeenkomst 
tussen vervreemder en verkrijger die tot overdracht van de zaak strekt en 
de verkrijger in staat stelt zich jegens derden als eigenaar te legitimeren, 
bijvoorbeeld door middel van een akte. Afgifte van de autosleutels en 
kentekenpapieren kan oak als een zodanige legitimatie dienen; H.R., 7 mei 
1982, N.J., 1983, 241 (Gestolen Fiat II). 

Nieuw BW: in art. 3:95 BW is deze leveringsvorm gecodificeerd. 

17. BEZITSVERSCHAFFING 

H.R., 15 mei 1987, N.J., 1988, 701 (Gestolen Mercedes II), met noot W.M. 
Kleijn 

In deze zaak draaide het om de vraag of de verkrijger van een auto ook het 
bezit daarvan had verkregen, hetgeen een noodzakelijk vereiste is voor het 
kunnen inroepen van bescherming op grond van art. 2014, lid 1 BW (oud). 
Op 13 februari (1983) 's middags ruilen Arendsen en De Gelder hun auto's, 
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twee Mercedessen. De Gelder betaaltf 5500,- bij aan Arendsen. Diezelfde 
avond verkoopt De Gelder de (geruilde) Mercedes aan Denie. De auto blijf 
staan in de loods van De Gelder. Op 14 februari wordt het kentekenbewijs 
op naam van Denie overgeschreven. Diezelfde dag moet Arendsen de 
(geruilde) Mercedes afgeven aan X, die als- bestolen- eigenaar de auto 
revindiceert. Arendsen vordert zijn Mercedes die hij met De Gelder geruild 
had, terug van De Gelder c.q. Denie. Laatstgenoemde beroept zich echter 
op zijn bezit en de daaraan gekoppelde bescherming van art. 2014, lid 1 BW. 

De rechtbank stelt Denie in het gelijk. In hoger beroep vernietigt het hof 
de uitspraak van de rechtbank met de motivering dat niet vast staat dat de 
auto ook aan Denie is geleverd, waardoor Denie zich dus ook niet op zijn 
(beschermde) bezit kan beroepen. In cassatie stelt Denie echter dat hij het 
bezit van de auto heeft verkregen door overhandiging van het kentekenbe
wijs, hetgeen volgens eerdere arresten van de Hoge Raad een geldige 
overdracht is. (Zie hierboven onder de inleiding.) De Hoge Raad deelt het 
standpunt van Denie niet: 

,De in het onderdeel verdedigde opvatting komt derhalve hierop neer dat de verkoper van 
een auto, die de koopprijs heeft ontvangen en het kentekenbewijs aan de koper overhandigt 
ten einde dit op diens naam te doen stellen, reeds daarmee het bezit van de auto aan de koper 
heeft verschaft. Deze opvatting vindt geen steun in het recht, waarbij aantekening verdient 
dat zich hier niet een geval voordoet als bedoeld in HR 7 mei 1982, NJ 1983, 241, waarin aan 
de eis van ,overgave" in de zin van art. 667 BW anders dan door bezitsverschaffing kan 
worden voldaan." 

De Hoge Raad doelt hiermee op de overdracht door de eigenaar van een 
gestolen auto aan de verzekeringsmaatschappij. In zo'n geval immers heeft 
de eigenaar het bezit niet meer van de iaak en kan daarom het bezit niet 
verschaffen. Voor deze gevallen nu heeft de Hoge Raad een uitzondering 
op de regel gemaakt, dat het bezit (feitelijk) verschaft moet worden. In casu 
had de vervreemder de feitelijke macht over de auto en had derhalve de 
Mercedes in bezit van de verkrijger kunnen (en moeten) stellen door de auto 
jeitelijk over te dragen. Ook in het nieuw BW, art. 3:95, geldt deze wijze 
van overdracht aileen in gevallen waarin de vervreemder niet op andere 
wijze de zaak kan overdragen. 

18. INLEIDING 

Afdeling 3 (R.A. Dozy) 

DERDENBESCHERMING 

Naast de processuele functie van het bezit, verwoord in art. 2014, lid 1 BW 
(oud), vervult het bezit nog een andere functie die materieelrechtelijk van 
aard is en die de bezitter, onder zekere voorwaarden, de eigendom verschaft 
van de zaak. De bezitter van een (roerende) zaak die voldoet aan de 
voorwaarden van art. 2014, lid 1 BW (oud), wordt eigenaar van de zaak. 
Zijn eigendomsverkrijging, zijn bescherming, gaat ten koste van de oor-
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spronkelijke eigenaar en daarom dient aan de volgende vereisten te zijn 
voldaan: 

1. er is sprake van een roerende zaak (of toonder- of ordervordering); 
2. er is een geldige titel van overdracht; 

3. er is bezit verkregen door levering; 
4. de verkrijger is te goeder trouw en 
5. de verkrijging is om baat geschied. 

Het ontbreken van beschikkingsbevoegdheid bij de vervreemder wordt dus 
als het ware geheeld door de bescherming van art. 2014 BW (oud). Aan de 
overige vereisten die gelden voor een geldige overdracht ex. art. 639 jo 667 
BW (oud), geldige titel en leveringshandeling, moet dus wei zijn voldaan. 
Dat de verkrijger te goeder trouw moet zijn (op het moment van levering) 
en om baat moet hebben verkregen zijn logische vereisten in het kader van 
de beschermingsgedachte; immers, de bescherming van de verkrijger gaat 
ten koste van de oorspronkelijke eigenaar. (Zie over het goede trouw-vereis
te het vorige rechtspraakoverzicht in dit tijdschrift, 1987, biz. 677-680.) 
In art. 2014, lid 2 BW (oud) wordt de (oorspronkelijke) eigenaar bij 
onvrijwillig bezitsverlies nog een revindicatieperiode van drie jaar gegund. 
De rechtspraak legt , ,onvrijwillig bezitsverlies'' ruim uit en verstaat daaron
der aile gevallen waarbij de eigenaar tegen zijn wil in de macht over de zaak 
kwijtraakt. Art. 637 BW tenslotte beschermt de koper op de markt of 
veiling: de eigenaar die de zaak bij deze koper revindiceert is verplicht om 
hem de koopprijs terug te geven. 

19. ONVRIJWILLIG BEZITSVERLIES 

H.R., 6 november 1987, N.J., 1988, 293 (Reining/Van Harskamp), met 
noot W.M. Kleijn; Kwartaalbericht Nieuw BW, 1988/2, biz. 64, 65 met 
noot O.K. Brahn 
H.R., 18 januari 1991, R.v.d.W., 1991, 37 (Centraal Beheer/Gritter); 
Kwartaalbericht Nieuw BW, 1991/2, biz. 55-56, met noot O.K. Brahn; Ars 
Aequi 40 (1991) 12, 1128, met noot Jac. Hijma 

In eerstgenoemde uitspraak liggen de feiten als volgt: mevrouw Reining is 
(in 1970) buiten elke gemeenschap van goederen getrouwd met meneer 
Hoff. Zij koopt (in 1980) een bankstel en een eethoek en plaatst deze in de 
echtelijke waning. Als in september 1982 Hoff uit de waning vertrekt neemt 
hij daaruit tevens enkele zaken mee, waaronder het bankstel en de eethoek 
die in eigendom toebehoren aan zijn echtgenote. (Het wegnemen geschiedt 
overigens op een tijdstip dat mevrouw Reining bij haar advocaat zit.) De 
meubels komen terecht bij Van Harskamp. Mevrouw Reining vordert de 
zaken van hem terug, stellende dater sprake is van onvrijwillig bezitsverlies. 

De rechtbank en het hof ontzeggen haar de vordering. De Hoge Raad 
sanctioneert de uitspraak van het hof: 

,Het hof heeft vastgesteld dat Hoff op grond van zijn huwelijksverhouding tot Reining vrije 
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toegang had tot de woning en medegebruiker was van de onderhavige goederen die tot de 
inboedel van die woning behoorden en dat hij derhalve - samen met Reining - de feitelijke 
macht over de onderhavige goederen had alsmede dat de toestand waarin Reining Hoff 
medegebruik liet maken van haar goederen voortduurde op het tijdstip waarop Hoff de 
goederen weghaalde. 
Hiervan uitgaande heeft het hof vervolgens geoordeeld dat het weghalen van de goederen door 
Hoff niet opleverde onvrijwillig bezitsverlies als waarop art. 2014 lid 2 BW ziet. Dit oordeel 
is juist." 

Conclusie: al is de rechtspraak altijd ruim geweest in zijn opvatting over 
,onvrijwillig bezitsverlies", toch heeft de Hoge Raad hier duidelijk een 
scheidslijn getrokken. Bij medegebruik van de zaken, door uitoefening van 
de feitelij ke macht hierover, levert vervreemding van deze zaken door de 
medegebruiker-niet eigenaar geen onvrijwillig bezitsverlies op bij de eige
naar. 
In de tweede zaak stond ook de vraag centraal of er sprake was van 
onvrijwillig bezitsverlies; de casus is echter een geheel andere. Meneer 
Savelkous is eigenaar van een auto, merk Rover, die hij - geruime tijd -
parkeert op een algemene parkeerplaats bij de Brusselse luchthaven. In de 
auto laat hij alle autopapieren achter, inclusief kopie deel III van het 
kentekenbewijs. (Zie over de Nederlandse kentekenregistratie het vorige 
rechtspraakoverzicht in T.P.R., 1987, blz. 677-678. Kopie deel III moet 
overhandigd worden aan de koper zodat deze zich als nieuwe eigenaar kan 
legitimeren; het is algemeen bekend dat kopie deel III daarom beter niet in 
de auto bewaard moet worden, maar ergens thuis. 
De auto wordt gestolen, Savelkous geeft daarvan aangifte bij de politie, stelt 
de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer eveneens op de hoogte en 
krijgt ter zake van diefstal zo'n f 60.000,- uitgekeerd. Centraal Beheer 
heeft daarvoor de eigendom van de auto verkregen. Na een jaar wordt de 
Rover bij meneer Gritter aangetroffen die de auto gekocht had bij een 
garagebedrijf. Centraal Beheer revindiceert- op grond van art. 2014, lid 
2 BW (oud)- de Rover van Gritter, maar deze verweert zich door zich te 
beroepen op de bescherming van art. 2014, lid 1 BW. 
De rechtbank oordeelt dat in casu art. 2014, lid 1 BW van toepassing is: 

,De ratio van het bepaalde in art. 2014 lid 1 BW is hierin gelegen dat wie te goeder trouw 
en onder bezwarende titel een roerende zaak heeft verkregen van een beschikkingsonbevoegde, 
beschermd dient te worden tegen de oorspronkelijke eigenaar, indien deze door zijn gedragin
gen de schijn van beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder in het Ieven heeft geroepen. 
Die situatie zal zich in het algemeen voordoen indien de eigenaar de roerende zaak vrijwillig 
uit handen heeft gegeven. Hiervan kan evenzeer sprake zijn indien de oorspronkelijke eigenaar 
onvrijwillig het bezit van een roerende zaak heeft verloren doch dit verlies of de diefstal kan 
worden herleid tot oorzaken, waarvan de eigenaar een verwijt kan worden gemaakt of waarvan 
hij, de oorspronkelijke eigenaar, althans bet risico behoort te dragen, omdat zijn gedragingen 
geacht kunnen worden de schijn van beschikkingsbevoegdheid van de dief of vinder in het lev en 
te hebben geroepen." 

Door kopie deel III dus in de auto achter te laten wordt die schijn gewekt, 
want de verkrijger van de auto kan daardoor eigenaar van de auto worden. 
Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank: 
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.,Door de uit deze feiten blijkende onachtzaarnheid heeft Savelkous de verhandelbaarheid van 
de auto zozeer vergernakkelijkt, dat hij zich ten opzichte van een te goeder trouw zijnde 
verkrijger in dezelfde positie heeft gebracht als degene die zijn bezit niet onvrijwillig heeft 
verloren." 

De Hoge Raad echter casseert de uitspraak van het hof: 

.,Voor het recht tot terugvordering, bedoeld in het tweede lid van art. 2014, dat toekornt aan 
degene die het bezit van de zaak onvrijwillig heeft verloren, is niet vereist dat bij het 
bezitsverlies geen onachtzaarnheid zijnerzijds in het spel is geweest. Het hof heeft dit rnis
kend .... " 

De Hoge Raad vervolgt zijn uitspraak met het nieuw BW erin te betrekken: 

,Met het voorgaande strookt dat ook het op 1 januari 1992 van kracht wordende art. 3:86, 
lid 3 nieuw BW niet het vereiste van onachtzaarnheid stelt. Zulks blijkt uit de tekst van het 
artikellid en vindt bevestiging in zijn geschiedenis (Pari.Gesch. Boek 3 (Inv. 3,5 en 6), biz. 
1216-1227), waarin steeds wordt gesproken over een tweetal uitzonderingen op de opeisingsre
gel betreffende gestolen zaken ... , maar niet over een uitzondering voor het geval van onacht
zaarnheid van de eigenaar." 

Herhaling van deze regel vinden we in de uitspraak van de Hoge Raad op 
17 mei 1991, R.v.d.W., 1991, 124. 

Nieuw BW: de bescherming van de verkrijger te goeder trouw van roerende 
zaken (of toonder- of ordervorderingen) is naar nieuw BW iets anders 
geregeld. In artikel 3:86, lid 1 BW (nieuw) vinden we weliswaar dezelfde 
regel terug als onder art. 2014, lid 1 BW (oud), maar het ,onvrijwillig 
bezitsverlies" van art. 2014, lid 2 BW keert niet meer terug. In art. 3:86, 
lid 3 BW krijgt alleen de eigenaar die de zaak door diejstal is verloren een 
revindicatieperiode van drie jaar. Diefstal is een enger begrip dan onvrijwil
lig bezitsverlies, dus de eigenaar van een veri oren voorwerp heeft naar nieuw 
BW geen revindicatiemogelijkheid meer; onder het oud-BW had deze 
eigenaar dat dus wei. Zowel naar oud als naar nieuw recht speelt onacht
zaamheid bij de eigenaar, waardoor de diefstal en de eigendomsverkrijging 
door de derde vergemakkelijkt wordt, geen rol. 

De bestolen eigenaar heeft echter naar nieuw recht geen revindicatiemoge
lijkheid indien de verkrijger als consument de zaak gekocht heeft van een 
winkelier of indien het geld of toonder/orderpapier betreft; art. 3:86, lid 
3, sub a en b, BW. Het terugkooprecht (of lossingsrecht) in art. 637 BW 
(oud) keert niet meer terug in het nieuw BW. 

Afdeling 4 (J.F.M. Janssen) 

FIDUCIAIRE EIGENDOM EN BODEMBESLAG VAN DE FISCUS 

20. FIDUCIAIRE OVERDRACHT; BODEMBESLAG 

De fiduciaire overdracht is met ingang van 1 januari 1992, het tijdstip 
waarop in Nederland het Nieuw Burgerlijk Wetboek is ingevoerd, een 
juridisch fossiel geworden, doordat in art. 3:84lid 3 BW (nieuw) is bepaald 
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dat een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot 
zekerheid geen geldige titel van overdracht van dat goed is. 

De fiduciaire overdracht dankte zijn ontstaan aan de beperkingen die het 
oude recht kende ten aanzien van de vestiging van pandrechten. Naar luid 
van art. 1198 BW (oud) werd pandrecht op lichamelijke roerende zaken en 
op inschulden aan toonder gevestigd door het brengen van het pand onder 
de macht van de schuldeiser of van een derde, omtrent wien partijen zijn 
overeengekomen. De wet eiste dus dat de pandgever de zaken uit handen 
gaf. 

Voor vestiging van pandrecht op vorderingen gold een soortgelijke beper
king. Ingevolge art. 1199 BW ( oud) werd pandrecht op een onlichamelijke 
roerende zaak, met uitzondering van papier aan order of aan toonder, 
gevestigd door kennisgeving der verpanding aan hem tegen wien het in pand 
gegeven recht moet worden uitgeoefend. Zonder mededeling aan de schul
denaar kon een vordering derhalve niet worden verpand. 

Het zal duidelijk zijn dat met name voor ondernemers het pandrecht als 
zekerheidsrecht onbruikbaar was. De praktijk ging derhalve op zoek naar 
alternatieven die niet de bezwaren kenden welke verbonden waren aan het 
pandrecht. De oplossing werd gevonden in de overdracht tot zekerheid. De 
zaken die onder het bereik van art. 1198 BW (oud) vielen, konden worden 
overgedragen (tot zekerheid) zonder dat ze uit de feitelijke macht geraakten 
van de vervreemder, doordat de levering van die zaken geschiedde per 
constitutum possessorium. Zaken die onder het bereik van art. 1199 BW 
( oud) vielen konden tot zekerheid worden overgedragen zonder dat de 
schuldenaar van de vordering hiervan op de hoogte raakte. Dit was mogelijk 
doordat art. 668 BW ( oud) voor levering van schuldvorderingen op naam 
niet de eis stelde dat de alcte van cessie werd medegedeeld aan de schulde
naar. Door de enkele akte van cessie ging de vordering over op de cessiona
ris. 

Zoals gezegd verbiedt het nieuw BW de overdracht tot zekerheid. Als 
alternatief wordt geboden een zekerheidsrecht dat dezelfde voordelen biedt 
als onder het oude recht de fiduciaire overdracht. Art. 3:237 BW opent de 
mogelijkheid dat pandrecht wordt gevestigd ook zonder dat de zaak uit de 
macht van de pandgever wordt gebtacht (bezitloos pandrecht), terwijl art. 
3:239 BW toestaat pandrecht op een vordering te vestigen ook zonder dat 
hiervan mededeling wordt gedaan aan de schuldenaar (stil pandrecht). 

De fiduciaire eigendom is, als buitenwettelijke rechtsfiguur, zuiver rechters
recht geweest. De centrale vraag was dikwijls: is zij eigendom of zekerheids
recht? De rechtspraak koos wisselende oplossingen. Soms werd de fiduciaire 
eigendom als eigendom behandeld, bijvoorbeeld bij de overdracht. Belang
rijkste consequentie: een dubbele fiduciaire eigendomsoverdracht is onmo
gelijk, aangezien de vervreemder door de eerste eigendomsoverdracht be
schikkingsonbevoegd is geworden. In andere gevallen werd de fiduciaire 
eigendom als zekerheidsrecht behandeld. Met name wanneer het kwesties 
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betroffen die attaches hadden met het executierecht, werd deze benadering 
nogal eens gekozen. 

Het zal niet verbazen dat rechtspraak over fiduciaire overdracht steeds 
schaarser is geworden. Daarom verbaast het des te meer dat in de tachtiger 
jaren een krachtige opleving viel te constateren. Nagenoeg zonder uitzonde
ring betroffen de uitspraken een geschil tussen de faillissementscurator van 
de fiduciaire debiteur en de fiscus die zich op zijn bodemrecht beriep. Een 
aantal van deze uitspraken zal hierna worden besproken. Een korte uiteen
zetting van het fiscaal bodemrecht gaat aan deze bespreking vooraf. Een 
tweede categorie uitspraken is een bekende en raakt de verhouding zeker
heidseigendom versus verkopersprivilege. 

Het bodemrecht van de fiscus is niet met zoveel woorden in de wet geregeld 
maar wordt door de rechtspraak uit art. 16 lid 3 Invorderingswet 1845 
afgeleid. Hoofdregel van het executierecht is dat de schuldeiser zich slechts 
kan verhalen op vermogensbestanddelen die aan zijn schuldenaar toebeho
ren, zie art. 1177 BW (oud) en art. 3:276 BW (nieuw). Het bodemrecht van 
de fiscus doorbreekt deze regel. Heeft de Ontvanger tot verhaal van zijn 
vordering beslag gelegd op de roerende goederen die hij bij de belasting
plichtige aantreft, dan kan een derde op grond van art. 456 Rv. (oud) zich 
tegen executie verzetten wanneer ze niet de belastingplichtige, maar de derde 
toebehoren. Betreft het beslag echter zogeheten bodemgoederen, dan zullen 
de eigendomsrechten van derden moeten wijken voor de fiscus, omdat art. 
16lid 3 Invorderingswet bepaalt dat derden zich niet kunnen verzetten tegen 
beslag op en executie van aan hen toebehorende roerende goederen, mits 
die zich ten tijde van het beslag op de bodem van de belastingplichtige 
bevinden en dienen tot stoffering van zijn huis. Onder bodem wordt 
verstaan het perceel of perceelsgedeelte dat de belastingplichtige - al dan 
niet tezamen met anderen- in gebruik heeft en waarover hij onafhankelijk 
van derden kan beschikken. Met roerende goederen tot stoffering van een 
huis worden volgens H.R., 9 januari 1981, N.J., 1981, 656 bedoeld alle 
roerende goederen die strekken tot een enigszins duurzaam gebruik van het 
gebouw overeenkomstig zijn bestemming. Hiertoe zijn dus wel te rekenen 
machines en inventaris in een bedrijfspand, maar niet de bedrijfsvoorraden. 

In geval van een faillissement van de belastingplichtige heeft de fiscus een 
aantrekkelijke executiekluif voor zover het bodembeslag rust op roerende 
goederen die niet aan de failliet toebehoren. Dit komt doordat in zo'n geval 
het bodembeslag niet komt te vervallen. Dit vervalt slechts voor zover het 
rust op goederen die wel aan de failliet toebehoren, zie art. 33 lid 2 
Faillissementswet. Een voor de praktijk belangrijke categorie gevallen 
waarbij het faillissement van de schuldenaar niet leidt tot verval van het 
bodemrecht, betreft nude fiduciaire eigendom. Heeft een belastingplichtige 
roerende, tot stoffering van zijn huis dienende goederen in fiduciaire 
eigendom overgedragen aan een derde, dan treft een faillissement van de 
belastingschuldenaar niet het bodembeslag van de fiscus, aangezien dit rust 
op goederen die niet langer toebehoren aan de belastingplichtige. Wat nu 
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echter als de fiduciaire eigenaar, al dan niet met medewerking van de 
faillissementscurator het daarheen leidt, dat de eigendom weer terugkeert 
naar de failliet? Komt dan het bodembeslag van de fiscus te vervallen of 
kan de fiscus het ervoor houden dat hij deze handeling niet tegen zich 
behoeft te laten gelden? Over deze kwestie is in een aantal gevallen het 
oordeel gevraagd van de Hoge Raad. Deze uitspraken worden hierna 
besproken. Zie voor een uitvoerige literatuurverwijzing over de verhouding 
fiduciaire eigendom en bodembeslag de conclusie van Advocaat-Generaal 
Biegman-Hartogh v66r H.R., 12 mei 1989, N.J., 1990, 130. 

21. BIJ AFSTAND DOOR BANK VAN HAAR FIDUCIAIRE EIGENDOM VERVALT 

HET BODEMBESLAG 

H.R., 10 april1987, N.J., 1987, 829, (Ontvanger/Mr. Baud q.q.), met noot 
van W.C.L. van·der Grinten 

Een zekerheidsrecht gaat teniet doordat de vordering tot zekerheid waarvan 
zij strekt, is teniet gegaan (accessoriteit). Fiduciaire eigendom gaat teniet 
doordat de overdracht geacht wordt te zijn geschied onder ontbindende 
voorwaarde van tenietgaan van de vordering van de zekerheidseigenaar. 
Partijen kunnen echter anders bepalen, bijvoorbeeld dat de eigendom terug 
zal keren naar de fiduciaire debiteur door retro-overdracht, H.R., 3 oktober 
1980, N.J., 1981, 60, (Ontvanger/Mr. Schriks q.q.), met noot van W.M. 
Kleijn. Ook hier betrof het een geschil met de Ontvanger die zich beriep op 
zijn bodemrecht. Deze uitspraak is reeds besproken in het rechtspraakover
zicht, gepubliceerd in T.P.R., 1983, blz. 1212. 

V oor de goede or de geef ik echter weer welke repercussies het vervallen van 
de fiduciaire eigendom heeft voor het bodembeslag. Leidt dit ex art. 33 lid 2 
Faillissementswet tot verval van het bodembeslag of niet? De Hoge Raad 
beantwoordt deze vraag bevestigend. Overwogen wordt: 

,Art. 16Jid 3 van meergenoemde Invorderingswet, inhoudende dat derden nimmer verzet in 
rechten kunnen doen tegen inbeslagneming ter zake van belastingen indien de daar bedoelde 
goederen zich tijdens de inbeslagneming op de bodem van de belastingplichtige bevinden, strekt 
ertoe misbruiken tegen te gaan, daarin bestaande dat de belastingdebiteur die goederen aan 
het verhaal van de fiscus zou pogen te onttrekken. Die bepaling, gelet op vermelde strekking, 
verzet er zich echter niet tegen om aan te nemen dat de fiscus in een geval als het onderhavige 
moet dulden dat de goederen alsnog door de curator worden geexecuteerd en dat de fiscus moet 
bijdragen in de algemene faillissementskosten. Met name druist zulks niet in tegen de 
waarborgen die de wetgever met voormelde bepaling op het oog heeft gehad, terwijl het 
tegenover andere schuldeisers in het faillissement redelijk moet worden geacht dat, nu de 
zekerheidseigenaar · inmiddels voldoening heeft ontvangen, de Ontvanger - wiens gelegd 
beslag enkel door de destijds bestaande zekerheidseigendom aan de werking van art. 33 lid 2 
Fw is ontsnapt- alsnog bijdraagt in de faillissementskosten. Ben en ander geldt overigens 
zowel voor het geval dat de zekerheidseigendom door de voldoening van de schuld vervalt als 
voor het geval dat de zekerheidseigenaar, na voldoening, de goederen weer in eigendom 
overdraagt aan zijn vroegere schuldenaar." 

Was in het arrest van 1980 de zekerheidseigenaar ten volle voldaan als 
gevolg waarvan de zekerheidseigendom voor hem verloren ging door de 
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werking van de ontbindende voorwaarde, in de zaak die leidde tot het arrest 
van 10 aprill987 deed de zekerheidseigenaar afstand van zijn zekerheidsei
gendom zonder te zijn voldaan. Leidt zo'n afstand van de zekerheidseigen
dom ook, ex art. 331id 2 Faillissementswet, tot verval van het bodembeslag? 
De Ontvanger ontkent dit en gaat voor twee ankers liggen: hij beroept zich 
op de strekking van art. 16 Invorderingswet, terwijl voorts naar zijn oordeel 
de overeenkomst tussen curator en bank, waarbij deze laatste afstand deed 
van zijn fiduciaire eigendom, een geoorloofde oorzaak mist. De Hoge Raad 
verwerpt beide argumenten: 

,De anders Iuidende opvatting van de ontvanger ( ... ) komt erop neer dat art. 16lid 3 er niet 
aileen toe strekt om te voorkomen dat met betrekking tot de in die bepaling genoemde goederen 
het verhaal van de fiscus wordt verijdeld in voege als door het hof in zijn r.o. 4.4 is omschreven, 
maar dat die bepa!ing er tevens toe strekt om de fiscus, in geval van faillissement van de 
belastingplichtige, de positie te verschaffen van een schuldeiser die, voor zover die goederen 
betreft, buiten het faillissement staat, in dier voege dat de fiscus het recht heeft om steeds zelf 
die goederen te gelde te maken o.m. met het oog op het belang dat de opbrengst niet wordt 
betrokken in de omslag van de algemene faillissementskosten. 

Deze opvatting kan niet als juist worden aanvaard. Dat de bepaling een verdergaande strekking 
zou hebben in die zin dat zij de positie van de fiscus in geval van een faillissement zou beogen 
te versterken in voege als door de ontvanger beoogd, vindt in het bijzonder geen steun in de 
- niet speciaal op de faillissementssituatie gerichte - bewoordingen van de bepaling en 
evenmin in de geschiedenis van haar totstandkoming." 

Met een beroep op de beperkte strekking van art. 16lid 3 Invorderingswet 
weigert de Hoge Raad aan de Ontvanger de positie van separatist toe te 
kennen wanneer de belastingplichtige door het vervallen van de fiduciaire 
eigendom weer eigenaar is geworden. In zo'n geval vervalt het bodembeslag 
en geschiedt de executie door de curator met het gevolg dat de algemene 
faillissementskosten mede over de Ontvanger worden omgeslagen. Ook met 
het tweede verweer maakt de Hoge Raad korte metten: 

, ,De in het onderdeel bedoelde stelling van de ontvanger dat de overeenkomst tussen NMB 
en curator er uitsluitend toe strekte ,om het bodemrecht van de ontvanger te frustreren" en 
derhalve een geoorloofde oorzaak ontbeert, moet mede blijkens de toelichting aldus worden 
begrepen dat, nu NMB afstand deed van haar zekerheidseigendom van de inbeslaggenomen 
goederen, terwijl haar vordering op Middelkoop niet was voldaan en zij haar vordering in het 
faillissement niet had Iaten varen, het ervoor moet worden gehouden dat de overeenkomst er 
enkel toe strekte de desbetreffende goederen te betrekken in de vereffening van de boedel door 
de curator en de opbrengst van die goederen in de omslag van de algemene faillissementskosten. 
Zoals uit het hierboven, onder 3.2.4 overwogene volgt, kan echter niet worden gezegd dat het 
enkele feit dat een overeenkomst een zodanige strekking heeft, ,het bodemrecht van de 
ontvanger frustreert"." 

Het argument dat de overeenkomst een geoorloofde oorzaak zou ontberen 
is niet sterk. Het is een realiteit dat wanneer de vordering van de fiscus boger 
is dan de waarde van de onder het bodembeslag vallen goederen, de 
zekerheidseigenaar aan zijn fiduciaire eigendom geen enkele zekerheid 
ontleent en deze voor hem dus geen waarde bezit. De economische realiteit 
kent dan zijn eigen dynamiek: afstand van de zekerheidseigendom heeft dan 
nog het voordeel dat de kosten over meer personen worden omgeslagen. Het 
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is met het oog op dit gevolg dat de overeenkomst a quo wordt gesloten. Het 
nadeel van de fiscus is een niet beoogde, maar wel onvermijdelijke conse
quentie van deze afstand. Met het gegeven dat de strekking van art. 16lid 3 
Invorderingswet niet is de fiscus de positie van separatist te garanderen was 
het lot van het middel waarin het ongeoorloofd karakter van de 
overeenkomst werd aangedrongen, bezegeld als de fiscus geen aanspraak 
kan maken op handhaving van zijn positie als separatist, kan bezwaarlijk 
worden volgehouden dat een overeenkomst die tot gevolg heeft dat deze 
positie verloren gaat een ongeoorloofde oorzaak heeft. 
Reeds eerder heeft de Hoge Raad er al blijk van gegeven een ongeoorloofde 
oorzaak niet spoedig aan te nemen. In zijn arrest van 12 april 1985, N.J., 
1986, 808, met noot van W.H. Heemskerk, overwoog het college: 

,Een overeenkomst als de onderhavige, waarbij de curator een gebouw waarin zich tot 
zekerheid overgedragen goederen bevinden, aan de zekerheidseigenaar ver huurt met als gevolg 
dat deze die goederen niet terstond na bedrijfsbeeindiging behoeft weg te voeren en tegen 
mogelijk hogere kosten elders op te slaan, heeft geen ongeoorloofde oorzaak, ook al hebben 
pp. bij het sluiten van deze overeenkomst mede voor ogen gehad dat dit wegvoeren aldus ook 
niet meer met het oog op een eventueel bodembeslag van de Ontvanger zou behoeven te 
geschieden." 

Soms berust de afstand van de fiduciaire eigendom op zeer legitieme 
gronden: men denke aan het voortzetten van het bedrijf van de failliet in 
afgeslankte vorm met behulp van inventaris en bedrijfsmiddelen waarop 
zekerheidseigendom rust. Dit geval komt hierna aan de orde in de uitspraak 
van de Hoge Raad van 12 mei 1989. 

Opmerking verdient dat voor Advocaat-Generaal Hartkamp beslissend 
voor het al dan niet vervallen van het bodembeslag is, of tegenover het 
terugvallen van de fiduciaire eigendom de boedel al dan niet een bate heeft 
prijs gegeven die aan de zekerheidseigenaar is toegekomen en daarmee aan 
de overige schuldeisers is onttrokken. Volgens hem verzet art. 16 lid 3 
Invorderingswet zich tegen een vervallen van het bodembeslag wanneer de 
fiduciaire eigendom komt te vervallen doordat aan de boedel een bate wordt 
onttrokken. Het argument dat hij voor deze stelling aanvoert is sterk: het 
maakt niet uit of de zekerheidseigenaar zich verhaalt door verkoop van de 
verbonden goederen aan derden, of dat de schuld door de curator wordt 
betaald, waarna vervolgens de goederen weer eigendom worden van de 
failliet. In beide situaties zou het resultaat zijn dat de zekerheidseigenaar 
dankzij zijn fiduciaire eigendom van de bodemgoederen aan zijn trekken 
komt v66r de fiscus en hiertegen verzet zich art. 16lid 3. We zullen hierna 
zien dat de Hoge Raad het in dit opzicht niet eens is met zijn Advocaat
Generaal. 

22. BEVREDIGING FIDUCIAIRE EIGENAAR MET BEHULP VAN BEN BOEDEL

KREDIET; CONSEQUENTIES VOOR BODEMBESLAG 

H.R., 12 mei 1989, N.J., 1990, 130 (Mr. Gerritse q.q./Ontvanger), met 
noot van W .H. Heemskerk 
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De casus was de volgende: op 12 maart 1982 wordt het faillissement 
uitgesproken van Sigmacon en van de overige tot de Sigmacongroep beho
rende vennootschappen. Op diezelfde legt de Ontvanger executoriaal beslag 
op aile roerende goederen die zich bevinden op bij Sigmacon in gebruik 
zijnde percelen te Tilburg. De onder dit bodembeslag vallende goederen 
behoren in fiduciaire eigendom toe aan A.M.R.O. en N.I.B. Deze banken 
hadden tevens een recht van hypotheek op aan de Koninklijke AaBe 
Fabrieken B.V. toebehorende bedrijfsgebouwen, alles tot zekerheid voor 
door A.M.R.O. en N.I.B. aan Sigmacon verstrekte kredieten. De curator 
wil de onderneming in afgeslankte vorm voortzetten door de activa van de 
tot de Sigmacongroep behorende vennootschappen over te dragen aan een 
nieuwe B.V. Toen de Ontvanger niet bereid bleek tegen betaling van een 
vergoeding het beslag op te heffen, heeft de curator met toestemming van 
de Rechter-Commissaris besloten om de in fiduciaire eigendom aan 
A.M.R.O. en N.I.B. overgedragen machines c.a. in te lossen en de onroe
rende goederen van de hypotheken te bevrijden door betaling aan 
A.M.R.O. en N.I.B. van het daarop verschuldigde teneinde deze goederen 
in vrije en onbezwaarde eigendom te kunnen overdragen aan Linden 
Manufactoring B.V., die, na naamswijziging, onder de naam AaBe Fabrie
ken B.V. het bedrijf van Sigmacon zou voortzetten. Om deze transactie te 
kunnen financieren verkreeg de curator van Van Lanschot een boedelkre
diet van f 15.000.000,-. De vordering die de curator uit hoofde van de 
verkoop verkreeg op AaBee Fabrieken B.V. werd aan Van Lanschot gece
deerd. A.M.R.O. en N.I.B. financierden vervolgens deze B.V. opdat de 
koopprijs kon worden voldaan en dus ook door de curator het boedelkrediet 
kon worden terugbetaald aan Van Lanschot. 

De Ontvanger beroept zich primair op het paulianeus karakter van de 
overeenkomst tussen curator, zekerheidseigenaren en koper van de bodem
goederen. Voorts stelt hij dat hij die gang van zaken , ,niet tegen zich behoeft 
te laten gel den'' en subsidiair dat curator, zekerheidseigenaren en koper van 
de bodemgoederen onrechtmatig jegens de Staat hebben gehandeld. 

De Hoge Raad begint met de formulering van twee rechtsregels: (1) bodem
beslag kan ook tijdens een faillissement worden gelegd op aan derden in 
eigendom toebehorende goederen, omdat deze niet tot het vermogen van 
de failliet behorende goederen buiten het faillissement blijven; en (2) art. 
58 lid 2 Faillissementswet (lossingsrecht) is van overeenkomstige toepassing 
op het bevrijden van door de schuldenaar in eigendom tot zekerheid 
overgedragen goederen, zodat de curator bevoegd is de vorderingen van de 
zekerheidseigenaar te voldoen. Vervolgens geeft de Hoge Raad een samen
vatting van zijn rechtspraak inzake de gevolgen die het vervallen van de 
fiduciaire eigendom heeft voor het bodembeslag. Onder het mom van 
samenvatting formuleert de Hoge Raad evenwel een nieuwe rechtsregel: 

,3 .5 V oormelde rechtspraak ( ... ) gaat ook ervan uit dat het bodemrecht wid ertoe strekt, kort 
gezegd, te waarborgen dat de fiscus zich op de inbeslaggenomen goederen overeenkomstig zijn 
rang kan verhalen alsof zij aan de belastingschuldige toebehoorden. Indien de fiscus in de 
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uitoefening van dit verhaalsrecht wordt benadeeld door handelingen van de (zekerheids)eige
naar van die goederen, kan de ontvanger - aangezien ook voor het bestaande recht moet 
worden aangenomen dat voor de toepassing van art. 1377 BW onder schuldenaar mede is 
begrepen hij op wiens goed voor de schuld van een ander verhaal kan worden genomen 
(art.3.2.11 c NBW)- tegen die handelingen van de (zekerheids)eigenaar op voet van art.1377 
BW opkomen. Dat geldt ook voor het geval het gaat om handelingen verricht met of jegens 
de curator in het faillissement van de belastingschuldige( ... ). 

3.6 In de gevallen waarop de in 3.4 genoemde rechtspraak betrekking heeft, werd de fiscus 
doordat de bodemgoederen wederom eigendom werden van de belastingschuldige en het 
bodembeslag verviel in zijn verhaalsrecht op die goederen niet benadeeld: hij deelde immers, 
overeenkomstig zijn rang, mee in de opbrengst van die goederen. Bij een gang van zaken als 
hiervoor onder 3 .1 geschetst kan dat anders zijn (bijv. wanneer - zoals hier het geval is -
de curator de opbrengst van de bodemgoederen geheel of grotendeels bezigt tot aflossing van 
het tijdelijk boedelcrediet). Voor dat geval voert het voorgaande tot de slotsom dat indien en 
voor zover zulk een gang van zaken inderdaad ertoe leidt dat de fiscus wordt benadeeld in 
de hem door art. 16lid 3 lnvorderingswet gewaarborgd verhaalsrecht op de door de belasting
schuldige tot zekerheid overgedragen goederen, de ontvanger, indien aan de overige vereisten 
voor toepassing van art. 1377 BW is voldaan, op de voet van die bepaling de nietigheid van 
de desbetreffende rechtshandeling(en) kan inroepen, dan wei, aangenomen dat mede aan de 
vereisten voor toepassing van art. 1401 BW is voldaan, desverkiezend uit hoofde van deze 
bepaling wegens die benadeling schadevergoeding kan vorderen." 

De jurisprudentie inzake art. 16lid 3 Invorderingswet kan als volgt worden 
samengevat: 

1. de bepaling heeft de strekking te voorkomen dat het verhaal van de fiscus 
voor de in dat artikel genoemde belastingschulden geheel of gedeeltelijk 
verijdeld zou kunnen worden doordat goederen die zich onder de schulde
naar bevinden- als nader in dat artikel omschreven- buiten het vermogen 
van de schuldenaar worden gehouden of gebracht door middel van een 
overeenkomst of andere rechtshandeling tussen schuldenaar en derden 
(H.R., 10 april1987, N.J., 1987, 829, waarin wordt verwezen naar H.R., 
9 januari 1981, N.J., 1981, 656); 

2. de bepaling heeft niet de strekking de Ontvanger de positie van separatist 
te waarborgen; 

3. de bepaling waarborgt wel dat de fiscus, overeenkomstig zijn rang, zich 
kan verhalen op de opbrengst van de bodemgoederen; 

4. miskenning van regel3 heeft niet automatisch tot gevolg dat het bodembe
slag in stand blijft. De Hoge Raad overweegt namelijk uitdrukkelijk: 

,bet enkele feit dat de opbrengst van de verkoop door de curator van de bodemgoederen niet 
of niet geheel ,in de boedel terecht is gekomen", wettigt niet aan te nemen dat de ontvanger 
zich achteraf zowel tegenover de (voormalige) zekerheidseigenaren als tegenover de koper van 
de goederen op het standpunt mag stellen dat het bodembeslag niet is vervallen en dat hij de 
goederen alsnog mag executeren' '. 

Ik memoreer dat deze overweging een verwerping inhoudt van de visie van 
Advocaat-Generaal Hartkamp die van mening is dat het bodembeslag niet 
vervalt als de boedel voor het terugvallen van de zekerheidseigendom , ,een 
bate heeft prijsgegeven die aan de zekerheidseigenaar is toegekomen en 
daarmee aan de overige schuldeisers is onttrokken". De tegengestelde 
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opvatting van de Hoge Raad Iijkt mij een noodzakelijke consequentie van 
bet uitgangspunt dat art. 58 Fw (lossingsrecbt) ook van toepassing is op de 
fiduciaire eigendom. Slecbts Iangs de weg van de pauliana (art. 1377 BW 
(oud)), dan wei via het Ieerstuk van de onrecbtmatige daad (art. 1401 BW 
(oud)) kan de Ontvanger opkomen tegen benadeling van zijn belangen. Wat 
deze acties betreft, volsta ik met te verwijzen naar de noot van S.C.J .J. 
Kortmann in Ars Aequi, 1990, biz. 110, nr. 5, die gedocumenteerd betoogt 
dat de ontvanger geen booggespannen verwacbtingen omtrent bet succes 
van deze acties moet bebben. 

23. AFSTAND VAN FIDUCIAIRE EIGENDOM NIET PAULIANEUS 

H.R., 28 oktober 1988, N.J., 1989, 450, (Mr. Kuijpers q.q./Ontvanger), 
met noot van J.B.M. Vranken 
Na bet voorgaande kan de bespreking van dit arrest kort zijn. Zo'n afstand 
is nimmer Paulianeus. Zij beeft wei tot gevolg dat de Ontvanger zijn positie 
van separatist verliest, maar art. 16 lid 3 Invorderingswet mist de strekking 
de Ontvanger zodanige positie te waarborgen, terwijl afstand evenmin tot 
gevolg beeft dat de Ontvanger niet overeenkomstig zijn rang meedeelt in 
de executieopbrengst. De uitspraak is echter van belang, omdat wordt 
aangegeven in welke gevallen een actio Pauliana ( on)verenigbaar is met bet 
systeem van de Faillissementswet. Overwogen wordt in dit verband: 

,Onderdeel I faalt. Stellende dat in het onderhavige geval een beroep op art. 1377 BW voor 
de Ontvanger niet openstond, beoogt het aansluiting te zoeken bij het arrest van HR van 
12 april 1985, NJ 1986, 808, voor zover daarin (onder 3.4) werd geoordeeld dat met het stelsel 
van de Faillissementswet, zoals dit tot uiting komt in art. 49 van die wet en in de bepalingen 
betreffende de bevoegdheden van de curator ten aanzien van de boedel en van de goederen 
van derden die hij in de boedel aantreft, niet strookt dat de individuele schuldeisers van de 
gefailleerde die regeling zouden kunnen doorkruisen door handelingen van de curator met een 
beroep op art. 1377 aan te tasten. Het aldus gegeven oordeel berust op de gedachte dat de 
curator de voormelde bevoegdheden uitoefent voor de gezamenlijke schuldeisers en dat een 
doorkruising van die uitoefening door een individuele schuldeiser zou kunnen Ieiden tot 
gevolgen die niet voor aile schuldeisers gelijk zijn, dus tot doorbreking van de gelijkheid van 
schuldeisers van de gefailleerde. Anders is het evenwel wanneer de ontvanger in zijn hoedanig
heid van gerechtigde tot verhaal van goederen die niet tot een failliete boedel behoren - zoals 
in het onderhavige geval - met een beroep op art. 1377 een handeling van de eigenaar van 
die goederen met of jegens de curator in een faillissement aantast, op de grond dat door deze 
handeling hij, de Ontvanger, in de uitoefening van verhaal op die goederen wordt benadeeld. 
Alsdan is de gelijkheid van de schuldeisers in het faillissement niet in het geding en is er derhalve 
geen reden een beroep op art. 1377 op die grond uitgesloten te achten." 

De conclusie die uit de bier besproken jurisprudentie kan worden getrokken 
is dat de Hoge Raad door een restrictieve interpretatie van de strekking van 
art. 16 lid 3 Invorderingswet de betekenis van bet fiscaal bodemrecbt 
aanzienlijk beeft gereduceerd. Het bodemrecbt is een zeer omstreden insti
tuut. Voorstanders acbten dit recbt onmisbaar voor de verhaalspositie van 
de fiscus, de tegenstanders wijzen erop dat bet recbt een obstakel vormt voor 
kredietverlening en geen rekening boudt met belangen van derden. De 
tegenstanders van bet bodemrecbt Iijken een geducbte medestander erbij te 
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hebben gekregen. Bovenstaande uitspraak wordt in dit rechtspraakover
zicht tevens besproken door Jac. Hijma in het kader van de Pauliana (zie 
nr. 45). 

Afdeling 5 (J .F.M. Janssen) 

FIDUCIAIRE EIGENDOM VERSUS VERKOPERSPRIVILEGE 

24. HET VERKOPERSPRIVILEGE GAA T VERLOREN BIJ BEN OVERDRACHT TOT 

ZEKERHEID VAN ZAKEN ONDER DERDE 

H.R., 18 september 1987, N.J., 1988, 983 (Berg/DeBary), met noot van 
W.M. Kleijn 
Berg heeft in oktober 1982 aan Verhoeff 1400 balen grondnoten verkocht 
en geleverd welke grondnoten lagen opgeslagen bij Verbero. Verhoeff is op 
1 februari 1983 gefailleerd. 398 van bedoelde 1400 balen zijn onbetaald 
gebleven en bij Verbero blijven liggen. Ingevolge een overeenkomst tussen 
Bary en Verhoeff d.d. 3 april1978 heeft Verhoeff deze 398 balen aan De 
Bary bij voorbaat tot zekerheid in eigendom overgedragen. Bij brief/telex
wisseling van 13 en 14 januari 1983 heeft De Bary, daartoe bij voorbaat 
gemachtigd door Verhoeff, de zekerheidsoverdracht aan Verbero medege
deeld en heeft Verbero geantwoord dat zij de balen ter beschikking van De 
Bary zou houden. Kan nu Berg op grond van art. 1190 BW (oud) zijn 
verkopersprivilege tegenwerpen aan DeBary. 
Gerekend naar de toestand van v66r 13 januari 1983 zou het antwoord niet 
twijfelachtig zijn. De casus zou identiek zijn aan die van H.R., 6 maart 
1970, N.J.,1970, 433 (Van Wessem/Traffic), waarin de Hoge Raad een 
relativering van de geldigheid van de eigendomsoverdracht aannam wan
neer ten titel van zekerheid de levering constituto possessorio had plaats 
gevonden. In geval van deze combinatie diende de eigendomsoverdracht te 
wijken met name voor het privilege van de verkoper. Ik volsta met te 
verwijzen naar het vorige rechtspraakoverzicht (E.B. Berenschot), T.P.R., 
1987, blz. 701. 
Het bezit is door DeBary verkregen door middel van constitutum possesso
rium en wel in oktober 1982 als gevolg van de overeenkomst van apri11978 
uit hoof de waarvan Verhoeff zich verplichtte voor DeBary te gaan houden. 
Verhoeff oefende zijn houderschap uit viaVerbero. Er was dus sprake van 
een c.p. levering van goederen die zich onder een derde bevonden. Het 
bijzondere van de zaak Berg/DeBary is dat door en sinds de brief!telexwis
seling van januari 1983 DeBary tevens- via Verbero- de feitelijke macht 
had, immers Verbero had De Bary laten weten voortaan slechts diens 
instructies te zullen opvolgen. De titel van Verbero's houderschap is gewij
zigd. In plaats van houder te zijn voor Verhoeff werd Verbero houder voor 
De Bary. Deze verandering van titel is perfect nu zij geschiedde met 
instemming van de oorspronkelijk rechthebbende, zie art. 3:112 BW. Van 
belang is tevens dat deze interversie plaatsvond v66r het faillissement van 
Verhoeff. 
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Met het gegeven dat De Bary feitelijke macht over de noten had gekregen 
in januari 1983 leek een geslaagd beroep van Berg op het arrest Van 
Wessem/Traffic verkeken. Inderdaad besliste de Hoge Raad dat de fiduciai
re eigendom van De Bary prevaleerde boven bet privilege van de verkoper. 
Overwogen wordt: 

, Weliswaar beeft een eigendomsoverdracbt van roerende licbamelijke zaken, uitsluitend tot 
bet verscbaffen van zekerbeid en zonder feitelijke overgave van de zaken, niet volledig dezelfde 
recbtsgevolgen als een normale eigendomsoverdracbt en kan er met name aanleiding zijn de 
zekerbeidsoverdracbt buiten bescbouwing te Iaten voor zover zulks nodig is voor de erkenning 
van recbten waarop door derden - zoals een verkoper van roerende Iicbamelijke zaken -
aanspraak wordt gemaakt met betrekking tot bepaalde onder die overdracbt vallende zaken. 

Maar te dezen is er na de brief/telexwisseling van 13/14 januari 1983 geen sprake meer van 
bet verscbaffen van zekerbeid zonder feitelijke overgave in evenbedoelde zin, nu naar 's Hofs 
( ... ) vaststelling Verbero toen met instemming van Verboeff de zaken voor DeBary in plaats 
van voor Verboeff is gaan bouden. Er bestaat geen aanleiding in zulk een situatie de overdracbt 
tot zekerbeid ten beboeve van de verkoper buiten bescbouwing te Iaten." 

De Hoge Raad bescbikte over een ijzersterk tweede argument, genoemd 
door Advocaat-Generaal Hartkamp in diens conclusie v66r dit arrest: 

,Hierbij valt in bet bijzonder te bedenken dat een kredietverlener als De Bary en een koper 
als Verboeff ook een pandrecbt zouden kunnen vestigen in dier voege dat de zaken overeen
komstig art. 1198 lid I worden gebracbt onder de macbt van een derde als Verbero. Niet valt 
in te zien waarom een dergelijk pandrecbt- ingevolge art. 1180 lid 2- wei, maar een op 
overeenkomstige wijze tot stand gebracbte zekerbeidsoverdracbt niet hoven bet voorrecbt van 
de verkoper zou gaan." 

Als argument ten ·gunste van een relativering van de geldigheid van een 
fiduciaire overdracbt door middel van constitutum possessorium noemt het 
arrest Van W essem/Traffic dat de overdracbt zicb uitsluitend tussen de 
daarbij betrokken partijen afspeelt en niet waarneembaar is voor derden. 
Dit is bier niet het geval volgens de Hoge Raad: 

, Van dit laatste nocb (lees: tocb) is in gevallen als bet onderbavige geen sprake: wordt van 
een zaak waarvan een derde bouder is, bet bezit overgedragen door een tweezijdige verklaring 
-met welk geval bet onderbavige, waarin Verbero voor DeBary in plaats van voor Verboeff 
is gaan bouden, op een lijn moet worden gesteld -,dan is de overdracbt niet voor de verkoper 
onkenbaar en oncontroleerbaar op grond dat zij zicb uitsluitend afspeelt tussen de betrokken 
partijen; dan is daarbij immers een derde betrokken die in plaats van voor de vervreemder 
voor de verkrijger gaat bouden en dat desgevraagd aan de verkoper zal doen weten." 

Dit laatste argument van de Hoge Raad is, evenals de andere, terug te vinden 
in de conclusie van Advocaat-Generaal Hartkamp. Mijns inziens is diens 
argumentatie echter veel dwingender. Hij trekt een parallel met de levering 
longa manu en merkt vervolgens op: 

,M.i. dient deze overdracbtsvorm niet aan de regel van bet Traffic-arrest te worden onderwor
pen. Weliswaar kan men zeggen dat ook bij de levering longa manu geen ,feitelijke overgave" 
plaatsvindt, zodat die levering inzoverre evenmin ,waarneembaar" voor derden, i.e. de 
verkoper of andere scbuldeisers, is als een levering c.p. Maar waar bet m.i. op aankomt is 
niet of een levering voor derden in feitelijke zin, waarneembaar" is (trouwens, een derde kan 
ook een feitelijke overgave veelal niet waarnemen), maar dat er bij een c.p. levering niets 
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verandert in dejeitelijke macht van de vervreemder over de zaak, zodat derden enerzijds veelal 
niet verdacht zullen zijn op een levering, en bovendien zo dit al anders is, niet buiten de 
vervreemder om kunnen verifieren of een levering heeft plaatsgehad." 

Ditzelfde argument wordt in M. v .A. I, Parlementaire geschiedenis van het 
Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3 Invoeringswet, Deventer, biz. 1261 e.v. 
gegeven ter verklaring van het feit dat een houder niet c.p., maar wellonga 
manu bezit kan verschaffen aan een ander, een opvatting die inmiddels is 
overgenomen door H.R., 1 mei 1987, N.J., 1988, 852 (I.B.M./L.P.N.) met 
noot van W .M. Kleijn, elders in dit rechtspraakoverzicht besproken. De 
levering c.p. stelt de houder/vervreemder in staat dub bel spel te spelen door 
zowel jegens de rechthebbende als jegens de verkrijger te verklaren voor 
deze te houden. Bij een levering longa manu door een houder is dit 
uitgesloten: wanneer A zijn houderschap uitoefent via B en B opdraagt 
voortaan te gaan houden voor C, wordt de band A-B geslaakt. B heeft nog 
slechts de instructies van C op te volgen. 

Evenals met het zojuist genoemde arrest I.B.M./L.P.N. heeft annotator 
Kleijn moeite met de uitspraak Berg/De Bary. Theoretisch acht hij de 
uitspraak goed gefundeerd, maar hij vraagt zich af of deze mime werking 
van de levering via een houder wel past in ons maatschappelijk stelsel. Hij 
noemt twee bezwaren. Ten eerste moet de verkoper of een andere derde met 
een ouder recht wei zeer inquisitoir te werk gaan wil hij merken dat zijn 
oorspronkelijke wederpartij via diens houder de zaak overdoet, maar zelfs 
als deze derde regelmatig informeert bij de houder en deze geeft onjuiste 
inlichtingen, dan nog blijft de levering haar kracht behouden, omdat men 
zijns inziens de rechtskracht van de levering bezwaarlijk afhankelijk kan 
stellen van de juistheid van de inlichtingen van de houder. 

Ten tweede opent deze jurisprudentie de mogelijkheid om datgene wat geen 
effect heeft bij een levering c.p. op eenvoudige wijze wei effect te geven 
jegens een derde met een ouder recht door de zaak onder te brengen bij een 
houder en deze te gebruiken als ,postiljon de tradition". 

25. HET VERKOPERSPRIVILEGE GAAT NIET VERLOREN WANNEER DE FIDU

CIAIRE EIGENAAR TIJDENS HET FAILLISSEMENT DE FEITELIJKE MACHT 

VERWERFT OVER DE GOEDEREN 

H.R., 18 december 1987, N.J., 1988, 340 (O.A.R./A.B.N.), met noot van 
W.C.L. van der Grinten 

De casus is nagenoeg identiek aan die van Berg/De Bary. Het verschil is 
dat de fiduciair eigenaar thans eerst na het faillissement de feitelijke macht 
verwerft. 

O.A.R. heeft in de loop van 1982 brilmonturen verkocht en geleverd aan 
Bob Conijn Optiek B.V. - hierna te noemen Optiek- volgens facturen 
van 21 mei en 2 juni 1982. Deze monturen zijn onbetaald gebleven. Optiek 
is op 17 juni 1982 in staat van faillissement verklaard. Voor haar faillisse
ment heeft Optiek haar voorraden - waaronder de brilmonturen - zonder 
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feitelijke overgave in fiduciaire eigendom overgedragen aan A.B.N. Daags 
na het faillissement heeft A.B.N. haar bewaargeving van de fiduciair 
overgedragen goederen opgezegd en deze weggehaald en elders opgeslagen. 
In opdracht van A.B.N. heeft de curator deze zaken verkocht en de 
koopprijs minus een provisie van lOo/o overgedragen aan A.B.N. Het 
faillissement van Optiek is wegens de toestand van de boedel opgeheven. 
O.A.R. heeft met een beroep op haar verkopersprivilege A.B.N. gesom
meerd de opbrengst van de monturen tot het beloop van haar vordering aan 
O.A.R. afte staan. A.B.N. weigert. Centrale vraag is ofhet verkopersprivi
lege voor O.A.R. verloren is gegaan. Het Hof antwoordt ontkennend, de 
Hoge Raad bevestigend. De uitspraak is echter voor O.A.R. een anticlimax: 
cassatie volgt niet! De eveneens in cassatie aan de orde gestelde kwestie of 
A.B.N. een onrechtmatige daad heeft gepleegd jegens O.A.R. blijft hier 
onbesproken. 
Art. 1190 BW (oud) kent de verkoper slechts een voorrecht toe op de 
koopprijs van de goederen, ,indien zij zich nog in handen van den schulde
naar bevinden''. Overwogen wordt: 

,Weliswaar moet worden aangenomen dat goederen waarop het voorrecht van art. 1185 
aanhef en onder 3° rust, zich niet meer ,in handen van de koper" bevinden in de zin van art. 
1190 indien een derde, aan wie die goederen aanvankelijk uitsluitend tot het verschaffen van 
zekerheid en zonder feitelijke overgave in eigendom waren overgedragen, die goederen tot zic]l 
neemt en verkoopt. Maar op die regel moet een uitzondering worden gemaakt voor het.geval 
het gaat om goederen die zich nog in handen van de koper bevonden ten tijde dat deze in staat 
van faillissement werd verklaard en waarvan de overgang in de feitelijke macht van de 
zekerheidseigenaar plaatsvond tijdens dat faillissement. 

Met het beginsel van faillissementsrecht dat door intrede van het faillissement de rechtspositie 
van aile betrokkenen onveranderlijk wordt, strookt niet om aan te nemen dat een der 
schuldeisers door handelingen tijdens het bestaan van het faillissement verricht, zijn positie 
zou kunnen versterken ten nadele van een of meer andere schuldeisers, en dit wordt niet anders 
indien die handelingen zijn verricht in overleg en met goedvinden van de curator." 

Vervolgens stelt de Hoge Raad dat de verkoop van de fiduciaire goederen 
door de curator in opdracht van de zekerheidseigenaar moet worden be
schouwd als een uitoefening door de fiduciaire eigenaar van zijn rechten 
alsof er geen faillissement ware. Hieraan knoopt het college de conclusie 
vast dat de opbrengst van de desbetreffende verkoop moet worden aange
merkt als de koopprijs van die goederen in de zin van art. 1190 BW (oud). 
Toch vindt geen cassatie plaats, omdat volgens de Hoge Raad de wettelijke 
bepalingen betreffende executoriale verkoop en de verdeling van de execu
tieopbrengst - waarbij de Raad in het bijzonder verwijst naar de art. 480 
e.v. Rv en naar de desbetreffende bepalingen van de Faillissementswet
ertoe strekken ten behoeve van de daarbij betrokkenen te verzekeren dat 
een eenmaal tot stand gekomen verdeling niet naderhand kan worden 
aangetast doordat zich een schuldeiser met een hogere rang alsnog meldt, 
behoudens een eventuele aansprakelijkheid van de fiduciaire eigenaar uit 
onrechtmatige daad. 
Kennelijk wordt de verkoop van de tot zekerheid overgedragen zaken door 
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de Hoge Raad gelijk gesteld met een executie volgens Rechtsvordering en 
de afdracht van de koopsom door de curator aan de eigenaar tot zekerheid 
met de verdeling van de executieopbrengst. 

26. INLEIDING 

Afdeling 6 (W.O. Huijgen) 

RECHT VAN HYPOTHEEK 

Het recht betreffende hypotheek trof men in het oude BW aan in de 
artikelen 1208 tot en met 1268 en vindt men in het nieuwe Nederlandse BW 
geregeld in titel9, afdeling 4 van Boek 3, dat op 1 januari 1992 van kracht 
is geworden. In de periode van 1 januari 1987 tot en met 31 december 1987 
heeft de Hoge Raad enkele voor het hypotheekrecht uiterst belangwekkende 
arresten gewezen die ook onder het nieuwe wetboek hun betekenis zullen 
behouden. Daarom zullen zij in het navolgende, mede in de context van het 
nieuwe recht worden bezien. 

27. WIE KAN EEN BEROEP DOEN OP RET HUURBEDING? 

H.R., 3 februari 1989, N.J., 1990, 249 (Pirouette/Broekmeulen), met noot 
W.M. Kleijn 
Berendrecht is eigenaar van een bedrijfsterrein met opstallen waarop hij in 
april 1977 een hypotheek vestigt ten behoeve van de Cooperatieve Rabo
bank , ,Rotterdam-Capelle W A'', gevestigd te Rotterdam. Deze akte wordt 
ingeschreven in de openbare registers op 13 april 1977. In die akte is het 
zogenaamde huurbeding zoals geregeld in artikel1230 BW (oud) gemaakt, 
dat wil zeggen een beding waarbij het aan Berendrecht niet was toegestaan 
het onroerend goed te verhuren zonder toestemming van de Bank. Op 1 juni 
1983 heeft Berendrecht het pand echter verhuurd aan Pirouette B.V. zonder 
toestemming van de bank. Een jaar later wordt Berendrecht failliet ver
klaard. De bank is daarop overgegaan tot openbare verkoop van het 
onroerend goed krachtens haar recht van parate executie, zoals geregeld in 
artikel1223 BW (oud). In de veilingvoorwaarden beroept de bank zich op 
de nietigheid van de huurovereenkomst, maar gaat niet tot feitelijke ontrui
ming over. V ervolgens heeft de bank het pand op de veiling zelf ingekocht, 
maar de juridische levering blijft achterwege, zodat de bank geen eigenaar 
wordt. Dit laatste geschiedde waarschijnlijk om te voorkomen dat de bank 
60Jo overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn. 
Tenslotte wordt het pand door de bank doorverkocht en met medewerking 
van de curator geleverd aan Broekmeulen. In die leveringsakte wordt 
vermeld dat Broekmeulen het pand kan aanvaarden vrij van huur. Daarop 
eist Broekmeulen ontruiming door Pirouette B.V .. In cassatie spitst de 
problematiek zich toe op de vraag of de koper die niet zelf op de veiling 
heeft gekocht; maar van de veilingkoper die zelf geen eigenaar is geworden, 
een beroep kan doen op het gemaakte huurbeding. De Hoge Raad over
weegt dienaangaande: 
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,Het gaat in deze zaak om de toepassing van de bepaling van art. 1230 die de hypotheekhouder 
het recht geeft om een in een hypotheekakte opgenomen beding waarbij de hypotheekgever 
wordt beperkt in zijn bevoegdheid tot- onder meer - verhuur van het onroerend goed, met 
rechtsgevolg tegen de huurder in te roepen. Deze bepaling vormt een uitzondering op de 
algemene regel van art. 1612 die aan de huurder continuering van diens huurgenot waarborgt 
ook in geval van vervreemding van het onroerend goed, een uitzondering die slechts tot 
strekking heeft te voorkomen dat als gevolg van het bestaan van de waarde van het onroerend 
goed drukkende huurovereenkomsten de opbrengst bij verkoop niet voldoende is om verhaal 
te bieden voor hetgeen de hypotheekhouder heeft te vorderen (HR, 14 mei 1976, NJ, 1977, 
150). 

Deze strekking brengt, naar de HR in genoemd arrest heeft geoordeeld, mee dat, indien de 
hypotheekhouder in de veilingvoorwaarden in een daartoe geeigende vorm een beroep heeft 
gedaan op het onverbindend zijn van de met het huurbeding strijdige huurovereenkomst, dit 
ten gevolge heeft dat alsdan ook de eigenaar geworden veilingkoper de bevoegdheid krijgt om 
een beroep op dit onverbindend zijn te doen en ontruiming te vorderen. 

Er bestaat geen grand om aan een door de hypotheekhouder in de veilingvoorwaarden gedaan 
beroep als bovenbedoeld verdergaande gevolgen toe te kennen, zulks afgezien van het zich hier 
niet voordoende geval dat de hypotheekhouder, na zijn beroep op de onverbindendheid van 
de huurovereenkomst ook tot de huurder te hebben gericht, zelf, met het oog op zijn eventuele 
belang om het goed ter verkrijging van een hogere opbrengst leeg ter veiling te kunnen 
aanbieden, reeds v66r de veiling van deze ontruiming heeft verkregen. Met name is er- anders 
dan het hof heeft geoordeeld - geen reden om buiten dit laatste geval aan een zodanig beroep 
het gevolgte verbinden dat de huurovereenkomst is vervallen met rechtsgevolg ook tegen deren, 
noch om te aanvaarden dat de bovenomschreven bevoegdheid zou toekomen aan anderen dan 
de eigenaar geworden veilingkoper. Het door art. 1230 beschermde belang van de hypotheek
houder, waarvoor de belangen van de huurder moeten wijken, noopt niet tot het aanvaarden 
van dergelijke verdergaande, voor de huurder bezwarende gevolgen." 

Eigenlijk bouwt dit arrest voort op het arrest H.R., 14 mei 1976, N.J., 1977, 
150 (Albers/ Assmann), met noot van W.M. Kleijn. In dit door de Hoge 
Raad hier zeJf genoemde arrest was beslist dat niet allen de bank die een 
huurbeding maakt in de hypotheekakte een beroep kan do en op dat huurbe
ding jegens de huurder, maar ook de veilingkoper mits in de veilingvoor
waarden wordt vermeJd dat vrij van huur zal worden geleverd. De achter
grond van de wens om de koper in pJaats van de bank de huurovereenkomst 
te laten vernietigen en de ontruiming te laten bewerkstelligen, is in de eerste 
pJaats geJegen in het feit dat de bank zich liever niet geconfronteerd ziet met 
de kosten daarvan. In de tweede pJaats kan er nog een aanzienlijke periode 
verstrijken tussen het tijdstip van de veiling en het moment waarop de koper 
het pand feitelijk ter beschikking wiJ hebben. Indien de bank de huur zelf 
zou moeten vernietigen en de ontruiming bewerkstelligen zou dit v66r de 
veiling dienen te gebeuren, zodat het pand daarna in beginsel Ieeg zou staan 
met aile (kraak)risico's van dien. 

Voor banken is het bovendien aantrekkelijk om, zeker in tijden waarin de 
prijzen van het onroerend goed onder druk staan, panden zoals in het 
onderhavige geval zelf in te kopen en na verJoop van tijd door te verkopen 
aan een gegadigde. De vraag was nu of zo een koper van de zeJf niet eigenaar 
geworden veilingkoper ook het recht heeft om een beroep te doen op de 
nietigheid van de huurovereenkomst en de ontruiming van de huurder te 
bewerkstelligen. De Hoge Raad besliste negatief op deze vraag. Hij vond 
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dat de uitzondering op de regel dat in beginsel aileen de hypotheekhouder 
het recht heeft om zich op het door haar gemaakte huurbeding te beroepen, 
te weten: dat die mogelijkheid bestaat voor de veilingkoper onder de 
voorwaarden zoals vermeld in het genoemde arrest Albers/ Assmann eng 
gei:nterpreteerd moet worden. Daarom voegt de Hoge Raad daar thans aan 
toe dat het recht om zich op het huurbeding te beroepen slechts toekomt 
aan de eigenaar geworden veilingkoper en niet aan een koper van degene 
die op de veiling kocht ook al wordt rechtstreeks aan die koper van de 
veilingkoper geleverd. 

Het feit dat de regel uit het voormelde Albers/ Assmann arrest van 1976 eng 
gei:nterpreteerd wordt, is begrijpelijk in het Iicht van het nieuwe BW. 
Immers artikel 264 van Boek 3 (nieuw) dat een uitgebreide regeling van het 
huurbeding geeft is na een uitvoerige parlementaire discussie tot stand 
gekomen in een vorm die zeer ,huurdersvriendelijk" is. Aangezien voor het 
arrest van 1976 onzeker was of de veilingkoper eigenlijk wei een beroep 
toekwam op het huurbeding (zienootKieijn onder H.R., 14mei 1976, N.J., 
1977, 150), lag het thans in het Iicht van artikel264 van Boek 3 BW (nieuw) 
en de geschiedenis van haar totstandkoming niet voor de hand dat de Hoge 
Raad de in dat arrest gegeven subsidiaire regel dat ook de veilingkoper zich 
op het huurbeding kan beroepen indien de veilingvoorwaarden zulks aan 
die koper overlaten verder zou oprekken. Immers, het gevolg daarvan zou 
zijn dat de huurder lange tijd in onzekerheid zou verkeren of de huurover
eenkomst zou worden vernietigd en hij het desbetreffende pand zou moeten 
ontruimen of niet. Bovendien zou een andere opvatting niet passen bij de 
strekking van het huurbeding. Die is immers gelegen in het waarborgen dat 
de bank een zo hoog mogelijke opbrengst voor het verhypothekeerde goed 
kan krijgen, doordat zij vrij van huur kan veilen. De mogelijkheid daartoe 
blijft onder dit arrest gehandhaafd. De bank casu quo de veilingkoper zelf 
zal daartoe echter een beroep moeten doen op het huurbeding en de 
ontruiming bewerkstelligen. Laten zij na van deze mogelijkheid gebruik te 
maken, dan is daarmee het huurbeding naar haar doel en strekking uitge
werkt en is een beroep op het beding door een opvolgende- niet veilingko
per- niet meer mogelijk (zie over dit arrest ook: R.A. Dozy, W.P.N.R., 
1989, nr. 5928). 

28. W ANNEER MOET BEN HUUROVEREENKOMST ALS ANTERIEUR AAN HET 

RECHT VAN HYPOTHEEK WORDEN BESCHOUWD? 

H.R., 7 juni 1991, R.v.d.W., 1991, 150 (Gay Assocation/Engelen Gephura 
B.V.) 

Ter Borch B.V. heeft aan de commanditaire vennootschap Mercur C.V. 
verkocht en geleverd het pand Swalmenstraat 40 te Roermond. In de 
leveringsakte wordt onder meer vermeld: 

,Het verkochte onroerend goed is op heden niet verhuurd, verpacht of onder enige andere 
titel of zonder titel in gebruik aan derden afgestaan en is ter vrije beschikking van de koopster.'' 
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In casu vestigde de koper Mercur C.V. een recht van eerste hypotheek ten 
behoeve van de verkoper Ter Borch B. V. voor de onbetaalde kooppennin
gen. In die hypotheekakte was het huurbeding opgenomen, inhoudende dat 
het pand niet zonder schriftelijke toestemming van de hypotheekhouder 
mocht worden verhuurd. Zowel de Ieveringsakte als de hypotheekakte zijn 
op 12 september 1988 in de openbare registers ingeschreven. Eerder, te 
weten op 2 september 1988, was het pand echter met ingang van 1 september 
verhuurd door de koper Mercur C. V., die op dat moment nog geen eigenaar 
was, aan de Stichting Gay Assocation. Nadat het pand op 1 juni 1989 door 
de eerste hypotheekhouder op grond van haar recht van parate executie (art. 
1223 lid 2 BW (oud); art. 3:268 lid 1 BW (nieuw) is verkocht aan Engelen 
en Gephura B.V., zegt deze veilingkoper ontruiming aan aan de huurder. 

De huurder verzet zich tegen ontruiming op grond van het feit dat de 
huurovereenkomst was aangegaan op 2 september 1988 en mitsdien ante
rieur was aan de vestiging van de hypotheek die immers op 12 september 
1988 werd gevestigd. Derhalve zou in casu geen beroep kunnen worden 
gedaan op het huurbeding. Het merkwaardige in dit geval was gelegen in 
het feit dat de huurovereenkomst was gesloten door een niet-eigenaar v66r 
het moment dat hij (alsnog) eigenaar werd en tevens een hypotheek vestigde 
ten behoeve van de verkoper met daarin opgenomen het huurbeding. De 
vraag of de rechter onder deze omstandigheden de huur, die op zichzelf 
geldig was, als anterieur aan het recht van hypotheek moest aanmerken met 
aile gevolgen van dien beantwoordt de Hoge Raad aldus: 

,Het middel stelt aan de orde de vraag of een geval dat deze kenmerken vertoont, voor de 
toepassing van art. 1230 op een lijn moet worden gesteld met een huur die door de hypotheekge
ver zonder toestemming van de hypotheekhouder is aangegaan nil de inschrijving van het 
huurbeding in de openbare registers, hetgeen zou betekenen dat het beding met vrucht aan 
de huurder kan worden tegengeworpen, dan wei met een v66r die inschrijving tot stand 
gekomen huur, die derhalve niet door het beding wordt getroffen. 

3.6. In het Iicht van doel en strekking, als hiervoor gereleveerd, van het recht van hypotheek 
en van de plaats daarin van het huurbeding, noopt een afweging van de over en weer bij dit 
beding betrokken belangen tot beantwoording van die vraag in de eerstbedoelde zin. Tegen 
het belang aan de zijde van de hypotheekhouder bij bescherming tegen huurovereenkomsten 
als de onderhavige weegt het belang van de huurder te worden beschermd tegen een ontruiming 
in geval het tot executie door de hypotheekhouder komt, niet op. Daarbij dient het volgende 
in aanmerking te worden genomen." 

Voor haar beslissing geeft Nederlands hoogste rechtscollege vervolgens de 
volgende argumenten: 

,Enerzijds hebben de hypotheekhouder en de koper ter executie die zijn recht aan hem 
ontleent, een sprekende behoefte aan bescherming tegen - de waarde van het onderpand 
drukkende - huurovereenkomsten die door de hypotheekgever reeds waren gesloten voordat 
hij beschikkingsbevoegd was geworden en waarop de hypotheekhouder die het huurbeding 
maakte, in de regel niet bedacht behoefde te zijn. Deze bescherming is mede in het belang van 
allen die tegen een onderpand, bestaand in onverhuurd onroerend goed, krediet willen 
opnemen, omdat zonder een dergelijke bescherming het gevaar bestaat dat verstrekkers van 
hypothecair krediet niet bereid zullen blijken de waarde van het goed in onverhuurde staat 
onverkort tot uitgangspunt te nemen. 
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Anderzijds had de huurder zich door raadpleging van de openbare registers - van welke 
raadpleging art. 1230 BW uitgaat - kunnen onderzoeken of zijn verhuurder tevens eigenaar 
of beperkt zakelijk gerechtigde was, bij gebreke waarvan een huurder in beginsel met de 
mogelijkheid van ontruimingsvorderingen door derden rekening heeft te houden. Ook dan is 
de huurder bovendien niet geheel onbeschermd,nu hij in geval van ontruiming immers een 
vordering tot schadevergoeding wegens wanprestatie op de verhuurder zal hebben." 

Hoe over deze uitspraak te oordelen? Dat is reeds daarom een lastige vraag, 
omdat de onderhavige rechtsvraag - naar de Advocaat-Generaal in zijn 
conclusie voor het arrest opmerkt - nog niet eerder in Nederland in 
literatuur of rechtspraak aan de orde was geweest. In beginsel ben ik het 
eens met de hierboven weergegeven beslissing, maar ik plaats daar tach oak 
een kanttekening bij . 

W anneer men let op doel en strekking van het huurbeding, te weten dat de 
hypotheekhouder beschermd wordt tegen waardedrukkende huurovereen
komsten ten aanzien van het verbonden goed, is het zeer begrijpelijk dat 
een huurovereenkomst die reeds is gesloten door de toekomstige eigenaar 
van een onroerend goed geen werking dient te hebben ten opzichte van een 
hypotheekhouder, wiens zekerheidsrecht ontstond een ondeelbaar moment 
na de verkrijging van het onroerend goed door de verhuurder. Weliswaar 
is voor de geldigheid van de huurovereenkomst niet relevant of de verhuur
der rechthebbende is en daarmee beschikkingsbevoegd, maar eerst vanaf het 
moment dat die verhuurder beschikkingsbevoegd wordt, is hij in staat aan 
de huurder in beginsel onaantastbaar het huurgenot te verschaffen. Ik zeg 
met opzet in beginsel want artikel1612 BW brengt met zich mee dat (zelfs) 
koop geen huur breekt, maar op deze regel vormt de regeling van het 
huurbeding nu juist een uitzondering. Het feit dat de huurder in de open bare 
registers had kunnen zien dat de verhuurder in casu ten tijde van het sluiten 
van de huurovereenkomst geen rechthebbende ten aanzien van het te 
verhuren onroerend goed was en het feit dat een andersluidende beslissing 
de regeling van het huurbeding geheel illusoir zou maken, leiden tot instem
ming met de beslissing van de Hoge Raad. Hierbij verdient nog opmerking 
dat artikel 264 lid 4 van Boek 3 BW (nieuw) de positie van de huurder ten 
opzichte van de hypotheekhouder verder versterkt. Die regeling komt erop 
neer dat het huurbeding niet langer kan worden ingeroepen tegen de huurder 
voorzover het onroerend goed datgehuurd wordt ten tijde van het vestigen 
van de hypotheek reeds was verhuurd en een latere (nieuwe) huurovereen
komst niet op ongewone, voor de hypotheekhouder meer bezwarende 
voorwaarden heeft plaatsgevonden. Indien in dit arrest beslist was dat een 
huurovereenkomst die is aangegaan door een koper-niet eigenaar van 
ontoerend goed voor de verkrijging daarvan als anterieur aan de hypotheek 
moet worden beschouwd, zou het huurbeding een financier, voor het geval 
het tot een executie komt, in feite geen bescherming meer verlenen tegen 
waardedrukkende huurovereenkomsten. Immers de mogelijkheid zou be
staan dat ieder pand reeds voor haar verkrijging zou zijn verhuurd, hefgeen 
voor de hypotheekhouder in beginsel niet kenbaar is. Huur is immers niet 
een in de openbare registers inschrijfbaar feit (art. 3:17 BW (nieuw)), terwijl 
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meestal de huurder het pand pas feitelijk zal betrekken nadat de verhuurder 
rechthebbende is geworden. Gelet op artikel 3:264 lid 4, zouden dan oak 
latere huurders beschermd zijn tegen een beroep op het huurbeding bij 
executie. Het gevolg van een en ander zou ongetwijfeld zijn dat hypothecai
re financiers bij het verstrekken van Ieningen niet Ianger bereid zouden zijn 
in beginsel de leegwaarde van het te financieren onroerend goed als uit
gangspunt te nemen. 

Tach past bij het vorenstaande een kanttekening. In dit geval was het door 
Mercur C.V. nag in eigendom te verkrijgen pand reeds feitelijk door de 
huurder betrokken v66r de levering. De verkoper tevens de aanstaande 
hypotheekhouder kon mitsdien weten dat het pand reeds verhuurd was 
althans in gebruik afgestaan. In zijn arrest H.R., 2 juni 1989, N.J., 1990 
(Christenhusz/Brunsveld), heeft de hoge Raad beslist dat een hypotheek
houder in beginsel zelf dient te onderzoeken of een pand al of niet verhuurd 
is met het oog op de feitelijke staat waarin de veilingkoper het desbetreffen
de onroerend goed zal kunnen aanvaarden. Gezien die uitspraak is het 
merkwaardig dat in casu de hypotheekhouder-voormalig eigenaar die kon 
zien en weten dat de hypotheek zou worden gevestigd op een pand dat reeds 
door een derde was betrokken, beschermd wordt tegen het niet zelf verifii:i
ren van het feit of het pand reeds verhuurd was of niet ten koste van de 
huurder. 

29. RETENTIERECHT OP ONROEREND GOEDEN HYPOTHEEK 

H.R., 15 februari 1991, N.J., 1991,628 (Agema/W.U.H.), met noot W.M. 
Kleijn 

De aannemer Agema heeft in opdracht van A.S.I. en op grand die A.S.I. 
in erfpacht had, een gebouw geplaatst. A. S .I. had op het aan haar toebeho
rende erfpachtsrecht eenhypotheekrecht gevestigd ten behoevevan W.U.H. 
A.S.I. betaalde de door haar aan Agema verschuldigde aanneemsom niet 
volledig af. Voorts ging W.U.H. op een gegeven moment tot executie over. 
Daarop beriep de aannemer Agema zich op haar retentierecht op het 
onroerend goed (erfpachtsrecht) ter zake van de niet volledig betaalde 
aanneemsomdoor A.S.I. (zie art. 1652BW (oud)). W.U.H. was vanmening 
dat dit retentierecht de veilingkoper en degene die weer van de veilingkoper 
gekocht had, niet deerde. Agema beschouwde echter de executioriale ver
koop door W. U .H. als een inbreuk op haar retentierecht. Het gebouw was 
wegens voormelde achterstand in de betaling door A.S.I. nag steeds niet 
feitelijk opgeleverd. Agema had echter wei toegelaten dat A.S.I. het gebouw 
voor bedrijfsactiviteiten gebruikte, maar de (bouw)omheining rand het 
gebouw was blijven staan, alsmede het bard dat als bouwer Agema vermeld
de. Tenslotte had Agema de sleutels van de poort in de omheining die 
toegang gaf tot het gebouw behouden. 

In casu rezen de volgende rechtsvragen: 

a) is retentierecht op een onroerend goed mogelijk; en 
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b) indien men de eerste vraag bevestigend beantwoordt, welke feitelijke 
machtsuitoefening is dan nodig om zich met succes op het retentierecht te 
kunnen beroepen? 

c) is het mogelijk om een prijsgegeven retentierecht op onroerend goed later 
weer te herstellen? 
Tenslotte zal ik hieronder de- in het arrest niet meer aan de orde komende 
- vraag bespreken of een retentierecht op onroerend goed ook tegen 
derden, zoals een hypotheekhouder, kan worden ingeroepen. 

Wat betreft de eerste vraag geeft de Hoge Raad een duidelijke beslissing, 
waar hij overweegt: 

, Vooropgesteld moet worden dat retentierecht op onroerend goed mogelijk is, ook in een geval 
als het onderhavige waarin een aannemer het retentierecht op art. 1652 BW uitoefent jegens 
de erfpachter die tevens de aanbesteder is, ter zake van de grond en het door hem daarop 
gebouwde, zoals hij dat uit hoof de van de aannemingsovereenkomst onder zich heeft gekregen. 
Een zodanig retentierecht- dat niet kenbaar is uit de openbare registers, en derhalve een bron 
van onzekerheid kan opleveren voor derden die deze registers met het oog op de rechtstoestand 
van het onroerend goed hebben geraadpleegd - dient echter te worden beperkt tot het geval 
waarin de schuldeiser die het retentierecht uitoefent, op een ook voor derden voldoende 
duidelijke wijze de feitelijke macht over het goed uitoefent, zodat feitelijke afgifte, veelal 
ontruiming, nodig is om deze macht weer op de rechthebbende - hier: de erfpachter - te 
do en overgaan.'' 

Een retentierecht ten aanzien van onroerend goed is mitsdien mogelijk. 
Maar nu Agema heeft toegelaten dat A.S.I. het gebouw voor bedrijfsactivi
teiten kon gebruiken, is naar de Hoge Raad oordeelt, een situatie ontstaan 
die niet meer toelaat om aan te nemen dat ook voor derden genoegzaam 
duidelijk was dat de feitelijke macht over het onroerend goed bij Agema 
was gebleven. Daaraan doet niet af dat Agema in het bezit van de sleutels 
van de poort in de omheining die toegang gaf tot het gebouw was gebleven. 
Tenslotte moest de Hoge Raad de vraag beantwoorden of het gezien de 
hiervoor beschreven feiten door Agema prijsgegeven retentierecht door de 
aannemer kon worden hersteld door zulks overeen te komen met de aanbe
steder A.S.I. met werking tegenover W.U.H. Over die laatste vraag treft 
men in het arrest de volgende overweging aan: 

,Niet uitgesloten is dat een retentierecht op een onroerend goed blijft bestaan, indien de 
feitelijke macht voor een zo korte tijd wordt onderbroken en terstond weer hersteld, dat aan 
de hiervoor gestelde eis van voldoende duidelijkheid van de feitelijke situatie voor derden niet 
wezenlijk afbreuk wordt gedaan. 

Het hof heeft evenwel vastgesteld dat dit geval zich hier niet voordoet, nu de door Agema in 
dit verband ingeroepen overeenkomst met A.S.I. eerst in febr. 1987 en derhalve enige maanden 
na het tenietgaan van het retentierecht is gesloten, nog daargelaten dat ingevolge die overeen
komst het houderschap ook toen voorshands bij A.S.I. is gebleven. 

( ... ) De omstandigheid dat Agema het gebouw nimmer heeft ,opgeleverd" in de zin die 
daaraan bij aannemingsovereenkomsten pleegt te worden toegekend, is, zoals het hof terecht 
heeft geoordeeld, niet doorslaggevend voor de vraag of Agema het gebouw onder zich heeft 
gehouden." 

Het feit dat de Hoge Raad in 1991 de mogelijkheid van een retentierecht 
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op onroerend goed aanvaardt, wekt weinig verbazing. In de eerste plaats 
was er vrij veelliteratuur die dit standpunt reeds geruime tijd verdedigde. 
(Men zie daarvoor bijvoorbeeld J.H. Beekhuis in zijn noot onder H.R., 
1 mei 1964,N.J., 1965, 339(Echo-arrest)enAsser-Coehorst-DeLeede-Thun
nissen (1988), nr. 649. Maar bovendien kent bet nieuwe BW dat inmiddels 
op 1 januari 1992 van kracht is geworden expliciet de mogelijkheid van 
retentierecht op onroerende goederen bijvoorbeeld in artikel100 van Boek 
5. In gemeld artikel wordt aan de erfpachter een retentierecht op de in 
erfpacht uitgegeven zaak gegeven, totdat de bij bet einde van het erfpachts
recht door de erfverpachter aan hem verschuldigde vergoeding voor door 
hem of zijn rechtsvoorganger aangebrachte gebouwen, werken en beplan
tingen is voldaan (zie art. 5:99 BW (nieuw)). 
Nu de mogelijkheid van een retentierecht op onroerend goed bestaat, maar 
in casu dat retentierecht door de aannemer was prijsgegeven, behoefde de 
Hoge Raad zich niet meer over de vraag te buigen of bet retentierecht ook 
tegen een derde, zoals de W.U.H., kan worden ingeroepen. Naar mijn 
mening moet die vraag bevestigend worden beantwoord. Argumenten voor 
zo een bevestigende beantwoording kan men aan bet nieuwe BW· ontlenen. 
Immers artikel 3:291 (nieuw) bepaalt dat bet retentierecht ook kan worden 
ingeroepen tegen derden die een jonger (lid 1) of ouder (lid 2) recht op de 
zaak hebben. In casu was bet hypotheekrecht gevestigd in 1985 - zie ik 
goed - v66rdat de bouw was gestart en bouwtermijnen verschuldigd waren 
geworden door A.S.I. Ook in een dergelijk geval zou de retentor (Agema) 
zijn retentierecht kunnen inroepen tegen de derde met een ouder recht 
(W.U.H.), indien de vordering van de aannemer voortspruit uit een over
eenkomst die de schuldenaar (A.S.I.) bevoegd was met betrekking tot de 
zaak aan te gaari, Of de retentor geen reden had om aan de bevoegdheid 
van de schuldenaar te twijfelen (art. 3:291 lid 2 BW (nieuw)). Deze enigszins 
moeilijk geformuleerde wettelijke omschrijving van de voorwaarden waar
onder een retentor zijn retentierecht kan inroepen tegen een derde met een 
ouder recht, komt er in de praktijk op neer dat hij zijn retentierecht ook 
tegen oudere gerechtigden steeds zal kunnen inroepen, tenzij hij te kwader 
trouw is, hetgeen bier betekent dat hij moest weten dat de aanbesteder niet 
bevoegd was een aanneemcontract ten aanzien van bet onroerend goed te 
sluiten. In een geval als bet onderhavige is daarvan geen sprake, aangezien 
A.S.I. daartoe ongetwijfeld bevoegd zal zijn geweest en de hypotheek juist 
zal zijn gevestigd om (mede) de bouw te financieren. De hypotheekbank zal 
er bij zo een bouwhypotheek dan ook verstandig aan doen de (meestal 
periodiek) uit te betalen bouwtermijnen rechtstreeks uit te betalen aan de 
aannemer, opdat de bank - wanneer bij betaling door de aanbesteder de 
aanneemsom niet volledig zou worden voldaan - niet de wrange vrucht van 
een ook tegen haar met succes ingeroepen retentierecht smake. 
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HOOFDSTUK IV 

CONTRACTENRECHT 

Afdeling 1 (J .M. Smits) 

TOTSTANDKOMING EN PRECONTRACTUELE FASE 

30. lNLEIDING 

De laatste onder de vigueur van het BW van 1838 door de Hoge Raad 
gewezen arresten betreffende de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
niet zozeer grondleggend, als wel dat zij voortborduren op een reeds lang 
in de rechtspraak te signaleren ontwikkeling. Deze bijdrage bestaat hierin 
dat die ontwikkeling aan de hand van een aantal uitspraken van Nederlands 
hoogste rechtscollege wordt geschetst. Ik heb daarmee gekozen voor een 
benadering waarin de arresten slechts illustratiemateriaal vormen voor de 
weergave van het positieve recht. Alleen zo krijgt de Belgische lezer een goed 
overzicht van een nationaal recht dat, met de invoering van het zozeer door 
het Biirgerliches Gesetzbuch ge'inspireerde, maar nog steeds op de funda
menten van de Code Civil gebouwde, Nieuw BW, is te kenschetsen als 
gelegen op het breukvlak van Frans en Duits recht. 

Nadat in deze inleiding de problematiek is uiteengezet, worden aan de hand 
van drie arresten enkele problemen nader belicht. De behandeling is steeds 
aldus dat na een weergave van de casus de rechtsvraag wordt bezien tegen 
zijn dogmatische achtergrond. Vervolgens wordt bekeken in welk opzicht 
de Hoge Raad in het arrest voortbouwt op het bestaande systeem van 
verbintenissenrecht (zie in het algemeen over dit voortbouwen de bijdrage 
van Schoordijk aan de bundel De plaats van de Hoge Raad in het huidige 
staatsbestel, Zwolle, 1988, vooral blz. 24-33). 

Op de gemeenschappelijke grondslag van art. 1108 Code Napoleon hadden 
Belgie en Nederland in het nu definitief met de invoering van het Nieuw BW 
voorbije tijdperk een althans tekstueel vrijwel gelijke bepaling ten aanzien 
van de totstandkoming van de overeenkomst. Althans tekstueel, want de 
inhoudelijke uitwerking van art. 1108 BW is anders dan de uitleg die 
rechtspraak en literatuur aan het Nederlandse art. 1356 BW (oud) gegeven 
hebben. Wordt in beide landen de eis van de toestemming als de belangrijk
ste gezien, en wordt ook de wijze van totstandkoming in beide landen in 
het schema van aanbod en aanvaarding gezet (voor Nederland is deze 
technische materie nu vastgelegd in de artt. 6:217-225 BW (nieuw); vgl. voor 
Belgie bijv. Robert Vandeputte, De overeenkomst, Brussel, blz. 46 e.v.}, 
de invulling van vooral dat toestemmingsbegrip verschilt aanzienlijk. In 
Belgie wordt de contractuele gebondenheid nog steeds in belangrijke mate 
op de wil van de handelende partijen gebaseerd (zie bijv. I. Verougstraete, 
Wilen vertrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten, T.P.R., 
1990, blz. 1163 e.v.). Weliswaar is met het bekende arrest van het Hof van 
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Cassatie van 20 juni 1988 een aansprakelijkheid op grond van gerechtvaar
digd vertrouwen in vertegenwoordigingsverhoudingen aanvaard, maar als 
ik wei zie wordt een heel algemene betekenis hier door de meeste auteurs 
niet aan gegeven (vergelijk bijv. Denis Philippe in De overeenkomst van
daag en morgen; XVIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Gent 1989-
1990, Antwerpen 1990, biz. 557). 

In Nederland is inmiddels de dubbele grondslag van de contractuele gebon
denheid neergelegd in art. 3:33 jo. 35 BW (nieuw), hiermee codificerend wat 
allange tijd door rechtspraak en doctrine was aanvaard, namelijk dat bij 
ontbreken van overeenstemmende willen, toch een rechtshandeling kan 
bestaan indien maar gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij op een 
wil bestaat. Niet vereist voor contractuele gebondenheid bij ontbreken van 
een wil is dus, zoals in Belgie wei werd verdedigd v66r 1988, een fout, 
verwijtbaar gedrag, van degene die de schijn opwekte. 

Het zou te ver voeren de Belgische lezer te vermoeien met beschouwingen 
over de merites van de Nederlandse dubbele grondslag (voor een algemeen 
overzicht van deze problematiek mag ik wei verwijzen naar de dissertatie 
van Jac. Hijma, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, 
Leiden, 1988, hoofdstuk 2). 

Naast de totstandkoming in enge zin wordt ingegaan op de aansprakelijk
heid in het geval van afbreken van onderhandelingen. In zekere zin kan dit 
Ieerstuk gelden als de ultieme graadmeter ter beantwoording van de vraag 
in hoeverre het bestaande privaatrechtelijke regelsysteem ons nog houvast 
biedt bij de beoordeling van vermogensrechtelijke claims. In het Nederland
se rechtssysteem is er een geleidelijke overgang: totstandkoming van de 
rechtshandeling en de aansprakelijkheid in de precontractuele fase zijn niet 
te scheiden, aileen daarom al niet omdat beide door de rechtspraak in de 
vertrouwenssleutel worden geplaatst. Deze ontwikkeling van vervaging 
verplicht ons wei om de nieuwe in de rechtsvinding relevante elementen te 
vinden. 

31. BEN DISCREPANTIE VAN WILEN VERKLARING: ,DAT IS GOED MENEER, 

STOPPEN'' 

H.R., 15 april 1988, N.J., 1988, 951 (Ben Amran), met noot P.A. Stein 

Dankbaar object voor het achterhalen van hoe wordt omgegaan met geval
len van discrepantie tussen wil en verklaring is altijd de eenzijdige ontslagna
me door een werknemer. De uitkomst grijpt hier nu eenmaal diep in in het 
persoonlijke Ieven van de declarant. Ik zou hier aan de orde willen stellen 
een geval dat in Nederland bekend is geworden als de zaak Ben Amran. 

Zoals wei vaker bij ontslagzaken vergt de weergave van de feiten niet al te 
veel ruimte. Mohammed Ben Amran is sinds 1981 als schoonmaker in dienst 
van Silversteyn. In januari 1984 verschijnt hij twee weekenden lang niet op 
zijn werk. Op het matje geroepen door bedrijfsleider Koning laat hij weten 
niet tevreden te zijn met het feit dat hij zeven dagen per week (gedurende 
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drie uur) moet werl<:en. Koning biedt B~n Amran daarop ander werk aan, 
wat deze echter weigert. De bedrijfsleider zegt geen andere oplossing te 
weten dan dat Amran dan maar stopt met het werk. Volgens Silversteyn 
heeft Ben Amran, nadat de woorden van Koning door een tolk voor hem 
vertaald waren, daarop geantwoord: ,Dat is goed meneer, stoppen". Des 
avonds is Ben Amran niet op het werk verschenen. Wanneer Ben Amran 
Silversteyn aanspreekt tot doorbetaling van het loon, hiertoe stellende dat 
het ontslag nietig is, omdat niet hij ontslag heeft genomen, maar omdat hij 
ontslagen is en wel zonder de vereiste ontslagvergunning (in Nederland 
vereist op grond van art. 6 B. B.A.), stelt de werkgever zich op het standpunt 
dat Ben Amran wel degelijk zelf is opgestapt en dat dus wilsovereenstem
ming ten aanzien van de beeindiging van de overeenkomst bestond. Een 
vergunning is dan niet nodig. 

De Hoge Raad, geroepen om deze zaak te beslissen, kon steunen op een 
uitgebreide jurisprudentie omtrent de vraag wanneer de werkgever mag 
aannemen dat de werknemer vrijwillig ontslag neemt. In een lange reeks van 
uitspraken, die zijn voorlopig hoogtepunt vond in H.R., 12 september 1986, 
N.J., 1987,267 (Westhoff/Spronsen), met noot P.A. Stein, (over dit arrest 
en de daaraan voorafgaande ontwikkeling W.J.G. Oosterveen in het vorige 
T.P.R.-rechtspraakoverzicht, 1987, blz. 715 e.v., toonde de Hoge Raadzich 
voorstander van een benadering die in het spel van de vier grootheden 
wil,vertrouwen,verklaring en nadeel de op een rechtsgevolg gerichte wil op 
het eerste plan zette. Bij discrepantie van wil en verklaring moet dan worden 
bekeken of gerechtvaardigd vertrouwen bij de wederpartij aanwezig is. Ik 
meen dit systeem geen geweld aan te doen wanneer ik zeg dat het dus steeds 
aankomt op de vraag: mag de wederpartij er van uitgaan dat de verklaring 
gewild is, ja dan nee? De vraag zo stellen benadrukt dat enerzijds de wil 
de achterliggende grondslag blijft, maar dat anderzijds de verklaring er ligt 
en dat men zich af moet vragen of de wederpartij te goeder trouw mag 
aannemen dat die verklaring de bedoeling van de declarant juist weergeeft. 

Binnen dit stramien, dat niet verschilt van dat van het nieuwe BW (art. 3:33 
jo. 35), wordt dus een grote betekenis toegekend aan het vertrouwen dat 
de wederpartij in de verklaring van de declarant mag hebben. Nu is het 
Leitmotiv van vrijwel ieder onderzoek naar de bescherming van vertrouwen 
(zo men wil mag men er het woord ,gerechtvaardigd" aan toevoegen; het 
helpt niet veel) dat het gaat om een dermate vaag criterium dat nadere 
invulling nodig is. Aan de hand van de casus Ben Amran zal ik twee criteria 
behandelen die in de rechtspraak van de Hoge Raad bij die invulling een 
belangrijke rollijken te spelen (ik besteed in dit verband geen aandacht aan 
de zogenaamde toedoen-eis bij totstandkoming. Hierover en over het recen
te arrest H.R., 7 februari 1992, R.v.d.W., 1992, 46 vergelijke men mijn 
bijdrage aan Ars Aequi-Katern nr. 43, juni 1992). Het is mij te doen om 
het denken in onderzoeksplichten en om de, wat ik zou willen noemen, 
nadeelsafweging over en weer. 

In de eerste plaats speelt bij het oordeel of gerechtvaardigd vertrouwd is 
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door de wederpartij een beiangrijke roi of deze gehouden was te onderzoe
ken of de verkiaring van de declarant wei overeenstemde met zijn bedoeiing. 
Toen de Hoge Raad in 1957 met het arrest Baris/Riezenkamp (H.R., 
15 november 1957, N.J., 1958, 67, met noot L.E.H. Rutten) in wezen het 
einde van het kiassieke contractsmodei inluidde door te overwegen dat 
contractspartijen er niet voldoende aan hadden aileen hun eigen beiangen 
na te streven, maar dat zij ook rekening moesten houden met de gerecht
vaardigde beiangen van de andere partij, en contractanten aid us veei 
nauwer op eikaar werden betrokken dan voordien gebruikelijk was, was de 
weg open voor de idee dat contracterende partijen mededelings- en onder
zoeksplichten jegens eikander in acht dienen te nemen willen zij de ander 
(en dus elkaar) gebonden zien aan de overeenkomst. Roever deze plichten 
reiken wordt uiteraard bepaald door de omstandigheden van het geval. 
Steeds moet het juiste midden worden gehouden: aan de ene kant gaat te 
ver het ,Ask me no questions, I'll tell you no lies", terwiji de andere kant 
van het spectrum wordt gevormd door de gedachte die zo treffend is 
uitgedrukt door uw grate VIaamse dichter Guido Gezelle in de versregei 
,Die 'tal voor waar houdt dat hij hoort, Werpt de wijsheid overboard". 

Duidelijk moet zijn dat dit soort plichten een grotere roi speelt naarmate 
de ongelijkheid van handeiende partijen grater is en de consequenties van 
gebondenheid dieper ingrijpen in de persoonlijke sfeer van de declarant. 
Dankbaar onderwerp is dus de eenzijdige ontsiagname door de weihaast per 
definitie sociaai zwakkere (buiteniandse) werknemer die, wanneer hij wordt 
gehouden aan zijn verkiaring, naast zijn baan oak het recht op een werk
Ioosheidsuitkering verspeelt. AI op 14 januari 1983, N.J., 1983, 457 
(Hazjiani/Van Woerden), met noot P.A. Stein, had de Hoge Raad geoor
deeid dat de werkgever zich er ,met redelijke zorgvuidigheid" van moet 
vergewissen of de werknemer heeft begrepen dat hij instemde met de 
beeindiging van de dienstbetrekking. De zonder veei twijfei bij de Beigische 
Iezer aanwezige reserve dat de vraag of de werknemer dit begreep tach wei 
in zeer hoge mate wordt bepaaid door de feitelijke omstandigheden van het 
gevai, kan niet onterecht worden genoemd. Ik had het desalniettemin tach 
wei denkbaar geacht dat een nadere uitwerking van de ,redelijke zorgvul
digheid" onder cassatiecontroie van de Hoge Raad had kunnen piaatsvin
den. Er was dan een netwerk van specifieke, voor verschillende gevalien, 
uitgewerkte regeis ontstaan. Met het arrest Ben Amran, en we keren nu 
terug naar die zaak, is definitief duidelijk geworden dat de Hoge Raad deze 
weg niet wii gaan. Ben Amran steide dat Silversteyn een onderzoekspiicht 
naar zijn werkelijke bedoeling had geschonden en dus niet zomaar mocht 
aannemen dat wat Amran zei oak was wat hij wilde. De Rechtbank (in 
arbeidszaken in Nederland meestai de hoogste feitelijke rechter) achtte het 
stand punt van Amran na de mededeling ,dat is goed meneer, stoppen" 
voor Silversteyn duidelijk en een onderzoeksplicht dus niet nodig. De wijze 
waarop het hiertegen gerichte cassatiemiddei wordt verworpen maakt veei 
duidelijk over wat de Hoge Raad zich nog ais taak stelt: 
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,De vraag in hoeverre op een werkgever een onderzoeksplicht rust ter zake van de werkelijke 
bedoeling van de mededelingen of gedragingen van de werknemer, waaruit hij een ontslagne
ming heeft menen te mogen afleiden, kan slechts worden beantwoord in het Iicht van de 
omstandigheden van het gegeven geval en is derhalve sterk verweven met de feiten. Het oordeel 
van de Rb. dat Silversteyn in de omstandigheden van dit geval direct na afloop van voormeld 
gesprek zonder nader onderzoek ervan mocht uitgaan dat Ben Amran ontslag nam, geeft niet 
blijk van een onjuiste rechtsopvatting( ... )". 

De na het arrest Westhoff/Spronsen (waarin een soortgelijke overweging 
voorkwam, zij het dat het daar ging om een Nederlandse werknemer) nog 
bestaande twijfel of de onderzoeksplicht bij ontslagname door buitenlandse 
werknemers niet eerder onder cassatiecontrole kan komen is nu verdwenen 
(vergelijk nog M.G. Rood in T.V.V.S., 1988, blz. 255). Overigens herhaalt 
de Hoge Raad in Ben Amran wel dat bij de vraag hoever de onderzoeks
plicht reikt een rol toekomt aan de vaardigheden van de werknemer: is hij 
in staat om de draagkracht van zijn verklaringen te overzien? Deze koppe
ling van onderzoeksplicht aan de vaardigheden van de werknemer is wel 
bestreden (onder andere door Nieuwenhuis in zijn noot bij West
hoff/Spronsen in Ars Aequi, 1987, blz. 99), maar ik vind haar zo gek nog 
niet. De werkgever mag nu eenmaal aannemen dat de verantwoordelijkheid 
van de ene werknemer groter is dan van de andere. Om een voorbeeld van 
Nieuwenhuis aan te halen: de hoogleraar sociaal recht moet in staat worden 
geacht beter zijn wil te kunnen bepalen dan de ongeschoolde arbeider. De 
werkgever mag dan ook verwachten dat de eerste de consequenties van zijn 
daden beter kan overzien dan laatstbedoelde persoon. De onderzoeksplicht 
is dan minder groot. Ik kom hier zo nog op terug. 
De tweede factor die ik in het kader van de totstandkoming van de 
rechtshandeling aan de orde zou willen stellen betreft het nadeel. Speelt nog 
een rol dat de vertrouwende wederpartij van de declarant, dus de fidens, 
iets heeft gedaan of heeft nagelaten waardoor hij bij het niet tot stand 
komen van de overeenkomst in een ongunstiger positie zou komen dan het 
geval was geweest wanneer niets verklaard was? Zo wordt de vraag traditio
nee! geformuleerd. Ben Amran stelde dat voor zijn werkgever geen nadeel 
zou ontstaan wanneer zijn gerechtvaardigd vertrouwen niet werd gehono
reerd en dat er dus geen rechtshandeling totstandgekomen was. Zo'n 
verweer was tot voor kort inderdaad relevant in het Nederlandse recht 
zolang het ging om andere rechtshandelingen dan overeenkomsten onder 
bezwarende titel (zoals dus ook een eenzijdige ontslagname). Naast gerecht
vaardigd vertrouwen werd daar als expliciete extra eis een nadeliger positie 
van de fidens geeist (zie hierover het meergenoemd overzicht van Ooster
veen, blz. 704 e.v. en blz. 715 e.v.). Het verweer van Amran dat de 
werkgever niets had gedaan op grond van het vertrouwen zodat hij bij 
niet-honorering ervan ook niet in een nadeliger positie zou komen, had in 
die periode een goede kans van slagen gehad. 
Maar de algemene policy van de Hoge raad om niet zozeer in eisen, als wel 
in topoi, gezichtspunten, te denken, heeft ook op dit terrein invloed gehad. 
Na Westhoff/Spronsen komt aan de nadeelseis niet langer zelfstandige 
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betekenis toe. Nadeel speelt volgens de Hoge Raad een rol als factor bij de 
beperkende werking van de goede trouw. De Hoge Raad formuleert het in 
Ben Amran zo: 

, ,In verb and met de ingrijpende gevolgen die een dergelijke eenzijdige ontslagneming voor een 
werknemer heeft, kunnen de eisen van de goede trouw meebrengen dat de werkgever, hoezeer 
hij de betreffende uitingen als een ontslagneming heeft opgevat en heeft mogen opvatten, de 
werknemer toch niet aan die ontslagneming mag houden indien hij niet in gerechtvaardigd 
vertrouwen op die uitingen iets heeft gedaan of nagelaten waardoor hij bij ongedaanmaking 
van het ontslag in een ongunstiger toestand zou zijn gekomen dan waarin hij zonder die 
ontslagneming zou hebben verkeerd". 

Dat gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, betekent nog niet dat ook een 
beroep op de totstandkoming mogelijk is. Hiermee heeft de Hoge Raad de 
weg van het nieuwe BW, waarin aan de nadeelseis ook geen doorslaggeven
de betekenis wordt toegekend (zie bijv. M.v.A. II, Parlementaire Geschie
denis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3, blz. 176) gevolgd en dat 
is geen verrassing. Wat is nu de achtergrond van deze ontwikkeling en, 
vooral, wat is de relatie met de onderzoeksplicht? 

Voor een goed begrip moet worden onderscheiden tussen enerzijds het voor 
de ene partij kenbare of voorzienbare nadeel dat zijn wederpartij lijdt bij 
niet-totstandkoming van de rechtshandeling. Dit speelt een rol bij de vraag 
naar de gerechtvaardigdheid van het vertrouwen en wei via de band van de 
onderzoeksplicht: deze is zwaarder naarmate voor de ene partij duidelijker 
moet zijn dat voor de wederpartij een grater nadeel ontstaat wanneer hij 
aan zijn verklaring wordt gehouden. Zo gezien is er een nauwe band tussen 
de beide hier aan de orde gestelde aspecten van de vertrouwensleer. Ander
zijds is er het nadeel dat wordt geleden doordat op grond van het vertrouwen 
is gehandeld. Wordt het beroep op art. 3:35 BW (nieuw) dan niet gehono
reerd, dan lijdt de werkgever schade doordat hij bijvoorbeeld in een geval 
als Ben Amran met twee werknemers komt te zitten. Men kan lezen in de 
bovenstaande overweging van de Hoge Raad (en Nieuwenhuis, a.w., doet 
dit ook) dat dit nadeel steeds via de beperkende werking van de goede trouw 
aan de orde kan komen: dat geen nadeel wordt geleden kan steeds aan een 
beroep op art. 3:35 in de weg staan. Mijns inziens ten onrechte. Het belang 
van de werknemer behoeft niet buiten de contractsvraag te worden gehou
den (zoals bij de beperkende werking in wezen gebeurt). Het gaat bij de 
vertrouwensleer steeds om een ,over en weer": wat mogen partijen over 
en weer van elkaar verwachten? Dit betekent dat dus ook betekenis toekomt 
aan wat de werkgever mag verwachten wanneer zijn werknemer zich uit. 
In het algemeen moet de werknemer er rekening mee houden dat als hij 
woorden gebruikt die door de wederpartij als ontslagneming kunnen wor
den opgevat, die wederpartij ook iemand anders in dienst neemt. Dat is een 
maatschappelijk normale gang van zaken. De werknemer is dan gebonden, 
ongeacht de vraag of de werkgever iets op grond van het vertrouwen heeft 
gedaan. Het gaat de werknemer niet aan of de werkgever gebruik maakt 
van de door zijn toedoen geschapen toestand. Mijns inziens is dit de 
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gedachte die bij de Hoge Raad heeft voorgezeten: of al dan niet nadeel 
wordt geleden moet voor de werknemer irrelevant zijn wanneer de werkge
ver zijn onderzoeksplicht is nagekomen. Een beroep op het aldus gerecht
vaardigd vertrouwen moet altijd kunnen worden gedaan. 

In deze visie wordt ook een ander probleem in een meer helder licht gesteld. 
In Westhoff/Spronsen overwoog de Hoge Raad dat ,in het bijzonder" 
plaats is voor beperkende werking indien de werknemer, toen hij zich uitte, 
niet in staat was zijn wil te bepalen omdat hij toen in een hevige gemoedsbe
weging verkeerde of handelde onder de invloed van een geestelijke stoornis. 
In het onderhavige arrest stelt de Hoge Raad dat het verweer van Ben 
Annan dat Silversteyn geen nadeel lijdt aileen aan de orde had kunnen 
komen wanneer Ben Amran had gesteld dat hij niet in staat was geweest 
zijn wil te bepalen ten tijde van zijn uiting. Hieruit is wel afgeleid dat de 
nadeelseis dus alleen nog in dat geval aan de orde kan komen. Dit zou 
ongewenst zijn (bijvoorbeeld Asser-Hartkamp, 4, II, Algemene leer der 
overeenkomsten, 1989, nr. 112). Mijns inziens moet een en ander worden 
gezien tegen de achtergrond van het bovenstaande. De gegeven argumenta
tie waarom aan de nadeelseis geen rol toekomt buiten de contractuele 
verhouding, dus als factor bij de beperkende werking, gaat niet op wanneer 
de werknemer de ,verantwoording" niet kan nemen omdat hij zijn wil niet 
bepalen kan. Is voor de werkgever niet duidelijk dat de werknemer over
spannen of geestelijk in de war is, (is dat wel zo, dan speelt dat een rol bij 
de gerechtvaardigdheid van het vertrouwen, niet bij de beperkende wer
king), maar kan de werknemer bewijzen dat dit wel zo was, dan is er alle 
reden om de werknemer niet gebonden te achten wanneer de werkgever geen 
nadeellijdt. En dit moet inderdaad via de dogmatisch zuiverder weg van 
de beperkende werking van de goede trouw. Een verbinding naar het 
contractuele ,over en weer" is dan niet meer mogelijk. 

Aldus is met Ben Amran duidelijk geworden dat onderzoeksplicht en over 
en weer kenbaar en voorzienbaar te lijden nadeel beide bij de vraag of een 
overeenkomst tot stand gekomen is moeten worden betrokken. Een plaats 
voor nadeel als factor bij de beperkende werking is er niet. Slechts wanneer 
de werknemer de verantwoording voor zijn uitingen niet nemen kan omdat 
hij niet bij machte is zijn wil te bepalen, en hij kan dit bewijzen, is er reden 
om het beroep van de werkgever op zijn (dan dus) gerechtvaardigd vertrou
wen niet te honoreren als hij geen nadeellijdt bij niet totstandkomen van 
de rechtshandeling. 

32. EEN VOORBEELD VAN DE EERSTE PRECONTRACTUELE FASE: 

V.S.H./SHELL 

H.R., 23 oktober 1987, N.J., 1988, 1017, met noot C.J.H. Brunner 

Tussen Vaessen/Schoemaker Holding (V.S.H.) en Shell wordt onderhan
deld over de overneming door Shell van een deel van de aandelenin V.S.K., 
een dochtermaatschappij van V .S.H. Volgens een op 11 juli 1977 door Shell 
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aan V.S.H. gestuurde telex is op 8 juli overeenstemming bereikt over 
overname van 60 o/o van de aandelen tegen betaling van f 6.600.000,-, 
,behoudens Shell board approval". De onderhandelingen worden hierop 
voortgezet, maar op 12 augustus door Shell afgebroken. Vervolgens heeft 
V.S.H. de aandelen verkocht aan Wavin. 

In deze procedure vordert V.S.H. schadevergoeding ten bedrage van meer 
dan drie miljoen gulden, zijnde het verschil tussen wat V.S.H. zou hebben 
gekregen wanneer de joint venture met Shell zou zijn geeffectueerd en wat 
het bedrijf nu van Wavin verkregen heeft, vergoeding van het positief 
belang derhalve. Van de twee aangevoerde grondslagen speelt in cassatie 
nog de tweede (de eerste hield in dat een overeenkomst al op 8 juli tot stand 
gekomen was, zodat Shell nu wanprestatie pleegt. Dit standpunt werd al in 
feitelijke instantie verlaten). Shell zou een onrechtmatige daad begaan door 
,in strijd met de goede trouw en de haar betamende maatschappelijke 
zorgvuldigheid" de onderhandelingen af te breken op een moment waarop 
V.S.H. meende en mocht menen dat overeenstemming bestond. Alvorens 
in te gaan op deze stelling is het dienstig iets algemeens te zeggen over 
aansprakelijkheid in de precontractuele fase. 

Met het al genoemde arrest Baris/Riezenkamp heeft de Hoge Raad het oude 
schot tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de fase die daaraan 
voorafgaat voor een goed deel doorbroken, zo al niet geheel neergehaald. 
Onderhandelende partijen staan tot elkaar in een bijzondere, door de goede 
trouw beheerste, rechtsverhouding waaraan, net als in het geval dat een 
,echte"overeenkomst bestaat, rechtsgevolgen kunnen worden verbonden. 
De fundamentele discussie over de consequenties van die uitspraak voor de 
grondslagen van de (pre-) contractuele aansprakelijkheid moet eigenlijk nog 
gevoerd worden. Dat, grof gezegd, als mogelijke ankerplaatsen voor pre
contractuele gebondenheid de overeenkomst, de onrechtmatige daad en de 
diffuse goede trouw worden aangevoerd (zie voor een kort overzicht van 
de merites van deze grondslagen v66r 1983 de bijdrage van B.J. Engelen 
aan het T.P.R.-rechtspraakoverzicht 1983, biz. 1238 e.v.), geldt ook voor 
Belgie (zie bijv. Ludo Cornelis in zijn ,report" over Belgie voor het XIIIth 
Congress of the International Academy of Comparative Law in 1990, (ed. 
E.H. Hondius}, Deventer, 1991, biz. 55 e.v.), maar dat het mijns inziens 
niet zozeer gaat om een , wie van de drie" als wei om de vraag wat de 
verhouding is tussen die drie, dat wordt nog onvoldoende ingezien. 

Nu is een meer praktisch aspect van de uitspraak Baris/Riezenkamp dat, 
met de goede trouw als grote vervager, niet Ianger een moment als het 
moment van gebondenheid wordt gezien maar dat verschillende momenten 
in het totstandkomingsproces elk hun eigen rechtsgevolgen hebben. Die 
gedachte heeft een wei zeer pregnante uitwerking gekregen in het ook in 
Belgie inmiddels beroemde, want veelvuldig aangehaalde, arrest Plas/Val
burg (H.R., 18 juni 1982, N.J., 1983, 723, met noot C.J.H. Brunner). 
Bekend verondersteld mag worden dat de Hoge Raad daar een aantal fasen 
van gebondenheid onderscheidde. Is er geen overeenkomst, dan kan toch 

476 



I r:- ~~=---_----- -

een gehoudenheid bestaan om gemaakte kosten en zelfs om gederfde winst 
te vergoeden, wanneer partijen ,over en weer mochten vertrouwen dat 
enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou resulteren". 
Het afbreken is dan in strijd met de goede trouw. Een stadium dat hieraan 
voorafgaat is dat waarin nog wei te goeder trouw afgebroken mag worden, 
maar niet zonder dat de door de wederpartij gemaakte kosten worden 
vergoed. 
V.S.H., uit op vergoeding van bet positieve belang, kon niet anders stellen 
dan dat het in de eerstbedoelde fase aangeland was. Het Hof had echter al 
vastgesteld dat partijen reeds v66r het afbreken de gedachte aan een joint 
venture hadden laten varen omdat V.S.H. onvoldoende kapitaal bezat voor 
de gewenste verhoging van het aandelenkapitaal. Hiermee was voor de 
Hoge Raad de weg vrij voor het oordeel of partijen dienen te vertrouwen 
op bet bestaan van zomaar een (in de woorden van Plas/Valburg ,eniger
lei") overeenkomst of om een meer specifieke. Het laatste is het geval: 

,Er kan in een situatie als de onderhavige slechts sprake zijn van schade ter zake van het feit 
dat tussen pp. een zekere overeenkomst niet is tot stand gekomen, indien aannemelijk is dat 
bij voortzetting van de onderhandelingen een dergelijke overeenkomst tot stand gekomen zou 
zijn" (curs. van mij, JMS). 

Dit is wei een belangrijke inperking. Het vertrouwen moet bestaan in een 
specifieke overeenkomst. Niet nodig is dat aile details zijn uitgewerkt, maar 
wei dat duidelijk is om wat voor soort overeenkomst het gaat (vergelijk de 
noot van Brunner in de N.J.). Ik vraag me overigens af of dit wei zo'n 
gelukkige eis is. Waarom zou geen bescherming mogelijk zijn wanneer ik 
erop vertrouw dat over de verplichtingen over en weer voldoende duidelijk
heid bestaat, aileen nog niet over de vorm waarin die worden gegoten? Ik 
kan het niet zien. Natuurlijk mag aileen rechtsgevolg worden toegekend aan 
een vertrouwen op een bepaald feit of een bepaalde toestand, maar die 
bepaaldheid hoeft mijns inziens niet in de overeenkomst te liggen. In casu 
was er geen gerechtvaardigd vertrouwen omdat over de verplichtingen al 
geen duidelijkheid bestond. 
Stuitte de vordering van V.S.H. dus af op de afwezigheid van voldoende 
bepaald vertrouwen, de Hoge Raad sanctioneerde ook de lezing van het Hof 
over de regel voor aansprakelijkheid, daarmee de Plas/Valburg-formule 
aanpassend. Een juiste maatstaf is volgens de Hoge Raad: 

,dat het Shell te allen tijde vrijstond de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond 
van het gerechtvaardigd vertrouwen van V.S.H. in het tot stand komen van de overeenkomst 
of in verband met de andere omstandigheden van het geval niet gerechtvaardigd- d.w.z. 
onaanvaardbaar - zou zijn". 

De formulering is rechtstreeks ontleend aan het ontwerp-artikel 6.5.2.8a 
NBW. Dit artikel is nooit ingevoerd omdat de wetgever de ontwikkelingen 
op precontractueel gebied aan de rechtspraak wilde overlaten, maar na het 
onderhavige arrest is de erin neergelegde regel, zeker na de herhaling in 
H.R., 31 mei 1991, R.v.d.W., 1991, 138 (Vogelaar/Skil), dus toch geldend 
recht geworden. Twee punten verdienen de aandacht. 
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In de eerste piaats dat het afbreken van onderhandelingen blijkbaar niet 
aileen ,onaanvaardbaar" kan zijn indien er gerechtvaardigd vertrouwen in 
de totstandkoming bestaat, maar dat er oak piaats kan zijn voor schadever
goeding wanneer de andere omstandigheden van het geval dit met zich 
brengen. Hiermee is meer ruimte gelaten aan de feitelijke rechter: het eerste 
geval zai zich immers niet zo gauw voordoen. Om welke ,andere omstan
digheden" het moet gaan is niet duidelijk. Gedacht kan worden aan de in 
Pias/Vaiburg genoemde fase waarin het afbreken siechts mag indien de 
door de wederpartij gemaakte kosten worden vergoed. Vertrouwen in de 
totstandkoming bestaat dan (nag) niet, maar schadevergoeding is wei 
redeiijk. M.A.M.C. van den Berg geeft in ,In het nu, Wat worden zal'' 
(Schoordijk-bundel), Deventer, 1991, biz. 15) een voorbeeid van een derge
lijk geval en wij zuilen straks nag een voorbeeld zien, waarbij ik kart in zal 
gaan op de vraag hoe die aansprakelijkheid dogmatisch moet worden 
ingekieed. 

In de tweede plaats moet iets gezegd worden over de ,over en weer"-eis. 
In de formulering van Plas/Valburg ging het erom dat partijen ,over en 
weer" mochten vertrouwen dat een contract tot stand zou komen. Dat 
wekte de indruk dat aileen wanneer beide partijen mochten vertrouwen dat 
de overeenkomst tot stand zou komen een verplichting tot schadevergoeding 
bestaat. Terecht had bijvoorbeeld Van Schiifgaarde in zijn noot in Ars 
Aequi, 1983, blz. 758 erop gewezen dat dit een vreemde eis is. Het zou 
moeten gaan om het vertrouwen van de wederpartij van degene die afbreekt; 
als beide partijen vertrouwen is er al een contract. De Hoge Raad spreekt 
nu nag slechts van het vertrouwen van V.S.H., hiermee impliciet te kennen 
gevend wat later bij gelegenheid van Vogeiaar/Skii, onder verwijzing naar 
V.S.H./Sheil, kon worden bevestigd, namelijk dat: 

, ,in het algemeen niet van belang is of be ide partijen mochten vertrouwen dat de overeenkomst 
tot stand zou komen maar slechts of daarop mocht worden vertrouwd door de wederpartij 
van degene die het tot stand komen van de overeenkomst verhindert". 

Dit lijkt mij juist. Ik geloof echter niet dat de Hoge Raad in Plas/Vaiburg 
iets anders beoogde te zeggen. Men kan de ,over en weer"-eis oak zo lezen 
dat deze inhoudt dat er over en weer op elkaar aansluitende mededelingen 
en gedragingen moeten zijn geweest, dat partijen elkaar verstonden over het 
doei van hun wederzijds contact. Er hoeft niet over en weer vertrouwen te 
zijn geweest, maar het vertrouwen dat de ene partij heeft in de totstandko
ming moet wei rusten op een ,over en weer" -basis, op bijvoorbeeid oak 
door hem gedane mededelingen aan de afbrekende wederpartij waaruit deze 
geen totstandkomingsvertrouwen kon scheppen, maar wel kon afleiden dat 
een overeenkomst werd beoogd. Mijns inziens is de Hoge Raad van deze 
eis oak niet teruggekomen. 

Dit is een mooi moment om een ander geval waarin onderhandelingen 
werden afgebroken ter hand te nemen. Het betreft een arrest waarin de 
tweede fase uit Plas/Vaiburg aan de orde komt. 
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33. BEN VOORBEELD VAN DE TWEEDE PRECONTRACTUELE FASE: HOF

MAN/VLISSINGEN 

H.R., 16 juni 1989, N.J., 1989, 804 

Hofman onderhandelt gedurende een jaar met de Gemeente Vlissingen over 
de aankoop door de Gemeente van Hofmans garagebedrijf, dit in het kader 
van de sanering van de binnenstad. De bedoeling is dat Hofman zal 
verhuizen naar een industrieterrein. Met het oog hierop wordt hem een 
bouwvergunning voor uitbreiding van het bedrijf geweigerd. Nadat tussen 
Hofman en een namens de Gemeente optredend adviesbureau overeenstem
ming is bereikt over de koopprijs ontstaan problemen. Het uitonderhande
len van de verdere voorwaarden van de koop kan geen plaats meer vinden 
wanneer het college van B&W in juni 1982 aan Hofman meedeelt dat het 
in verb and met de verslechterde financiele positie van de Gemeente de Raad 
niet zal voorstellen het pand te kopen. In drie instanties wordt de door 
Hofman ingestelde vordering tot schadevergoeding afgewezen. Hofman 
baseerde die vordering op een door de Gemeente begane onrechtmatige 
daad gelegen in het doorvoeren van een beleidswijziging zonder het aanbie
den of betalen van een adequate schadevergoeding. Het is belangrijk om 
dit te zien: Hofman beroept zich in deze procedure niet op een overeen
komst, waarschijnlijk omdat nimmer overeenstemming werd bereikt met 
een bestuursorgaan van de Gemeente. Om dezelfde reden was er onvoldoen
de grond voor een vordering op grond van gerechtvaardigd vertrouwen in 
de totstandkoming. De weg die Plas/Valburg de benadeelde partij dan nog 
biedt is, stellen dat afbreken misschien wel geoorloofd is, maar niet zonder 
de gemaakte kosten te vergoeden, de weg van de tweede fase dus. 

De vraag is dan wel hoe de dogmatische constructie in die tweede fase nu 
precies is (hierover vooral H.J. de Kluiver, W.P.N.R., 1987, nr. 5816, blz. 
77). Door Hofman werd gesteld dat het niet betalen van schadevergoeding 
bij op zichzelf rechtmatig afbreken een onrechtmatige daad oplevert. Dit 
doet denken aan de constructie van Nieuw BW-drieman Jan Drion, waarbij 
het niet betalen van schadevergoeding een handelen onrechtmatig maakt. 
Het Haagse Hof, oordelend over die onrechtmatigheidgrondslag, heeft hier 
moeite mee. Het stelt voorop dat een onrechtmatig handelen wel door het 
betalen of aanbieden van schadevergoeding zijn onrechtmatig karakter kan 
verliezen (indien dat handelen uit een oogpunt van algemeen belang gebo
den is), maar dat dit niet andersom geldt: een rechtmatig handelen waardoor 
iemand schade lijdt wordt niet onrechtmatig door het enkele feit dat geen 
schadevergoeding wordt aangeboden of betaald. Deze opvatting is duidelijk 
gei:nspireerd door H.R., 3 apri11987, N.J., 1987,703 (Van Gastel!Van den 
Heuvel), met noot W.C.L. van der Grinten, waarin al werd gezegd dat 
steeds onrechtmatigheid moet bestaan, wil een vordering tot schadevergoe
ding mogelijk zijn. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep, maar maakt 
duidelijk dat Prinzipienreiterei hier niet de oorzaak van is: de Gemeente is 
niet aansprakelij k , , daargelaten welke juridische grondslag Hofman precies 
voor ogen heeft gestaan". De feiten zijn dus gewoonweg niet voldoende. 
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Wanneer de aansprakelijkheid in de tweede fase niet op onrechtmatige daad 
geiegen in niet betaien van schadevergoeding kan worden gebaseerd, waar
op dan wei? Ik heber geen moeite mee om hier de goede trouw (naar het 
nieuw BW: de redeiijkheid en billijkheid) ais grondsiag te Iaten fungeren, 
mits de rechtsieer zich hier maar zorgen om maakt. Dit klinkt wat vreemd, 
misschien zeifs tegenstrijdig, maar ik bedoei er mee te zeggen dat in de 
ankerpiaats goede trouw steeds een redelijke geachte aansprakelijkheid kan 
worden gegrond wanneer men meent dat de feiten niet meer in het licht van 
een ai bestaande aansprakelijkheidsregel kunnen worden uitgeiegd. Dan 
krijgt de werkelijkheid en daarmee het geval de overhand boven de regel. 
Hier geidt het ius in causa positum in voile omvang. Maar dan is het aan 
de rechtsieer om die aansprakelijkheid in te passen in het bestaande regeisys
teem. Dat de rechtswetenschap zich die taak aantrekt vormt de enige 
waarborg dat niet wordt teruggevallen in het stadium waarin nog siechts de 
billijkheid de beslissing Iegitimeert. 

In het gevai hier aan de orde (hetzeifde geidt overigens voor de aansprake
Iijkheid in de eerste fase) zal dan aansiuiting moeten worden gezocht bij de 
contractueie sfeer, wat mijns inziens wil zeggen dat partijen op eikaar 
betrokken zijn, dus rekening moeten houden met eikaars gerechtvaardigde 
belangen. W eike beiangen dat zijn wordt bepaaid door de context waarin 
men zich bevindt. W anneer voor partijen wederzijds kenbaar is dat onder
handelingen gericht op contractssiuiting worden gevoerd, hebben zij een 
zorgvuidigheidsplicht die hager is dan die van willekeurige personen. Na
tuurlijk is dit een waarheid ais een koe, maar de uitwerking van deze 
gedachte moet toch eigenlijk nog piaats vinden. Het gaat er dan om de 
rechtvaardig geachte schadevergoedingsplichten te piaatsen tegen de achter
grond van de oude bronnen van verbintenis. Die gevallen waarin aan de 
feitelijke context rechtsgevoigen worden verbonden, worden dan in verb and 
gebracht met de gevallen die door uitleg onder een ai bestaande norm 
worden gebracht. Is dit niet de ,Aufgabe" die wij hebben, gesteld ais wij 
zijn tegenover een ontwikkeling die, met een variatie op Henri Sumner 
Maine, misschien wei kan worden gekenschetst ais ,from contract to 
context"? 

Afdeling 2 (A.G. Castermans en H.B. Krans) 

VOLMACHT 

34. EXCLUSIEVE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID 

H.R., 29 september 1989, N.J., 1990, 307, met noot D.W.F. Verkade 

Het nieuwe wetboek kent, anders dan het oude, een uitdrukkelijke regeiing 
van de voimacht. Het begrip is daarin omschreven als de bevoegdheid die 
een voimachtgever verieent aan een ander, de gevoimachtigde, om in zijn 
naam rechtshandelingen te verrichten, aidus art. 3:60 BW (nieuw). Niet 
geregeid is de bevoegdheid die de voimachtgever rest, indien hij een onher-
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roepelijke volmacht heeft verleend. Blijft de volmachtgever bevoegd de 
rechtshandeling waarop de volmacht ziet, z{M te verrichten? Hierover ging 
het onderhavige arrest, dat onder het nieuwe BW zijn gelding behoudt. 
Hans Bayens en Harry op de Laak, beeldend kunstenaars, zijn aangesloten 
bij de Stichting Beeldrecht. Deze stichting beheert de rechten die betrekking 
hebben op de reproduktie en tentoonstelling van hun werk, wat onder meer 
inhoudt de inning en uitbetaling van het opbrengsten die uit die rechten 
voortvloeien en het voeren van gerechtelijke procedures ter bescherming van 
die rechten. Bayens en Op de Laak hebben door zich aan te sluiten bij 
Beeldrecht deze stichting ,de exclusieve opdracht" afgegeven de hierboven 
gegeven bevoegdheden uit te oefenen , ,met uitsluiting van hemzelf''. 
Uitgeverij Van Spijk neemt in een uitgave werken op van de twee kunste
naars, zonder hen of Beeldrecht ter zake van de auteursrechten een vergoe
ding te betalen. Aangesproken door Beeldrecht verweert de uitgeverij zich 
met een beroep op toestemming van de kunstenaars en, in de woorden van 
de Rechtbank Roermond, ,met de stelling dat ,verschuldigdheid van 
rechten" niet met de kunstenaar(s) is overeengekomen en dat die kunste
naars daarvan zelfs nadrukkelijk hebben afgezien." 
De rechtbank wijst Van Spijks verweer van de hand. Aangezien Bayens en 
Op de Laak de behartiging van hun auteursrechtelijke belangen exclusief 
hadden opgedragen aan Beeldrecht, waren zij tot het geven van toestem
ming niet bevoegd. De uitgeverij was hiervan op de hoogte of had ervan 
kunnen weten, omdat zij als professioneel op de ,kunstuitgeversmarkt" 
opereert, waar de auteursrechtelijke belangenbehartiging meestal wordt 
overgelaten aan organisaties als Beeldrecht. Zij mocht zich onder deze 
omstandigheden niet verlaten op het enkele feit dat de kunstenaars geen 
prijs stelden op betaling van enige vergoeding zonder zich ervan te vergewis
sen of het hen wel vrij stond een dergelijke toezegging te doen. Zij is op 
grond hiervan wel degelijk auteursrechten verschuldigd en bovendien ver
plicht tot schadevergoeding wegens inbreuk op die rechten, zo oordeelt de 
rechtbank. 
Ret vonnis van de rechtbank past in de leer van Hijmans van den Bergh 
ten aanzien van de onherroepelijke volmacht (weergegeven in de onderdelen 
8 en 9 van zijn noot in N.J., 1960, 473): een onherroepelijke volmacht 
brengt mee dat de volmachtgever zichzelf niet meer kan binden en werkt 
ook tegen de derde, tenzij deze niet wist en ook niet behoefde te weten dat 
de volmacht onherroepelijk was. De uitgeverij bestrijdt deze opvatting in 
cassatie. 
Ret antwoord op de vraag of Bayens en Op de Laak ondanks de exclusieve 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van Beeldrecht voor zichzelf konden han
delen is niet afhankelijk van de wijze van vertegenwoordiging, onmiddellijk 
of middellijk, aldus de Hoge Raad: 

,In bet midden kan blijven of de rechtbank de door de Stichting ingeroepen ,exclusieve" 
bevoegdheid heeft opgevat als een onherroepelijke volmacht of- mede- als een , ,exclusieve'' 
bevoegdheid om als lasthebber in eigen naam de rechten van de kunstenaars uit te oefenen." 
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Voor beide vormen van vertegenwoordiging geldt dat de vertegenwoordi
gingsbevoegdheid geen privatieve werking heeft: 

,Een volmacht brengt, ook indien zij onherroepelijk is, niet mee dat de volmachtgever zijn 
betreffende bevoegdheid verliest. Voor zover bier van belang geldt hetzelfde voor een last om 
in eigen naam op te treden ter uitoefening van de rechten van de lastgever, tot wiens vermogen 
die rechten immers ook bij een zodanige last blijven behoren." 

Deze beslissing strookt met een eerder arrest inzake een onherroepelijke 
machtiging tot inning van vorderingen (H.R., 23 december 1955, N.J., 
1956, 54) en de opvatting van de schrijvers (Asser-Van der Grinten, II, 1, 
Vertegenwoordiging, nr. 70). In fiscale literatuur is echter wei eens het 
stand punt ingenomen dat volmachtverlening door een belanghebbende aan 
een belastingadviseur wei privatieve werking heeft, kennelijk ter bescher
ming van de belanghebbende. Indien de belanghebbende buiten zijn ge
machtigde om met de inspecteur handelt, bijvoorbeeld om een fiscaal 
compromis te sluiten, zou de wilsovereenstemming ontbreken (aldus M.A. 
Wisselink, W.F.R., 1990, biz. 1177). Zo'n bescherming schiet haar doel 
voorbij. Overigens gaat ook de toelichting op het nieuw BW ervan uit dat 
de volmacht- of lastgever zelf volledig bevoegd tot handelen blijft, ook als 
het om een onherroepelijke volmacht of last gaat (M.v.T., en M.v.A. II bij 
art. 3.6.1.2 N.B.W., Parlementaire Geschiedenis van het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek, Boek 3, Deventer, 1981, biz. 491, 492). 

Wat is dan wei de werking van met exclusiviteit verleende vertegenwoordi
gingsbevoegdheid? De Hoge Raad: een obligatoir beding als hier door de 
rechtbank is aangenomen bindt naar zijn aard in beginsel aileen degenen 
tussen wie dat beding is overeengekomen. Indien de kunstenaars buiten 
Beeldrecht om toestemming hebben gegeven, dan pleegden zij wanprestatie 
en zijn zij schadevergoeding aan Beeldrecht verschuldigd. 

In beginsel. W anneer zou het beding toch ook tegen de derde kunnen 
werken? Wessels wijst zich op de mogelijkheid dat de derde het beding in 
redelijkheid tegen zich moet laten gelden. De rechtvaardiging voor deze 
derdenwerking zou men kunnen zoeken in het systeem van collectieve 
incassering dat in de Auteurswet een grondslag vindt (bijvoorbeeld artikel 
30bAuteurswet), aldusB. Wessels, W.P.N.R., 1990, nr. 5981, biz. 723-724. 
Zie nader over derdenwerking in dit rechtspraakoverzicht de bijdrage van 
A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar (nr. 60). 

Onder omstandigheden kan het frustreren van de exclusieve werking een 
onrechtmatige daad van de derde jegens de vertegenwoordiger opleveren. 
Bij wijze van sanctie kan men dan wettig van het beding tegen die derden 
aannemen. Hierop wijzen ook H.C.F. Schoordijk, W.P.N.R., 1990, nr. 
5965, biz. 394 en Wessels in genoemd artikel. Het hierboven genoemde 
arrest uit 1955 biedt een goed voorbeeld. Kwast, failliet, sluit met zijn 
schuldeisers een liquidatie-akkoord, waarbij hij aan een vereffenaar de 
onherroepelijke volmacht geeft de uitstaande vorderingen te innen en tussen 
de schuldeisers te verdelen. Hierdoor wordt het faillissement beeindigd. 
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Kwast machtigt vervolgens in strijd met het akkoord een ander om een 
bepaalde vordering te innen. Dat kan hij, aldus de Hoge Raad, want hij 
is door de beeindiging van het faillissement weer volledig beschikkingsbe
voegd, terwijl het liquidatie-akkoord slechts obligatoire werking heeft. De 
Hoge Raad wijst vervolgens op de mogelijkheid 

,dat een derde, die bekend is met het bestaan van het liquidatie-akkoord of daarmede 
redelijkerwijs bekend kon zijn en die desondanks zijn medewerking verleent aan een handeling 
van den voormalige failliet, waardoor deze zijn verplichting uit het akkoord schendt en den 
schuldeisers aldus schade veroorzaakt, onder omstandigheden daarmede kan handelen in strijd 
met de zorgvuldigheid welke in het verkeer ten opzichte van een anders belangen betaamt en 
aldus jegens de schuldeisers uit onrechtmatige daad aansprakelijk kan worden," 

Deze vraag kwam in de zaak Beeldrecht/Van Spijk niet aan de orde. Het 
is evenwel denkbaar dat de uitgeverij rekening diende te houden met het 
bestaan van een exclusiviteitsbeding en het belang dat Beeldrecht bij zo'n 
beding had: het innen van een ,licentie-vergoeding" en wellicht ook de 
behartiging van auteursrechtelijke belangen in het algemeen. Als de uitgeve
rij daarbij de wanprestatie van de kunstenaar heeft uitgelokt, dan is het 
aannemelijk dat zij onrechtmatig heeft gehandeld. 

Afdeling 3 (B. Pries) 

ONGEOORLOOFDE OORZAAK EN NIETIGHEID 

35. NIETIGHEID EN DE STREKKING VAN DE GESCHONDEN NORM 

H.R., 20 april 1990, N.J., 1990, 701, met noot P.A. Stein 
H.R., 2 februari 1990, N.J., 1991, 265 (Club 13) 
H.R., 7 september 1990, N.J., 1991, 266 (Catoochi), met noot C.J.H. 
Brunner 
De vrijheid om naar believen rechtshandelingen te verrichten, is niet onbe
perkt. Zo mag een rechtshandeling volgens art. 1373 BW (oud) niet in strijd 
zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde. Art. 1371 (oud) 
bepaalt dat de rechtshandeling dan wegens een ongeoorloofde oorzaak 
krachteloos is. 

Het nieuwe recht, zoals dat vanaf 1 januari geldt, regelt de materie in art. 
3:40 BW (nieuw). Op het punt van de ongeoorloofde rechtshandelingen zijn 
het nieuwe en het oude recht gelijkluidend, deels doordat art. 3:40 BW 
(nieuw) het oude recht codificeert en deels doordat de Hoge Raad in H.R., 
16 november 1984, N.J., 1985, 624 (Buena Vista) op het nieuwe recht 
anticipeert. In het vorige rechtspraakoverzicht in dit tijdschrift (T.P.R., 
1987, blz. 735 e.v.) heeft C.G. Breedveld-de Voogd aan de hand van het 
Buena Vista-arrest uiteengezet hoe de Hoge Raad te werk gaat in geval een 
rechtshandeling in strijd is met de wet, de goede zeden of de openbare orde. 
Daarbij is het onderscheid van belang tussen de drie verschillende aspecten 
van een rechtshandeling die strijd kunnen opleveren, te weten de totstand
koming, de inhoud en de strekking van de rechtshandeling. Voor een 
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toelicbting op de verscbillende categorieen wordt verwezen naar de genoem
de bijdrage van Breedveld-de Voogd. 

De onderverdeling is bepalend voor de gevolgen van de strijdigbeid. Zeer 
kort gezegd leiden aile gevallen van strijd met de wet, de goede zeden of 
de openbare orde tot nietigbeid van de recbtsbandeling. Aileen in bet geval 
de totstandkoming van de recbtsbandeling in strijd is met de wet gaat dit 
niet zondermeer op. De boofdregel van nietigbeid lijdt uitzondering als uit 
de strekking van de gescbonden wetsbepaling volgt dat aan de overtreding 
ervan niet bet gevolg nietigbeid is verbonden. De recbtsbandeling kan 
bijvoorbeeld vernietigbaar zijn of zelfs geldig (zie art. 3:40 BW (nieuw) lid 
2 en lid 3). De in dit nummer te bespreken arresten bandelen aile over bet 
verband tussen de strekking van de gescbonden norm en de gevolgen van 
de scbending voor de recbtsbandeling. 

In H.R., 20 april 1990, N.J., 1990, 701, met noot P.A. Stein is de casus 
als volgt. Hupkes verbuurt per 1 januari 1972 een bedrijfspand aan Coster 
Zonen BV. Er is overeengekomen dat de buurovereenkomst zal eindigen 
drie maanden na de sterfdag van de langstlevende van bet ecbtpaar Hupkes
Dufour. Op 19 februari 1988 zegt Hupkes de buur per 1 maart 1989 op. 
De buurder stelt zicb op bet standpunt, dat er een buurovereenkomst voor 
bepaalde tijd is die niet tussentijds kan worden opgezegd. Volgens de 
verbuurder is er in bet onderbavige geval ecbter sprake van een overeen
komst voor onbepaalde tijd die wei kan worden opgezegd. 

De verbuurder voert ter ondersteuning van deze stelling aan, dat ten tijde 
van bet sluiten van de overeenkomst de duur ervan onbepaalbaar was. Het 
moment van overlijden van de langstlevende van bet verbuurdersecbtpaar 
was immers onzeker. De bepaling in de overeenkomst is daarmee in strijd 
met dwingend recbt. De art. 1624 BW (oud) en verder bepalen dat de buur 
van een bedrijfsruimte een minimale duur kent van vijf jaar, te verlengen 
met nog eens vijf jaar. Afwijkende bedingen zijn volgens art. 1629 BW 
(oud) slecbts van kracbt indien zij door de kantonrecbter zijn goedgekeurd. 
Nu dat niet is gebeurd, is bet beeindigingsbeding in de buurovereenkomst 
van begin af aan nietig geweest. De overeenkomst is derbalve voor onbe
paalde tijd aangegaan en kan recbtsgeldig worden opgezegd. 

W at vindt de Hoge Raad ervan? 

,( ... ) het bepaalde in art. 1629 leden 1 en 2 strekt ter bescherming van het belang van de 
huurder. Gelet op die strekking, is er geen grond om aan te nemen dat de verhuurder zich 
tegenover de huurder kan beroepen op nietigheid van een bedrijf dat van de dwingende regeling 
afwijkt, noch om aan een zodanige nietigheid een werking toe te kennen die verder gaat dan 
nodig is om te bewerkste!ligen dat de huurder de met betrekking tot de huurperiode door de 
art. 1625-1628a geboden bescherming geniet." 

De strekking van de overtreden wetsbepaling is de buurder van een bedrijfs
ruimte tien jaar lang buurbescberming te bieden. Ben daarmee strijdig 
contractueel beding is gezien die strekking tien jaar lang vernietigbaar en 
daarna onaantastbaar geldig. 
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Het is niet verrassend dat de Hoge Raad hier tot de conclusie komt, dat er 
sprake is van een vernietigbaarheid. Bij schending van beschermingsbepa
lingen is dat volgens art. 3:40 BW (nieuw) lid 2 de hoofdregel. Nieuw is dat 
deze vernietigbaarheid tijdelijk kan zijn. Zo kan de rechter aan de rechts
handeling juist die gevolgen ontnemen, die onverenigbaar zijn met de 
strekking van de geschonden wetsbepaling. Bij dit maatwerk is de keuze niet 
beperkt tot geldig, nietig of vernietigbaar, maar staat het hele scala aan 
mogelijke rechtsgevolgen tussen geldigheid en nietigheid ter beschikking. 
Ook in het arrest H.R., 7 september 1990, N.J., 1991, 266 (Catoochi), met 
noot C.J .H. Brunner gaat het om een geval dat de totstandkoming van een 
rechtshandeling in strijd is met de wet. De feiten zijn de volgende. Ruiz 
verkoopt bedrijfsmatig nummers in een loterij (,catoochi") op Aruba. Als 
een van zijn klanten, Gomez, een prijs wint, weigert Ruiz uit te betalen. Ruiz 
stelt dat de loterij illegaal is en dat daarom het aangaan van de koopovereen
komst met betrekking tot het lot nietig is, want door de Loterijverordening 
verboden. 
De Hoge Raad is van oordeel dat het sluiten van de overeenkomst inderdaad 
in strijd is met de wet, maar dat de overeenkomst niettemin geldig is: 

,'s Hofs oordeel komt erop neer dat in het licht van de door het hof geconstateerde 
maatschappelijke ontwikkelingen op Aruba- die ertoe hebben geleid dat het (bedrijfsmatig) 
aanleggen van een loterij als de onderhavige in brede lagen van de Arubaanse samenleving niet 
meer als maatschappelijk onwenselijk, illegaal of strafwaardig wordt ervaren en dan ook door 
de overheid wordt gedoogd - niet kan worden gezegd dat het enkele feit dat deze loterij -
en het verkopen van nummers daarin - bij de wet is verboden, ook thans leidt tot nietigheid 
van de overeenkomst tot verkoop van nummers in zulk een loterij. Dit oordeel geeft niet blijk 
van een onjuiste rechtsopvatting ( ... ). " 

De strekking van een wetsbepaling kan volgens de Hoge Raad in de loop 
der tijd veranderen. Bij de beoordeling wat de strekking is moeten namelijk 
de maatschappelijke ontwikkelingen sinds de invoering van de wet worden 
betrokken. Of overtreding nietigheid met zich meebrengt hangt zo uiteinde
lijk af van de in maatschappij levende rechtsovertuiging. Vrij vertaald: 
strijd met een dwingende wetsbepaling kan slechts tot nietigheid leiden 
voorzover er tevens strijd is met de goede zeden of de openbare orde. 

De twee besproken arresten in combinatie gelezen leiden tot de volgende 
voorlopige conclusie. Ben rechtshandeling waarvan de totstandkoming in 
strijd is met de wet, heeft geen rechtsgevolgen, die in strijd zijn met de goede 
zeden of de openbare orde. De rechtsgevolgen die onverenigbaar zijn 
moeten worden weggenomen door de juiste keuze te maken uit alle moge
lijkheden tussen geldigheid en nietigheid. 
Opvallend is het verschil met alle andere gevallen van strijd met de wet, de 
goede zeden of de openbare orde. Deze zijn blijkens art. 3:40 BW (nieuw) 
lid 1 onderworpen aan de valbijl van de nietigheid. Bij de bespreking van 
het laatste arrest zal blijken, of de Hoge Raad er in slaagt de valbijl toch 
als scalpel te hanteren. 
Berst de casus van H.R., 2 februari 1990, N.J., 1991,265 (Club 13). Lamet 
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koopt van Sibelo de goodwill en de inventaris van de onderneming ,Club 
13". De onderneming exploiteert twee kamertjes waar bezoekers zich met 
een prostituee kunnen afzonderen. Betaling van de overnameprijs blijft uit. 
Het hof acht de overeenkomst nietig wegens strijd met de goede zed en en/ of 
de openbare orde, omdat de overeenkomst inhoudt, dat er een vergoeding 
wordt betaald voor de mogelijkheid voordeel te trekken uit het opzettelijk 
teweegbrengen of bevorderen van het misdrijf van art. 250bis Sr. De Hoge 
Raad oordeelt anders: 

, ,Ben en ander leidt tot de gevolgtrekking dat in het Iicht van de maatschappelijke ontwikkelin
gen niet kan worden gezegd dat art. 250bis ook thans tot nietigheid van overeenkomsten als 
de onderhavige leidt. Aangenomen moet worden dat dit ook reeds gold ten tijde van het sluiten 
van de onderhavige overeenkomst. Dit sluit niet uit dat een overeenkomst als de onderhavige 
nietig is wegens strijd met de goede zeden, bijv. omdat zij, kort gezegd, uitbuiting van de 
prostituees of andere misbruiken in de hand werkt, maar in de onderhavige zaak zijn in de 
feite!ijke instanties geen feiten aangevoerd, waaruit valt af te Ieiden dat dit geval zich hier 
voordoet." 

Het arrest vertoont grate gelijkenis met het Catoochi-arrest. In beide 
gevallen staan de maatschappelijke ontwikkelingen aan de nietigheid in de 
weg. Toch is er verschil. Bij Catoochi is het uitgangspunt dat er strijd is 
met de wet en beperkt de Hoge Raad de gevolgen daarvan voor de rechts
handeling. Bij Club 13 gaat het juist om de vraag of er wei strijd is met de 
goede zeden. Voorzover de rechtshandeling inderdaad strijdig is, is zij 
nietig. Door de nuancering in vergelijking met Catoochi een stap eerder in 
de redenering aan te brengen, kan langs een andere weg hetzelfde resultaat 
worden bereikt. 
De conclusie uit de drie bovenstaande arresten is de volgende. Voor alle 
gevallen geldt dat aan de rechtshandeling slechts die rechtsgevolgen worden 
ontnomen, die onverenigbaar zijn met de goede zeden of de openbare orde. 
W at deze ongeschreven normen inhouden moet worden beoordeeld aan de 
hand van de maatschappelijke ontwikkelingen. Art. 3:40 BW (nieuw) kan 
nu al als verouderd worden beschouwd. De onderverdeling in categorieen 
is overbodig geworden; de maatstaf is in alle gevallen dezelfde. 
Vermeldenswaard is in dit verband de opvatting van Jac. Hijma. In Nietig
heid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, dissertatie Leiden, Deven
ter, 1988, neemt Hijma als uitgangspunt dat iedere rechtshandeling in 
beginsel als geldig moet worden beschouwd. Zeer kort weergegeven is hij 
van mening dat aile problemen van strijd met de wet, de goede zeden of 
de openbare orde moeten worden opgelost aan de hand van een voor alle 
gevallen gelijk ratio-onderzoek. Dat onderzoek houdt in, dat per rechtsge
volg aan de ratio van de geschonden rechtsregel dient te worden getoetst 
of dit gevolg met het oog op het algemeen belang achterwege behoort te 
blijven (zie de samenvatting op blz. 106-107). Dit alles met de bedoeling de 
rechtshandeling zo veel mogelijk in stand te laten. 
Met de drie besproken arresten in de hand kan hetgeen Hijma voor ogen 
staat in de praktijk worden bereikt. Het lijkt er op dat de Hoge Raad zich 
heeft Iaten inspireren. 
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36. GEEN CONVERSIE NIETIG PROEFTIJDBEDING 

H.R., 8 juli 1987, N.J., 1988, 232, met noot P.A. Stein 

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden 
overeengekomen, gedurende welke beide partijen de dienstbetrekking kun
nen beeindigen zonder opzegging of inachtneming van de voor opzegging 
geldende bepalingen. Zo'n bepaling is voor de werknemer meestal nadelig, 
omdat hem de normale ontslagbescherming wordt onthouden. De wetgever 
heeft in het derde lid van art. 1639n BW thans in Boek 7A bepaald, dat een 
proeftijd ten hoogste twee maanden mag duren. Overschrijding van deze 
termijn leidt tot nietigheid van het beding. In het arrest gaat het om de vraag 
wat de gevolgen zijn van de nietigheid. 

De casus is als volgt. Van Hens bergen is als werkgever in de arbeidsovereen
komst met zijn werknemer Albers een proeftijd overeengekomen van drie 
maanden. Binnen twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking wordt 
Albers door Van Hensbergen onder verwijzing naar het proeftijdbeding 
ontslagen. Albers vecht het ontslag aan en stelt dat het proeftijdbeding 
volgens de wet nietig is. Het gevolg van deze nietigheid is, aldus Albers, dat 
er in het geheel geen proeftijd overeengekomen is. Het ontslag is daarmee 
ongeldig. De werkgever stelt daarentegen dat het nietige proeftijdbeding van 
drie maanden van rechtswege is omgezet in een geldig proeftijdbeding van 
twee maanden. Nu het ontslag binnen deze twee maanden is gevolgd, is het 
een geldig ontslag. 

Deze stelling van Van Hensbergen komt niet uit de lucht vallen. De Hoge 
Raad erkent sinds 1944 de mogelijkheid van conversie, het van rechtswege 
omzetten van een nietige rechtshandeling in een geldige. Vooral in ontslag
zaken wordt het leerstuk toegepast. Het nieuwe recht geeft voor het eerst 
een wettelijke regeling en wel in art. 3:42 BW (nieuw). Uit de jurisprudentie 
blijkt dat de Hoge Raad anticipeert op dit artikel, dat luidt: 

,Beantwoordt de strekking van een nietige rechtshandeling in een zodanige mate aan die van 
een andere, als geldig aan te merken rechtshandeling, dat aangenomen moet worden dat die 
andere rechtshandeling zou zijn verricht, indien van de eerstgenoemde wegens haar ongeldig
heid was afgezien, dan komt haar de werking van die andere rechtshandeling toe, tenzij dit 
onredelijk zou zijn jegens een belanghebbende die niet tot de rechtshandeling als partij heeft 
medegewerkt." 

Het ligt voor de hand dat partijen als ze geweten zouden hebben dat een 
proeftijd van drie maanden ongeoorloofd was, een proeftijd van twee 
maanden zouden hebben afgesproken. Het beding lijkt dus voor conversie 
in aanmerking te komen. Volgens de parlementaire geschiedenis bij art. 3:42 
BW (nieuw) gaat het echter niet zozeer om de vraag wat partijen feitelijk 
zouden hebben gewild (subjectief criterium), maar om de vraag of de 
strekking van het nietige beding naar objectieve maatstaven overeenkomt 
met de strekking van de geldige rechtshandeling. 

In het hier besproken arrest sluit de Hoge Raad zich aan bij dit standpunt 
uit de parlementaire geschiedenis en geeft bovendien een nadere uitwerking 
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van deze objectieve toets. Ten aanzien van de vraag of de strekking van de 
nietige rechtshandeling zodanig overeenkomt met die van een geldige rechts
handeling dat omzetting op zijn plaats is, overweegt hij: 

,Daarbij komt het evenwel - anders dan het middel tot uitgangspunt neemt - niet aan op 
de veronderstelde, a! of niet erkende, subjectieve partijbedoelingen, maar op objectieve 
factoren, waaronder hier in het bijzonder van belang zijn de aard van het nietigheidsvoorschrift 
van art. l639n lid 3, het stelsel van de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst en de 
in dat kader in aanmerking komende eisen van redelijkheid en billijkheid." 

Bij eerste lezing lijkt de overweging van de Hoge raad nogal duister. Wat 
is het verband tussen enerzijds de aard van het nietigheidsvoorschrift, het 
stelsel van de wet en de redelijkheid en billijkheid en anderzijds de vraag 
of de strekking van een proeftijdbeding van drie maanden overeenkomt met 
die van een proeftijdbeding van twee maanden? Om de Hoge Raad te 
kunnen begrijpen is het nodig nader in te gaan op de kunst van het 
converteren. Bij conversie gaat het erom een nietige rechtshandeling 
opnieuw te formuleren zodat een geldige rechtshandeling ontstaat met 
gelijke strekking. Daarvoor is nodig eerst te bepalen wat de strekking van 
de rechtshandeling is. De beoordeling van wat partijen met de rechtshande
ling beogen is een vraagstuk van uitleg. Vervolgens moet worden nagegaan, 
waarom de nietige rechtshandeling nietig is. De ratio van de nietigheid ligt 
in de aard ofwel de strekking van de geschonden bepaling. De volgende stap 
is dat de strekking van de rechtshandeling wordt geconfronteerd met de 
strekking van het nietigheidsvoorschrift. De conclusie kan dan zijn dat de 
strekking van de rechtshandeling onverenigbaar is met de strekking van de 
geschonden bepaling. Er is dan geen enkele geldige rechtshandeling te 
formuleren met behoud van de oorspronkelijke strekking. Het kan ook zijn 
dat de rechtshandeling om een andere reden met de nietigheid wordt 
bedreigd en - rekening houdend met het stelsel van de wet en de redelijk
heid en billijkheid - er geen bezwaar tegen omzetting bestaat. Het lot van 
de nietige rechtshandeling hangt dus af van de vraag of hetgeen partijen 
beogen kan worden vertaald in een rechtshandeling die wei verenigbaar is 
met de strekking van de geschonden norm. 
De Hoge Raad gaat in het arrest uitvoerig in op de strekking van het derde 
lid van art. 1639n BW thans in Boek 7A: 

,In het Iicht van de wetsgeschiedenis, waaronder de geschiedenis van de Wet van 17 dec. 1953, 
Stb. 619, waarbij het toenmalige nieuwe ontslagrecht is tot stand gekomen en art. 1639n zijn 
huidige vorm heeft gekregen, moet ervan worden uitgegaan dat aan lid 3 daarvan, voor zover 
hier van belang, de gedachte ten grondslag ligt dat er een waarborg behoort te zijn dat de 
werknemer in elk geval niet Ianger dan twee maanden verstoken kan blijven van de bescher
ming, hem geboden door de wettelijke regeling omtrent ontslag. Aan deze strekking zou 
worden tekort gedaan, indien een werkgever die bijv., zoals hier, een proeftijd voor een duur 
van drie maanden in de arbeidsovereenkomst doet opnemen, daarvan geen andere gevolgen 
zou hebben te vrezen dan dat een proeftijd voor de hoogst toelaatbare duur van twee maanden 
geldt, terwijl de werknemer die binnen de bedongen proeftijd, doch na verstrijken van de 
hoogst toelaatbare duur met een beroep op het beding wordt ontslagen, zich tegen dit beroep 
slechts afdoende zal kunnen verweren bij voldoende kennis van de wettelijke rege!ing, welke 
kennis bij werknemers niet zonder meer mag worden verondersteld." 
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Hieruit volgt dat de strekking van het derde lid van art. 1639n geen ruimte 
laat voor omzetting van een proeftijdbeding van drie maanden in een van 
twee maanden. Van Hensbergen delft het onderspit. 

Afdeling 4 (F.A. Steketee) 

UITLEGGING VAN OVEREENKOMSTEN 

37. lNLEIDING 

Van opzienbarende ontwikkelingen op het gebied van de uitlegging van 
overeenkomsten is gedurende deze verslagperiode geen sprake geweest. 
Wellicht is dat maar goed ook, onrust op het gebied van het contractenrecht 
heeft immers de hoge prijs van rechtsonzekerheid. Daarmee is niet gezegd 
dat uitlegging naar Nederlands privaatrecht een onomstreden en volledig 
uitgekristallisserd begrip is, integendeel. De stand van zaken als geschetst 
door Bijieveld in T.P .R., 1987, blz. 742 e.v. is nog steeds actueel. Enerzijds 
zijn er de aanhangers van de ,normatieve uitlegging", de leer die uitlegging 
ziet ais het vaststellen van de rechtsgevolgen van de overeenkomst, met ais 
bekendste voorstanders Van Dunne (J.M. van Dunne, Normatieve uitleg 
van rechtshandelingen, diss. Leiden, 1971, o.a. biz. 198) en Schoordijk 
(H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht 
naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer, 1979, blz. 230). Anderzijds 
zijn er degenen die de normatieve uitlegging, althans in die vorm, verwer
pen. Van Dunne bestempelt deze groep tot de ,historisch-psychoiogische" 
richting, een predikaat dat door de meeste aidus aangeduide schrijvers 
wordt verworpen en dat bovendien ten onrechte suggereert dat er een 
eenvoudige tweedeling tussen de juristen op dit punt te maken zou zijn. Tot 
deze ,groep" van niet- c.q. anders-normatieve uitleggers behoren de meeste 
andere civielrechtelijke schrijvers, waarvan ik noem Nieuwenhuis (J.H. 
Nieuwenhuis, Drie beginselen van contractenrecht, diss. Leiden, 1979, blz. 
19-21) en Hartkamp (Asser-Hartkamp II, 1989, biz. 255-259). Belangrijkste 
verschil is dat deze schrijvers aan ,uitlegging" een beperktere betekenis 
toekennen. Het uitleggen van de overeenkomst is in die visie slechts een 
eerste stap in het vaststellen van de rechtsgevoigen van de overeenkomst en 
wordt meestai onderscheiden van de aanvulling van de overeenkomst en 
zeker van de derogerende werking van de goede trouw (redelijkheid en 
billijkheid: zie de bijdrage van Valk in dit nummer). De normatieve uitleg 
verwerpt dit onderscheid principieel. In Belgie wordt dit verdedigd door 
M.E. Storme (De invloed van de goede trouw op de kontraktuele schuldvor
deringen, Brussel, 1990). Veelalleidt de constatering dat het verschil in visie 
op uitlegging geen verschil in uitkomst betekent tot de conclusie dat het hier 
hooguit gaat om een achterhoede-gevecht of dat het ,lood om oud ijzer" 
zou zijn. Deze opvatting onderschrijf ik niet en wordt ook gelogenstraft 
door het feit dat degenen die dit schrijven (de niet - c.q. anders -
normatieve uitleggers) er toch behoefte aan blijken te hebben hun gelijk te 
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bewijzen .. De discussie is echter ook pregnant omdat de verschillen van 
inzicht niet slechts betreffen de vraag hoe het recht zou moeten Iuiden, maar 
tevens de vraag wat thans als geldend recht is aan te merken. Cassatie-tech
nisch heeft deze discussie in het bijzonder grote betekenis. Als uitlegging 
een kwestie van feiten is dan is een rechterlijk oordeel over uitlegging slechts 
in zeer beperkte mate in cassatie toetsbaar. Wordt uitlegging echter gezien 
als (rechts)normatieve activiteit dan ligt een meeromvattende toetsing in 
cassatie voor de hand. 
Voor- en tegenstanders van de normatieve uitleg zijn het erover eens dat het 
arrest Haviltex (H.R., 13 maart 1981, N.J., 1981, 635, met noot C.J.H. 
Brunner) op dit ogenblik het geldend recht over uitlegging weergeeft. In dat 
arrest overwoog de Hoge Raad: 

,De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld en of dit contract 
een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van aileen 
maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording 
van die vraag komt het immers aan op de zin die die pp. in de gegeven omstandigheden 
redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien 
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke 
maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp kan worden 
verwacht." 

De Haviltex-formule sluit nauw aan bij de totstandkoming (wils-vertrou
wensleer - zie ook de bijdrage van Smits aan dit nummer) van de overeen
komst. Zowel voor- als tegenstanders van de normatieve uitleg menen dat 
dit arrest min of meer in hun visie past. Mij komt voor dat dit arrest door 
de verwijzing naar begrippen als Ieemte en aanvulling niet past in de leer 
van de normatieve uitleg die deze begrippen verwerpt. Uit de formulering 
volgt voorts dat de uitlegging van overeenkomsten moet worden onderschei
den van de derogerende werking van de goede trouw, hetgeen door de 
normatieve uitleg wordt verworpen. 

Een verder kenmerk van de jurisprudentie van de Hoge Raad over uitlegging 
is, zoals we zullen zien, dat de vraag van uitlegging als een in hoofdzaak 
feitelijke vraag wordt gezien die in cassatie slechts in (zeer) beperkte mate 
voor toetsing in aanmerking komt, namelijk indien een verkeerde toets is 
aangelegd of als het oordeel van de lagere rechter onvoldoende is gemoti
veerd. Ook dit Iijkt niet te passen in de normatieve uitlegging. Ik houd het 
er derhalve op dat de normatieve uitleg in de door Van Dunne verdedigde 
zin geen geldend recht is. 

De jurisprudentie over de verslagperiode is als gezegd niet opzienbarend. 
Een vijftal arresten heb ik geselecteerd ter illustratie van de huidige stand 
van zaken. De eerste vier zal ik eerst beschrijven voor wat betreft de casus 
en de beslissingen in rechte om ze vervolgens gezamenlijk te bespreken. 
Gezien de feitelijke aard van de zaken gaat deze beschrijving ook in op de 
beslissing en in feitelijke instantie. Een vijfde arrest verdient een aparte 
plaats vanwege de internationale of beter transnationale inspiratie ervan. 
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38. VIER ARRESTEN OVER UITLEGGING 

H.R., 16 december 1988, N.J., 1989, 205 (Westerbos/Vijgeboom) 
H.R., 10 augustus 1989, N.J., 1989, 825 (Boekhorst/Ikazia) 

-- ___________ ] . r-~ 

H.R., 28 april 1989, N.J., 1991, 583 (Liszkay/Harman) met noot M.M. 
Mendel 
H.R., 4 januari 1991, N.J., 1991, 254 (Avery/V.R.G.) 

a. H.R., 16 december 1988, N.J., 1989, 205 (Westerbos/Vijgeboom) 

Casus: Westerbos en Vijgeboom komen overeen dat Westerbos zou 
bemiddelen bij de verkoop van van het Vijgeboom toebehorend hotelbedrijf 
Koningshof BV. De op briefpapier van Westerbos gestelde overeenkomst 
bevat de volgende passage over de courtage: 

,Westerbos en bovengenoemde eigenaar zijn op 12 september overeengekomen, dat wanneer 
het bovengenoemde bedrijf wordt verkocht, Westerbos de volgende courtage mag berekenen: 

2 procent over de koopsom van het geheel 

7 procent over de koopsom van goodwill en inventaris 

Wanneer de eigenaar de verkoop stopzet, is deze geen courtage verschuldigd. Westerbos mag 
dan alleen de gemaakte kosten declareren, tot max. van f 750,-." 

Vervolgens verkoopt Vijgeboom zijn bedrijf via ene Letschert, een andere, 
reeds eerder door hem ingeschakelde tussenpersoon. Westerbos vordert 
betaling van provisie over de koopsom. Vijgeboom meent daartoe niet 
gehouden te zijn nu de verkoop niet via Westerbos tot stand is gekomen. 

In rechte: de rechtbank komt tot de conclusie dat de tekst van de brief beide 
opvattingen toelaat. Om tot een keuze te komen acht de Rechtbank beslis
send of Vijgeboom aan Westerbos te kennen heeft gegeven dat hij al een 
andere tussenpersoon had ingeschakeld. Zou dit zo zijn dan had Westerbos 
moeten weten dat Vijgeboom bij verkoop slechts eenmaal courtage zou 
willen betalen en zou W esterbos anders willen overeenkomen dan lag het 
op haar weg dat uitdrukkelijk te bedingen. Vijgeboom slaagt niet in zijn 
bewijs en de vordering van Westerbos wordt toegewezen. 

In appel overweegt het hof dat de aard van een dergelijke bemiddelingsover
eenkomst in beginsel met zich meebrengt dat Westerbos alleen dan aan
spraak op courtage kan maken, indien het hotel ook door haar bemiddeling 
is verkocht. Andersluidende afspraken zijn mogelijk, maar dienen dan wel 
duidelijk te worden overeengekomen. Het hof stelt vast dat de tekst geen 
regeling bevat voor het geval de verkoop buiten bemiddeling van Westerbos 
tot stand komt. Het ontbreken van een mogelijkheid tot opzegging van de 
overeenkomst wijst er in de visie van het hof op dat Vijgeboom de mogelijk
heid heeft willen openhouden om buiten bemiddeling van Westerbos tot 
verkoop over te gaan, zonder courtage verschuldigd te zijn. Het hof 
overweegt voorts dat de door Vijgeboom voorgestane ,redelijke uitleg" de 
voorkeur verdient, nu het op de weg van een professionele bemiddelaar ligt 
zich moeite te getroosten de leek op dit gebied te doen begrijpen op welke 
voorwaarden hij contracteert. Risico van misverstanden door onduidelijk-
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heid zijn daarom voor de bemiddelaar. Het hof laat desalniettemin Wester
bas toe te bewijzen dat zij is overeengekomen dat ook in het geval dat 
verkoop buiten haar om tot stand komt courtage zou zijn verschuldigd. Het 
hof verwerpt het bewijsaanbod van Westerbos: ,dat in de onderhavige 
branche het gebruikelijk is dat slechts een bemiddelaar wordt ingeschakeld 
en dat bij verkoop gedurende de contractsperiode deze altijd courtage 
krijgt" 

Het eerste deel hiervan acht het hof in het licht van het vorenoverwogene 
irrelevant, het tweede wordt eveneens gepasseerd nu Vijgeboom buiten de 
branche staat en dus niet aan een dergelijk beding gebonden kan zijn. Als 
vervolgens Westerbos faalt in haar bewijs wijst het hof de vordering af. 

In cassatie maakt de Hoge Raad korte metten met de zaak. Een cassatiemid
del beklaagt zich erover dat het hof heeft vastgesteld dat de aard van de 
overeenkomst het ,no cure no pay" beginsel inhoudt, zulks terwijl te 
bewijzen was aangeboden dat in de branche gebruikelijk was dat een 
bemiddelaar ook courtage zou ontvangen als de verkoop buiten zijn bemid
deling om tot stand zou komen. De Hoge Raad doet deze klacht af door 
erop te wijzen dat het hof niet een specifiek type bemiddelingsovereenkomst 
op het oog had, maar de bemiddelingsovereenkomst in het algemeen 
(7.4.4.2 Nieuw BW). De overige klachten doet de Hoge Raad af met 
toepassing van art. lOla Wet op de rechterlijke organisatie. De klachten 
worden uit dien hoofde afgewezen zonder nadere motivering, nu die klach
ten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de 
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 

b. H.R., 10 augustus 1989, N.J., 1989, 825 (Boekhorst/Ikazia) 

Casus: Boekhorst is een medisch specialist, die in een maatschap met twee 
andere specialisten krachtens een toelatingsovereenkomst werkzaam is ge
weest in het Ikazia-ziekenhuis. In het kader van een tussen het ziekenhuis 
en de specialisten gerezen geschil is een minnelijke schikking tot stand 
gebracht, onder meer inhoudende de beeindiging van de toelatingsovereen
komst met twee specialisten, waaronder Boekhorst. De schikking kent de 
volgende passage: 

, De goodwill van de praktijk van de drie internisten wordt berekend conform de L.S.V.-nor
men. Het ziekenhuis is bereid de heer Boekhorst te vrijwaren voor eventuele verrekeningsclaims 
in de toekomst met betrekking tot de volgens L.S.V.-normen berekende goodwill. Het 
ziekenhuis is tevens bereid om het aandeel van de heer Boekhorst in de goodwill-sam voor 
te financieren per de datum van vertrek." 

Tussen partijen ontstaat een geschil als de goodwill wordt berekend. Boek
horst heeft de goodwill laten berekenen op basis van de cijfers over de 
laatste jaren, het ziekenhuis laat de goodwill berekenen door de Landelijke 
Specialisten Vereniging in welke taxatie rekening wordt gehouden met de 
negatieve ontwikkelingsverwachtingen in verband met het overheids-prijs
inkomensbeleid. Boekhorst meent dat de geciteerde passge nu juist was 
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opgenomen om de negatieve toekomstverwachtingen te ecarteren bij de 
bepaling van de goodwill en vordert betaling van het verschil. 

In rechte: de rechtbank wijst de vordering af. In appel bekrachtigt het hof 
het vonnis van de rechtbank. Het bouwt dit oordeel als volgt op. Onder 
goodwill van een artsenpraktijk is te verstaan de winstverwachting van een 
praktijk voor de toekomst. Het is van algemene bekendheid dat bij de 
betaling van goodwill pleegt te worden bedongen betaling in termijnen 
en/ of verrekening achteraf als de opbrengst van de praktijk niet blijkt te 
zijn wat redelijkerwijs had mogen worden verwacht. In casu vond beeindi
ging plaats vanwege een geschil, stond de opvolging niet vast en was een 
negatieve ontwikkeling als gevolg van overheidsingrijpen zeker. Tegen deze 
achtergrond was de overeenkomst volgens het hof duidelijk: de goodwill 
zou worden vastgesteld aan de hand van de L.S.V.-normen, het ziekenhuis 
zou voorfinancieren en Boekhorst zou gevrijwaard blijven van verreke
ningsclaims achteraf. Vast staat voorts dat de toenmalige L.S.V.-normen 
een taxatie inhielden van de de negatieve wijzigingen van het inkomen als 
gevolg van het toen reeds te verwachten prijsinkomensbeleid van de over
heid. Het hof meent derhalve dat Boekhorst is gebonden aan de L.S.V.
berekening. De door hem voorgestane interpretatie verdraagt zich niet met 
de hierboven geven omschrijving van goodwill, noch met de L.S. V.-normen 
noch met een redelijkerwijs aan partijen toe te schrijven gemeenschappelij
ke bedoeling. Als hij de door hem voorgestane regeling had willen treffen 
dan had hij dat met zoveel woorden moeten overeenkomen en Iaten vastleg
gen in de brief van zijn raadsman (waarin ook de onderhavige passage is 
vastgelegd). Het aanbod van Boekhorst om te bewijzen door getuigen dat 
de clausule de door Boekhorst gestelde betekenis heeft wijst het hof af, 
gezien de gegeven uitlegging. De Hoge Raad casseert het arrest juist vanwe
ge het passeren van het bewijsaanbod. Nu het geschil tussen partijen de 
uitleg van de vrijwaringsclausule betreft, had het hof de stelling van 
Boekhorst niet mogen verwerpen, zonder hem eerst in de gelegenheid te 
stellen het door hem aangeboden bewijs te leveren. Dat de opvatting van 
Boekhorst niet in de schriftelijke weergave van de minnelijke schikking is 
terug te vinden doet daaraan niet af. 

c. H.R., 28 april 1989, N.J., 1991, 583 met noot M.M. Mendel (Lisz
kay /Harman) 

Casus: Liszkay had een ongevallenverzekering afgesloten bij Lloyd's 
(Harman). Krachtens de geldende polisvoorwaarden diende de verzekerde 
de verzekeraar in kennis te stellen van relevante wijzigigen van beroep of 
bezigheden. Vast staat dat hij een relevante wijziging niet heeft doorgege
ven. De vraag is nu welke sanctie daaraan is verbonden, algeheel verlies van 
rechten, of de minder vergaande vermindering van rechten. De polis luidt 
terzake als volgt: 

,artikel6 Wijziging van beroep of bezigheden: contractant(e) resp. verzekerde is verplicht van 
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elke wijziging van beroep of bezigheden van verzekerde aan de verzekeraar kennis te geven, 
zodat deze in staat is zijn premie en verzekeringsvoorwaarden in overeenstemming te brengen 
met eventuele risicowijziging of de verzekering op te zeggen, indien het gewijzigde risico door 
hem niet verzekerbaar wordt geacht. De contractant(e) is van zijn kant bevoegd de verzekering 
op te zeggen, indien hij niet akkoord gaat met de door de verzekeraars voorgestelde wijzigigng 
van premie of verzekeringsvoorwaarden. Ter zake van ongevallen voortgekomen uit redelijker
wijs door de verzekeraars onverzekerbaar te achten risicowijziging bestaat geen recht op 
uitkering, terwijl terzake van ongevallen, die voortspruiten uit verhoging van het risico de 
uitkeringsaanspraken naar dezelfde verhouding verminderd worden, als de voorheen betaalde 
premie staat tot de voortaan verschuldigde premie. 

artikel15 slotbepalingen: niet-naleving door contractant(e), verzekerde ofbelanghebbende van 
enige ingevolge deze verzekeringsvoorwaarden op hen rustende verplichting heeft verlies van 
aanspraken ten gevolg." 

Lloyds stelt zich op het standpunt dat de in artikell5 genoemde sanctie van 
toepassing is, Liszkay meent dat artikel 6 de sanctie op het niet-meedelen 
stelt. Lloyds meent dat de passage in artikel6 over vermindering slechts van 
toepassing is in situaties waar een verzekerde gebeurtenis plaatsvindt nadat 
een wijziging is gemeld, maar voordat over premieverhoging of opzegging 
is beslist. 

Het hof stelt voorop dat de bepalingen moeilijk anders kunnen worden 
gelezen dan in de door Lloyd's voorgestane zin. Deze door het Hof als 
zuiver taalkundig aangemerkte uitlegging volstaat vo1gens het Hof echter 
niet, terzake is beslissend het Haviltex-criterium. In dat verband is mede van 
belang dat de voorwaarden door de verzekeraar eenzijdig zijn opgesteld en 
dat de verzekerde in casu een niet op het terrein van verzekeringen geverseer
de buitenstaander is. Het hof vervolgt dat voor een argeloze lezer de 
taalkundige uitleg wellicht in zoverre niet voor de hand ligt dat het onrede
lijk bezwarend lijkt om op elke schending van de mededelingsplicht, hoe 
gering ook, de sanctie van verval te stellen. Een buitenstaander bestempelt 
de derde volzin van artikel16 wellicht tot sanctie. Toch is voor die lezing, 
gezien de tekst van artikel 15 enige ,wishful thinking" nodig. Bovendien 
ziet de mededelingsplicht aileen op relevante wijzigingen zodat kleinigheden 
er niet onder vallen. Aldus concludeert het hof dat ook de argeloze buiten
staander op de sanctie van artikel15 bedacht had kunnen zijn. Wat betreft 
de positie van de verzekeraar overweegt het Hof dat zij het grootste belang 
heeft bij de nakoming van de mededelingsplicht opdat zij zich in vrijheid 
kan bezinnen op voortzetting. Wordt zij eerst na een verzekerde gebeurtenis 
met een risicowijziging geconfronteerd dan ontbreekt de vrije keus en zal 
meestal een procedure volgen. Een minder scherpe sanctie schept ook het 
risico dat uit speculatiezucht geen mededeling wordt gedaan en aldus een 
stuk premie wordt onthouden. Tot slot overweegt het Hof dat de verzekerde 
zich in casu heeft doen bijstaan door een deskundige intermediair, die 
hijzelf had ingeschakeld en dit feit aan Lloyd's bekend was en dat de 
verzekerde als ondernemer met niet te verwaarlozen belangen had moeten 
beseffen dat niet te verwachten was dat de verzekeraar zijn visie zou delen. 
In cassatie richten de pijlen van de verzekerde zich met name tegen de 
toepassing van het Haviltex-criterium in dit geval, waarbij als nadere 
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uitwerking wordt voorgesteld dat als er sprake is van een onduidelijkheid 
in een door een professionele verzekeraar geredigeerd beding in algemene 
voorwaarden steeds- behoudens enkele (niet uitgewerkte) uitzonderingen 
- ten gunste van de niet professionele verzekerde moet worden uitgelegd. 
Deze stelling vindt in de ogen van de Hoge Raad geen genade. De Hoge 
Raad overweegt: 

,Weliswaar ligt het in het algemeen voor de hand dat, wanneer een dergelijk beding voor meer 
dan een uitleg vatbaar schijnt, wordt gekozen voor de uitleg die het minst bezwarend is voor 
de niet-professioneel verzekerde, maar het hangt van aile omstandigheden van het geval af of 
die keuze gerechtvaardigd is. Tot die relevante omstandigheden behoren o.m. de aard van de 
verzekering en het verzekerde risico, en de eventuele begeleiding van de verzekerde door een 
deskundig tussenpersoon bij het tot stand komen van de verzekering." 

Nu deze centrale stelling sneuvelt en het cassatieberoep daar in zijn geheel 
op was gebaseerd is de kwestie snel beslist: het arrest van het Hof geeft geen 
blijk van een onjuiste rechtsopvatting, is voldoende gemotiveerd en is niet 
onbegrijpelijk. 

d. H.R., 4 januari 1991, N.J., 1991, 254 (Avery/V.R.G.) 
Casus: bij schriftelijke overeenkomst van 11 augustus 1986 verkoopt 
V.R.G. aan Avery onder andere alle aandelen in de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Avery Etiketten B.V. V.R.G. heeft aan 
Avery gegarandeerd dat de premiereserves die het pensioenfonds van 
V.R.G. had gevormd ter dekking van de bij hem ondergebrachte pensioen
aanspraken van werknemers van Avery Etiketten B.V. zouden worden 
overgeheveld naar een nog door Avery op te richten pensioenfonds. Op 22 
augustus is deze afspraak nader geconcretiseerd als volgt: 

,De omvang van de overdracht zal bepaald worden door de omvang van de premiereserves 
per 31/12/86, zoals vastgesteld volgens de tot nu toe gevolgde (consistente) actuariele metho
de." 

Nader hand blijken partijen van mening te verschillen over de betekenis van 
deze passage voor de bepaling van het over te hevelen bedrag. V.R.G. meent 
dat moet worden uitgegaan van het systeem van hinkende rekenrente die 
het pensioenfonds, met toestemming van de Verzekeringskamer, tot dan toe 
placht te hanteren. Avery betoogt dat de passage in het verslag slechts 
betrekking heeft op de door V .R.G. in het verleden gehanteerde sterftetafels 
die verouderd waren, maar desalniettemin zouden worden toegepast. Dit 
zou meebrengen dat naast de premiereserve een deel van de algemene reserve 
zou moeten worden overgedragen. 
In rechte: het Hof acht in appel de visie van V.R.G. de juiste. De visie van 
V.R.G. strookt met de bewoordingen van de overeenkomst omdat sinds 
1981 de ,hinkende rekenrente" is gehanteerd. Vervolgens neemt het de 
Haviltex-formule (zie boven) als uitgangspunt en gaat in op de omstandig
heden van dit geval. Avery heeft niet gei:nformeerd naar de betekenis van 
de woorden, terwijl het V.R.G.-pensioenfonds sinds 1981 met toestemming 
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van de Verzekeringskamer de hinkende rekenrente hanteert. Het Hof voegt 
daaraan toe dat Avery bij de besprekingen werd vertegenwoordigd door 
twee hooggeplaatste functionarissen van wie financiele deskundigheid kan 
worden verwacht terwijl A very voorts niet heeft gesteld dat die twee 
functionarissen tijdens de bespreking ervan zijn uitgegaan dat een reken
rente van 40Jo werd gehanteerd. In cassatie klaagt Avery dat het Hof haar 
ten onrechte een ,onderzoeksplicht" heeft toegedacht. De Hoge Raad 
verwerpt deze klacht. Of een onderzoeksplicht bestaat is afhankelijk van 
de omstandigheden van het geval. Het Hof heeft door in casu aan te nemen 
dater een onderzoeksplicht was geen blijk gegeven van een onjuiste recht
sopvatting. V oorts is het oordeel zozeer verweven met waarderingen van 
feitelijke aard dat het niet in cassatie op zijn juistheid kan worden getoetst. 
De stelling van Avery dat zij in haar visie geen reden had om te informeren 
doet de Hoge Raad af met de (impliciet instemmende) verwijzing naar het 
oordeel van het Hof dat in het kader van een professionele bedrijfsuitoefe
ning het wei op de weg lag van de op financieel gebied deskundige 
topfunctionarissen van Avery om opheldering te vragen. Dat de door 
V.R.G. gehanteerde methode ongebruikelijk was heeft het Hof niet beslis
send geacht, nu de methode was aanvaard door het orgaan dat hier 
krachtens de wet met toezicht is belast. 

39. COMMENTAAR 

In het commentaar op de vier hierboven weergeven arresten wil ik ingaan 
op de omvang van de toetsing in cassatie, de rol die de tekst van de 
schriftelijke overeenkomst speelt in de Haviltex-formule, bewijsaspecten 
van de uitlegging en de rol van de maatschappelijke positie van partijen. 

Bestudering van de arresten bevestigt vooreerst dat de toetsing in cassatie 
een beperkte is. Hantering van de Haviltex-formule door de feitelijke 
rechter heeft, zo zou men met enige overdrijving kunnen stellen, de werking 
van een toverspreuk: de beslissing wordt onaantastbaar. Zelfs is het niet 
nodig dat de formule met zoveel woorden wordt gehanteerd, voldoende is 
dat de beslissing van de rechter in die sleutel past. Gevolg is dat slechts een 
gering percentage van de cassatieberoepen succesvol is. Slechts in bijzondere 
gevallen casseert de Hoge Raad. In de zaak Boekhorst/Ikazia casseert de 
Hoge Raad omdat een gespecificeerd en voor de uitlegging pertinent bewijs
aanbod zonder meer was gepasseerd. Andere gevallen van cassatie deden 
zich voor daar waar de feitelijke rechter een verkeerde uitleg heeft gegeven 
aan een term in een overeenkomst die een wettelijke betekenis heeft of raakt 
aan een wettelijke regeling, zie bijvoorbeeld H.R., 9 februari 1990, N.J., 
1990, 352 inzake , buitengerechtelijke kosten" en H.R., 28 september 1990, 
N.J., 1991, 230 inzake de uitlegging van het woord ,geschil" in een 
arbitraal beding. Ook succesvol was een beroep in cassatie tegen de onjuiste 
kwalificatie van een overeenkomst als ,sui generis" in plaats van als 
huurovereenkomst (H.R., 31 mei 1991, N.J., 1991, 139). De drie overige 
ter bespreking gekozen zaken zijn representatief voor het grootste deel van 
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de jurisprudentie, in die zin dat de cassatieberoepen worden verworpen. In 
de zaak Westerbos/Vijgeboom deed de Hoge Raad de zaak zelfs grotendeels 
af op basis van artikellOl Wet op de rechterlijke organisatie (zie boven). 

Een volgende punt dat in de uitleggingsjurisprudentie naar voren komt is 
de rol van grammaticale uitlegging van de tekst. In de Haviltex-formule 
staat voorop de nauwe verwevenheid met de totstandkomingsproblematiek 
en de in dat kader gehanteerde wils-vertrouwensleer (zie daarover nader 
Smits in zijn bijdrage aan dit nummer). Zichtbaar is dat onderzoeks- en 
mededelingsplichten een rol spelen bij het bepalen van de betekenis die aan 
bepaalde woorden van een overeenkomst moet worden gehecht. Klassieke 
illustratie van de verwevenheid is nog altijd het arrest Bunde/Erckens H.R., 
17 december 1976, N.J., 1977, 241) waarbij partijen eerst een procedure 
voerden over de betekenis van een bepaalde term in de overeenkomst en 
vervolgens, nadat de betekenis was vastgesteld, werd geprocedeerd over de 
vraag of, uitgaande van die betekenis wel een overeenkomst tot stand was 
gekomen, hetgeen uiteindelijk in negatieve zin is beslist. Toch lijkt lezing 
van de tekst van de overeenkomst, hoewel op zichzelf niet beslissend, de 
rechter een belangrijke eerste orientatie te geven bij de beoordeling van de 
vraag welke de juiste uitleg van een overeenkomst is. In elk van de vier zaken 
gaat het om de uitleg van ,schriftelijke overeenkomsten". Ik plaats deze 
woorden tussen aanhalingstekens omdat ons overeenkomstenrecht, met 
enkele uitzonderingen, consensualistisch is en derhalve geen formele vereis
ten kent. Een overeenkomst bestaat rechtens los van enig geschrift. Een 
geschrift heeft ,slechts" een bewijsfunctie. Desondanks blijkt de (gramma
ticale of taalkundige uitleg van de) tekst van de overeenkomst als zelfstandig 
element een rol te spelen. 

In de zaak Westerbos/Vijgeboom komt de rechtbank tot de conclusie dat 
de tekst beide door partijen verdedigde opvattingen toelaat en draagt aan 
Vijgeboom op te bewijzen dat hij Westerbos heeft meegedeeld dat hij reeds 
eerder een andere bemiddelaar heeft ingeschakeld. In de visie van de 
Rechtbank had Vijgeboom dus een mededelingsplicht. In appel meent het 
hof van diezelfde tekst dat zij geen regeling bevat voor het geval dat het 
bedrijf buiten medewerking van Westerbos zou worden verkocht en komt 
tot de conclusie dat op basis van de tekst een vermoeden rijst dat de visie 
van Vijgeboom de juiste is. Het is in die visie aan Westerbos om tegenbewijs 
te leveren. 

In de zaak Liszkay /Harman is de tekst eveneens het vertrekpunt voor het 
hof als hij overweegt dat de tekst van de polis ,moeilijk anders kan worden 
gelezen dan in de door Lloyd's verdedigde zin." Liszkay had naar het 
oordeel van het Hof moeten informeren naar de betekenis van de tekst en 
mocht niet zonder meer vertrouwen op zijn eigen visie. 

IndezaakAvery/V.R.G. stelthet Hofvast dat deuitlegvanV.R.G. strookt 
met de bewoordingen van de overeenkomst en komt vervolgens tot de 
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conclusie dat A very een onderzoeksplicht had en niet zonder meer mocht 
vertrouwen op haar uitleg van woorden. 

In de zaak Boekhorst! Akazia is er geen expliciete referte naar tekst als 
zodanig, maar impliciet komen we wel de visie van het hof tegen als het hof 
overweegt dat als Boekhorst conform zijn visie had willen overeenkomen 
hij dat dan met zoveel woorden had moeten doen. Het Hof acht de visie 
van Boekhorst kennelijk niet verenigbaar met de tekst. 

Het is frappant dat het voorlopige oordeel dat de feitelijke rechters bereiken 
op basis van de tekst in deze zaken steeds overeenkomt met het in die zaak 
bereikte eindoordeel. 

Krachtens de Haviltex-formule is niet de tekst op zichzelf beslissend maar 
gaat het om hetgeen partijen over en weer redelijkerwijs mochten verwach
ten. Partijen mogen feiten en omstandigheden aandragen om hun stand punt 
kracht bij te zetten en doen er goed aan dat te doen. In de zaak Ave
ry/V.R.G. overweegt ter motivering van zijn voor Avery negatieve beslis
sing datA very geen bewijsaanbod heeft gedaan. In de zaak Westerbos/Vij
geboom geeft het Hof een zelfgeformuleerde bewijsopdracht, terwijl naar 
het oordeel van Westerbos het bewijsaanbod harerzijds ten onrechte wordt 
gepasseerd. Zo ook in Boekhorst!Ikazia. In Liszkay/Harman speelt be
wijsaanbod of opdracht geen rol, hetgeen ook voor de hand ligt nu het in 
die zaak ging om standaardvoorwaarden waarover partijen geen onderhan
delingen of overleg hebben gevoerd. 

Het is aardig de zaken Westerbos/Vijgeboom en Boekhorst!Ikazia te 
vergelijken. Immers in beide gevallen beklagen eisers zich over het passeren 
van een bewijsaanbod, Westerbos tevergeefs, Boekhorst met succes. In de 
zaak Boekhorst!Ikazia betrof het aanbod de specifieke omstandigheden 
van de totstandkoming van de overeenkomst. Dit had het Hof volgens de 
Hoge Raad niet mogen passeren. In Westerbos/Vijgeboom had het Hof 
Westerbos toegelaten te bewijzen dat zij anders waren overeengekomen dan 
het Hofvoorlopig had geconcludeerd. Het bewijsaanbod van Westerbos om 
te bewijzen dat , ,in de branche het gebruikelijk is dat slechts een bemidde
laar wordt ingeschakeld en dat deze bij verkoop van een object tijdens de 
contractsperiode altijd courtage krijgt" wordt door het Hof gepasseerd 
omdat Vijgeboom buiten de branche staat. W esterbos klaagt dat haar 
bewijsaanbod niet gepasseerd had mogen worden nu het Hof is uitgegaan 
van de ,aard van de bemiddelingsovereenkomst" in welk kader het bewijs
aanbod relevant is. De Hoge Raad doet dit af met de overweging dat het 
Hof met de aard van de overeenkomst het oog had op de bemiddelingsover
eenkomst in het algemeen en niet in die branche in het bijzonder en dat de 
klacht mitsdien feitelijke grondslag mist. Deze overweging overtuigt niet 
omdat het Hof wel degelijk refereerde aan een bemiddelingsovereenkomst 
als tussen partijen (zie in gelijke zin Croes in Kwartaalbericht Nieuw BW 
199011, blz. 31-33). Desalniettemin is hieruit misschien wei te concluderen 
dat een bewijsaanbod dat niet rechtstreeks ziet op feiten en omstandigheden 
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van onderhandelingen minder zwaarwegend is en dus eerder kon worden 
gepasseerd. 

Tot slot wil ik nog stilstaan bij een element van de Raviltex-formule te 
weten: 

,de maatschappelijke kringen waartoe partijen behoren en de rechtskennis die van zodanige 
partijen mag worden verwacht". 

Uit het arrest Avery/V.R.G. valt op te maken dat een bedrijfsmatig 
handelende partij niet snel mag uitgaan van de interpretatie die zij als juist 
ziet. De bedrijfsmatige achtergrond brengt mee dat zij scherp moet waken 
over haar eigen belangen. De regel is dat hoe deskundiger een partij is of 
geacht mag worden te zijn, hoe meer reden een dergelijke partij heeft tot 
twijfel over de precieze inhoud van de overeenkomst en hoe minder reden 
er is tot onbevestigd vertrouwen. Ret bedrijfsmatig handelen heeft te gelden 
als het handelen als deskundige, zo volgt uit Avery/V.R.G. In Wester
bos/Vijboom, eveneens twee bedrijfsmatig handelende partijen, zien we 
echter dat het Rof Westerbos toerekent een deskundige te zijn die zaken 
doet met een leek. Wellicht moet de ratio van het onderscheid gezocht 
worden in het feit dat bemiddeling voor Westerbos dagelijks werk is terwijl 
Vijgeboom er nooit mee te maken heeft gehad. Tussen Avery en V.R.G. 
blijkt niet van grote verschillen in ervaring op het gebied waarop zij een 
overeenkomst hebben gesloten. 
In de zaak Boekhorst/Ikazia acht het Rof Boekhorst deskundig als het 
Boekhorst impliciet toerekent dat hij zich bedient van een deskundige 
(advocaat) door te overwegen dat hij het door hem voorgestane ,had 
moeten overeenkomen en doen vastleggen in de door zijn raadsman geredi
geerde bepalingen van de overeenkomst.'' Ret inschakelen van een deskun
dige verhoogt de eigen deskundigheid. Ret lijkt redelijk dat een partij zich 
niet enerzijds kan bedienen van een deskundige en zich anderzijds op 
onwetendheid van de niet-deskundige kan beroepen. 

Verwante problematiek vindt men op het gebied van standaardvoorwaar
den. In de zaak Liszkay /Harman werd een poging gedaan de regel ingang 
te doen vinden onduidelijkheden in een door een professionele verzekeraar 
geredigeerd beding in beginsel ten gunste van de niet professionele 
verzekerde uit te leggen. Ben dergelijke contra-proferentem regel wordt wel 
verdedigd voor standaardvoorwaarden als waar het in casu om ging (zie 
bijvoorbeeld Hondius, dissertatie, blz. 588) en is in sommige landen gecodi
ficeerd (in Duitsland par. 5 A.G.B.G.). Historisch betreft de regel de 
bescherming van de adherent in het algemeen, maar bij standaardvoorwaar
den dringt een dergelijke beschermingsgedachte zich a fortiori op. Enige 
steun voor de in cassatie verdedigde regel was bovendien wel in de jurispru
dentie te vinden, met name in het arrest Ram/Matser, H.R., 1 juli 1977, 
N.J., 1978, 125, waar de Hoge Raad overweegt dat het in beginsel voor de 
hand ligt onduidelijkheden in een door een professionel verkoper geredi-
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geerd beding uit te leggen ten gunste van een niet-professionele koper. Toch 
wil de Hoge Raad de algemene regel niet aanvaarden (zie hoven). De Hoge 
Raad overweegt in het arrest nog tussen neus en lippen door dat Liszkay 
als ondernemer handelde, terwijl bovendien vaststond dat hij zich door een 
deskundige heeft doen bijstaan. Ook hier speelt de deskundigheid derhalve 
een rol. 

40. TRANSNATIONALE- OF AUTONOME UITLEGGING 

H.R., 13 september 1991, N.J., 1992, 110 (Picchi!Laren) met noot M.M. 
Mendel 
Tot slot wil ik nog aandacht vragen voor een laatste arrest op het gebied 
van uitlegging dat van belang is vanwege het internationale karakter ervan. 
Casus: Marcello Picchi, gevestigd te Carmignano (It) verkoopt en Ievert aan 
Laren Holding B. V., gevestigd te Naarden twee partijen textiel. De facturen 
worden door Laren gedeeltelijk niet betaald. Als Picchi zich vervolgens in 
rechte voorziet spitst het geschil zich toe op de vraag of Laren vertragings
rente is verschuldigd vanaf het moment dat betaald had moeten worden, 
danwel vanaf het moment dat de dagvaarding is betekend. Op de overeen
komst zijn de bepalingen van de L.U.V.I. van toepassing. 
In rechte: de rechtbank en het Hof komen beide tot de conclusie dat de 
vertragingsrente verschuldigd is vanaf de datum van dagvaarding. Het Hof 
stelt vast dat de bepalingen van de L.U.V.I. geen uitsluitsel geven over de 
vraag per welke datum de vertragingsrente is verschuldigd. Van gronden of 
omstandigheden buiten de L.U.V.I. is niet gebleken zodat het oordeel van 
de rechtbank in stand blijft. Het cassatiemiddel dat zich richt tegen die 
beoordeling treft doel. Nu het gaat om een door de L.U.V.I. geregeld 
onderwerp (de rentevergoeding ex art. 83 L.U.V.I.) hetwelk door deze wet 
niet uitdrukkelijk is beslist, is art. 17 L.U.V.I. van toepassing. Krachtens 
dit artikel dienen dergelijke vragen te worden opgelost aan de hand van 
algemene beginselen waarop de L. U. V.I. berust. Art. 60 bepaalt dat de 
koper op het voor betaling bepaalde tijdstip tot betaling verplicht is zonder 
dat daartoe enige verdere formaliteit nodig is en art. 83 bepaalt dat de 
verkoper bij vertraging recht heeft op rente over de niet betaalde bedragen 
tegen het officiele disconto van zijn land vermeerderd met 1 procent. Uit 
dit stelsel volgt reeds dat recht op vergoeding bestaat vanaf de vervaldag 
zonder dat daartoe enige verdere formaliteit, zoals een ingebrekestelling of 
rente-aanzegging is vereist. Deze conclusie strookt voorts met het beginsel 
van volledige schadevergoeding voor tekortkomingen dat aan de L. U. V.I. 
ten grondslag ligt. 
De Hoge Raad vervolgt: 

,Bovendien zou een andere, met name de door het hof gehuldigde, opvatting leiden tot een 
resultaat dat in het Iicht van de doelstelling van de L.U.V.I.- het creeren van eenvormig recht 
voor internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken - niet 
aanvaardbaar is, nl. dat ten aanzien van een in het kader van internationale koopovereenkomst 
niet onbelangrijke vraag - op welk tijdstip een verplichting tot rentevergoeding ontstaat en 
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onder welke voorwaarden - rechtsonzekerheid en -ongelijkheid zouden blijven bestaan 
doordat met betrekking tot deze vraag iedere nationale rechter zijn nationale recht zou mogen 
toepassen.'' 

In dit arrest doet zich het geval voor dat de vraag naar uitlegging van de 
overeenkomst samenvalt met de uitlegging van een verdrag, in dit geval de 
L.U.V.I. Gelijk aan waar de uitlegging van de overeenkomst raakt aan of 
samenvalt met de uitlegging van wettelijke termen of regelingen is de Hoge 
Raad hier minder terughoudend bij de beoordeling van de uitlegging in 
feitelijke instantie (zie boven sub 3). 

Het arrest is niet zozeer van belang vanwege de concrete beslissing die de 
Hoge Raad heeft genomen met betrekking tot de vraag wanneer rente is 
verschuldigd over de koopsom bij een door de L.U.V.I. beheerste koopo
vereenkomst. De L.U.V.I. is door Nederland opgezegd in verband met de 
ratificatie van het Weens Koopverdrag (1980), dat per 1 januari 1992 in 
Nederland van kracht is geworden. Overigens is de kwestie van rentevergoe
ding oak in het Weens Koopverdrag niet geregeld, zodat een soortgelijk 
geschil zich oak in de toekomst laat denken. De Advocaat-Generaal Hart
kamp heeft in zijn conclusie bij het arrest, onder verwijzing naar de 
(buitenlandse) literatuur en de totstandkomingsgeschiedenis, aangegeven 
dat ,L.U.V.I.-oplossing" zich oak laat verdedigen voor het Weens Koop
verdrag. Belangrijker dan de concrete beslissing is echter de wijze van 
rechtsvinding, namelijk in het Iicht van de doelstelling van de L.U.V.I. De 
eenvormigheid van hei door internationale verdragen gegeven recht is van 
groot belang en is afhankelijk van de bereidwilligheid van nationale rechters 
een transnationaal perspectiefte kiezen. De door de Hoge Raad gehanteerde 
methode van uitlegging wordt oak wei , , autonome uitlegging'' genoemd (zie 
Mendel in zijn informatieve noot bij dit arrest). 

Het Weens Koopverdrag kent in artikel 7 lid 1 de volgende bepaling: 

,Bij de uitleg van dit verdrag dient rekening te worden gehouden met het internationale 
karakter ervan en met de noodzaak eenvormigheid in de toepassing ervan en naleving van de 
goede trouw in de internationale handel te bevorderen". 

Duidelijk is dat de door de Hoge Raad in dit arrest gekozen methode van 
rechtsverbinding goed bij artikel 7 lid 1 aansluit. 

41. INLEIDING 

Afdeling 5 (Jac. Hijma) 

DWALING 

Het aan de dwaling gewijde art. 1358 van het oude Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek, dat grotendeels overeenkwam met art. 1110 van het Belgische, 
is met ingang van 1 januari 1992 vervangen door art. 228 e.v. Boek 6 BW. 
In de nieuwe regeling keert het aloude begrip ,zelfstandigheid der zaak" 
niet terug. De wetgever heeft het verkieslijk geacht een (limitatieve) schets 
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te geven van drie situaties in welke een dwalingsberoep mogelijk is. Deze 
situaties zijn (zie art. 6:228 lid 1 BW (nieuw)): (a) de dwaling is te wijten 
aan een inlichting van de wederpartij; (b) de wederpartij heeft gezwegen 
waar spreken haar plicht was of (c) de wederpartij is van dezelfde veronder
stelling als de dwalende uitgegaan. Het artikel kent voor elk van deze drie 
gevallen een kenbaarheidscorrectie (lid 1). Blijkens het tweede lid staat geen 
dwalingsberoep open als de dwaling een uitsluitend toekomstige omstandig
heid betreft of als zij in verband met aard van de overeenkomst, de in het 
verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor 
rekening van de dwalende behoort te blijven. De nieuwe wettelijke regeling 
beoogt een codificatie te vormen van de jurisprudentiele stand van zaken 
op het terrein van de dwaling (T.M., Parlementaire Geschiedenis van het 
Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Deventer, 1981, biz. 901). Dever
wachting is inderdaad gewettigd, dat er qua resultaten niet veel zal verande
ren. 

Een bijzonderheid van de nieuwe regeling is dat zij niet volstaat met de 
vernietigbaarheid van de gesloten overeenkomst, maar een alternatief biedt 
in de vorm van contractsaanpassing: op verlangen van een der partijen kan 
de rechter, in plaats van de vernietiging uit te spreken, de gevolgen van de 
overeenkomst ter opheffing van het door de dwalende ondervonden nadeel 
wijzigen (art. 6:230 lid 2 BW (nieuw)). Hiervan bestaat oak een buitenge
rechtelijke variant: als de wederpartij jegens de dwalende tijdig een bijstel
ling van de overeenkomst voorstelt die het geleden nadeel afdoende opheft, 
doet dat voorstel de vernietigingsbevoegdheid vervallen (art. 6:230 lid 1 
(nieuw)). 

De in het navolgende te bespreken arresten van de Hoge Raad zijn aile onder 
vigeur van het oude wetboek gewezen. Zoals in een overgangsperiode voor 
de hand ligt, bieden zij echter mede een vooruitblik op het nieuwe recht. 

42. KOOPPRIJSVERMINDERING IN PLAATS VAN VERNIETIGING? 

H.R., 12 mei 1989, N.J., 1990, 235 (Hoogenstrijd/Schreven), met noot 
C.J.H. Brunner; Kwartaalbericht Nieuw BW, 1990/1, biz. 25, met noot 
Jac. Hijma 

In november 1980 koopt Hoogenstrijd van het echtpaar Schreven een 
perceel grand met daarop een in aanbouw zijnde villa; afgesproken wordt 
dat de villa voor rekening van verkopers volgens een bepaald bestek zal 
worden afgebouwd. In september 1981 Iaat de koopster de villa door een 
deskundige onderzoeken. Diens rapport vermeldt aanzienlijke gebreken, 
met name op het gebied van vochtwering, warmte-isolatie en dakbedekking. 
Nu iedere ontbinding van de overeenkomst contractueel was uitgesloten 
doet de koopster Hoogenstrijd een beroep op dwaling. Belangwekkend is 
hetgeen zij op die basis verlangt: vermindering van de koopprijs. 

De rechtbank en het gerechtshof wijzen haar actie af. Deze gerechten zijn 
van mening dat dit soort casusposities exclusief door de wettelijke regeling 
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,dtfrverborgen gebreken bij koop (art. 1540 e,v. BW (oud)); vgl. art. 1641 
e.v. Belgisch BW) wordt beheerst en dat koopster de daarvoor geldende 
termijn (art. 1547 BW (oud)); vgl. art. 1648 Belgisch BW) heeft laten 
verstrijken. Ook in cassatie verliest koopster de procedure. De argumentatie 
van de Hoge Raad luidt als volgt: 

,Naar geldend rechfheeft de dwalende slechts een vordering tot vernietiging van de overeen
komst en een vordering tot schadevergoeding indien daartoe gronden zijn. Een bevoegdheid 
van de rechter om uit hoof de van dwaling op grand van een gebrek van de zaak de koopprijs 
evenredig te verminderen kan naar huidig recht niet worden aanvaard. De enkele omstandig
heid dat art. 6.5.2.12a (later vernummerd tot art. 6:230, J.H.) lid 2 NBW de rechter zulk een 
bevoegdheid toekent, vormt onvoldoende grond deze reeds thans te aanvaarden, nu in het 
NBW de rechtspositie van de koper van een bepaalde zaak met gebreken geheel anders is 
geregeld dan in het geldende recht. De behoefte aan zulk een bevoegdheid is ook gering, omdat 
de koper op grond van art. 1543 BW een vermindering van de koopprijs kan bewerkstelligen". 

Over de verhouding tussen de verborgen-gebreken-regeling en het dwalings
leerstuk merkt de Raad vervolgens laconiek op: 

,Het vorenstaande brengt mee dat de( ... ) vraag of de regeling van de verborgen gebreken 
de regeling van de dwaling uitsluit, onbeantwoord kan blijven". 

De laatste opmerking kan niet verhelen, dat de Hoge Raad een voorkeur 
verraadt voor de opvatting dat de verborgen-gebreken-regeling niet aan het 
dwalingsartikel derogeert. Had hij op het andere standpunt gestaan, dan 
had het immers zowel theoretisch als praktisch voor de hand gelegen dat 
hij de zaak - net als de rechtbank en het Hof - eenvoudig op die basis 
had afgedaan. Ruim een jaar later zou op dit punt zekerheid worden 
verkregen (zie hierna, nr. 43). 

De door de koopster Hoogenstrijd voorgestane gedachtengang, waarin art. 
6:230 BW (nieuw) een centrale positie inneemt, staat bekend als ,anticipe
rende interpretatie'': invulling van het oude vermogensrecht door aan te 
knopen bij het nieuwe wetboek. De rechtspraak biedt velerlei voorbeelden 
van zulk een versmelting van oud en nieuw; de bekendste anticiperende 
uitspraak is wel H.R., 7 maart 1980, N.J., 1980, 353 (Stierkalveren), 
besproken in T.P.R., 1983, blz. 1313 e.v. Zie over deze problematiek nader 
A.M.J. van Buchem-Spapens, Anticipatie, Monografie Nieuw BW A-23, 
Deventer, 1986. Ret onderhavige arrest biedt een illustratie van het feit dat 
de mogelijkheden tot vooruitgrijpen op het nieuwe recht zeker niet onbe
grensd zijn. 

De Hoge Raad voert voor de ontkenning- onder oud BW- van de ,actio 
quanti minoris" bij dwaling aan, dat (a) de rechtspositie van de koper van 
een gebrekkige zaak onder het oude en het nieuwe recht geheel verschillend 
is geregeld, en dat (b) de behoefte aan een quanti minoris naar oud recht 
gering is, omdat de koper reeds via artikel1543 BW (verborgen gebreken) 
een vermindering van de koopprijs kan bewerkstelligen. Deze argumenten 
zijn niet erg overtuigend. Dat de oude en de nieuwe wet inzake de positie 
van de koper ,geheel verschillend" zouden zijn mag overdreven worden 
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genoemd, terwijl met betrekking tot het alternatief der verborgen-gebreken
regeling algemeen wordt aangetekend dat die regeling gezien haar scherpe 
vervaltermijn in de praktijk de koper slechts zelden van nut is. De beslissing 
van de Raad Iijkt in essentie gedragen te worden door de aan deze argumen
ten voorafgaande volzin: het oude wetboek kent slechts de mogelijkheid van 
vernietiging en die van schadevergoeding, en verder niet. Waar een wettelij
ke basis als die van het nieuwe art. 6:230 ontbreekt, kan aan de rechter 
bezwaarlijk de bevoegdheid worden toegedicht om het contractuele even
wicht ten gunste van een van beide partijen bij te stellen. De gedachte dat 
zulk een bevoegdheid wellicht kan worden gegrondvest op het adagium dat 
iemand die recht heeft op het meerdere (vernietiging) oak het mindere mag 
eisen (prijsverlaging), brengt geen baat. Een koopprijsreductie is niet , ,min
der" dan een vernietiging, doch is in haar eenzijdig-bijstellende aard een 
wezenlijk ander verschijnsel. Ret nieuwe wetboek, dat wei in de mogelijk
heid tot prijsaanpassing voorziet, is het oude (mede) op dit punt eenvoudig 
vooruit. 

43. SPREEK- EN ONDERZOEKSPLICHT BIJ KOOP TWEEDEHANDS AUTO 

R.R., 21 december 1990, N.J., 1991, 251 (Van Geest/Nederlof); Ars Aequi, 
40 (1991) 9, biz. 661, met noot Jac. Rijma; Kwartaalbericht Nieuw BW, 
199113, biz. 99, met noot M.M. van Rossum 

Ret onderhavige arrest betreft, evenals de in de volgende paragraaf te 
bespreken uitspraak, de inhoudelijke kant van het dwalingsberoep. Beide 
uitspraken zijn exemplarisch voor de rechtsontwikkeling op dit terrein: het 
wettelijke begrip ,zelfstandigheid der zaak" is op de achtergrond geraakt, 
en de aandacht gaat- evenals in het nieuwe artikel 6:228 lid 1 sub b -
uit naar de vraag of de wederpartij inlichtingen had moeten verschaffen om 
te voorkomen dat de ander in dwaling tot de contractssluiting zou overgaan. 

lnjanuari 1985 koopt mevrouw Van Geest bij autohandelaar Nederlofvoor 
een bedrag van f 7900,- een ongeveer anderhalf jaar oude Citroen Visa 
Club. Een kart na de koop uitgevoerde ANWB-keuring geeft aan dat de 
auto bij een aanrijding betrokken is geweest en dat de gevolgen daarvan 
matig zo niet slecht zijn hersteld. Verkoper Nederlof was van een en ander 
op de hoogte maar heeft daarvan jegens Van Geest geen melding gemaakt. 
Koopster vordert vernietiging van de overeenkomst op grand van dwaling. 

De rechtbank wijst deze actie toe, doch haar vonnis wordt in hager beroep 
vernietigd. Ret gerechtshof overweegt dat enerzijds verkoper een spreek
plicht had, maar dat anderzijds op koopster de plicht rustte tot het verrich
ten van een eigen onderzoek. Aan koopster nu valt - aldus het Rof - het 
meeste te verwijten: zij heeft wei erg lichtvaardig gehandeld door van een 
geheel onbekende een tweedehands auto te kopen zonder deze te Iaten 
keuren en zonder een behoorlijke garantie te bedingen. 

Van Geest gaat in cassatie. Zij voert aan dat op haar geen (relevante) 
onderzoeksplicht rustte; de visie van het Rof zou een premie stellen op het 
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achterhouden van essentiele informatie. Het cassatieberoep treft doel. De 
Hoge Raad stelt zich op het navolgende uitgangspunt: 

, Wanneer een partij voor de totstandkorning van een overeenkornst aan de wederpartij 
bepaalde inlichtingen had behoren te geven ten einde te voorkornen dat de wederpartij zich 
orntrent het betreffende punt een onjuiste voorstelling zou rnaken, zal de goede trouw zich 
in het algerneen ertegen verzetten dat eerstgenoernde partij ter afwering van een beroep op 
dwaling aanvoert dat de wederpartij het ontstaan van de dwaling aan zichzelf heeft te wijten. 
De onderdelen 1 en 2 van het mid del klagen er terecht over dat het hof deze in vaste rechtspraak 
van de HR aanvaarde regel heeft rniskend en aldus een onjuiste rnaatstaf heeft aangelegd bij 
de beoordeling van het beroep op dwaling". 

De schending door de verkoper van een op hem rustende spreekplicht stelt 
de niet-naleving van een onderzoeksplicht door de koper in principe in de 
schaduw. V oor eerdere arresten in deze zin zie men het rechtspraakoverzicht 
in T.P.R., 1987, blz. 722 e.v. (Jac. Hijma). Dient in een geval als het 
onderhavige wellicht een uitzondering op dit vertrekpunt te worden ge
maakt? De Hoge Raad doet blijken daar niet snel aan te willen: 

,Onderdeel 3 bestrijdt 's hofs oordeel ( ... ) dat Van Geest de auto v66r de koop had rnoeten 
Iaten keuren door een deskundige nu zij stelt zelf geen verstand van auto's te hebben. Het 
onderdeel treft doe!. Of van de koper van een tweedehands auto rnoet worden gevergd dat 
hij de auto door een deskundige laat onderzoeken alvorens tot aankoop over te gaan, hangt 
afvan de ornstandigheden van het geval. Anders dan het hof klaarblijkelijk heeft aangenornen, 
brengt het enkele feit dat de koper ondeskundig is niet rnee dat hij, op straffe van verlies van 
het recht zich op dwaling te beroepen, verplicht is een dergelijk onderzoek te doen verrichten. 

Voor zover bet hof de hiervoor ( ... ) verrnelde regel wei voor ogen heeft gebad maar beeft 
geoordeeld dat de in r.o. 6 van zijn arrest verrnelde, volgens het hof een ,erg lichtvaardig" 
handelen van Van Geest opleverende, ornstandigheden een afwijking van die regel recbtvaardi
gen, heeft bet rniskend dat die regel juist ertoe strekt ook aan een onvoorzicbtige koper 
bescherrning te bieden tegen de nadelige gevolgen van dwaling veroorzaakt door bet verzwijgen 
van relevante gegevens". 

Het uitgangspunt dat de schending van een spreekplicht in het algemeen 
meebrengt dat de verkoper zich later niet met vrucht tegen een dwalingsactie 
kan verzetten, heeft- aldus de Raad- mede tot doel aan een onvoorzichti
ge koper bescherming te bieden. Dit was nog niet eerder zo uitdrukkelijk 
aangegeven. Het arrest maakt duidelijk dat het verweer dat de koper zelf 
nai:ef is geweest niet spoedig zal worden aanvaard. Maar ook hier bestaan 
vanzelfsprekend grenzen. Die grenzen zullen zijn bereikt wanneer de koper 
reden had om aan het te koop aangebodene te twijfelen, bijvoorbeeld gezien 
de ouderdom van de zaak, een duidelijk zichtbare beschadiging of een 
opvallend gunstige prijs. De koper die zulk een waarschuwingssignaal 
ontvangt maar iedere nadere activiteit achterwege laat, verdient niet de 
bescherming van de dwalingsregeling. 

Het arrest is tevens van belang voor de samenloop van het dwalingsartikel 
(art. 1358 BW (oud)) met de regels der verborgen gebreken (art. 1540 e.v. 
BW (oud)); zie tevens nr. 42. Het twistpunt of laatstgenoemde wetsartikelen 
aan de dwalingsregeling derogeren wordt nog juist voor de inwerkingtreding 
van het nieuwe wetboek beslecht. De Hoge Raad overweegt: 
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,De verborgen gebreken-regeling, die ertoe strekt de koper een bijzondere bescherming te 
geven, beantwoordt als gevolg van Iatere ontwikkelingen niet meer aan die strekking en vervalt 
dan ook in titel 7.1 NBW. Met deze ontwikkelingen strookt niet dat de verkoper tegen wie 
de koper een vordering uit dwaling instelt, aan deze zou kunnen tegenwerpen dat de dwaling 
een verborgen gebrek betreft en de regels betreffende verborgen gebreken daarom aan 
toewijzing van de dwalingsvordering in de weg staan". 

De motivering is kart maar overtuigend. De regeling der verborgen gebre
ken is verouderd. Zij is bedoeld ter bescherming van de koper, maar werkt 
in de praktijk- met name door de korte vervaltermijn van art. 1547 BW 
(oud)- veeleer in het voordeel van de verkoper uit. Zulk een onvolkomen 
regelstelsel behoort niet in de weg te staan aan de (fundamenteler en) 
algemeen wei als deugdelijk ervaren dwalingsregeling. 

44. SPREEK- EN ONDERZOEKSPLICHT BIJ BORGTOCHTOVEREENKOMST 

H.R., 1 juni 1990, N.J., 1991, 759 (Van Lanschot/Bink), met noot C.J.H. 
Brunner; KwartaalberichtNieuw BW, 1990/4, biz. 132, met nootM.M. van 
Rossum 

Het derde dwalingsarrest betreft onderzoeks- en mededelingsplicht bij het 
totstandkomen van een borgtochtovereenkomst. In 1979 wordt Bink direc
teur van Adler Staal BV en koopt zich in dat bedrijf in met een bedrag van 
f 400.000,- Het geld leent hij van de bank Van Lanschot. Binks moeder 
stelt zich voor haar zoon, die zelf onbemiddeld is, borg. Aile betrokkenen 
weten dat de financH!le positie van Adler Staal zwak is. Die positie is echter 
nag aanzienlijk slechter dan verondersteld; in 1981 gaat Adler Staal failliet. 
Mevrouw Bink wil haar borgtochtovereenkomst vernietigd zien op grand 
van dwaling: zij had zich van de risico's een verkeerde voorstelling gemaakt. 

De rechtbank wijst deze actie toe, tenzij de bank zou slagen in het bewijs 
dat mevrouw Bink ten tijde van de borgstelling van de werkelijke financiele 
situatie van Adler op de hoogte was. Het Hof wijzigt de bewijsopdracht 
enigszins, doch neemt overigens een met dat van de rechtbank vergelijkbaar 
standpunt in. In cassatie voert Van Lanschot allereerst aan dat een verkeer
de voorstelling omtrent de aan een borgtocht verbonden risico's niet de 
zelfstandigheid der zaak in de zin van artikell358 BW (oud) betreft, althans 
niet wanneer aan de wederpartij die verkeerde voorstelling niet kan worden 
verweten. Maar de Hoge Raad overweegt: 

,Dat betoog kan in zijn algemeenheid niet als juist worden aanvaard. Een borgstellingsover
eenkomst als de onderhavige kan wegens dwaling vernietigbaar zijn, wanneer de borg bij het 
vormen van zijn oordeel omtrent de kans dat hij tot nakoming zal worden verplicht, is 
uitgegaan van een zodanig verkeerde voorstelling van zaken, dat hij, zou hij een juiste 
voorstelling hebben gehad, niet bereid zou zijn geweest de borgstelling te verlenen. Dat geldt 
ook indien de dwaling niet te wijten is aan de wederpartij van de borg". 

De paging van de Bank om langs de weg van de zelfstandigheid der zaak 
de dwalingsactie bij borgtocht in algemene zin uit te schakelen heeft 
derhalve geen succes. Als ,toelatingsvoorwaarden" voor een beroep op 
dwaling fungeren - aldus de Raad - slechts de aanwezigheid van een 
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verkeerde voorstelling en die van causaal verband (tussen verkeerde voor
stelling en contractssluiting). Indien aan die eisen is voldaan, behoort ook 
bij een borgtochtovereenkomst de vernietiging wegens dwaling tot de moge
lijkheden. Terecht keert het college zich tegen algemene regels als door Van 
Lanschot verdedigd. De dwaling is en blijft een zeer feitengevoelig leerstuk, 
dat wordt gekenmerkt door genuanceerde afwegingsprocessen; harde regels 
zoals door Van Lanschot geformuleerd zouden daar slecht bij passen. Men 
kan gevoeglijk het dwalingsleerstuk ,open stellen", om vervolgens aan de 
daarin vervatte fijnmazige criteria uit te maken of in het concrete geval al 
dan niet een dwalingsberoep mogelijk moet zijn. 

Maar ook in dit perspectief heeft de Bank nog enige pijlen op haar boog. 
Zij voert aan dat in de gegeven omstandigheden mevrouw Binks dwaling 
niet verschoonbaar was en/ of voor haar eigen rekening moet blijven. 
Mevrouw Bink wist dat haar zoon onbemiddeld was, terwijl het haar eigen 
interventie was die de Bank, die aanvankelijk geen krediet wilde verschaf
fen, tot de kredietverlening heeft doen overgaan. Ook voor deze argumenta
tie toont de Hoge Raad zich niet gevoelig: 

,Aan 's hof beslissing om de Bank toe te Iaten tot het lever en van het bewijs van haar stelling 
dat zij mevrouw Bink heeft gewezen op de aan het aangaan van de onderhavige borgtocht 
verbonden risico's en haar met het oog op die risico's heeft afgeraden zich borg te stellen, ligt 
kennelijk de - juiste - gedachte ten grondslag dat onder omstandigheden als waarop in het 
onder dee! een beroep wordt gedaan, het gevaar van ondoordachtheid of misplaatst vertrouwen 
op de goede afloop zodanig is dat het een professionele credietverlener als de bank - die in 
de regel beter in staat zal zijn om het risico dat de borg loopt, te beoordelen dan de particulier 
die uit hoofde van zijn persoonlijke relatie tot de schuldenaar bereid is borg te staan - aileen 
dan vrijstaat te betogen dat de dwaling voor rekening van de particuliere borg moet blijven 
indien hij stelt, en voor zover nodig bewijst dat hij de borg omtrent die risico's heeft 
voorgelicht". 

Het arrest toont - eens te meer - aan dat de omstandigheid dat de ene 
partij een deskundige (professionele kredietverlener) is en de andere partij 
een leek (particulier), voor de besluitvorming van groat gewicht is. Omdat 
de Bank in de regel beter in staat zal zijn de risico's van een borgstelling 
te overzien, zal zij de particulier ter zake dienen voor te lichten; doet zij 
dit niet, dan zal zij een latere dwalingsactie niet met vrucht kunnen blokke
ren. Dit uitgangspunt werkt door in de bewijslastverdeling: het is de Bank 
die zal moeten stellen en bewijzen dat zij de (particuliere) borg omtrent de 
risico's heeft voorgelicht. 

De Hoge Raad geeft niet nader aan welke risico's de Bank zal moeten 
melden. Annotator Brunner (N.J., 1991,759, punt 3) leest het arrest aldus, 
dat nodig zal zijn een uiteenzetting omtrent de risico's die in het algemeen 
aan een borgstelling zijn verbonden. Diametraal daartegenover staat de visie 
van Van Rossum (Kwartaalbericht Nieuw BW, 1990/4, blz. 132- 135; 
Dwaling, in het bijzonder bij de koop van onroerend goed, dissertatie R.U. 
Utrecht, Deventer, 1991, blz. 36 en 158), die aangeeft dat de Bank niet aileen 
ook aile concrete gegevens die haar bekend zijn zal moeten melden, maar 
bovendien het risico draagt van het ontbreken van informatie die voor de 
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oordeelsvorming van de borg van gewicht is. Ik zou menen dat de waarheid 
ergens in het midden ligt, in die zin, dat de Bank (a) een uiteenzetting zal 
moeten geven over de risico's die in het algemeen aan een borgstelling zijn 
verbonden, en bovendien (b) mededeling zal moeten doen van de hoofdlij
nen van de financiele positie van de schuldenaar, zoals die aan haar bekend 
zijn. Wanneer de Bank bepaalde informatie niet heeft (noch geacht mag 
worden daarover te beschikken), komt het mij als ongerechtvaardigd voor 
om haar te dien aanzien met het dwalingsrisico te belasten. Van Rossums 
standpunt leidt er in feite toe dat de borg een eigen onderzoeksplicht ter 
grootte van nul heeft, hetgeen des te merkwaardiger is nu de borg veelal 
goed met de hoofdschuldenaar bekend zal zijn, zodat voor hem/haar de 
drempel tot het inwinnen van nadere informatie niet hoog kan worden 
genoemd. 

Overigens bestaat tussen het besproken arrest en de nieuwe wettelijke 
regeling der borgtocht een opmerkelijke parallel. De borgtocht is een van 
de (vier) bijzondere contracten die per 1 januari 1992 een nieuwe wettelijke 
regeling hebben gekregen (ten aanzien van de overige bijzondere contracten, 
zoals huur en arbeidsovereenkomst, blijft vooralsnog de- in een tijdelijk 
Boek 7A geplaatste- oude wetgeving gelden). Ben opvallend facet van de 
nieuwe borgtochttitel is de afzonderlijke behandeling van de ,particuliere 
borgtocht'', dat wil zeggen de borgtochtverhouding die door de borg buiten 
beroep of bedrijf wordt aangegaan (art. 7:857-864 BW). De particuliere 
borg wordt in diverse opzichten in bescherming genomen tegen zijn eigen 
ondoordachtheid en een misplaatst vertrouwen in een goede afloop. Het 
onderhavige arrest lijkt deze beschermingsgedachte door te trekken naar het 
terrein van het dwalingsleerstuk. 

45. (ACTIO) PAULIANA 

Afdeling 6 (J ac. Hijma) 

PAULIANA 

H.R., 28 oktober 1988, N.J., 1989, 450 (Kuijpers q.q./Ontvanger), met 
noot J .B.M. Vranken 
H.R., 12 mei 1989, N.J., 1990, 130 (Gerritse q.q./Ontvanger), met noot 
W.H. Heemskerk, Ars Aequi, 39 (1990) 2, biz. 104, met noot S.C.J.J. 
Kortmann 

Art. 1377 BW (oud) regelt de ,actio Pauliana", waarmee een schuldeiser 
kan opkomen tegen door zijn schuldenaar onverplicht verrichte rechtshan
delingen die hem - de schuldeiser - benadelen in zijn mogelijkheden tot 
geldelijk verhaal (vgl. art. 1167 Belgisch BW). Het nieuwe wetboek bevat 
in art. 3:45-48 BW (nieuw) een uitvoeriger regeling, die niet wezenlijk van 
de oude afwijkt. 

De casuspositie van het als eerste genoemde arrest (N.J., 1989, 450) is als 
volgt. Van Schaik heeft een timmerbedrijf, waarvan de i:riventaris in 1979 
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in eigendom tot zekerheid is overgedragen aan de Nederlandse Midden
standsbank (N.M.B.). In 1981 neemt de Ontvanger der Directe Belastingen 
nagenoeg de gehele bedrijfsinventaris in executoriaal beslag. Het gaat hier 
om een zogenaamd bodembeslag, dat - krachtens de toepasselijke fiscale 
wetgeving - kan worden gelegd op alle roerende zaken die zich op de 
bodem van de belastingschuldenaar bevinden, ongeacht de vraag of de 
eigendom daarvan aan de schuldenaar of (zoals in casu) aan een derde 
toekomt. Van Schaik gaat in 1984 failliet. De N.M.B. doet om niet afstand 
van haar zekerheidsrecht en levert de goederen terug aan de faillissements
curator. 
Tevoren (zie H.R., 10 april1987, N.J., 1987, 829 (Ontvanger/Baud)) had 
de Hoge Raad uitgemaakt dat zulk een teruglevering het door de Ontvanger 
gelegde bodembeslag doet vervallen. De Ontvanger beroept zich er thans 
evenwel op dat de teruglevering jegens hem nietig is op grand van het in 
art. 1377 BW (oud) bepaalde. Het gerechtshof stelt hem in het gelijk. In 
cassatie zoekt de faillissementscurator Kuijpers aansluiting bij H.R., 12 
april1985, N.J., 1986, 808 (Ontvanger/N.M.B.), in welk arrest de Hoge 
Raad het navolgende had overwogen: 

,Met het stelsel van de Faillissementswet, zoals dit tot uiting komt in art. 49 van die Wet en 
in de bepalingen betreffende bevoegdheden van de curator ten aanzien van de boedel en van 
de goederen van derden die hij in de boedel aantreft, strookt niet dat de individuele schuldeisers 
van de gefailleerde die regeling zouden kunnen door kruisen door de handelingen van de curator 
met een beroep op art. 1377 BW aan te tasten op de grond dat de curator voor de toepassing 
van dat artikel met de schuldenaar gelijk zou moeten worden gesteld". 

Staat deze gedachtengang oak aan het onderhavige paulianaberoep in de 
weg? De Hoge Raad antwoordt ontkennend: 

,Ret aldus gegeven oordeel berust op de gedachte dat de curator de voormelde bevoegdheden 
uitoefent voor de gezamenlijke schuldeisers en dat een doorkruising van die uitoefening door 
een individuele schuldeiser zou kunnen leiden tot gevolgen die niet voor aile schuldeisers gelijk 
zijn, dus tot doorbreking van de gelijkheid van de schuldeisers van de gefaillieerde. Anders 
is het evenwel wanneer de Ontvanger in zijn hoedanigheid van gerechtigde tot verhaal van 
goederen die niet tot een failliete boedel behoren - zoals in het onderhavige geval - met een 
beroep op art. 1377 een handeling van de eigenaar van die goederen met of jegens de curator 
in een faillissement aantast, op de grond dat door deze handeling hij, de Ontvanger, in de 
uitoefening van verhaal op die goederen wordt benadeeld. Alsdan is de gelijkheid van 
schuldeisers in het faillissement niet in het geding en is er derhalve geen reden een beroep op 
art. 1377 op die grond uitgesloten te achten". 

Een paulianaberoep van de belastingontvanger ter zake van een rechtshan
deling die zijn bodembeslag ter zijde stelt behoort derhalve in beginsel tot 
de mogelijkheden. De paritas creditorum, die normaliter in het gedrang zou 
geraken wanneer een individuele crediteur door de curator verrichte rechts
handelingen via de pauliana zou kunnen aanvechten (H.R., N.J., 1986, 
808), komt niet in gevaar als de pauliana wordt ingeroepen met betrekking 
tot een rechtshandeling die niet tot de failliete boedel behorende goederen 
tot voorwerp heeft. Tach verliest de Ontvanger de procedure. De Hoge 
Raad constateert dat hij in casu niet in zijn verhaalsmogelijkheden is 
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benadeeld: hij bleef immers overeenkomstig zijn rang meedelen in de 
opbrengst van de (tot de boedel teruggekeerde) bodemgoederen, en het 
bodembeslag heeft niet de strekking de Ontvanger steeds een vrije verkoop 
buiten het faillissement om te garanderen. Waar voor ieder paulianaberoep 
benadeling als vereiste geldt, moest de actie van de Ontvanger stranden. 
Bovenstaande uitspraak wordt in dit rechtspraakoverzicht tevens besproken 
door J.F.M. Janssen in het kader van fiduciaire eigendom en bodembeslag 
van de fiscus (nr. 23). 
Het tweede hierboven genoemde arrest biedt een voorbeeld van een situatie 
waarin aan de Ontvanger wei een paulianaberoep wegens de ecartering van 
zijn bodemrecht kan toekomen: bier had de curator de opbrengst van de 
bodemgoederen gebruikt om daarmee een tijdelijk boedelkrediet af te 
lassen, zodat de Ontvanger daadwerkelijk in zijn verhaalsmogelijkheden 
werd benadeeld. 

Afdeling 7 (H.P.G.A. Arntz) 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

46. GESCHIEDENIS NIEUWE REGELING 

Het tot stand komen van de regeling over algemene voorwaarden is niet 
zonder slag of stoot gegaan. Verschillende belangen vroegen om beharti
ging. Enerzijds zou het gebruik van algemene voorwaarden het praktische 
voordeel van tijd- en kostenbesparing met zich meebrengen. Anderzijds 
verdiende de wederpartij die zich te vaak geconfronteerd zag met onereuze, 
en meestal eenzijdig opgestelde bedingen bescherming. Ondanks de politie
ke gevoeligheid van het onderwerp zijn de inspanningen om de algemene 
voorwaarden in een regeling te vatten niet tevergeefs geweest. Op 16 juni 
1987 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ,algemene voorwaarden" 
aangenomen - vervat in de artt. 6:231-247 BW (nieuw) -, en met de 
invoering van de boeken 3, 5 en 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is het 
op 1 januari 1992 wet geworden. Daarbij geldt op grond van de Overgangs
wet dat de regeling weliswaar direct geldt voor de algemene voorwaarden 
die na deze datum voor bet eerst worden gebruikt (art. 68a Overgangswet). 
Voor algemene voorwaarden die op het moment van inwerkingtreding al 
werden gebruikt is de Werking Van de nieuwe regeling echter tot een jaar na 
haar inwerkingtreding uitgesteld (art. 191 Overgangswet). Vanaf 1 januari 
1993 is de werking van de nieuwe regeling in voile omvang te aanschouwen. 

De arresten die in dit kader besproken zullen worden zijn dus onder het oude 
regime gewezen. Toen moest de Hoge Raad het officieel nog stellen met de 
leer van de ongeoorloofde oorzaak (artt. 1356lid 4, 1371, 1373 BW (oud)) 
en de beperkende werking van de goede trouw. Maar, zoals zal blijken, 
wierp de nieuwe regeling haar schaduw al ver vooruit: de Hoge Raad liet 
zich bij de toetsing van bedingen er herhaaldelijk door inspireren. Opdat 
het anticiperende karakter van de hierna te bespreken arresten zo goed 
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mogelijk is te plaatsen, volgt thans een korte beschrijving van de nieuwe 
regeling. Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van de volgende litera
tum: Asser-Hartkamp, 4, II, Algemene Leer der Overeenkomsten, 1989, 
nrs. 342-375; A.S. Hartkamp, Ars Aequi, 1987, blz. 710-716; E.H. Hondi
us, Kwartaalbericht Nieuw BW, 1990/4, blz. 130-132; W.J.G. Oosterveen, 
Bedrijfsjuridische Berichten, 1990, nr. 11, blz. 113-115. 

47. lNHOUD NIEUWE REGELING 

De wetgever heeft getracht aan beide hierboven genoemde en min of meer 
tegengestelde belangen recht te doen door de volgende twee uitgangspunten 
te hanteren. Enerzijds is de wederpartij snel gebonden aan de algemene 
voorwaarden die bij een overeenkomst zijn opgenomen. Het feit dat hij niet 
daadwerkelijk op de hoogte was van de inhoud van de voorwaarden doet 
niet terzake (zie art. 6:232 BW). Anderzijds is het arsenaal aan mogelijkhe
den om een beding aan te tasten aanzienlijk uitgebreid. 

Zo geeft art. 6:240 BW de mogelijkheid van een collectieve actie. Belangen
organisaties kunnen bij een bijzondere rechter, het Hof in Den Haag, een 
verbod van het gebruik van onredelijk bezwarende bedingen vorderen. 
Maar ook de individuele wederpartij hoeft zich niet iedere voorwaarde te 
laten welgevallen. Hij kan het litigieuze beding op twee gronden vernietigen, 
namelijk als hem geen reele mogelijkheid tot kennisname is geboden (art. 
6:233 sub b j0 art. 234 BW) of als het beding als onredelijk bezwarend kan 
worden gekenmerkt (art. 6:233 sub a BW). 

Of een beding onredelijk bezwarend is, hangt af van de omstandigheden 
van het geval. Art. 6:233 sub a BW noemt drie relevante aanknopingspun
ten: de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop 
de voorwaarden tot stand zijn gekomen en de wederzijds ken bare belangen. 
Dat deze opsomming niet limitatief is bedoeld, blijkt uit de toevoeging dat 
ook de overige omstandigheden van belang kunnen zijn. 

Dan zijn er nog de lijsten van de artt. 6:236 en 237 BW. In deze lijsten wordt 
aan het criterium ,onredelijk bezwarend" nadere invulling gegeven voor 
zover het gaat om algemene voorwaarden in een overeenkomst met een 
consument als wederpartij. De bedingen van art. 6:236 BW, de zwarte lijst, 
, worden geacht" onredelijk bezwarend te zijn. De toetsing is abstract, dat 
wil zeggen los van het gegeven geval. Tegenbewijs is niet mogelijk. Dat is 
anders bij de bedingen die terug te vinden zijn op de grijze lijst van art. 6:237 
BW. Deze bedingen ,worden vermoed", onredelijk bezwarend te zijn. De 
toetsing is concreet. Het is aan de gedaagde gebruiker van de algemene 
voorwaarden om aan te tonen dat het beding in het concrete geval niet 
onredelijk bezwarend is. Deze lijsten gelden, zoals gezegd, aileen voor 
algemene voorwaarden in een overeenkomst met een consument als weder
partij. Wel wordt er reflexwerking aan toegekend. Daarmee wordt bedoeld 
dat het feit dat een beding wordt genoemd op een lijst, op zich onvoldoende 
is om het beding in overeenkomst met anderen dan een consument onrede-
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lijk bezwarend te laten zijn. Maar het !evert wel een ,overige omstandig
heid" van het geval op, als bedoeld in de open norm van art. 6:233 sub a 
BW, die het beding onredelijk bezwarend kan maken. 

Zoals gezegd kan men onder het oude recht ,slechts" via de leer der 
ongeoorloofde oorzaak en de beperkende werking van de goede trouw aan 
de kwalijke werking van onereuze bedingen ontkomen. Laatstgenoemd 
principe heeft in het nieuwe wetboek zijn wettelijke basis in art. 6:248 lid 
2 BW gekregen. Het blijft ook na en naast de inwerkingtreding van de artt. 
6:232-247 BW van belang. En wel om twee redenen. In de eerste plaats biedt 
zij een toetsingsmogelijkheid voor bedingen die niet voldoen aan de definitie 
van art. 6:231 BW, of die om andere redenen buiten de toepassing van 
Afdeling 3 vallen, zie bijvoorbeeld art. 6:235 BW. Bovendien zijn voor de 
bepaling of een beding onredelijk bezwarend en dus vernietigbaar is, alleen 
die omstandigheden relevant die zich ten tijde van de contractsluiting 
voordeden. Latere omstandigheden zoals bijvoorbeeld de onvoorziene om
standigheden of rechtsverwerking, kunnen niet tot vernietiging leiden. In 
dat gevai kunnen de redelijkheid en billijkheid echter met zich meebrengen 
dat de gebruiker geen beroep op het beding mag doen. 

48. ANTICIPATIE 

Het eerste arrest waarin er iets van de nieuwe aigemene voorwaarden-rege
ling doorschemert, is het arrest Vander Meer/Smilde, H.R., 25 april1986, 
N.J., 1986, 714, met noot W.C.L. van der Grinten. Het is uitgebreid 
besproken door M.S. Bijieveid in T.P.R., 1987, biz. 761 e.v. Thans voigt 
toch nog een her haling van de essentie, omdat het volgende bier te bespreken 
arrest erop voortborduurt. 

De Hoge Raad stelt in het arrest Vander Meer/Smilde voorop dat de vraag 
of een beroep op een beding in strijd is met de goede trouw afhangt van 
de omstandigheden van het geval. Relevante omstandigheden zijn bijvoor
beeld het feit dat het gaat om een beding in algemene voorwaarden, de aard 
en de overige inhoud van de overeenkomst waarin het beding voorkomt, 
de wederzijds kenbare beiangen van partijen en hun maatschappelijke 
positie en onderlinge verhouding. In de omstandigheden van dit gevai, zoais 
het feit dat het om een beding in aigemene voorwaarden ging, en dat een 
gemeente de gebruiker ervan was, zag de Hoge Raad voldoende reden om 
de gemeente met de bewijslast op te zadelen. Zolang de gemeente geen 
omstandigheden ten tonele kon voeren waaruit zou blijken dat het boetebe
ding in casu niet onredelijk bezwarend voor VanderMeer zou zijn, kon 
zij niet te goeder trouw een beroep doen op dat beding. 

De anticipatie zit voorai in het feit dat de Hoge Raad het criterium 
,onredelijk bezwarend" bezigt, en dater in de opsomming van de relevante 
omstandigheden het toenmalige art. 6.5.2A.2a sub a (nu art. 6:233 sub a 
BW) te herkennen is. Andere consequenties mogen er niet aan worden 
verbonden. Dit werd aanvankelijk wei gesuggereerd. Zo las men in de 
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verdeling van de bewijslast een anticipatie op de grijze lijst van artikel 
6.5.2A.4 (art. 6:237 BW). Dat de Hoge Raad dit niet zo had bedoeld, blijkt 
uit het volgende arrest, dat een jaar later wordt gewezen: 

49. HOOIJEN/TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK 

H.R., 16januari 1987, N.J., 1987,553, met noot W.C.L. van der Grinten 

a. De casus en de procedure 
Hooijen heeft een vordering uit pandbrieven op de Tilburgsche Hypotheek
bank (T.H.B.) ad f 433.000,-. Hooijen wil deze vordering compenseren 
met een schuld uit de hypothecaire geldlening adf 445.000,- die hij jegens · 
diezelfde bank heeft. Deze bank is inmiddels failliet verklaard en haar 
curatoren voelen niets voor compensatie. Zij beroepen zich daarbij op arti
kel 4 van de algemene voorwaarden die deel uitmaken van de overeenkomst 
tot hypothecaire geldlening. Volgens dit beding dient betaling aan de T.H.B. 
, ,zonder inhouding, vergelijking of korting, hoe ook genaamd'' te geschieden. 

Hooijen vraagt voor de rechtbank verklaring voor recht dat zijn vordering 
vatbaar is voor compensatie. Hij baseert zich daarbij in de eerste plaats op 
art. 53 en art. 234 e.v. Faillissementswet, waarin staat dat schuldvergelij
king uitgesloten is in geval van faillissement. In de tweede plaats meent hij 
dat in dit geval een beroep op het beding door de T.H.B. in strijd is met 
de goede trouw. De rechtbank wijst de vordering af. De artt. 53 en 235 
Faillissementswet bevatten geen dwingend recht. Er mag bij overeenkomst 
van worden afgeweken, zoals in casu met artikel 4 van de algemene 
voorwaarden is gebeurd. Bovendien is er volgens de rechtbank in casu geen 
reden om aan te nemen dat een beroep op dit overeengekomen compensatie
verbod in strijd is met de goede trouw. Hooijen gaat in hoger beroep. Het 
hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Zo komt het geschil voor de 
Hoge Raad. 

b. De Hoge Raad 

,r.o. 3: Het antwoord op de vraag of een beroep op een beding in een overeenkomst in strijd 
is met de goede trouw hangt af van de waardering van tal van omstandigheden, zoals de 
omstandigheid dat het gaat om een beding in algemene voorwaarden, de aard en de overige 
inhoud van de overeenkomst waarin het beding voorkomt, de wederzijdse kenbare belangen 
van pp. en hun maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding en de wijze waarop het 
beding dee! van de overeenkomst is geworden." 

Tot zover niets nieuws onder de zon. Toepassing van art. 6:233 sub a BW 
mag, mits passend in het kader van de goede trouw. 
Vervolgens redeneert de Hoge Raad: 

,Deze omstandigheden dienen in beginsel te worden gesteld en, zo nodig, bewezen door degene 
die aan een beroep op een beding tegenwerpt dat dit beroep in strijd komt met de goede trouw. 
Een dergelijk verweer kan echter meebrengen dat in de concrete omstandigheden van het geval 
aangenomen moet worden dat het beroep in strijd komt met de goede trouw, tenzij degene 
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die zich op het beding beroept, omstandigheden stelt en, zo nodig, bewijst, die dit anders 
maken. E.e.a. komt tot uiting in HR 25 april 1986, NJ 1986, m.n. G. (Vander Meer/Smilde)." 

Rieruit blijkt dat de conclusie die naar aanleiding van het Van der 
Meer /Smilde-arrest werd getrokken met betrekking tot omkering van de 
bewijslast en anticipatie op de grijze lijst, te voorbarig was. Roofdregel is 
dat degene die strijd met de goede trouw stelt, omstandigheden daartoe 
moet stellen en aannemelijk maken. Rierop kan een uitzondering worden 
gemaakt als de omstandigheden van het geval een andere bewijslast recht
vaardigen. Zulks was het geval bij Van der Meer/Smilde. In casu ziet de 
Rage Raad geen reden om van de hoofdregel af te wijken. Weliswaar werd 
Rooijen, net zoals VanderMeer, geconfronteerd met een beding in algeme
ne voorwaarden, dat werd genoemd op de grijze Iijst. Maar om voor eens 
en altijd duidelijk te maken dat dat op zich niet genoeg is, overweegt de 
Rage Raad ,ten overvloede" in r.o. 3.4: 

, ... dat te dezen geen doorslaggevende betekenis toekomt aan de p!aatsing van bedingen als 
het onderhavige op de Iijst van bedingen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn, 
vervat in art. 6.5.2A.4" (art. 6:237). 

Er moet meer aan de hand zijn. Zoals bijvoorbeeld de omstandigheid dat 
in dit geval een gemeente de gebruiker was van de algemene voorwaarden, 
hetgeen op een ongelijke verhouding tussen partijen zou kunnen duiden. 

50. BOTMAN/V AN RAASTER 

R.R., 23 maart 1990, N.J., 1991, 214, met noot R.J. Snijders 

a. De casus en de procedure 

Van Raaster verkoopt en Ievert in de zomer van 1979 een partij tulpebollen 
aan Batman. Batman meent dat de bollen niet geschikt zijn voor opplant. 
Rij stelt bij het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel een vordering 
in wegens wanprestatie. Van Raaster bet wist deze vordering. Ret Scheidsge
recht ontbindt de koopovereenkomst en veroordeelt Van Raaster tot het 
betalen van schadevergoeding aan Batman. Nadat de President van de 
rechtbank een bevel tot tenuitvoerlegging van deze arbitrale uitspraak heeft 
gegeven, komt Van Raaster in verzet. Rij vordert vernietiging van het 
arbitrale vonnis, stellende dat het beding dat aan dit vonnis ten grondslag 
ligt, nietig is. 

Ret beding waar Van Raaster op doelt, is af te Ieiden uit de koopbriefjes 
die Batman van de koop heeft opgemaakt. Daarin wordt het reglement van 
de Cooperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (C.N.B.) op de inhoud 
van de overeenkomst tussen Batman en Van Raaster van toepassing ver
klaard. Dit reglement bevat onder meer deze bepaling: 

Aile geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van enige opdracht c.q. transactie 
waarop het onderhavige reglement van toepassing is, zomede nadere transacties, alsmede 
regelingen van zulk een opdracht en/of van transacties het gevolg mochten zijn, zullen, voor 
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zover dit reglement niet anders bepaalt, worden berecht in hoogste ressort door bet Scheidsge
recht voor de Bloemenhandel, ingesteld door de Koninklijke Algemene Vereniging voor 
Bloembollencultuur (K.A.V.B.) te Hillegom onder de voor dit Scheidsgerecht geldende regle
menten en bepalingen. 

,De reglementen en bepalingen" waar hier naar wordt verwezen, bevatten 
onder meer art. 62lid 2 van de nieuwe Statuten van K.A.V.B., dat als volgt 
luidt: 

Het Scheidsgerecht neemt uitsluitend van de in lid 1 genoemde geschillen kennis in de twee 
navolgende gevallen: a) indien de vordering door een lid (of persoonlijk lid) b) als eisende partij 
wordt ingesteld; c) indien een niet-lid een eis in reconventie instelt, die in rechtstreeks verband 
staat tot een tegen dit niet-lid door een lid (of persoonlijk lid) ingestelde vordering. 

Het zijn met name de consequenties van dit artikel die Van Haaster als 
onredelijk voorkomen. Nu het Scheidsgerecht bevoegd is met betrekking tot 
alle geschillen, is voor hem een beroep op de burgerlijke rechter uitgesloten. 
Daarbij zou hij, als niet-lid van de K.A. V .B. hoogstens bij eis in reconven
tie, en dus nooftt op eigen initiatief naar een rechter kunnen gaan. Bovendien 
heeft hij als :hiet-lid ook geen invloed op de keuze van de arbiters. De 
rechtbank enihet hof zien hierin voldoende omstandigheden om het door 
Batman opgelegde arbitragebeding als onredelijk bezwarend te betitelen. 
Het daarop gebaseerde arbitrale vonnis wordt dan ook vernietigd. 

b. De Hoge Raad 

Hiertegen gaat Batman in cassatie. Hiermee stelt hij zich tegenover 's Hofs 
oordeel dat er aan arbitragerechtspraak in het onderhavige geval nadelen 
verbonden zijn, althans zouden kunnen zijn voor de wederpartij van de gene 
die zich op het beding beroept. (Hof r.o. 4.4). Hij betoogt dat de enkele 
mogelijkheid van nadelen niet voldoende is om het onderhavige beding 
onredelijk bezwarend te maken, maar dat het er om gaat of dergelijke 
nadelen daadwerkelijk zijn opgetreden (cassatiemiddel sub b). Daarvan zou 
in casu geen sprake zijn. 

De Hoge Raad voelt niets voor het standpunt van Batman en overweegt in 
r.o. 3.4: 

,Dit betoog miskent dat bet oordeel van bet hof betrekking heeft op de verbindendheid van 
bet arbitrale beding zelf in verband met bet beroep van Van Haaster op bet onredelijk 
bezwarende karakter daarvan. Die verbindendheid dient niet te worden beoordeeld aan de 
hand van de nadelen die zich bij de op grand van bet beding aangespannen arbitrage 
daadwerkelijk hebben verwezenlijkt, maar aan de hand van de eventuele onredelijk bezwaren
de gevolgen waaraan bet beding, bij gebondenheid daaraan, Van Haaster van de aanvang af 
bloat stelde, waaronder ook de nadelen waarvan de verwezenlijking bij handhaving van bet 
beding slecht ,mogelijk" was." 

Het belang van deze uitspraak is met name gelegen in het feit dat de Hoge 
Raad duidelijkheid heeft kunnen geven in de aard van de toetsing van 
algemene voorwaarden aan art. 6:233 sub a BW. Annotator Snijders 
spreekt hierbij van een ,concrete hypothetische toetsing". Hij noemt de 
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toetsing aan art. 6:233 sub a BW ,concreet", omdat de beoordeling van 
de vraag of een beding als onredelijk bezwarend dient te worden aange
merkt, afhankelijk is van de omstandigheden van ,dit" geval. Concrete 
toetsing staat hierbij in tegenstelling tot de abstracte toetsing bij een 
collectieve actie (art. 6:240-243 BW), die onafhankelijk van een onderlig
gende overeenkomst plaatsvindt. Ook de toetsing van bedingen die op de 
zwarte lijst van art. 6:236 BW staan vermeld is abstract. Zij worden immers 
geacht onredelijk bezwarend te zijn, ongeacht de omstandigheden van het 
geval. De toetsing aan art. 6:233 sub a BW is behalve concreet ook 
,hypothetisch". Hiermee wordt bedoeld dat de vraag of de nadelen van het 
beding zich werkelijk hebben gerealiseerd niet ter zake doet. Het is voor het 
etiket ,onredelijk bezwarend" voldoende dat het beding voor de wederpar
tij nadelig had kunnen zijn. 

Een andere verdienste van dit arrest zien sommige schrijvers in het feit dat 
duidelijk is geworden dat een arbitragebeding aan de open norm van 6:233 
sub a BW getoetst mag worden. Hierover was onzekerheid ontstaan, toen 
het arbitragebeding van de zwarte Iijst van art. 6:236 BW werd afgevoerd. 
De toen inmiddels totstandgekomen nieuwe arbitragewet zou voldoende 
waarborg bieden voor een onafhankelijke en onpartijdige procesbehande
Iing. Daarmee was de noodzaak tot plaatsing van het arbitragebeding op 
voornoemde Iijst komen te vervallen. Nu had Van Haaster zich in dit geval 
sowieso niet rechtstreeks op de zwarte Iijst kunnen beroepen. In de eerste 
plaats is hij geen consument. Bovendien is anticipatie op de Iijsten door de 
Hoge Raad in het hiervoor besproken Hooijen/T.H.B.-arrest nadrukkelijk 
verboden. Maar er zou van de plaatsing op de zwarte lijst wei reflexwerking 
zijn uitgegaan. Het had Van Haaster, met andere woorden, wei een extra 
omstandigheid opgeleverd op grond waarvan het beding via art. 6:233 sub 
a BW als onredelijk bezwarend gekenschetst had kunnen worden. Nu het 
arbitragebeding van de zwarte Iijst is geschrapt, rijst de vraag of hieraan 
,negatieve reflexwerking" moest worden toegekend. Anders gevraagd: 
moet er uit het schrappen en de ratio daarachter, worden afgeleid dat ieder 
arbitragebeding voortaan moet worden getolereerd? De meeste schrijvers 
vinden van niet. Zij baseren zich hierbij op de parlementaire geschiedenis. 
Hierin werd de mogelijkheid van toetsing van arbitragebedingen aan de 
open norm van art. 6:233 sub a BW ook al voor de schrapping naast de 
zwarte Iijst erkend. De annotator sluit deze conclusie niet uit, maar hij ziet 
de bevestiging ervan niet in dit arrest. Het arbitragebeding waar het in deze 
uitspraak om gaat is immers opgelegd in een tijd dat de nieuwe arbitragewet 
nog niet gold. Toen was er nog behoefte aan een mogelijkheid tot alternatie
ve toetsing. Vanuit dit perspectief heeft de Hoge Raad dit arrest gewezen. 
Het is niet gezegd dat hij onder de vigeur van de nieuwe arbitragewet tot 
eenzelfde conclusie zou zijn gekomen. 
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Afdeling 8 (W.L. Valk) 

GOEDE TROUW (,REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID") 

51. INLEIDENDE OPMERKINGEN 

Het zal de Iezers van dit tijdschrift uit de vorige rechtspraakoverzichten, en 
ongetwijfeld ook uit andere bron, bekend zijn, dat de Nederlandse recht
spraak aan het voorschrift van art. 1374 lid 3 BW (oud) sinds jaar en dag 
een veel verstrekkender betekenis heeft toegekend dan de Belgische aan het 
gelijkluidende art. 1134lid 3 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Het is 
vooral de erkenning van de zogenaamde ,beperkende" of ,derogerende" 
werking van de goede trouw, die de praktische betekenis van het voorschrift 
voor de Nederlandse rechtspraktijk sterk heeft doen toenemen. Dat terwijl 
de beperkende werking in Belgie nog altijd zeer omstreden is. Een bewijs 
uit vele: het preadvies van L. Cornelis ter gelegenheid van het 34e Rechts
congres van de Vlaamse Juristenvereniging (Gent, 1990), bestrijdt in bijna 
honderd pagina's de objectieve goede trouw, en de rechtsverwerking als een 
toepassing daarvan, op een wijze die in de Nederlandse literatuur zijn 
weerga niet zou kennen. Toepassing van de beperkende werking door de 
rechtspraak zou volgens Cornelis zelfs een greep naar de normatieve Staats
macht zijn (T.P.R., 1990, blz. 626). 

De Nederlandse jurist die Cornelis echter onbevooroordeeld leest, moet 
erkennen dat zijn belangrijkste bezwaar tegen de objectieve goede trouw in 
het algemeen en de beperkende werking ervan in het bijzonder, namelijk 
dat de toepassingsvoorwaarden ervoor zo ongewis en de grenzen ervan 
zozeer onduidelijk zijn, niet gans ten onrechte naar voren wordt gebracht. 
Veel te weinig nog zijn wij in Nederland erin geslaagd, en dat is een verwijt 
vooral ook aan het adres van de rechtswetenschap en niet in de eerste plaats 
aan dat van de rechtspraak, om, althans voor wat betreft de voornaamste 
toepassingen van de goede trouw, helderheid te verschaffen over wat voor 
de beoordeling van het beroep op het voorschrift van art. 1374 lid 3 BW 
(oud) wei en wat juist niet relevant is. 
Intussen is men Iicht geneigd het verschil tussen de Nederlandse en Belgische 
rechtspraak te overschatten. Het Hof van Cassatie erkent wei de mogelijk
heid dat het uitoefenen van contractuele bevoegdheden als rechtsmisbruik 
moet worden beschouwd (Cass., 19 september 1983, Arr. Cass., 1984, nr. 
52; Cass., 18 juni 1987, Arr. Cass., 1987, nr. 1441). Hoe de Belgische 
rechtspraak over het contractuele rechtsmisbruik zich verder zal ontwikke
len, valt zeker voor een Nederlands jurist niet te voorzien. Het criterium 
van het rechtsmisbruik lijkt mij echter niet of nauwelijks minder geschikt 
dan dat van de goede trouw, om een al te onbillijke uitoefening van 
contractuele bevoegdheden doeltreffend tegen te gaan. Ook art. 2 van het 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch noemt als maatstaf het verbod van rechts
misbruik, en de op grond daarvan gewezen Zwitserse rechtspraak over 
bijvoorbeeld rechtsverwerking (,Venire contra factum proprium" en, Ver
wirkung") doet zeker niet onder voor de Duitse en Nederlandse. 
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Ret beeld, zoals hierboven geschetst, wordt door de invoering van het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek nauwelijks benvloed. Ret nieuwe wetboek 
spreekt niet van ,goede trouw" maar van ,redelijkheid en billijkheid". Die 
verandering van terminologie wordt in Nederland door velen terecht be
treurd, maar dat er ook een inhoudelijke wijziging mee is beoogd, valt niet 
vol te houden. De wetgever wilde verwarring tussen de objectieve en de 
subjectieve goede trouw voorkomen en heeft om die reden verschillende 
begrippen gebezigd. De invoering van het nieuwe vermogensrecht betekent 
slechts dat veel van hetgeen in de rechtspraak was beslist, nu ook in de wet 
is terug te vinden. :be beperkende werking die in de rechtspraak reeds volop 
was erkend, vindt men met zoveel woorden in het tweede lid van art. 6:2 
en 6:248 BW (nieuw). Dat de goede trouw (redelijkheid en billijkheid) zich 
ook buiten het contractenrecht in allerlei rechtsverhoudingen doet gelden, 
was vaste rechtspraak. Nu vindt men het voor verschillende rechtsverhou
dingen met zoveel woorden bepaald. Verder zijn enkele bijzondere toepas
singen van de goede trouw thans in een afzonderlijke bepaling geregeld. Ik 
wijs op art. 6:258 BW (nieuw) over onvoorziene omstandigheden (de 
imprevisieleer) en art. 6:94 BW (nieuw) over de matiging van contractueel 
bedongen boeten (strafbedingen). Ook dat betekent ten opzichte van de 
onder het oude wetboek gewezen rechtspraak inhoudelijk echter niet of 
nauwelijks een wijziging. Zie voor wat betreft de rechtspraak over het 
boetebeding nr. 58 (Olthof en Broekema~Engelen) van dit overzicht. 

Na deze inleidende opmerkingen wordt het tijd over te gaan tot de bespre
king van de in de jaren 1987-1991 gewezen arresten van de Roge Raad der 
Nederlanden. Ret is in het bestek van dit rechtspraakoverzicht niet mogelijk 
aan de vele tientallen arresten die de Roge Raad over de goede trouw heeft 
gewezen, of ook maar aan de belangrijkste ervan, alle recht te doen. Ik moet 
volstaan met de bespreking van vier arresten, twee over de aanvullende en 
twee over de beperkende werking. 

52. AANVULLENDE WERKING VAN REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID 

R.R., 19 oktober 1990, N.J., 1991, nr. 21 (Koghee/Akkoca), met noot 
J .M.M. Maeijer 
Koghee gaat een vennootschap onder firma aan met de gebroeders Akkoca. 
Doel van de vennootschap is uit Turkije gelmporteerde confectie af te zetten 
bij de groothandel of de detaillist. Etem Akkoca zou de confectie in Turkije 
vervaardigen of doen vervaardigen, Cetin Akkoca zou in Amsterdam die 
confectie afwerken en Koghee zou de administratieve en commerciele kant 
van het bedrijf verzorgen. In twee maanden tijd Ioopt de overeengekomen 
samenwerking geheel stuk. In rechte vordert Koghee schadevergoeding van 
de gebroeders Akkoca op de grond dat zij confectie hebben geleverd aan 
directe concurrenten van de vennootschap, terwijl de ,eigen" vennoot
schap nauwelijks zou zijn bevoorraad. Ret hof wijst de vordering af: 
redelijke uitleg van de vennootschapsovereenkomst brengt wel mee dat de 
gebroeders Akkoca voor bevoorrading hadden te zorgen (en die bevoorra-
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ding oordeelde het hof voldoende), maar dit impliceert niet dat na het 
sluiten van de overeenkomst geen enkele levering aan derden meer mocht 
plaatsvinden. 

De Hoge Raad oordeelt anders: 

,Vooropgesteld moet worden dat, behoudens omstandigheden waaruit het tegendeel blijkt, 
in de regel ervan moet worden uitgegaan dat degene die een v.o.f. aangaat de vennootschap 
geen concurrentie mag aandoen, omdat zulks strijdig moet worden geacht met de verplichting 
van een vennoot om zich in te zetten voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap 
en met de goede trouw welke hij daarbij jegens de overige vennoten in acht behoort te nemen. 
Op grond van hetgeen het hof ... heeft overwogen en beslist, moet worden aangenomen dat 
het hof hetzij van een andere rechtsopvatting is uitgegaan dan hiervoor als juist is vooropge
steld, hetzij zijn oordeel ter zake niet naar de eis der wet heeft gemotiveerd". 

Voigt vernietiging en verwijzing ter verdere behandeling en beslissing. 

Verrassend is de beslissing van de Hoge Raad niet. Ze ligt geheel in het 
verlengde van H.R., 10 februari 1921, N.J., 1921, 409 (Brouwer/DeLeeuw 
-Brouwer), met noot W.L.P.A. Molengraaff in W., 10 706. Het arrest 
is echter een goede illustratie van enkele eigenaardigheden van de aanvullen
de werking van redelijkheid en billijkheid (goede trouw). Partijen hebben 
een bepaalde vraag niet geregeld. Die leemte in hun rechtsverhouding dient 
aan de hand van de eisen van redelijkheid en billijkheid te worden ,opge
vuld". Daarbij komt gewicht toe aan de aard van de rechtsverhouding, de 
gerechtvaardigde belangen van ieder der partijen en de omstandigheden van 
het bijzondere geval (Verbintenissenrecht I (Valk), art. 6:2, aant. 9 en de 
aldaar vermelde rechtspraak). Hier valt aile nadruk op de eerste omstandig
heid. De Hoge Raad stelt voorop dat de vennootschap door de vennoten 
geen concurrentie mag worden aangedaan. De mogelijkheid dat op grand 
van de overige omstandigheden iets anders moet gelden, wordt echter 
opengelaten (,behoudens omstandigheden waaruit het tegendeel blijkt"). 

Evenzeer illustratief is de vervlechting van uitleg en aanvulling van de 
contractuele rechtsverhouding. In die gevallen waarin de aard van de 
rechtsverhouding het aangrijpingspunt is voor de uit de aanvullende wer
king van de goede trouw voortvloeiende verplichting, gaan aanvulling en 
uitleg min of meer in elkaar over. De Hoge Raad begint met te overwegen 
dat concurrentie strijdig is met de aan een v.o.f. eigen verplichting van de 
vennoten zich in te zetten voor de verwezenlijking van het doel van de 
vennootschap. Wat is dat anders dan door uitleg vaststellen wat de inhoud 
van de contractuele rechtsbetrekking is? Niet naar de letter van het vennoot
schapscontract, maar naar hetgeen partijen over en weer redelijkerwijs van 
elkaar mochten verwachten (H.R., 13 maart 1981, N.J., 1981, nr. 635 
(Haviltex), met noot C.J .H. Brunner). Vervolgens voegt dan de Hoge Raad 
daaraan toe dat concurrentie ook strijdt met de goede trouw die een vennoot 
,daarbij jegens de overige vennoten in acht behoort te nemen". De redene
ring kan logisch moeilijk zuiver heten. Als de verplichting zich in te zetten 
voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap reeds het verbod 
de vennootschap concurrentie aan te doen impliceert, bestaat geen behoefte 
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meer aan de vaststelling dat de goede trouw hetzelfde meebrengt (de 
rechtsverhouding laat in dat geval immers geen leemte). 

Ik betwijfel intussen of aan het vraagstuk van uitleg en aanvulling met zo'n 
logisch-analytische beschouwingswijze wei voldoende recht wordt gedaan. 
Bij uitleg gaat het volgens het aangehaalde Haviltex-arrest om hetgeen 
partijen hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen mach
ten afleiden en om hetgeen zij in het licht daarvan redelijkerwijs mochten 
verwachten. Bij aanvulling gaat het om wat naar redelijkheid en billijkheid 
behoorlijk is in het Iicht van wat partijen zijn overeengekomen. Alleen het 
vertrekpunt verschilt derhalve. Uitleg is een techniek die de partij-afspraak 
vooropstelt; bij aanvulling gaat het in de eerste plaats om de vraag wat uit 
ongeschreven objectief recht voortvloeit. Uitleg is geloofwaardiger naarma
te de uitlegmatige reconstructie van de partij-afspraak dichter ligt bij de 
werkelijke voorstellingen van partijen. Waar zich echter een vraag voordoet 
die partijen niet alleen niet uitdrukkelijk hebben geregeld, maar die ten tijde 
van de contractsluiting oak geheel buiten hun voorstellingsvermogen lag, 
is aanvulling aan de hand van redelijkheid en billijkheid ongetwijfeld 
zuiverder. Partijen zouden het gevoel krijgen een bedoeling in de schoenen 
geschoven te krijgen, enkel omwille van het resultaat. Tussen de twee 
uitersten ligt echter een gebied waarin de ene techniek niet beter kan heten 
dan de andere. De aangehaalde overweging van de Hoge Raad dient in dat 
Iicht te worden verstaan. 

53. SCHADEVERGOEDING BIJ OPZEGGING 

H.R., 21 juni 1991, N.J., 1991, nr. 742 (Mattel/Borka), metnootP.A. Stein 

Ben belangrijke toepassing van de aanvullende werking van redelijkheid en 
billijkheid is de mogelijkheid een overeenkomst waaruit voortdurende of 
telkens terugkerende rechten en verplichtingen voortvloeien (,duurover
eenkomst") tussentijds door opzegging te beeindigen. Voor verschillende 
benoemde contracten, zoals huur en arbeidsovereenkomst, geeft de wet een 
regeling. Soms zullen partijen in de mogelijkheid van opzegging hebben 
voorzien. Waar het een noch het ander het geval is, doet zich de vraag voor 
of opzegging niet op grand van de aanvullende werking van redelijkheid en 
billijkheid mogelijk moet zijn. 

De vraag of duurovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, 
kunnen worden opgezegd, is niet in haar algemeenheid te beantwoorden. 
De rechtspraak maakt terecht onderscheid naargelang de aard van de 
overeenkomst. Twee voorbeelden uit de rechtspraak. Overeenkomsten 
waarbij partijen zich hebben verbonden tot een bepaalde samenwerking en 
andere overeenkomsten waarbij het vertrouwen dat partijen over en weer 
in elkaar hebben voorop staat, kunnen in het algemeen door opzegging 
worden beeindigd (zie de rechtspraak aangehaald in Verbintenissenrecht I 
(Valk), art. 6:248, aant. 80.2). De overeenkomst tussen het ziekenfonds en 
een huisarts, waarbij de arts wordt toegelaten tot de fondspraktijk, leent 
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zich daarentegen niet zonder meer voor opzegging. Opzegging door het 
ziekenfonds zou voor de arts betekenen dat hij een groot deel van zijn 
patienten kwijtraakt. De Hoge Raad achtte in het bekende ,Ziekenfondsar
rest" (H.R., 16 december 1977, N.J., 1978, nr. 156, met noot A.R. 
Bloembergen) daarom opzegging slechts mogelijk 

, ,in geval van - niet in de overeenkomst verdisconteerde - omstandigheden van zo ernstige 
aard dat de arts naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid die in de ... goede trouw 
liggen opgesloten, geen onbeperkte instandhouding van de overeenkomst door het ziekenfonds 
mag verwachten". 

Een dergelijke zeer beperkte opzeggingsbevoegdheid is volgens H.R., 21 
oktober 1988, N.J., 1990,439 (Mondia/Calanda) regel bij overeenkomsten 
die voor bepaalde tijd zijn aangegaan. Dat is begrijpelijk: waar partijen de 
duur van de rechtsverhouding hebben bepaald en niet in tussentijdse opzeg
baarheid hebben voorzien, behoren ze elk gedurende in beginsel de ganse 
overeengekomen tijdspanne op onverkorte uitvoering te kunnen rekenen. 

De arresten waarvan in de vorige rechtspraakoverzichten verslag kon wor
den gedaan, betroffen vrijwel alle de zojuist besproken vraag in welke 
gevallen opzegging mogelijk moet zijn. Eenmaal aangenomen dat opzeg
ging in een bepaald geval inderdaad mogelijk is, doet zich echter nog een 
andere vraag voor. Opzegging maakt een abrupt einde aan een soms jaren 
bestaande rechtsverhouding. Partijen hebben zich op de duurzaamheid van 
hun relatie ingesteld en soms zich op grond daarvan aanzienlijke investerin
gen veroorloofd (daartoe niet zelden aangezet door de wederpartij), die 
door opzegging plotseling hun waarde verliezen. Veelal zal aan het bestaan 
van dergelijke omstandigheden recht kunnen worden gedaan door het 
inachtnemen van een naar verhouding lange opzegtermijn. Lange tijd heeft 
de rechtspraak de oplossing dan ook in die richting gezocht. Er kunnen zich 
echter omstandigheden voordoen die meebrengen dat de opzeggende partij 
bij opzegging op korte termijn een alleszins gerechtvaardigd belang heeft, 
zonder dat het gerechtvaardigde belang van zijn wederpartij bij een veel 
langere opzegterrnijn daaraan vermag af te doen. Zulks zal zich vooral 
kunnen voordoen bij overeenkomsten van samenwerking en andere over
eenkomsten waarbij het vertrouwen dat partijen in elkaar hebben voorop 
staat. Waar ieder vertrouwen is geweken, is beeindiging van de rechtsver
houding op zo kort mogelijke termijn de minst onverkwikkelijke oplossing, 
of er nu investeringen zijn gedaan of niet. Aan de omstandigheid dat in een 
bepaald geval omvangrijke investeringen zijn gedaan, kan dan ook veel 
beter op andere wijze worden tegemoetgekomen. 

De Duitse vennootschap Mattei G.m.b.H. is fabrikant van speelgoed (onder 
andere van de bekende ,Barbiepop"). Jarenlang leverde Mattei partijen 
speelgoed aan de Nederlandse vennootschap Borka B.V. op grond van een 
overeenkomst die Borka het recht gaf het speelgoed in Nederland met 
uitsluiting van anderen te verkopen. In 1984 besluit Mattei de verkoop van 
haar produkten in Nederland in eigen hand te nemen en zegt de overeen-
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komst met Borka tegen een termijn van vijf en een halve maand op. 
Aanvankelijk toont Mattei zich bereid , , to consider a fair and equitable cash 
settlement by way of compensation to Borka". Onderhandelingen tussen 
partijenlopen echter op niets uit. Vervolgens eist Borka in rechte schadever
goeding. Tegen het tussenvonnis van de rechtbank dat Borka's recht op 
schadevergoeding erkent, gaat Mattei in boger beroep en vervolgens in 
cassatie. Principieel is vooral overweging 3 .2, waarin de Hoge Raad het 
tweede onderdeel van het cassatiemiddel verwerpt: 

,Onderdeel 2 strekt ten betoge dat bij een voor opzegging vatbare duurovereenkomst als de 
onderhavige naast de verplichting tot inachtneming van een op zichzelf redelijke opzegtermijn 
niet oak nag plaats is voor een ,!outer in redelijkheid en billijkheid wortelende" verplichting 
tot schadevergoeding. Dit betoog kan niet als juist worden aanvaard. Bij een duurovereen
komst als waarvan hier sprake is, kan het voorkomen dat de partij tot wie de opzegging is 
gericht, met het oog op het voortduren van de overeenkomst investeringen heeft gedaan welke 
niet enkel worden gecompenseerd door, of verdisconteerd in, een bepaalde opzegtermijn, 
waarvan de duur immers mede wordt bepaald door de belangen van de opzeggende partij. 
Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunnen ondanks de redelijke duur van de 
opzegtermijn de eisen van redelijkheid en billijkheid nopen tot toekenning van een schadever
goeding. Van een dubbele compensatie ten behoeve van de partij tot wie de opzegging is gericht, 
is onder die omstandigheden, anders dan het onder dee! veronderstelt, geen sprake''. 

Naar Belgisch recht vloeit de mogelijkheid schadevergoeding toe te kennen 
in een geval als hier besproken uit art. 2 Consessiewet. Bij gebrek aan een 
vergelijkbare Nederlandse wettelijke regeling grondt de Hoge Raad toekeh
ning van schadevergoeding op ,de eisen van redelijkheid en billijkheid". 
Die beslissing, hoewel in deze vorm nieuw, komt niet geheel en al onver
wacht. In de literatuur was de mogelijkheid schadevergoeding toe te kennen 
meer dan eens bepleit, en de Hoge Raad had in een recente uitspraak, in 
een nogal ongewoon geval, die mogelijkheid nadrukkelijk opengelaten. Zie 
H.R., 12 mei 1989, N.J., 1989, 614 (Jansen en Brinkman/Kruiswijk). 

Het arrest laat een niet onbelangrijke vraag onbeantwoord. Moet voor het 
aannemen van een verplichting tot schadevergoeding niet de eis worden 
gesteld dat de opzeggende partij de door zijn wederpartij gedane investerin
gen heeft bevorderd? P .A. Stein suggereert in zijn noot dat het arrest op 
dit punt inderdaad te ver gaat. Hij wil een verplichting tot vergoeding van 
schade slechts aanvaarden wanneer de opzeggende partij tot de investerin
gen aanleiding heeft gegeven, bijvoorbeeld doordat hij de indruk heeft 
gevestigd de relatie voorlopig te Iaten voortbestaan. Ook mij bevredigt op 
dit punt de formulering van het arrest niet ten voile, maar dat het arrest 
te ver gaat, kan ik niet onderschrijven. De Hoge Raad stelt schadevergoe
ding afhankelijk ,van de omstandigheden van bet geval" en daarbij speelt 
de eerder door de opzeggende partij ingenomen houding ongetwijfeld een 
cruciale rol, ook al spreekt het arrest daarover niet met zoveel woorden. 
Maar ook mij was een duidelijker stellingname liever geweest. Het gaat er 
niet zozeer om of de wederpartij , ,met het oog'' op het voortduren van de 
overeenkomst investeringen heeft gedaan, maar of hij dat heeft gedaan met 
het oog en in gerechtvaardigd vertrouwen op de duurzaamheid van de 
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rechtsbetrekking, en in die zin had de formulering van het arrest dan ook 
beter kunnen luiden. De door mij voorgestelde formulering is door de 
wilsvertrouwensleer gei:nspireerd en dat is beslist een voordeel. Het daar tot 
ontwikkeling gekomen denken in mededelings- en onderzoeksplichten 
(waarover uitvoerig de monografie van J.B.M. Vranken, Mededelings-, 
informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, Zwolle, 1989) 
is immers ook hier bruikbaar. Als de opzeggende partij uit bepaalde 
omstandigheden, zoals mededelingen van zijn wederpartij, moet afleiden 
dat omvangrijke investeringen op handen zijn, zo vergen redelijkheid en 
billijkheid dat hij de wederpartij wijst op de mogelijkheid van een nabije 
opzegging. Aan de andere kant: indien de wederpartij aanleiding had met 
spoedige opzegging rekening te houden, zo mag, dunkt mij, van hem 
worden verwacht dat hij, voordat hij investeert, bij de ander zijn licht 
opsteekt en hem niet voor voldongen feiten stelt. Een dergelijk denken in 
mededelings- en onderzoeksplichten maakt ook duidelijk dat de voor de 
hand liggende, en op het eerste gezicht alleszins aannemelijke, tegenwer
ping, dat van een gerechtvaardigd vertrouwen op het voortbestaan van de 
contractuele rechtsbetrekking juist vanwege het bestaan van de opzeggings
bevoegdheid nimmer sprake kan zijn, niet terecht is. Net als in de wilsver
trouwensleer gaat het ook hier niet om een vertrouwen op zekerheden van 
natuurwetenschappelijk gehalte (zoals wij op grand van de gravitatiewet 
,vertrouwen" dat een voorwerp dat van enige hoogte wordt losgelaten, zal 
vallen), maar om een ,inter-menselijk" vertrouwen, gegrond op hetgeen 
partijen over en weer hebben verklaard, of juist niet verklaard. 

54. RECHTSVERWERKING 

H.R., 7 juni 1991, N.J., 1991, nr. 708 (Bankmanager) 

Rechtsverwerking is naar Belgisch recht een hoogstomstreden leerstuk. Met 
verve voorgestaan door een stoet van auteurs, maar fel bestreden door 
anderen, meer dan eens aanvaard in de lagere rechtspraak, doch onwelwil
lend bejegend door het Hof van Cassatie (Cass., 17 mei 1990 en Cass., 16 
november 1990, besproken door M.E. Storme in R.W., 1990-1991, blz. 
1073 e.v.). Hoe anders naar Nederlands recht. Reeds tientallen jaren werkt 
de rechtspraak ermee, zonder dat zulks principiele bestrijding heeft gevon
den. Afgezien van een achterhoedegevecht over de grondslag (beperkende 
werking of normatieve uitleg), bestaat slechts verschil van inzicht over de 
toepassingsvoorwaarden. Maar dat gebrek aan eenstemmigheid over de 
toepassingsvoorwaarden is en blijft intussen van het leerstuk rechtsverwer
king de zwakke stee. In de Nederlandse procespraktijk heeft het beroep op 
rechtsverwerking een hoge vlucht genomen. Zozeer zelfs, dat van rechters 
de verzuchting wordt gehoord dat er haast geen procedure meer wordt 
gevoerd waarin op rechtsverwerking geen beroep wordt gedaan. Het beroep 
op rechtsverwerking is slechts zelden terecht, maar bij het huidige gebrek 
aan duidelijkheid over vereisten of zelfs maar gezichtspunten, is het voor 
rechters beslist niet gemakkelijk te ontzenuwen. 
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B is in 1979 in dienst getreden van de K Bank als ,bankmanager" (,deputy 
general manager" en ,adviser"). Door partijen is onder andere overeenge
komen dat B's salaris gelijke tred zal houden met de inflatie. Nadat B in 
1984 in twee brieven de bank heeft bericht dat de inflatiecorrectieclausule 
tot dusver niet correct was toegepast, heeft de bank de arbeidsovereenkomst 
opgezegd tegen 1 maart 1986. Na zijn ontslag stelt B zich op het standpunt 
dat de bank hem over de periode van 1 januari 1981 tot 1 maart 1986 voor 
een bedrag van totaal f 113.835,- tekort heeft gedaan en hij vordert dat 
bedrag in rechte. De kantonrechter wijst de vordering geheel af. B zou bij 
de bank het vertrouwen hebben gewekt dat de uitbetaalde bedragen juist 
waren en zo zijn recht hebben verwerkt. In hoger beroep wijst de rechtbank 
de vordering van B toe voor de periode vanaf 1 januari 1984. De gevorderde 
bedragen over de jaren 1981, 1982 en 1983 wijst de rechtbank echter af. B 
had, in verband met de geleide loonpolitiek die in die jaren door de overheid 
werd gevoerd, de bank uitdrukkelijk in gebreke moeten stellen, en nu hij 
dat niet heeft gedaan heeft hij zijn aanspraken voor wat betreft die periode 
verwerkt. 

Ben en ander gaat de Hoge Raad te ver: 

,Onderdeell van het middel stelt onder a terecht voorop dat in het algemeen voor het slagen 
van een beroep op rechtsverwerking niet voldoende is dat de schuldeiser gedurende een zekere 
periode nalaat de schuldenaar uitdrukkelijk in gebreke te stellen. Vanrechtsverwerkingkan 
slechts sprake zijn indien de schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het 
betrokken recht; het enkele nalaten van een uitdrukkelijke ingebrekestelling Ievert naar die 
maatstaven niet een zodanige onverenigbaarheid op". 

De beslissing van de Hoge Raad lijkt mij juist. Rechtsverwerking om reden 
dat de gerechtigde zijn wederpartij niet waarschuwt dat hij met rechtsuitoe
fening rekening moet houden, is, zoals blijkt uit een vloed van rechtspraak, 
niet uitgesloten (Verbintenissenrecht I (Valk), art. 6:2, aant. 43). Het 
stilzitten van de gerechtigde kan bij de wederpartij het gerechtvaardigde 
vertrouwen wekken dat het recht niet of niet meer bestaat. Het stilzitten kan 
de wederpartij ook een nadeel bezorgen, dat de gerechtigde kon en behoorde 
te voorkomen. Of echter een gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt, of 
sprake is van een ongeoorloofde benadeling, kan en mag niet worden 
beoordeeld los van de omstandigheden van het bijzondere geval. En met 
een dergelijk op de omstandigheden georienteerd oordeel verdraagt zich het 
stellen van een formeel vereiste als dat van een ingebrekestelling in het geheel 
niet. 

Nog op een ander punt is het arrest van belang. Onder invloed van het 
bekende preadvies van Ph.A.N. Houwing (Broederschap der Candidaat
Notarissen 1968) deed in rechtspraak en literatuur lange tijd de gedachte 
opgeld dat van rechtsverwerking nimmer sprake kan zijn zolang de weder
partij door de handelwijze van de gerechtigde niet is benadeeld. De laatste 
jaren is de juistheid van die gedachte door verschillende auteurs bestreden. 
Nadeel zou niet zozeer als een vereiste moeten worden beschouwd, maar 
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als een belangrijk gezichtspunt. Sommige eerder gewezen arresten gaven 
reeds voedsel aan de veronderstelling dat ook de Hoge Raad, althans op dit 
punt, afstand neemt van Houwings opvattingen. Naar aanleiding van het 
cassatiemiddel, dat uitging van een nadeelvereiste, spreekt de Hoge Raad 
zich thans ondubbelzinnig uit: 

,De door subonderdeellb primair opgeworpen stelling dat, kort gezegd, van rechtsverwerking 
aileen sprake kan zijn indien de schuldenaar door de houding van de schuldeiser in een 
nadeliger positie is komen te verkeren, kan in haar algemeenheid niet als juist worden 
aanvaard. Het subonderdeel is dus in zoverre tevergeefs voorgesteld. Wei is juist dat een 
eventueel nadeel met de andere omstandigheden van het geval meegewogen dient te worden, 
doch dit kan na verwijzing nog aan de orde komen". 

De keuze voor nadeel als belangrijk gezichtspunt vergroot de onzekerheid 
omtrent de werkelijke contouren van het leerstuk rechtsverwerking belang
rijk. Als nadeel niet meer is vereist, h6e speelt het dan nog een rol? De Hoge 
Raad geeft op die vraag geen antwoord. En zijn er misschien gevallen waarin 
nadeel een vereiste blijft? De formulering van het arrest lijkt die mogelijk
heid open te laten. Intussen is door R.P.J.L. Tjittes in het laatste nummer 
van het K wartaalbericht Nieuw BW, dat met de invoering van het nieuwe 
wetboek is opgegaan in het nieuwe Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk 
Recht, met kracht van argumenten bepleit de nadeelseis voor het overgrote 
deel van de gevallen van rechtsverwerking te blijven stellen (Kwartaalbericht 
Nieuw BW 1991/4, blz. 105-110). Net als Tjittes voel ik ervoor onderscheid 
te maken tussen verschillende categorieen gevallen van rechtsverwerking. 
Wie de rechtspraak over rechtsverwerking enigszins nauwgezet bestudeert, 
bemerkt dat in veel gevallen van rechtsverwerking het nadeel dat de weder
partij door een (onbehoorlijke) handelwijze van de gerechtigde is toege
bracht de eigenlijke reden voor het rechtsverlies is. Voor die categorie 
gevallen moet, ook na het hier besproken arrest, gelden dat de partij die 
zich op rechtsverwerking beroept zijn nadeel zal moeten stellen en zonodig 
bewijzen. In die gevallen waarin echter niet het toegebrachte nadeel maar 
het opgewekte vertrouwen centraal staat, zou ik, anders dan Tjittes, geen 
nadeelseis willen stellen. Juister lijkt het mij, een stelling die ik op deze 
plaats niet verder kan uitwerken, aansluiting te zoeken bij de regeling voor 
een ander geval van vertrouwensbescherming in artikel3:36 BW (nieuw) en 
enkel de eis te stellen dat op het gewekte vertrouwen moet zijn voortge
bouwd. 

55. TOEPASSING VAN DE IMPREVISIELEER OP PUBLIEKRECHTELIJKE OVER

EENKOMST 

H.R., 23 juni 1989, N.J., 1991, nr. 673 (Nieuwegein/G.C.N. II), met noot 
M. Scheltema 
De sterk groeiende gemeente Nieuwegein heeft in 1971 een publiekrechtelij
ke overeenkomst gesloten met het Gasbedrijf Centraal Nederland (G. C .N. ), 
waarbij aan G.C.N. de exploitatie van de gasvoorziening in de gemeente 
werd opgedragen. In 1978 besluit de gemeente om in samenwerking met de 
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provincie Utrecht in verschillende nieuw te bouwen wijken in plaats van een 
traditioneel aardgasnet een stelsel van ,stadsverwarming" aan te leggen en 
de exploitatie ervan op te dragen aan een nieuw op te richten rechtspersoon 
Stadsverwarmingsbedrijf Midden-Nederland (Stamin). G.C.N., die zich 
een bran van inkomsten ziet ontgaan, vordert in rechte nakoming van de 
in 1971 gesloten overeenkomst, en meer bijzonder dat de gemeente als 
energiedrager uitsluitend, door G.C.N. geleverd, gas zal gebruiken. Recht
bank en hof wijzen de vordering af. De gemeente zou voldoende aanneme
lijk hebben gemaakt dat haar deelneming in Stamin en haar streven naar 
een stelsel van stadsverwarming, mede uit oogpunt van nationale energiepo
litiek, gerechtvaardigd kunnen zijn ter uitvoering van haar publiekrechtelij
ke taak, terwijl in 1971 het belang van stadverwarming voor de gemeente 
niet te voorzien was. 
De Hoge Raad casseert, na te hebben overwogen: 

,Het gaat hier om een vordering tot nakoming van een op een overheidslichaam rustende 
verbintenis uit een- publiekrechtelijke- overeenkomst. .. Niet uitgesloten is dat een zodanige 
vordering moet worden afgewezen, en de wederpartij genoegen moet nemen met schadevergoe
ding, op grond van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat de wederpartij naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst 
niet mag verwachten. Dit zal in het bijzortder kunnen worden aangenomen, wanneer voor deze 
uitkomst in het Iicht van die omstandigheden - waaronder ook nieuwe, niet in de overeen
komst verdisconteerde inzichten die tot een beleidswijziging nopen, kunnen zijn begrepen -
voldoende rechtvaardiging bestaat. Daarbij zal onder meer moeten worden gelet op de aard 
van de overeenkomst, de aard van de overheidstaak op de uitoefening waarvan het overheidsli
chaam zich beroept, en, wanneer het om een beleidswijziging gaat, op de aard en het gewicht 
van de maatschappelijke belangen die met die beleidswijziging zijn gediend. Bij het antwoord 
op de vraag of dit geval zich voordoet, gaat het echter - anders dan het hof heeft geoordeeld 
- niet om hetgeen waarvan aannemelijk is dat het gerechtvaardigd kan zijn ter uitvoering van 
de taak waarop het overheidslichaam zich tegenover de vordering tot nakoming beroept, noch 
ook om de belangrijke redenen die er kunnen zijn voor een met de overeenkomst niet te 
verenigen beleid. Evenmin kan in dit kader worden volstaan met het aanleggen van de door 
het hof gebezigde maatstaf of de gemeente ,in redelijkheid niet tot" haar door het hof 
bedoelde beleid ,heeft kunnen komen". De publiekrechtelijke aard van de onderhavige 
overeenkomst brengt zulks niet mee, noch ook de omstandigheid dat het gaat om een 
aangelegenheid die tot de huishouding van de gemeente behoorde dan wei dee! uitmaakte van 
de uitvoering van haar publiekrechtelijke taak." 

Wat is het verschil tussen een publiekrechtelijke en de vertrouwde privaat
rechtelijke overeenkomst? Dat de publiekrechtelijke enigerlei publieke taak 
van de overheid tot onderwerp heeft. En daarmee is zo goed als alles gezegd. 
Er gelden gezien de overweging van de Hoge Raad geen wezenlijk andere 
regels, geen wezenlijk andere criteria voor publiekrechtelijke overeenkom
sten. De in het nieuwe Burgerlijk Wetboek in art. 6:258 geformuleerde regel 
over onvoorziene omstandigheden, de imprevisieleer, wordt door de Hoge 
Raad zonder meer op de overeenkomst tussen de gemeente Nieuwegein en 
G.C.N. toegepast. ,Slechts" bij de invulling van het in dat artikel gegeven 
criterium speelt de omstandigheid dat de gemeente G.C.N. misschien goede 
redenen had haar ,energiebeleid" te herzien, een rol. 

Dat lijkt mij een gelukkige keuze. Wei is door verschillende administratief-
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rechtelijk georienteerde auteurs verdedigd dat voor publiekrechtelijke 
overeenkomsten eigen regels zouden moeten gelden. Over de vraag wat wel 
en wat niet onder het begrip , ,publiekrechtelijke overeenkomst'' valt, is men 
echter hopeloos verdeeld. En aan een enigszins diepgravende gedachtenwis
seling over de inhoud van de op publiekrechtelijke overeenkomsten toe te 
passen regels is men al in bet geheel niet toegekomen. Bij een dergelijke 
stand van de administratiefrechtelijke dogmatiek zou een keuze voor een 
eigen regime voor publiekrechtelijke overeenkomsten vooral een keuze voor 
rechtsonzekerheid zijn geweest. De aanpak van de Hoge Raad verdient 
daarom verre de voorkeur. Niet slechts als een ,verlegenheidsoplossing". 
Analoge toepassing van het ,gewone" contractenrecht is een volwaardig 
alternatief. Juist het moderne civiele contractenrecht bezit met zijn ,open 
normen" als redelijkheid en billijkheid voldoende flexibiliteit om aan de 
eigenaardigheden van publiekrechtelijke overeenkomsten voldoende recht 
te doen. 

Die toetsing aan criteria van privaatrechtelijke oorsprong mag zich volgens 
de Hoge Raad ook niet beperken tot een marginale toetsing, en vooral op 
dat punt schoot de beslissing van het hof tekort. Het hof volstond met de 
toets of de gemeente in redelijkheid tot haar optreden kon komen. De Hoge 
Raad wil dat de rechter, die zijn bevoegdheid ontleent aan art. 2 Wet op 
de Rechterlijke Organisatie en art. 112 Grondwet, verder gaat en onder
zoekt of voor de opstelling van de gemeente , voldoende rechtvaardiging" 
bestaat. Dat impliceert een inhoudelijke toetsing, waarbij wel de publieke 
taak van de overheid en de daarmee gegeven beleidsvrijheid een doorslagge
vende rol kunnen spelen, maar zonder dat bet oordeel over de juistheid van 
het overheidsoptreden aan de rechter - al is het maar in beginsel - wordt 
onthouden. Zoals M. Scheltema in zijn noot onder het arrest betoogt, past 
de beslissing van de Hoge Raad in de rechtsontwikkeling van de afgelopen 
jaren. Sinds H.R., 27 maart 1987, N.J., 1987, 727 (Ikon), met noot M. 
Scheltema, toetst de burgerlijke rechter het overheidsoptreden met betrek
king tot privaatrechtelijke rechtshandelingen aan de ,beginselen van be
hoorlijk bestuur" en niet enkel aan het verbod van willekeur. (Zie over die 
ontwikkeling het belangrijke proefschrift van W.G. Huijgen, Aansprake
lijkheid van de overheid, diss. Leiden, Deventer, 1991, blz. 85 e.v.) En er 
is geen goede reden waarom dat bij publiekrechtelijke overeenkomsten 
anders zou moeten zijn. 

Afdeling 9 (B.J. Broekerna-Engelen, M.M. Olthof) 

NAKOMING, NIET-NAKOMING EN OPSCHORTING 

56. NAKOMING: LEVERING VAN ONROEREND GOED DOOR MIDDEL VAN 
REELE EXECUTIE (B.J. Broekema-Engelen) 
H.R., 3 aprill987, N.J., 1988, 276 (Vander Meer/Verploegh), met noot 
W.M. Kleijn 
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Hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te Iaten, 
kan daartoe door de rechter, op vordering van de rechthebbende, worden 
veroordeeld, aldus art. 3:296 BW (nieuw). Het afdwingen van een prestatie 
waartoe men bij rechterlijk vonnis is veroordeeld, wordt reele executie 
genoemd. Eigenlijke of directe reiHe executie leidt er toe dat de verschuldig
de prestatie - zo nodig met behulp van de sterke arm - rechtstreeks van 
de schuldenaar, dan wei buiten hem om, wordt verkregen. Een aldus 
afgedwongen prestatie heeft volgens art. 3:279 BW (nieuw) dezelfde rechts
gevolgen als vrijwillige nakoming. Naast directe reele executie kennen wij 
een tweetal indirecte executiemiddelen, te weten lijfsdwang en dwangsom. 
Verbindt de rechter deze aan zijn veroordeling tot nakoming dan zal het 
vaak niet tot daadwerkelijke executie komen omdat de schuldenaar ,vrij
willig" nakomt. Menzie omtrent dit alles summier Asser-Hartkamp, 4, I, 
De verbintenis in het algemeen, 1992, nr. 638 e.v. 

Directe en indirecte executie te zamen blijken in de praktijk redelijk effec
tief. Toch doen zich soms complicaties voor. Financieel onvermogen van 
de schuldenaar buiten beschouwing gelaten, geldt dit met name voor de 
levering van onroerend goed. Deze levering dient op grond van art. 671 BW 
(oud) (zie ook art. 3:89 BW (nieuw)) te geschieden door overschrijving van 
een akte in de openbare registers. Bij arrest van 23 juni 1899, W., 7302, 
heeft de Hoge Raad beslist dat het woord ,akte" de betekenis heeft van 
een geschrift, door of met medewerking van partijen tot stand gekomen. 
Een vonnis van een rechter zou die akte niet kunnen vervangen. Weigert 
de schuldenaar medewerking aan het transport en blijken dwangsom en/of 
lijfsdwang, om wat voor reden dan ook, niet effectief, dan heeft de 
schuldeiser dus een onoplosbaar probleem. 

Ret arrest van de Hoge Raad is overigens in de doctrine vrij unaniem 
veroordeeld, terwijl ook de lagere rechtspraak het college niet altijd even 
trouw blijkt te volgen. Men zie hieromtrent de conclusie van waarnemend 
Advocaat-Generaal Hartkamp bij het arrest Vander Meer/Verploegh. In 
het nieuw BW is in deze materie dan ook voor een andere oplossing gekozen. 
Art. 3:300 luidt: 

1. Is iemand jegens een ander gehouden een rechtshandeling te verrichten, dan kan, tenzij de 
aard van de rechtshandeling zich hiertegen verzet, de rechter op vordering van de gerechtigde 
bepalen dat zijn uitspraak dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van 
de gene die tot de rechtshandeling gehouden is, of dat een door hem aan te wijzen vertegenwoor
diger de handeling zal verrichten. Wijst de rechter een vertegenwoordiger aan, dan kan hij 
bepalen dat de door deze te verrichten handeling zijn goedkeuring behoeft. 

2. Is de gedaagde gehouden om tezamen met de eiser een akte op te maken, dan kan de rechter 
bepalen dat zijn uitspraak in de plaats van de akte of een dee! daarvan zal treden. 

De Hoge Raad heeft voor het oude recht blijkens het arrest Van der 
Meer /Verploegh in elk geval op het tweede lid al vast een voorschot 
genomen. Wat was er aan de hand? 

Verploegh heeft, v66r april 1975, een huis gekocht van VanderMeer en 
diens toenmalige echtgenote Van Doorn. Op 8 april van dat jaar werd de 
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notariele transportakte opgemaakt en heeft Verploegh de volledige koop
som voldaan. De akte werd overgeschreven in de registers. Verploegh heeft 
het pand ingrijpend verbouwd, is er in gaan wonen en heeft er ook zijn 
praktijk van neuroloog in gevestigd. In 1981 bleek de transportakte vanwe
ge een vormfout nietig. VanderMeer weigert zijn medewerking aan een wel 
rechtsgeldig transport te verlenen hoewel hij daartoe in kart geding is 
veroordeeld, op straffe van een dwangsom vanf 350,- per dag. Hij heeft 
bovendien laten weten niet te zullen zwichten voor lijfsdwang. Uit de 
stukken blijkt niet waarom. Van Doorn- hoewel zij inmiddels van Van 
der Meer is gescheiden, is de wettelijke gemeenschap van goederen nog niet 
verdeeld - heeft geen bekende woon- of verblijfplaats en van haar valt dus 
ook geen medewerking te verwachten. Verploegh is ernstig gedupeerd: nu 
hij het pand niet in zijn praktijkvennootschap heeft kunnen inbrengen, 
hangt hem een behoorlijke belastingclaim boven het hoof d. Ook kan hij zijn 
in het pand gevestigde praktijk niet verkopen, hetgeen hem wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor ogen stand. Zelfs de 
verbeurde dwangsommen heeft hij niet kunnen verhalen omdat hij er niet 
in is geslaagd de daartoe benodigde vermogensbestanddelen van Van der 
Meer te achterhalen. 

Het hof heeft geoordeeld dat onder deze omstandigheden reele executie van 
de rechterlijke beslissing mogelijk is in dier voege dat de ontbrekende, voor 
het tot stand komen van de levering vereiste wilsverklaringen van Vander 
Meer en Van Doorn, in de akte vervangen kunnen worden door die 
rechterlijke beslissing. Akte en beslissing te zamen kunnen ter voldoening 
aan het bepaalde in art. 671 BW (oud) in de openbare registers worden 
overgeschreven. Terecht volgens de Hoge Raad: 

,Reele executie van een veroordeling tot levering van een onroerend goed kan inderdaad op 
boven weergegeven wijze plaatsvinden met dien verstande dat uit de te zarnen met de akte over 
te scbrijven uitspraak moet blijken van het in de plaats stellen van die uitspraak voor de 
verklaring van de veroordeelde(n) ( ... )" 

W el heeft de rechter tot taak 

,( ... )nate gaan of in de gegeven omstandigheden voldoende gewaarborgd is dat de gerecht
vaardigde belangen van de veroordeelde(n) - van wie er hier een is gedagvaard als zonder 
bekende woon- of verblijfplaats - niet in het gedrang komen. Ret hof heeft zulks evenwel 
niet miskend, zoals blijkt uit zijn ( ... ) vaststellingen (. .. ), waarin besloten ligt dat, alvorens 
tot reele executie als voormeld wordt overgegaan, niet alleen betekening aan beide veroordeel
den op voet van art. 430 Rv dient plaats te hebben gevonden, doch hun ook een laatste 
gelegenheid dient te zijn geboden om vrijwillig aan de leveringsakte mede te werken (. .. ). " 

Ook in het nieuw BW worden zekere rechten van de veroordeelde gewaar
borgd, en wel in art. 3:301. 

Niet alleen de taak van de rechter is in deze geen eenvoudige (zie hierover 
reeds P.A. Stein, W.P.N.R., 1982, nr. 5616, blz. 459 e.v.), ook de notaris 
zal zich bij een dergelijk ,executerend" transport extra moeten inspannen, 
zo valt te lezen bij A.L.G.A. Stille, W.P.N.R., 1987, nr. 5829, blz. 288 e.v. 
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57. WANPRESTATIE EN SCHADEVERGOEDING: (REDELIJKE) TOEREKENING 

(B.J. Broekema-Engelen) 
H.R., 13 november 1987, N.J., 1988, 210 (A.G.O./N.C.B.), met noot 
W.C.L. van der Grinten 
H.R., 10 augustus 1988, N.J., 1989, 157 (gem. 's-Hertogenbosch/B.V.G.), 
met noot W.C.L. van der Grinten 
H.R., 2 november 1990, N.J., 1991,24 (Van Dijk/Woningbouwvereniging 
,Beter Wonen") 

Zowel op het gebied van de onrechtmatige daad als dat van de wanprestatie 
is een belangrijke rol weggelegd voor het causaal verband dat aanwezig dient 
te zijn tussen het voorval en de daardoor ingetreden schade. Dient de 
aansprakelijke persoon alles te vergoeden? Daaraan worden grenzen ge
steld. Als minimumeis geldt de zogenaamde conditio sine qua non. Daaren
boven gold gedurende lange tijd de adequatieleer: was de ingetreden schade 
het redelijkerwijs te verwachten gevolg van het voorval? 

Op het terrein van de onrechtmatige daad heeft deze adequatieleer al 
geruime tijd onmiskenbaar een pas op de plaats gemaakt ten faveure van 
de leer van de (redelijke) toerekening. Men zie hierover ook het vorige 
rechtspraakoverzicht in T.P.R., 1987, biz. 864 e.v. van de hand van R.J.B. 
Boonekamp. De voorzienbaarheid aileen is niet Ianger doorslaggevend. 
Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband 
staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar 
berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van 
de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend, 
aldus art. 6:98 BW (nieuw), dat in deze vrijwel overeenstemt met het oude 
recht. Met andere woorden: de vereiste mate van voorzienbaarheid wordt 
nader ingevuld met behulp van de aard van de aansprakelijkheid en de aard 
van de schade. 

Heel nadrukkelijk geldt art. 6:98 BW (nieuw) ook voor het geval de schade 
voortvloeit uit wanprestatie. Volgens velen liet het oude wetboek in dat 
geval geen ruimte voor toepassing van de toerekeningsleer. De art. 1283 en 
1284 BW (oud) kenden immers een eigen regeling waarin het voorzienbaar
heidscriterium met zoveel woorden is genoemd. Toch waren er in 1985 al 
aanwijzingen dat ook in dat geval de ,normale" voorzienbaarheid niet 
alleenheersend is. 

Het betrof letsel van een werknemer ten gevolge van een bedrijfsongeval. 
Herstel duurde Ianger dan in de normale lijn der verwachtingen lag als 
gevolg van een tekortschieten van de behandelende artsen, in combinatie 
met de persoonlijke predispositie van het slachtoffer. Dit belette volgens de 
Hoge Raad (H.R., 8 februari 1985, N.J., 1986, 136 (Joe/Chicago Bridge)) 
toerekening aan de werkgever op grond van art. 1638x BW (oud)- in het 
nieuwe wetboek art. 1638x van boek 7A- niet. Menzie hierover het vorige 
rechtspraakoverzicht, a.w. Art. 1638x, betreffende de zorgplicht van de 
werkgever ten opzichte van zijn werknemers, is echter een bijzondere 
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contractuele regeling die inhoudelijk dicht tegen de onrechtmatige daad 
aanligt. 

lets anders lag dit in het boven geciteerde arrest A.G.O./N.C.B. Een 
tussenpersoon verzweeg relevante gegevens aan een verzekeraar, die via een 
kart geding werd gedwongen tot uitkering van de via de tussenpersoon tot 
stand gekomen verzekeringsovereenkomst. Pas achteraf bleek dat de over
eenkomst wegens verzwijging nietig was. De verzekeraar wil zijn schade 
verhalen op de tussenpersoon. Ret hof laat de grondslag van de vordering 
- wanprestatie of onrechtmatige daad - nadrukkelijk in het midden en 
wijst de vordering af. De Hoge Raad sanctioneert dit oordeel met een 
nadrukkelijk beroep op de toerekeningsleer. De schade lag buiten de 
normale lijn van de verwachtingen maar nu het hof terecht betekenis heeft 
toegekend aan de aard van de schade (zuivere vermogensschade) en de aard 
van de aansprakelijkheid, vormde deze ,normale" voorzienbaarheid in dit 
geval het juiste criterium. 

Vander Grinten merkt in zijn noot onder het arrest op dat oak binnen de 
toerekeningsleer vaak een doorslaggevende rol is weggelegd voor de voor
zienbaarheid, de normale lijn van de verwachtingen. Toepassing van deze 
regel, alsmede een afwijking daarvan - ten nadele, dan wel ten gunste van 
de aansprakelijke - behoeft echter rechtvaardiging. Betreft de aansprake
lijkheid de overtreding van een verkeers- of veiligheidsnorm dan vindt 
verdergaande toerekening plaats, zij het dat de aard van de schade daarbij 
ook een rol speelt: letselschade komt eerder voor vergoeding in aanmerking 
dan zaaksschade of zuivere vermogensschade. Een risico-aansprakelijkheid 
daarentegen, kan een vingerwijzing vormen voor een minder vergaande 
toerekening. 

Werd de grondslag van de vordering in het arrest A.G.O./N.C.B. nag in 
het midden gelaten, in het arrest Van Dijk/Woningbouwvereniging ,Beter 
Wonen" tenslotte, ging het onmiskenbaar om een vordering uit wanpresta
tie. Een verhuurder verleent toestemming tot woningruil aan een huurder 
zonder instemming van diens medehuurder (Van Dijk). De huurder komt 
de met een derde overeengekomen ruil niet na en oak de medehuurder moet 
schadevergoeding betalen aan de derde. Verhaal op de verhuurder mislukt: 
de rechtbank meent dat de schade in een te ver verwijderd verband staat 
met de veronderstelde wanprestatie van de verhuurder. Volgens de Hoge 
Raad kan niet worden gezegd dat de rechtbank is uitgegaan van een onjuiste 
rechtsopvatting 

,(i)n aanmerking genomen de aard van de door de rechtbank aan de vereniging toegeschreven 
gedraging en de aard van de schade ( ... )". 

Dat de aansprakelijkheid op grand van wanprestatie en die op grand van 
onrechtmatige daad elkaar in deze niet ontlopen, blijkt uit een andere 
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overweging van de Roge Raad, te weten dat niet valt in te zien dat de 
rechtbank op grondslag van een onrechtmatige daad tot een andere beslis
sing zou hebben moeten komen dan zij thans heeft gedaan. 

Zoals al gezegd blijft de ,normale" voorzienbaarheid binnen de toereke
ningsleer een belangrijk criterium. Maar naar welk moment moet die 
voorzienbaarheid beoordeeld worden? Art. 1283 BW (oud) vertelt ons dat 
de schuldenaar slechts gehouden is tot vergoeding van die schade die men 
heeft kunnen voorzien ten tijde van het aangaan van de verbintenis, tenzij 
de wanprestatie aan arglist van de schuldenaar te wijten is, in welk geval 
het ijkpunt is bepaald op het moment van het plegen van de wanprestatie. 
Arglist van de schuldenaar daargelaten - zie daarover hierna - gaat het 
dus om de voorzienbaarheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. 
Dat lijkt ook reeel: partijen moeten de gelegenheid krijgen hun contractuele 
risico's te overzien en deze desgewenst te dekken door prijscalculatie of 
verzekering. Ret normale contractsrisico, de schade die bij eventuele wan
prestatie in de normale lijn der verwachtingen ligt, lijkt daarbij een voor 
beide partijen hanteerbare en verantwoorde maatstaf. De redelijkheid van 
deze beperking spreekt te meer indien aansprakelijkheid ontstaat zonder dat 
de contractant schuld valt te verwijten, hetgeen zich bij wanprestatie nogal 
eens voordoet: vele onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenissen ko
men krachtens verkeersopvattingen immers voor rekening van de schulde
naar, zodat een beroep op overmacht deswege niet zal slagen. 

Art. 6:98 BW (nieuw) lijkt op het eerste gezicht echter in een andere richting 
te wijzen. De gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust betreft im
mers niet het sluiten van de overeenkomst maar het plegen van de wanpres
tatie. Ret zou dan ook dat laatste moment zijn waarnaar de voorzienbaar
heid beoordeeld moet worden, hetgeen kan leiden tot een verdergaande 
aansprakelijkheid; dezelfde aansprakelijkheid die ook op de arglistige debi
teur rust. De aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade zijn 
echter ook relevant. Waar de aard van de schade (veelal vermogensschade) 
in het algemeen geen aanleiding vormt voor een verdergaande toerekening, 
kan de aard van de aansprakelijkheid - het feit dat het gaat om een 
contractuele relatie waarbij partijen belang hebben bij calculeerbare risico's 
- wellicht een reden zijn om de schadevergoeding te beperken op dezelfde 
wijze als in art. 1283 (oud). Vergelijk M.M. Olthof, in: BW-krant jaarboek, 
Leiden,1988, biz. 37 e.v.: art. 1283 verhindert toepassing van de toereke
ningsleer niet maar vormt, in tegendeel, een toepassing van die leer avant 
la lettre. 

Anders ligt dit als we te maken hebben met een ,,arglistige, debiteur. 
Arglist, zo werd algemeen aangenomen, is aanwezig indien het niet of niet 
behoorlijk of niet tijdig nakomen van de verbintenis is te wijten aan (boos) 
opzet van de schuldenaar. Uit het geciteerde arrest 's-Rertogen
bosch/B.V.G. blijkt dat de Roge Raad een ruimer begrip hanteert. 
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De gemeente 's-Hertogenbosch en projectontwikkelaar B.V.G. sluiten een 
koopovereenkomst waaruit - samengevat - voor de gemeente de verplich
ting voortvloeit om na enige jaren bepaalde gronden in eigendom over te 
dragen aan BVG. Deze neemt daartegenover de verplichting op zich om
naast voldoening van de overeengekomen prijs - op die gronden bebou
wing van diverse aard aan te brengen. De gemeente frustreert dit door het 
wijzigen c.q. nalaten van planologische maatregelen. De beslissing van het 
hof dat de gemeente dusdoende wanprestatie heeft gepleegd, wordt in 
cassatie niet bestreden. W el krijgt de Hoge Raad de gelegenheid zich uit te 
spreken over de gevolgen van die wanprestatie. Hij overweegt dat 

,de gemeente zich er naar 's hofs oordeel van bewust moet zijn geweest dat haar gedragingen 
en de daarmee door haar beoogde gevolgen ter zake van de bebouwing van de ten processe 
bedoelde terreinen aan BVG goede grond zouden geven voor een beroep op wanprestatie en 
dat de gemeente derhalve het risico dat zij op grond van deze gedragingen en gevolgen 
schadeplichtig zou blijken, bewust heeft genomen. In een zodanig geval is er geen reden de 
omvang van de te vergoeden schade te beperken tot hetgeen de tekortschietende partij bij het 
aangaan van de overeenkomst aan als gevolg van haar eventuele tekortkomingen te verwachten 
schade heeft kunnen voorzien." 

Ook onder het oude recht zal de voorzienbaarheid derhalve vaker naar het 
moment van de wanprestatie moeten worden beoordeeld dan tot op heden 
werd aangenomen, hetgeen in overeenstemming is met de hoofdregel van 
art. 6:98 (nieuw). 

Men zie over het arrest nader mijn bijdrage aan Bedrijfsjuridische berich
ten, 1989, blz. 101 e.v., waaraan het bovenstaande gedeeltelijk is ontleend. 

58. BOETEBEDING (B.J. Broekema-Engelen) 
H.R., 4 november 1988, N.J., 1989, 244 (Shell c.s./Van Dooren c.s.), met 
noot M.M. Mendel 
H.R., 20 januari 1989, N.J., 1989, 323 (Dannemann/Verkoopcentrale) 
H.R., 26 oktober 1990, N.J., 1991, 22 (Helder/Jonker) 

Meestal bevat een contractueel boetebeding twee elementen: de schadever
goeding wordt vooraf op een vast bedrag gefixeerd, hetgeen discussie en 
bewijsproblemen voorkomt, terwijl daarnaast een extra prikkel tot nako
ming wordt toegevoegd door dat gefixeerde bedrag (veel) hoger te stellen 
dan de te verwachten schade: Overtreding van het beding kan dan ook nogal 
in de papieren gaan lopen. Vandaar dat de rechtspraak al lange tijd 
pogingen doet om in extreme gevallen de boete te matigen. Een expliciete 
bevoegdheid daartoe bestond onder het oude recht slechts in beperkte mate. 
Art. 1345 BW (oud) staat matiging toe indien de hoofdverbintenis voor een 
gedeelte is vervuld. In andere gevallen nam de rechter zijn toevlucht tot art. 
1374, lid 3: de beperkende werking van de goede trouw. (Menzie hierom
trent ook het vorige rechtspraakoverzicht, T .P.R., 1987, blz. 764, aangaan
de H.R., 27 apri11984, N.J., 1984, 679 (N.V.B./Helder) van de hand van 
M.S. Bijleveld.) Het laatste biedt vanzelfsprekend meer genuanceerde mo
gelijkheden en is in het nieuwe wetboek gecodificeerd: art. 6:94, lid 1 geeft 
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de rechter de bevoegdheid om, op verlangen van de schuldenaar, een 
contractueel bedongen boete te matigen indien de billijkheid dat klaarblijke
lijk eist. 

Over matiging gaan aile drie de bovengenoemde arresten. De aanleiding 
voor de eerste uitspraak vormde een door Shell opgestelde en door Van 
Dooren ondertekende verklaring, waarin de laatste toezegde geen aan Shell 
toebehorende gasflessen te (Iaten) vullen, op straffe van een boete van 
f 5000,- per overtreding. Shell vermoedt dat Van Dooren zich niet aan zijn 
toezegging houdt en laat daarom aan Van Dooren vijftig maal een gasfles 
aanbieden, die ook aile vijftig worden gevuld. Shell vordert vervolgens 
ondermeer betaling van j250 000,-. 
Het hof wijst de vordering slechts gedeeltelijk toe. Het is weliswaar redelijk 
dat Shell zich van bewijs voorziet, aldus het hof, maar er zijn niet meer dan 
twee overtredingen nodig om voldoende bewijs te verzamelen van het feit 
dat stelselmatig in strijd met de afspraak wordt gehandeld. Het vorderen 
van meer dan twee maal de boete, acht het hof in strijd met de redelijkheid 
en billijkheid. 
Het cassatiemiddel treft doel. De Hoge Raad overweegt dat 

,( ... )in zijn algemeenheid niet als juist (kan) worden aanvaard dat bij het oordeel omtrent 
matiging van bedongen boetes op grond van de goede trouw enkel beslissend is of de -
,uitgelokte"- overtredingen voor het verzame!en van het bewijs noodzakelijk waren, zulks 
met voorbijgaan van de vraag welke overtredingen er bewezen zijn.'' 

Voorts heeft het hof miskend dat bij de vraag of al dan niet in strijd met 
de goede trouw is gehandeld aile omstandigheden van het geval relevant 
zijn. Ten onrechte zijn geen overwegingen gewijd aan de door Shell aange
voerde omstandigheden, zoals het gevaar voor de reputatie van Shell 
doordat Van Dooren belangrijke veiligheidsvoorschriften overtrad, de 
enorme winst die Van Dooren in de loop van de tijd met de handel in 
vloeibaar gas moet hebben gemaakt en de hoge kosten, verbonden aan het 
opsporen van de overtredingen. 

Het arrest Dannemann/Verkoopcentrale handelde over het volgende. De 
Verkoopcentrale van Tabaksproducten Holland heeft zich tegenover Dan
nemann Cigarrenfabrik verbonden om binnen drie weken na 22 november 
1983 al datgene te doen wat in haar vermogen ligt om de door of zijdens 
haar gefabriceerde kistjes ,atlas Iichte ·sumatra miskleur" bij al haar 
afnemers terug te halen, op verbeurte van een boete van f 3000,- voor 
iedere dag- althans zo legt het hof de clausule uit- dat Verkoopcentrale 
in gebreke is. Verkoopcentrale pleegt wanprestatie en Dannemann vordert 
betaling van de boete. Het hof meent dat de boete aileen wordt verbeurd 
gedurende de periode dat Dannemann in redelijkheid geacht kan worden 
alsnog op de toegezegde prestatie aanspraak te maken en stelt deze periode, 
nu een aanmaning ontbreekt, op een maand. 
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W ordt op deze wijze de omvang van de boete al door uitleg van het beding 
beperkt, ook voor matiging blijkt nog plaats: 

,In aanmerking genomen de inspanning die Verkoopcentrale zich ten aanzien van het 
terughalen van de kisten wei heeft getroost, en de overige omstandigheden van bet geval, eist 
de billijkheid klaarblijkelijk dat de boete wordt gematigd, en wei tot een bedrag vanf 15 000." 

De Hoge Raad verwerpt het beroep: het hof heeft geen blijk gegeven van 
een onjuiste rechtsopvatting en kon qua motivering volstaan met zijn 
verwijzing naar de inspanning die Verkoopcentrale zich wel heeft getroost 
en naar de overige omstandigheden van het geval. 
Van de bevoegdheid tot matiging moet spaarzaam gebruik worden gemaakt, 
aldus ook de tekst van art. 6:94 BW (nieuw): uitsluitend indien de billijkheid 
dit klaarblijkelijk eist. Anders dan in Shell/Van Dooren, kon 's hofs 
oordeel in Dannemann/Verkoopcentrale wel door de beugel. Waarom? 
A.G. Castermans suggereert in zijn bespreking van beide arresten in Be
drijfsjuridische berichten, 1989, blz. 77 e.v. dat de regel van art. 1345 (oud) 
van invloed lijkt: heeft de schuldenaar gedeeltelijk aan zijn verplichtingen 
voldaan dan speelt dat een rol bij de vraag of de billijkheid matiging eist. 

In het geval Helder/Jonker oordeelde hof, noch Hoge Raad het beroep op 
een boetebeding in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Het betrof een 
beding in een ,voorlopig" koopcontract dat weduwe Jonker op een avond 
ondertekent. Zij verkoopt en I evert de verkochte woning vervolgens aan een 
derde voor een fors hogere prijs. Het hof heeft volgens de Hoge Raad bij 
zijn oordeel - terecht - alle omstandigheden van het geval in aanmerking 
genomen, niet aileen degene die in het voordeel van Jonker pleitten, maar 
ook die in haar nadeel. Opmerkelijk is dat de Hoge Raad meent dat de 
weduwe door zelf de onroerend goed-markt te betreden, zonder zich van 
deskundige bijstand te voorzien, de kans heeft aanvaard een wel deskundige 
wederpartij (Helder is handelaar in onroerend goed) tegenover zich te 
krijgen. 

Tenslotte kort een arrest dat na de verslagperiode is gewezen: H.R., 24 
januari 1992, R.v.d.W., 1992, 34 (Bohama/Techni Caribe). Techni Caribe 
heeft als onderaannemer van Bohama werk aangenomen. Op te late opleve
ring stond een boete van NAf 500,- per dag. Oplevering vindt plaats, ruim 
anderhalve maand na de overeengekomen datum en Techni Caribe is bereid 
de boete van NA/23.000,- te voldoen. Bohama meent echter recht te 
hebben op de werkelijk geleden schade, te weten NAf 108 046,80. Het hof 
overweegt dat de overeengekomen boete strekt tot schadevergoeding en ten 
doel heeft alle onderzoek en discussie naar eventuele schade en de hoogte 
daarvan af te snijden, zodat de stelling van Bohama, volgens welke het de 
rechter zou zijn toegestaan naast de gefixeerde vergoeding aanvullende 
schadevergoeding toe te kennen, geen steun vindt in het recht. Ten onrechte 
volgens de Hoge Raad. Het hof heeft 
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,miskend dat de wijze waarop een aannemer die de voor hem geldende opleveringstermijn 
heeft overschreden, daarbij te werk is gegaan, en de verdere omstandigheden waaronder deze 
overschrijding heeft plaats gevonden, van dien aard kunnen zijn dat hij klaarblijkelijk in strijd 
zou handelen met de eisen van de door hem jegens de aanbesteder in acht te nemen redelijkheid 
en billijkheid indien hij, ten verweer tegen de aanspraak van de aanbesteder op vergoeding 
van de door deze als. gevolg van de termijnoverschrijding werkelijk geleden schade, beroep 
zou doen op een boetebeding als het onderhavige." 

In tegenstelling tot de vorige uitspraken bleek de boete hier niet (aldan niet: 
te) hoog, maar juist erg laag. In dit geval was het dan ook de debiteur die 
mogelijk in strijd met de goede trouw handelde door zich op het beding te 
beroepen. In het nieuwe wetboek wordt een zelfde resultaat bereikt door 
middel van art. 6:94, lid 2: op verlangen van de schuldeiser kan de rechter, 
indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, naast een bedongen boete die 
bestemd is in de plaats te treden van de schadevergoeding op grond van de 
wet, aanvullende schadevergoeding toekennen. 

Men zie overigens voor arresten aangaande de beperkende werking op 
andere terreinen dan het boetebeding, de bijdrage van W.L. Valk in dit 
overzicht (nrs. 51-55) en over het boetebeding in het nieuwe wetboek de 
nieuwe losbladige Verbintenissenrecht, art. 91-94 (J .M. Hoekstra). 

59. 0PSCHORTING (M.M. Olthof) 
H.R., 19 februari 1988, N.J., 1989, 343 (Droog/Bekaert Wandtextiel), met 
noot C.J.H. Brunner 
H.R., 4 januari 1991, N.J., 1991, 723 (Gelling/Jessurun). 
Het oude BW gaf, anders dan het nieuwe BW (art. 6:52 e.v. en 6:262-264), 
geen algemene opschortingsbevoegdheid, maar kende slechts incidentele 
bepalingen met name bij koop (art. 1514 en 1550 BW (oud)). Lange tijd 
beschouwde de Hoge Raad de opschortingsbevoegdheid dan ook als een 
uitzondering en kende haar aileen toe in de wettelijk geregelde gevallen. In 
1978 ging het college echter om, daarmee vooruitlopend op de invoering van 
het nieuwe BW (H.R., 30 juni 1978, N.J., 1978, 693 (Theunissen/Verstap
pen), T.P.R., 1987, biz. 767). In deze uitspraak wordt bepaald dat zowel 
de vraag wanneer in beginsel een opschortingsbevoegdheid bestaat als de 
vraag wanneer opschorting gerechtvaardigd is, moet worden beoordeeld 
aan de hand van de goede trouw neergelegd in art. 1374 lid 3 BW (oud). 
In deze verslagperiode heeft de Hoge Raad zich gezet aan een nadere 
invulling van de tweede vraag: wanneer is uitoefening van een opschortings
recht gerechtvaardigd? 

De eerste uitspraak betrof een door Bekaert W andtextiel met Droog geslo
ten overeenkomst waarbij Bekaert zich verplichtte een stand op de Huis
houdbeurs in de RAI te Amsterdam ter beschikking te stellen aan Droog 
die de standhuurkosten zou voldoen. Wanneer Droog door Bekaert wordt 
aangesproken tot betaling voert hij als verweer dat de stand onvoldoende 
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was ingericht. Hij eist echter geen ontbinding of schadevergoeding, terwijl 
nakoming door Bekaert nu de beurs is beeindigd uiteraard niet meer 
mogelijk is. 
Droogs verweer wordt door de Hoge Raad verworpen. Hij overweegt: 

, ,Aan het door Droog ten processe ingenomen stand punt ( ... ) kan geen andere gevolgtrekking 
worden verbonden dan dat zijn tot verweer tegen de vordering van Bekaert gedane beroep op 
wanprestatie niet ertoe strekt de nakoming van zijn betalingsverplichting op te schorten ( ... }, 
maar ervan uitgaat dat die verplichting ( ... ) is komen te vervallen. 
Dat uitgangspunt is onjuist. Behoudens afwijkend beding kan een partij bij een wederkerige 
overeenkomst wanneer de wederpartij haar verplichtingen onvolledig of ondeugdelijk nakomt, 
slechts van haar eigen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden bevrijd door 
ontbinding van de overeenkomst." 

In het nieuwe BW is opschorting in het algemeen niet geoorloofd wanneer 
nakoming zoals in casu blijvend onmogelijk is (art. 6:54 sub b BW, 
(nieuw)). Op die regel wordt een uitzondering gemaakt voor de exceptio non 
adimpleti contractus omdat opschorting bij wederkerige overeenkomsten 
als inleidingtot ontbinding kan fungeren (art. 6:264 BW (nieuw)). De Hoge 
Raad benadrukt in deze uitspraak het inleidende karakter. In de woorden 
van de annotator Brunner: een opschortingsrecht geeft uitstel, geen afstel. 
Wordt de opschortende partij aangesproken tot nakoming dan is zij ver
plicht een keuze te maken tussen de haar ten dienste staande rechtsmiddelen: 
nakoming (indien mogelijk), schadevergoeding of ontbinding. Nu Droog 
niet kiest voor ontbinding, verspeelt hij zijn recht op opschorting. 

De tweede uitspraak handelt over een huurovereenkomst. Gelling had een 
huurachterstand van drie maanden. De verhuurder, Jessurun, vordert des
wege betaling van de achterstallige huur en ontbinding van de huurovereen
komst. In eerste instantie voert Gelling geen verweer, zodat de vordering 
wordt toegewezen. In hoger beroep voert hij aan dat hij de betaling heeft 
opgeschort wegens achterstallig onderhoud. 
De rechtbank verwerpt dit verweer op de grond dat de goede trouw 
meebrengt dat Gelling zijn klachten over achterstallig onderhoud kenbaar 
diende te maken alvorens de betaling op te schorten. De Hoge Raad 
sanctioneert dit oordeel met verfijning van de motivering: 

, ,De vraag in hoeverre een in beginsel gerechtvaardigde opschorting in strijd met de goede 
trouw komt wegens bet ontbreken van een mededeling omtrent de grond waarop de opschor
ting plaats vindt, dient te worden beantwoord aan de hand van de omstandigheden van bet 
geval. Daarbij is in bet bijzonder van belang hetgeen de wederpartij ten tijde van de opschorting 
wist of uit de toen bestaande omstandigheden had behoren te begrijpen, en wat degene die 
opschort, toen met betrekking tot die wetenschap of dit begrijpen mocht aannemen." 

Dat de goede trouw die de relatie tussen contractspartijen bepaalt een 
mededelingsplicht kan meebrengen, is inmiddels gemeengoed op het terrein 
van de dwaling. De gedachte dringt ook bij andere leerstukken door; zie 
daarover J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplich
ten in het verbintenissenrecht, Zwolle, 1989. 
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Thans beslist de Hoge Raad dat ook bij opschorting een mededelingsplicht 
kan bestaan, namelijk wanneer de opschortende partij uit de voor hem 
kenbare omstandigheden had behoren af te leiden dat de klachten waarop 
hij zijn opschortingsrecht baseert bij zijn wederpartij onbekend zijn. De 
wederpartij moet zich daarover immers een oordeel kunnen vormen. 

De mededelingsplicht is geen plicht in zuivere zin maar een zogenaamde 
Obliegenheit: niet-naleving geeft de wederpartij geen recht op schadever
goeding, maar leidt ertoe dat de mededelingsplichtige zich niet op zijn 
opschortingsbevoegdheid mag beroepen. 

Afdeling 10 (A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar) 

OVEREENKOMST EN DERDEN 

60. DERDENWERKING VAN EXONERATIECLAUSULES 

H.R., 10 juni 1988 N.J., 1989, 30 met noot J.B.M. Vranken, Schip en 
Schade 1988, 112 
H.R., 9 juni 1989, N.J., 1990, 40 met noot J.L.P. Cahen, Schip en Schade 
1989, 121 

In de uitspraak van de Hoge Raad van 10 juni 1988 speelde zich het volgende 
af. Skipool was eigenaar en reder van het zeeschip ,Good leader". Tijdens 
een manceuvre die plaatsvond onder aanwijzing van de gemeentelijke 
havenloods botste de ,Good leader" tegen een steiger, die in eigendom 
toebehoorde aan de Graan Elevator Maatschappij (G.E.M.). Aan de steiger 
werd grote schade toegebracht. In de overeenkomst tot beloodsing die de 
havenloods met Skipool had gesloten was het , ,Reglement tot het verlenen 
yan diensten door de havenloodsdienst van Rotterdam" opgenomen. Daar
in komt voor artikel 5, dat luidt: ,De gemeente is niet aansprakelijk voor 
de schade die door het bij de uitoefening van de loodsdienst betrokken 
personeel wordt veroorzaakt". De G.E.M. liet de schade aan de steiger 
herstellen (kosten ongeveer 9 miljoen gulden). Afgezien van de loods zelf 
die een onrechtmatige daad had gepleegd, waren voor deze schade hoofde
lijk aansprakelijk de gemeente als werkgever van de loods (artikel 1403 lid 
3 BW (oud); vergelijk artikel 6:170 BW (nieuw)) en Skipool als reder van 
het schip (artikel321 lid 2 j0 artikel539 Wetboek van koophandel). In zo'n 
geval waarin er meerdere schuldenaren voor dezelfde schade kunnen wor
den aangesproken, heeft degene die betaalt op de andere schuldenaar een 
regresrecht, dat met inachtneming van de gemaakte fouten en de bijzondere 
tussen partijen bestaande rechtsverhouding kan worden uitgeoefend (zie 
ook artikel6:102 BW (nieuw)). De G.E.M. had de vordering tot schadever
goeding die zij ex artikel1403lid 3 BW (oud) had op de gemeente, gecedeerd 
aan Skipool, die daarvoor ongeveer 9 miljoen betaalde. Vervolgens sprak 
Skipool als cessionaris van de G.E.M. de gemeente aan tot betaling van de 
gehele schade. 

De vraag die vervolgens aan de orde kwam, luidde of de gemeente de 
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exoneratieclausule van artikel5 van het genoemde Reglement kon tegenwer
pen aan Skipool. Het probleem daarbij was dat artikel 5 van het Reglement 
niet gold in de relatie tussen de gemeente en de G.E.M. en om die reden 
in beginsel ook niet kon worden tegengeworpen aan de cessionaris van de 
G.E.M. Het hof stelde echter vast dat de gemeente de exoneratieclausule 
wei tegen Skipool kon inroepen. Daartoe werden de volgende argumenten 
aangevoerd. Het hof stelde voorop dat uit artikel 5 van het Reglement 
voortvloeide, dat in de onderlinge verhouding tussen de gemeente en 
Skipool geleden schade, zowel die door Skipool als door derden geleden, 
ten laste van Ski pool komt. Het hof interpeteerde de clausule aldus dat het 
hier zowel een exoneratiebeding, als een vrijwaringsbeding betrof. Deze 
uitsluiting van aansprakelijkheid, die aan Skipool zou kunnen worden 
tegengeworpen als zij, na aan de G.E.M. de schade te hebben vergoed, een 
regresvordering tegen de gemeente zou hebben ingesteld, behoorde de 
gemeente eveneens aan Skipool te kunnen tegenwerpen nu deze de aan haar 
gecedeerde vordering van de G.E.M. op de gemeente, tegen de gemeente 
instelde. De cessie behoorde immers geen gevolg te hebben voorzover de 
schuld jegens de G.E.M. uiteindelijk, krachtens de onderlinge verhouding 
tussen Skipool en de gemeente, Skipool aanging. Daarbij achtte het hof het 
van belang dat de cessie aan Skipool van de vordering van de G.E.M. op 
de gemeente, was geschied met de kennelijke bedoeling om de in de 
loodsovereenkomst opgenomen beperking van de aansprakelijkheid te om
zeilen. 

Advocaat-Generaal Hartkamp vroeg zich in zijn conclusie af wat nu precies 
de reden was geweest van het oordeel van het hof dat de gemeente zich op 
haar exoneratie kon beroepen. Hij opperde drie mogelijkheden die aile de 
beslissing konden dragen: 

1. Het hof had de exoneratieclausule aldus uitgelegd, dat zij niet slechts een 
regresvordering uitsloot, maar ook de met het bovengenoemde doe! gece
deerde vordering. 

2. Het hof kon hebben geoordeeld dat Skipool in strijd met redelijkheid 
en billijkheid gehandeld had door zich erop te beroepen dat het beding 
aileen de regresvordering en niet de met bovenstaand doe! gecedeerde 
vordering uitsloot. 

3. Het hof kon hebben gemeend dat Skipools vordering niet toegewezen 
behoorde te worden omdat daardoor, gelet op de vrijwaringsfunctie van het 
beding, een tegenvordering van de gemeente op Skipool zou zijn ontstaan, 
die dan had moeten worden toegewezen (dat was door de gemeente dan ook 
in reconventie gevorderd). Deze vordering van de gemeente zou in de sleutel 
van de leer der compensatie geplaatst kunnen worden. 

De Hoge Raad volgde Hartkamp en oordeelde de verschillende constructies 
aile van toepassing. De Hoge Raad zei met zoveel woorden dat de verplich
ting tot vrijwaring die uit artikel 5 Havenreglement voortvloeide voor de 
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gemeente een beroep op een tegenvordering met zich mee zou brengen (die 
de gemeente had ingesteld). Dit beroep moest gelijk worden gesteld met een 
beroep op compensatie. Hiermee refereerde de Raad aan zijn arrest van 9 
januari 1987, N.J., 1987, 506. 

Overigens kwamen er in de uitspraak tevens twee procesrechtelijke vraag
stukken aan de orde, te weten verandering van eis en het op het laatste 
moment aanvoeren van nieuwe feiten. Deze leerstukken laat ik onbespro
ken. De gei:nteresseerde lezer raadplege de noot van Vranken onder de 
uitspraak. 

De tweede uitspraak over het onderwerp ,Derdenwerking van exoneratie
clausules" betreft H.R., 9 juni 1989, N.J., 1990, 40. In dezeuitspraak wordt 
verwezen naar de zogenoemde Citronas uitspraak van de Hoge Raad (H.R., 
20 juni 1986, N.J., 1987, 35}, die door E.B. Berenschot is besproken in 
T.P.R., 1987, blz. 778. 

Wat ginger vooraf aan het geding in cassatie? Emona te Ljubljana (Joego
slavie) verkocht aan lmpex een partij ham. Deze partij ham werd voor 
rekening en risico van lmpex vervoerd over land, in een container van 
United States Lines Inc. (U.S.L.) en was door Emona verzekerd bij Vojvo
dina. In afwachting van verder vervoer over zee naar New York, werd de 
ham in Rotterdam in ontvangst genomen door Europe Container Terminus 
B.V. (E.C.T.), de vaste terminal operator van U.S.L. Tijdens de opslag op 
het terrein van E.C.T. werd de ham gestolen. Daarbij werd medewerking 
verleend door een werknemer van E.C.T. lmpex leed door de diefstal 
schade, die door Vojvodina werd vergoed. Vojvodina sprak vervolgens uit 
hoofde van subrugatie en cessie E.C.T. aan voor de onrechtmatige daad van 
diens werknemer. 

Tussen U.S.L. en E.C.T. was ten behoeve van E.C.T. de toepasselijkheid 
van de Rotterdamse Stuwadoor Condities (R.S.C.) overeengekomen, waar
in bedingen voorkomen die de aansprakelijkheid van de stuwadoor (in casu 
E.C.T.) beperken of uitsluiten. De centrale vraag die in de uitspraak naar 
voren kwam, was of E.C.T. zich ten opzichte van de ladingbelanghebben
den (Emona en lmpex en daarvoor in de plaats Vojvodina) op deze bedingen 
uit de R.S.C. kon beroepen. Het hof beantwoordde deze vraag bevestigend 
en gaf daartoe de volgende argumenten. lmpex en Emona wisten of konden 
weten dat bij containervervoer overzee in een container haven als Rotterdam 
terminal operators plegen te worden ingeschakeld en dat deze plegen te 
werken onder voorwaarden met exoneratieclausules. Ook was het bekend 
dat E.C.T. haar werkzaamheden uitsluitend onder de R.S.C. verricht. 
Bovendien had Emona al eerder containers over Rotterdam naar New York 
laten zenden. Voorts had E.C.T. op geen enkele wijze de indruk gewekt dat 
het nu anders zou gaan en de ladingbelanghebbenden hadden geen blijk 
gegeven met de gewone gang van zaken niet accoord te gaan. Mede gelet 
op de risico's die terminal operators van containerhavens als Rotterdam 
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continu !open, moesten de ladingbelanghebbenden, hoewel geen contracts
partij, de R.S.C. in redelijkheid tegen zich Iaten gelden. E.C.T. was 
weliswaar aansprakelijk voor de onrechtmatige daad van haar werkgever 
maar kon zich op grond van de R.S.C. beroepen op een limitering van 
aansprakelijkheid vanf 10.000,- per container (het betrof hier een contai
ner; de werkelijke schade bedroeg veel meer danf 10.000,-). Vojvodina 
ging van deze uitspraak in cassatie. 

Advocaat-Generaal Franx concludeerde tot vernietiging van de uitspraak 
van het hof. Volgens hem was er onvoldoende reden om af te wijken van 
het beginsel dat overeenkomsten aileen werken tussen partijen. Derdenwer
king van de R.S.C. wees hij af. Hij baseerde zijn oordeel op de Citronasuit
spraak van de Hoge Raad (H.R., 20 juni 1986, N.J., 1987, 35), waarmee 
het hof in zijn oordeel overigens nog geen rekening had kunnen houden 
omdat deze uitspraak toen nog niet bestond. De hoofdregel uit het Citronas
arrest luidt aldus dat in bepaalde gevallen een uitzondering kan worden 
gemaakt op het beginsel dat overeenkomsten gelden tussen partijen, in die 
zin dat een derde een contractueel beding in redelijkheid tegen zich moet 
Iaten gelden maar daartoe zal dan een voldoende rechtvaardiging moeten 
kunnen worden gevonden in de aard van het betreffende geval. Daarbij 
moet onder meer worden gedacht aan het op gedragingen van de derde terug 
te voeren vertrouwen van degene die zich op het beding beroept dat hij dit 
beding jegens de derde zal kunnen inroepen met betrekking tot goederen 
die hem door zijn wederpartij zijn toevertrouwd. V oorts zijn van belang de 
aard van de overeenkomst en van het betreffende beding in verband met 
de bijzondere relatie waarin de derde staat tot degene die zich op het beding 
beroept. Ook zal mede rekening moeten worden gehouden met het stelsel 
van de wet. 

Voor een uitgebreide vergelijking van de Citronas-casus waarin derden-wer
king werd afgewezen, met de onderhavige casus verwijs ik naar de conclusie 
van Franx. De Hoge Raad volgde hem in zijn oordeel en herhaalde daarbij 
de hoofdregel uit Citronas die hierboven is weergegeven. Uit de door het 
hof vermelde omstandigheden kon volgens de Raad niet worden afgeleid 
dat Impex of Emona (de ladingbelanghebbenden) door haar gedragingen 
bij E.C.T. het vertrouwen had opgewekt dat E.C.T. met betrekking tot de 
door U.S.L. aan haar toevertrouwde goederen, tegenover deze ladingbe
langhebbenden een beroep op de R.S.C. 1955 zou kunnen doen. Evenmin 
volgde uit die omstandigheden dat Impex of Emona in een bijzondere relatie 
stond tot E.C.T. De Raad nam geen derdenwerking aan, de uitspraak van 
het hof werd vernietigd en de zaak werd verwezen naar een ander hof. 

De Hoge Raad stelt dus voorop dat wanneer een overeenkomst verplicht 
tot het verrichten van diensten aan goederen van een derde, dit nog geen 
reden is om de derde te binden aan de contractuele regelingen uit die 
overeenkomst. De doorwerking moet worden gerechtvaardigd door de aard 
van het concrete geval. Cahen geeft in zijn noot onder de uitspraak aan dat 
daarbij onder andere van belang is de mate van contractuele betrokkenheid 
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van de derde, bijvoorbeeld als deze een zeker aandeel had in het tot stand 
brengen van de overeenkomst, waardoor de derde voor de overeenkomst 
een zekere verantwoordelijkheid draagt. Hij kan zich dan niet op zijn positie 
van derde beroepen met name niet als hij daardoor vertrouwen heeft 
opgewekt bij degene die zich op het beding beroept dat deze zich ook jegens 
de derde op het beding kan beroepen. Het gaat dus dan zowel om het gedrag 
van de derde als om het vertrouwen bij de contractant. Cahen werkt dit 
gegeven in zijn noot onder de uitspraak in een aantal voorbeelden uit. In 
het onderliggende geval was het duidelijk dat de ladingbelanghebbenden op 
het ontstaan en de inhoud van de overeenkomst tussen E.C.T. en U.S.L. 
geen enkele invloed uitoefenden: de overeenkomst bestond allang en gold 
(en geldt) voor aile goederen die E.C.T. voor U.S.L. in ontvangst neemt. 
Volgens Cahen is het goed dat een derde zich te weer kan stellen tegen 
overeenkomsten op wier inhoud hij geen invloed uitoefent, terwijl ze mede 
op zijn eigendommen betrekking hebben. Derdenwerking draagt het gevaar 
in zich dat contractanten de belangen van de ladingbelanghebbenden wei 
heel gemakkelijk naar de achtergrond kunnen Iaten schuiven. Dat gevaar 
is door de onderhavige uitspraak van de Hoge Raad voorlopig bezworen. 

61. GEBRUIK MAKEN VAN WANPRESTATIE 

H.R., 27 januari 1989, N.J., 1990, 89 met noot C.J.H. Brunner, Ars Aequi 
1989, biz. 572 met noot S.C.J.J. Kortmann 

De polder Oudendijk had percelen grand (die een recreatiebestemming 
hadden) verkocht aan Verboom, de pachters van deze grand. Omdat 
besluiten tot vervreemding van onroerende zaken volgens het Algemeen 
Polderreglement van de Provincie Zuid-Holland onderworpen zijn aan de 
goedkeuring van het bestuur van de provincie (Gedeputeerde Staten) werd 
aan de koopovereenkomst een opschortende voorwaarde verbonden. De 
goedkeuring werd echter geweigerd omdat Gedeputeerde Staten uit een 
oogpunt van algemeen belang bezwaar hadden tegen verkoop aan particu
lieren. Gedeputeerde Staten gaven de polder in overweging te verkopen aan 
overheidsinstellingen of aan instellingen van natuurbeheer. Genoemd werd 
daarbij Staatsbosbeheer, aan wie Gedeputeerde Staten een afschrift stuur
den van hun weigeringsbesluit. Nadat op deze wijze de polder en Staatsbos
beheer elkaar hadden gevonden verkocht de polder de betreffende percelen 
grand aan Staatsbosbeheer voor een hogere prijs dan zij van de pachters 
·had bedongen. De koopovereenkomst met Staatsbosbeheer werd door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd en vervolgens vond levering plaats. De 
pachters maakten tegen deze gang van zaken bezwaar en stelden beroep in 
bij de Kroon, die het weigeringsbesluit van Gedeputeerde Staten vernietig
de. De Kroon wilde echter niet zelf goedkeuring hechten aan de koopover
eenkomst tussen de pachters en de polder omdat zij zich voor het fait 
accompli gesteld zag dat de grand inmiddels aan Staatsbosbeheer was 
geleverd. De pachters richtten zich vervolgens tot het Hof te 's-Gravenhage 
en vorderen primair een veroordeling van de Staat om als eigenaar van de 
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aan Staatsbosbeheer geleverde percelen, de percelen grand bij wijze van 
schadevergoeding aan hen in eigendom over te dragen. Subsidiair vorderen 
zij een veroordeling van onder andere de provincie en de staat tot het betalen 
van schadevergoeding in geld. De pachters baseerden hun vorderingen op 
wanprestatie casu quo onrechtmatige daad. Wat dit laatste betreft stelden 
zij dat de tweede koper (Staatsbosbeheer) aan wie geleverd was door de 
verkoper die wanpresteerde (de polder), onrechtmatig jegens hen, de pach
ters (eerste koper), had gehandeld. 

Ret hof wees de vorderingen af op de grand dat Staatsbosbeheer weliswaar 
van de wanprestatie van de polder gebruik had gemaakt, maar dat onvol
doende was gebleken dat de omstandigheden waaronder dit gebeurde een 
onrechtmatige daad van de staat opleverde. Advocaat-Generaal Franx sloot 
zich aan bij bet oordeel van het hof en verwees daarbij naar voorgaande 
arresten van de Hoge Raad (bijvoorbeeld H.R., 17 mei 1985, N.J., 1986, 
760, besproken door E.B. Berenschot, T.P.R., 1987, biz. 785). Uit deze 
arresten leidde Franx af dat onrechtmatigheid van de aankoop door Staats
bosbeheer niet reeds voortvloeide uit bet feit dat Staatbosbeheer wist a) dat 
de polder door verkoop en levering aan Staatsbosbeheer wanprestatie jegens 
de pachters zou plegen en b) de pachters hierdoor schade zouden kunnen 
lijden. Aileen die wetenschap behoefde Staatsbosbeheer niet van de aan
koop te weerhouden. Of Staatsbosbeheer onrechtmatig handelde kon 
slechts worden vastgesteld aan de hand van de verdere omstandigheden van 
bet geval en die werden door Franx te licht bevonden: hij concludeerde tot 
verwerping van het beroep. De Hoge Raad volgde hem daarin niet en 
oordeelde dat onder de omstandigheden van bet geval de Staat te kart was 
geschoten in de zorg die hem jegens de pachters in bet maatschappelijk 
verkeer betaamde. Bij deze omstandigheden noemde de Raad het bijzondere 
belang van de pachters om eigenaar te worden gezien bet risico dat zij liepen 
van ontbinding van de pachtovereenkomst bij een niet-agrarische bestem
ming van de verpachte gronden, en de omstandigheid dat de polder en 
Staatsbosbeheer ,elkaar hebben gevonden" doordat Gedeputeerde Staten 
aan Staatsbosbeheer een afschrift van bet weigeringsbesluit hadden ge
stuurd. De Raad overwoog: 

, Van de Staat als overheid (cursivering A.B.M.) mocht worden gevergd dat hij, wetende dat 
de polder de percelen eerder aan Verboom c.s. had verkocht en op de hoogte van het besluit 
van G.S. waarbij goedkeuring voor die verkoop werd geweigerd, zich realiseerde dat dit besluit 
blootstond aan vernietiging door de Kroon en dat alsdan alsnog goedkeuring voor die verkoop 
zou (kunnen) worden verleend. Een en ander had voor de Staat grond moeten zijn om zich 
te onthouden van handelingen die een voor Verboom c.s. gunstig verloop van zodanige 
Kroonberoep zouden frusteren." 

De Hoge Raad vernietigde het arrest van het Hof te 's-Gravenhage en 
verwees de zaak naar het Hof te Amsterdam voor verdere behandeling. 

Volgens Brunner in zijn noot onder de uitspraak heeft de zaak twee 
bijzondere aspecten: 
1. Op bet moment van het sluiten van de tweede koopovereenkomst was 
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onduidelijk of een geldige koopovereenkomst met de eerste kopers tot stand 
was gekomen. 
2. De tweede koper was niet een willekeurige derde, maar de staat. 

Het hof en de Advocaat-Generaal hechtten wel belang aan het eerste aspect, 
maar niet aan het tweede terwijl de Hoge Raad daar juist de nadruk oplegt. 
Wetenschap van wanprestatie bij de tweede koper is in beginsel onvoldoen
de om tot onrechtmatigheid te concluderen. Datzelfde geldt voor de weten
schap van de mogelijkheid van wanprestatie: onzekerheid over de totstand
koming van een eerdere koopovereenkomst mag niet ten laste van derden 
(bijvoorbeeld een tweede koper) worden gebracht: Staatsbosbeheer mocht 
er volgens Brunner in beginsel van uit gaan dat Gedeputeerde Staten op 
goede gronden de goedkeuring had geweigerd en dat de polder dus vrij was 
om opnieuw te verkopen. Maar ... de tweede koper was de Staat. Volgens 
Brunner heeft de Staat als overheid een bijzondere verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van de rechten en de belangen van de individuele 
burgers. Dat leidt al snel tot het aanleggen van strengere maatstaven aan 
de overheid dan in het algemeen in het maatschappelijk verkeer geldt. De 
overheid mag, ook als zij deelneemt aan het privaatrechtelijke rechtsver
keer, de materiele beginselen van behoorlijk bestuur niet veronachtzamen. 

De Hoge Raad bevestigde in een latere uitspraak (H.R., 8 december 1989, 
N.J., 1990, 217) dat in z'n algemeenheid de regel opgaat dat een vermoeden 
bij een tweede koper dat de verkoper in strijd handelt met zijn verplichtin
gen jegens een eerdere koper, nog geen onrechtmatige daad oplevert. 
Zie voor een fraai overzicht van het leerstuk , ,profiteren van wanprestatie'', 
de conclusie van Advocaat-Generaal Mok bij deze uitspraak. 

HOOFDSTUK V 

VERBINTENISSEN UIT DE WET 

Afdeling 1 (R.J.B. Boonekamp) 

ONRECHTMATIGE DAAD; ALGEMEEN 

62. ZORGVULDIGHEID 

H.R., 11 december 1987, N.J., 1988, 393, met noot W.C.L. van der Grinten 
H.R., 20 juni 1986, N.J., 1986, 780 
H.R., 19 oktober 1990, R.v.d.W., 1990, 180 
H.R., 28 juni 1991, R.v.d.W., 1991, 175 

a. Inleiding 
Voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (art. 1401, oud; art. 6:162, 
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nieuw) is vereist dat onrechtmatig is gehandeld. Een van de criteria voor 
onrechtmatigheid is dat de gedraging van de aangesprokene in strijd is met 
de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens eens 
anders persoon of goed. Voor het nieuwe recht geldt op grand van art. 6:162 
lid 2 hetzelfde, zij het anders geformuleerd. Waar het daarbij om gaat is 
dat de gedraging van de aangesprokene achterwege had behoren te blijven 
met het oog op de kans dat aan een ander schade toegebracht zou worden. 
Bij de beoordeling hiervan spelen verschillende factoren een rol. De belang
rijkste zijn: de mate van waarschijnlijkheid dat een gedraging tot schade 
zal leiden en de ernst en de omvang van de te verwachten schade, indien 
het gevaar zich verwezenlijkt (kort gezegd: de gevaarlijkheid). Men zie 
hierover: C.C. van Dam, Zorgvuldigheidsnorm een aansprakelijkheid, 
dissertatie Utrecht, 1989, Deventer, 1990, hoofdstukken 8 t/m 10; C.J.H. 
Brunner, noot in N.J., 1982, 567. Een aantal arresten van de Hoge Raad 
uit de afgelopen jaren laat zien dat niet elke onvoorzichtigheid die tot schade 
voor een ander leidt steeds onzorgvuldig en dus onrechtmatig is en tot 
aansprakelijkheid leidt. In sommige situaties worden minder strenge eisen 
aan het menselijk gedrag gesteld dan in andere. 

b. H.R., 11 december 1987, N.J., 1988, 393, met noot W.C.L. van der 
Grin ten 
H.R., 20 juni 1986, N.J., 1986, 780 

In het arrest van 11 december 1987 ging het om het volgende geval. De 
73-jarige mevrouw Guyt stand samen met haar broer bij een bushalte te 
wachten op de bus. Eveneens stand daar mevrouw Bey met haar dochter 
te wachten. Toen de bus arriveerde nam mevrouw Bey afscheid van haar 
dochter, waarbij zij de toe gang tot de bus gedurende een moment versperde. 
Mevrouw Guyt die achter haar stand zei tegen haar: ,Wij zouden ook 
gaarne instappen", waarop mevrouw Bey ,pardon" zei en achteruit stapte, 
zonder eerst om te kijken. Zij kwam daarbij in aanraking met mevrouw 
Guyt die viel en een heup brak. Het ziekenfonds dat kosten ten behoeve van 
mevrouw Guyt heeft gemaakt zoekt verhaal op mevrouw Bey op de grand 
dat mevrouw Bey door te handelen zoals zij deed een onrechtmatige daad 
pleegde jegens mevrouw Guyt. In cassatie wordt het volgende overwogen: 

, ,3 .2 Het hof is van oordeel dat de handelwijze van mevrouw Bey jegens mevrouw Guyt slechts 
onbetamelijk zou zijn, en mevrouw Bey deswege aansprakelijk uit onrechtmatige daad, indien 
zij door zonder eerst om te kijken een stap achteruit te zetten meer risico nam dan redelijkerwij
ze verantwoord was. Aldus heeft het hof een juiste maatstaf aangelegd, waaraan niet afdoet 
dat het ongeval, naar onderdeel 1 van het middel betoogt, heeft plaatsgehad op het trottoir 
van een voor het openbaar verkeer openstaande weg, waar mevrouw Guyt op het punt stond 
gebruik te maken van een daar tot stilstand gekomen openbaar vervoermiddel. 

3.3 Toepassing van voormelde maatstaf heeft het hof geleid tot het oordeel dat erop neerkomt 
dat mevrouw Bey geen onrechtmatige daad jegens mevrouw Guyt heeft gepleegd en dat slechts 
sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dit oordeel is gebaseerd op 
hetgeen het hof omtrent het gebeurde als vaststaand heeft aangenomen, resp. vastgesteld en 
zijn vaststelling dat niet is gebleken dat mevrouw Bey, toen zij als voormeld achteruit stapte, 
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rekening ermede diende te houden dat degene met wie de stap haar mogelijkerwijs in aanraking 
kon brengen, op dat moment niet goed in balans stond of op andere wijze onvast ter been 
was. Daarvan uitgaande kon het hof zonder schending van enige rechtsregel tot zijn evenbe
doeld oordeel komen, dat daarmede voldoende is gemotiveerd. De onderdelen 2 en 3 stuiten 
daarop af." 

Ben zeer voorzichtig mens, die steeds bedacht is op aile mogelijke gevaren 
voor hemzelf en anderen, zou het gebeurde hebben kunnen vermijden. De 
gemiddelde mens is echter niet steeds zo voorzichtig en meer dan gemiddelde 
voorzichtigheid wordt - zo luidt dit arrest - van de voetganger in het 
verkeer niet gevergd. Daarmee zijn de eisen die aan het gedrag van de 
voetganger worden gesteld aanmerkelijk minder streng dan die aan de 
gemotoriseerde verkeersdeelnemer worden gesteld. Zoals Vander Grinten 
opmerkt in zijn noot onder het arrest: ,Als voetganger mogen wij ons 
gedragen als gewone mensen". 

In het arrest van 20 juni 1986 werd, in een geheel andere situatie, de 
aansprakelijkheid eveneens afgewezen op soortgelijke gronden. Dat geval 
speelde zich af in een fabriek, waar het regelmatig voorkwam dat collega's 
met elkaar ,dolden" door schouderkloppen en duwtjes e.d. Zo gaf op 
zekere dag een employee zijn collega een ,speelse duw", waarbij de laatste 
kwam te vallen en zijn knie beschadigde. Volgens de Hoge Raad kon het 
Hof zonder schending van enige rechtsregel oordelen dat geen onrechtmati
ge daad was gepleegd, maar slechts sprake was van een ongelukkige samen
loop van omstandigheden. Daarbij speelde een rol dat de dader naar 
feitelijke vaststelling van bet Hof niet hoefde te begrijpen dat het slachtoffer 
op het verkeerde been stond en door een speelse duw zijn evenwicht zou 
verliezen. De teneur van dit arrest is evenals die van het voorgaande dat 
gewone ongelukjes (ook al kunnen die ernstige gevolgen hebben) in de 
gewone dagelijkse omgang met elkaar buiten de sfeer van het aansprakelijk
heidsrecht dienen te blijven. 

c. H.R., 19 oktober 1990, R.v.d.W., 1990, 180 

In dit arrest is een soortgelijke gedachtengang te vinden als in beide hiervoor 
genoemde arresten. Nu gaat het echter om een ongeluk bij een partij tennis. 
Nijgh en Reeck speelden een partij herendubbel. Na afloop van een game 
sloeg Nijgh een aantal ballen naar de andere helft van de baan. Reeck, die 
zich op die andere helft bevond, kreeg een bal op zijn oog en is aan dat oog 
blind geworden. In cassatie overweegt de Hoge Raad als volgt: 

,3.3 Het middel aanvaardt de juistheid van het uitgangspunt van rechtbank en hof dat bij 
het oordeel of een deelnemer aan een partij tennis onrechtmatig heeft gehandeld door een 
gedraging waardoor aan een andere deelnemer Ietsel is toegebracht, voor het aannemen van 
onrechtmatigheid zwaardere eisen moeten worden gesteld dan wanneer die gedraging niet in 
het kader van de voormelde spelsituatie zou hebben plaatsgevonden. 

Het rniddel voert daartegenover in hoofdzaak aan dat een spelsjtuatie waarvoor dit uitgangs
punt geldt, zich ten tijde van het onderhavige ongeval niet voordeed, omdat dit ongeval is 
geschied op een tijdstip dat niet meer werd gespeeld, maar slechts tussen twee games de (voor 
het spel benodigde) ball en van de ene naar de andere speelhelft werden overgebracht. De hierop 
gerichte klachten falen. Het hof heeft niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door 
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te oordelen dat Nijgh en Heeck zich ook bij het overbrengen van de ballen tussen twee games 
in een situatie bevonden waarin bij de beoordeling van de eventuele onrechtmatigheid van de 
gedragingen van Nijgh het voormelde uitgangspunt had te gelden. Dit sterk met de feiten 
verweven oordeel behoefde ook geen nadere motivering. Voor zover het middel het hof verwijt 
te hebben aangenomen dat ,de sfeer van het spel ook gedurende de meer bedoelde wisselperio
de voor wat betreft het risico om door een bal te worden getroffen dezelfde is als tijdens het 
spelen van de games", mist het feitelijke grondslag, nu het hof dat ervan is uitgegaan dat het 
ongeval tijdens de wisselperiode heeft plaatsgevonden, kennelijk uitsluitend deze periode in 
zijn oordeel heeft betrokken. 

Voor zover het middel voorts- in het bijzonder in onderdeel 3 - een afzonderlijke klacht 
bedoelt te richten tegen het gedeelte van's hofs r.o. 4.2., waarin het bof in verband met de 
hiervoor onrecbtmatigheid te stellen eisen spreekt van ,bandelen met, in de sfeer van het spel, 
grove onvoorzichtigbeid'', faalt bet eveneens. Het bof heeft met deze wending tot uitdrukking 
gebracbt dat gedragingen in het kader van bet tennisspel, die buiten de spelsituatie onvoorzicb
tig en daarom onrecbtmatig zouden zijn geweest, binnen de spelsituatie dit karakter niet 
beboeven te bebben, omdat de deelnemers aan bet spel gedragingen waartoe bet spel uitlokt, 
waaronder onvermijdelijk van tijd tot tijd ook misslagen, over en weer van elkaar hebben te 
verwachten, terwijl een dergelijke gedraging niet onzorgvuldig wordt op de enkele grond dat 
zij door een ongelukkige samenloop van omstandigbeden tot gevolg beeft dat een der 
deelnemers ernstig letsel oploopt. Aldus opgevat geeft 's bofs voormelde overweging geen blijk 
van een onjuiste recbtsopvatting." 

Kort samengevat komen de overwegingen dus hierop neer dat een gedraging 
die in het kader van een spelsituatie tot schade leidt, minder snel onrechtma
tig is, dan wanneer die buiten een dergelijke situatie plaatsvindt. Wat buiten 
een spelsituatie onvoorzichtig en dus onrechtmatig is hoeft dat binnen een 
spelsituatie niet te zijn, omdat men in zo een situatie bepaalde gedragingen 
van elkaar moet verwachten die men daarbuiten niet hoeft te verwachten. 
Dit leidt ertoe dat in een spelsituatie minder strenge normen aan de gedra
gingen van de spelers jegens elkaar zijn te stellen. De vraag rijst hoever dit 
gaat en in het bijzonder wat de invloed van de ( overtreding van de) spelregels 
daarbij is. Daaromtrent biedt het volgende arrest nadere informatie. 

d. H.R., 28 juni 1991, R.v.d.W., 1991, 175 

Tijdens een voetbalwedstrijd raakt Vander Heide gewond aan zijn knie, 
als gevolg van natrappen door een speler van de tegenpartij, Dekker. Zowel 
rechtbank als hof wijzen de vordering tot schadevergoeding van Van der 
Heide jegens Dekker toe. In cassatie stelt de Hoge Raad een soortgelijke 
overweging voorop als in het hierboven onder c besproken arrest van 
19 oktober 1990: 

,3 .3 Uitgangspunt bij de bebandeling van onderdeel2b moet zijn dat de vraag of een deelnemer 
aan een sport als voetballen onrechtmatig beeft gebandeld door een gedraging waardoor aan 
een andere deelnemer letsel is toegebracbt, minder spoedig bevestigend moet worden beant
woord dan wanneer die gedraging niet in bet kader van de sportbeoefening zou bebben 
plaatsgevonden. De deelnemers aan een sport als voetballen bebben immers tot op zekere 
boogte gevaarlijke gedragingen waartoe bet spel uitlokt over en weer van elkaar te verwacbten, 
terwijl gedragingen die een overeenkomstig gevaar in bet ]even roepen, buiten bet kader van 
de sport door de deelnemers aan het maatscbappelijk verkeer als regel niet van elkaar beboeven 
te worden verwacbt en mede daarom veelal niet aanvaardbaar zijn. Kennelijk is ook bet bof 
van deze maatstaf uitgegaan. Voor zover bet onderdeel van een andere maatstaf uitgaat, faalt 
bet." 
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Nu had bet hof geoordeeld dat Dekker zijn tegenstander Vander Heide had 
neergelegd zonder dat Van der Heide in de buurt was van de hal en dat de 
gedraging van Dekker aldus viel buiten de regels van het spel en/of abnor
maal gevaarlijk was gelet op bet bij voetballers be ken de risico van knieletsel. 
Daarover zegt de Hoge Raad het volgende: 

,Bij het vorenstaande verdient opmerking dat niet reeds het enkele overrtreden van de 
spelregels, waaronder regels ter bescherming van de veiligheid van de spelers, onrechtmatig 
is. Wei is de overtreding van een spelregel een factor die meeweegt bij de beoordeling van de 
onrechtmatigheid. Het hof heeft zulks even we! niet miskend. Het acht immers niet aileen mede 
relevant dat sprake is van een abnormaal gevaarlijke gedraging, maar spreekt ook van een 
gedraging ,buiten de regels van het spel". Daarmede brengt het, mede gelet op de referte aan 
het rapport van de scheidsrechter, tot uitdrukking dater geen sprake meer was van een situatie 
waarin de beide betrokken spelers de bal aan het spelen waren en waarin juist het spel soms 
een ingrijpen van een speler kan eisen, waarbij de kans op Ietsel niet uitgesloten kan worden. 
Voor zover het onderdeel ervan uitgaat dat het hof heeft aangenomen dat reeds het enkele 
overtreden van de spelregels tot onrechtmatigheid leidt, mist het derhalve feitelijke grondslag. 

Ook overigens faalt het onderdeel. Het hof heeft, ervan uitgaande dat het schoppen door 
Dekker van Van der Heide buiten de regels van het spel en abnormaal gevaarlijk was -
verstaan als hiervoor weergegeven - met juistheid geoordeeld dat deze gedraging van Dekker 
een onrechtmatige daad jegens Vander Heide oplevert, die aan Dekker moet worden toegere
kend. 's Hofs oordelen zijn voldoende gemotiveerd." 

Het enkele feit dat door een gedraging waarbij een andere speler schade 
oploopt spelregels zijn overtreden, maakt de gedraging op zichzelf nog niet 
onrechtmatig. Anders gezegd: de binnen het spel geldende normen (voor 
onrechtmatigheid) zijn niet zonder meer gelijk te stellen met de spelregels. 
Een gedraging van een speler in het kader van een spel is eerst onrechtmatig 
- zo kan men zeggen - indien de desbetreffende speler zich door die 
gedraging buiten de (spel)orde plaatst. Menzie hierover uitvoerig: H.C.F. 
Schoordijk, De normen van maatschappelijke betamelijkheid in sport en 
spel, W.P.N.R., 1991, nrs. 6022-6023. 

63. RISICOAANVAARDING; EIGEN SCHULD 

H.R., 28 juni 1991, R.v.d.W., 1991, 175 

In het Nederlandse recht bestaat al heel lang de regel dat gedragingen van 
de benadeelde of andere hem toerekenbare omstandigheden aan zijn zijde 
die mede tot de schade hebben bijgedragen, tot vermindering van de 
verplichting tot schadevergoeding van de dader kunnen leiden. Men spreekt 
in dat geval doorgaans van eigen schuld van de benadeelde. Voor het nieuwe 
recht is de regel neergelegd in art. 6:101 waarvan het eerste lid luidt: 

,Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan 
worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeel
de en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder 
toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een 
andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien 
de billijkheid dit wiens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandighe
den van het geval eist." 
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Eigen schuld van de benadeelde hoeft dus niet steeds tot algeheel verval van 
de aansprakelijkheid van de dader te leiden. De regel zoals vervat in art. 
6:101 biedt de ruimte om van geval tot geval met inachtneming van de 
omstandigheden tot een verdeling van de schade over aangesprokene en 
benadeelde te komen. Nu werd naast eigen schuld in literatuur en jurispru
dentie ook vaak gegoocheld met een begrip risicoaanvaarding, vooral in die 
gevallen waarin de benadeelde zichzelf willens en wetens in een gevaarlijke 
situatie heeft gegeven of zich bewust aan bepaalde risico's heeft blootge
steld. Over de betekenis van risicoaanvaarding als juridisch begrip, de 
theoretische grondslag daarvan, het verschil met eigen schuld en zin en nut 
van het onderscheid is veel ruzie gemaakt tussen rechtsgeleerde schrijvers. 
Over het algemeen werd aangenomen dat risicoaanvaarding werkt als 
rechtvaardigingsgrond, waardoor de onrechtmatigheid wordt opgeheven. 
Zie: Asser-Hartkamp, 4, I, De verbintenis in het algemeen, nr. 454. Die 
opvatting leidt ertoe dat telkens wanneer men risicoaanvaarding aanneemt 
daarmee de aansprakelijkheid van de dader geheel komt te vervallen. Het 
is dus alles of niets; nuancering is niet mogelijk. Juist met het oog op deze 
consequentie is ervoor gepleit ook situaties waarin de benadeelde zich in een 
gevaarlijke situatie heeft begeven of zich aan bepaalde risico's heeft bloot
gesteld met behulp van de algemene regel van eigen schuld op te lossen. De 
Hoge Raad heeft in een reeks arresten het gebruik van risicoaanvaarding 
als aparte rechtsfiguur teruggedrongen (Zie o.a.: H.R., 21 oktober 1988, 
N.J., 1989, 729, met noot C.J.H. Brunner en H.R., 12 oktober 1990, 
R.v.d.W., 1990, 174). Tenslotte heeft Hoge Raad in het hiervoor reeds 
genoemde arrest van 28 juni 1991 (zie nr. 62 onder d) een finale streep door 
de risicoaanvaarding als aparte rechtsfiguur gehaald: 

,3.4 Onderdeel3 betoogt dat naar geldend recht ,aan risico-aanvaarding een eigen plaats met 
eigen rechtsgevolgen toe(-komt), n.l. als zijnde een omstandigheid, die de onrechtmatigheid 
van een gedraging opheft en algeheel verval van aansprakelijkheid meebrengt". Dit betoog 
faalt. Noch in het huidige recht, noch in het NBW is er behoefte aan een afzonderlijke 
rechtsfiguur ,risico-aanvaarding" in de zin van een rechtvaardigingsgrond van eigen aard die 
de onrechtmatigheid van een gedraging en daarmee ook de aansprakelijkheid opheft. Hetgeen 
men daarmee beoogte te bereiken gaat irnmers, naar gelang van de aard van het geval, volledig 
op in enerzijds de vraag of de gedraging in de gegeven omstandigheden jegens de benadeelde 
als onrechtmatig kan worden aangemerkt en anderzijds die of aan de benadeelde omstandighe
den kunnen worden toegerekend die aanleiding kunnen zijn (niet alleen tot een vermindering 
maar ook) tot een vervallen van de vergoedingsplicht naar de maatstaf van art. 6:101 NBW), 
zoals deze ook naar huidig recht toegepast pleegt te worden. Klaarblijkelijk is ook het hof 
hiervan uitgegaan, wanneer het in r.o. 4.2 overweegt: ,Risico-aanvaarding in de zin van 
aansprakelijkheid voor de in beginsel aansprakelijke partij is moeilijk als een aparte rechtsfi
guur in het rechtssysteem in te passen"." 

Samengevat: of de gedraging is jegens het slachtoffer niet onrechtmatig, 
bijvoorbeeld omdat het slachtoffer zichzelfin een spelsituatie heeft begeven 
waarbinnen lichtere normen gelden, of de gedraging is wel onrechtmatig, 
maar dan kan er reden zijn voor vermindering van de vergoedingsplicht op 
grond van aan de benadeelde toe te rekenen omstandigheden; daartussen 
is niets. 
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64. INLEIDING 

Afdeling 2 (M.E. Franke) 

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

Aile maatschappelijke activiteiten gericht op het verwerven van inkom en uit 
arbeid zijn beroepsactiviteiten. Elke uit die werkzaamheden voortvloeiende 
aansprakelijkheid is beroepsaansprakelijkheid. Deze omvat de aan
sprakelijkheid voor een fout van een rechter, buschauffeur, profvoetballer, 
beroepsmilitair, producent, hartchirurg of circusexploitant. Zo opgevat 
leent het onderwerp zich echter slecht voor een bespreking in een overzien
baar aantal pagina's. Ben beperking is te vinden in de opvatting van de Hoge 
Raad (22 november 1989, N.J., 1990, 674) dat het bij beroepsuitoefening 
,pleegt te gaan om bij uitstek persoonsgebonden werkzaamheden van 
intellectuele of kunstzinnige aard". Ook deze omschrijving is echter nog te 
breed voor een handzame bespreking. Daarom zal ik mij bier bepalen tot 
die beroepsbeoefenaars waarvoor traditioneel de term beroepsaansprake
lijkheid wordt gereserveerd: de arts, advocaat en notaris. Dat betekent 
overigens niet dat het opgemerkte niet tevens zou kunnen gelden voor 
andere beroepsbeoefenaars. Waar dat zinvol is, wordt een vergelijking met 
die laatsten gemaakt. 
De voor de beroepsaansprakelijkheid belangrijke tuchtrechtspraak blijft in 
deze bespreking buiten beschouwing. Centraal staat de civielrechtelijke 
juris pruden tie van de afgelopen vijf jaar. Het gaat dus om een vrij willekeu
rige selectie beroepsfouten. Daarom worden aan het slot van deze bijdrage 
de besproken arresten in een breder perspectief geplaatst. 

Bij de te bespreken arresten is niet steeds aangegeven of de vordering is 
gebaseerd op wanprestatie of onrechtmatige daad. Voor de vaststelling van 
de beroepsaansprakelijkheid is de grondslag van de eis ook niet relevant. 
Waar het om gaat is de zorgvuldigheidstoets. Die is voor beide grondslagen 
dezelfde. 

65. ARTS 

H.R., 9 november 1990, N.J., 1991, 26 (Speeckaert/Gradener) 
H.R., 20 november 1987, N.J., 1988, 500 (Timmer/Deutman), met noot 
W.L. Haardt 
Rechtbank Arnhem, 14 december 1989, N.J., 1990, 362 (Foutieve sterilisa
tie), met noot C.J.J.M. Stolker, Nemesis, 1990, biz. 89-92 

a. Algemeen; de zorgvuldigheidsnorm 
H.R., 9 november 1990, N.J., 1991, 26 (Speeckaert/Gradener) 

Welke mate van zorgvuldigheid mag van een medicus worden verwacht? Die 
van een ,redelijk handelend vakgenoot", stelde Michiels van Kessenich
Hoogendam in 1982 (I.P. Michiels van Kessenich-Hoogendam, Beroeps
fouten, Zwolle, 1982). Anderen achtten beslissend het handelen van de 
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, ,redelijk bekwame geneesheer''. Volgens de Hoge Raad is het een combina
tie van beide criteria, zo blijkt uit het arrest van 9 november 1990. 

Gradener wendt zich met rugklachten tot chirurg Speeckaert. Deze besluit 
tot een operatie aan de wervelkolom. Na de operatie zijn de klachten van 
Gradener niet verdwenen, maar juist verergerd. Gradener ondergaat een 
twintigtal nieuwe operaties, maar de pijnklachten die na de eerste operatie 
zijn opgetreden, blijven aanwezig. Gradener eist van Speeckaert schadever
goeding. Uit een aan het hof uitgebracht deskundigenbericht blijkt dat a. 
Speeckaerts diagnose fout was; b. de operatieve ingreep zinloos was en c. 
de uitvoering van die operatie leidde tot letsel aan het zenuwstelsel. Mede 
op basis van dit deskundigenrapport komt het hof tot het oordeel dat de 
operatie ten opzichte van Gradener onrechtmatig was. 

In cassatie blijkt dat Speeckaert feilloos aanvoelt aan welke zorgvuldig
heidseisen een medisch specialist moet voldoen. Het in het cassatiemiddel 
geformuleerde criterium ter zake wordt letterlijk overgenomen door de 
Hoge Raad. De maatstaf is: 

,de zorgvuldigheid die van eeil. redelijk bekwaam en redelijk handelend specialist mag worden 
verwacht." 

Speeckaert beroept zich er vervolgens op dat het handelen van de arts slechts 
marginaal kan worden getoetst. Dat is ook verdedigd door Michiels van 
Kessenich (a.w., blz. 17). Sluyters heeft die opvatting in 1984 bestreden. 
Volgens hem moet het handelen van artsen en andere vrije beroepsoefena
ren normaal worden getoetst (B. Sluyters, De aansprakelijkheid van arts en 
ziekenhuis, preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelij
king, Deventer, 1984, blz. 39). De Hoge Raad is dat met hem eens: 

,voor zover bet onderdeel ( ... ) stelt dat het hof - marginaal - had moeten toetsen of 
Speeckaert in redelijkheid tot zijn diagnose en de uitvoering van de operatie, gelijk hij deed, 
had kunnen komen, gaat het uit van een te beperkte opvatting omtrent de taak van de rechter 
in een zaak als de onderhavige." 

Op dit punt loopt de Nederlandse rechtspraak in de pas met het Belgische 
recht. Zie Vansweevelt in zijn bijna duizend pagina's tellende dissertatie: 
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis 
(nr. 179-180). 

b. Stelplicht en bewijslast 
H.R., 20 november 1987, N.J., 1988, 500 (Timmer/Deutman), met noot 
W.L. Haardt 

De patient die zijn arts een beroepsfout verwijt kan in de gerechtelijke 
procedure te maken krijgen met bijzondere bewijsproblemen. Deze kunnen 
enerzijds samenhangen met het feit dat de medische behandeling betrekking 
heeft op het menselijke lichaam, dat naar zijn aard een onzekere factor is. 
Niet ieder mens reageert op dezelfde manier op een medische ingreep. 
Dikwijls zal het dan ook niet eenvoudig zijn vast te stellen of bijvoorbeeld 
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een complicatie na een operatie al dan niet het gevolg is van een fout van 
de chirurg. Anderzijds kunnen de bewijsproblemen voortvloeien uit de 
afhankelijke situatie waarin de patient zich ten opzichte van de arts bevindt. 
Hierop wijst Asser in zijn belangrijke artikel over stelplicht en bewijslastver
deling (W.D.H. Asser, Stelplicht en bewijslastverdeling en medische aan
sprakelijkheid in het Nederlandse recht, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 
1991, biz. 67-68). Die afhankelijkheid betreft allereerst het feit dat de 
patient een in vele opzichten ,lijdend voorwerp" bij de medische behande
ling is. In die rol zal het voor hem vaak moeilijk zijn het handelen van de 
arts te controleren. De afhankelijkheid van de patient uit zich voorts in het 
feit dat de voor een procedure benodigde gegevens veelal in handen zijn van 
de arts, dus de wederpartij in het proces. Deze zal over het algemeen weinig 
behoefte voelen behulpzaam te zijn bij het leveren van het bewijs van een 
beroepsfout. Overigens zijn de door Asser beschreven afhankelijke positie 
van de patient en de daaruit voortvloeiende bewijsproblemen niet specifiek 
voor de relatie arts-patient. De client die zijn advocaat of notaris aanspreekt 
wegens een vermeende beroepsfout bevindt zich naar mijn mening in een 
zelfde positie en zal in de procedure vergelijkbare problemen ontmoeten als 
de patient. 
Om aan de bewijsproblemen van de patient tegemoet te komen, is voorge
steld in medische zaken af te wijken van de hoofdregel , , Wie stelt, bewijst'' 
(art. 177 Rv). Bijvoorbeeld door de bewijslast om te keren of door te werken 
met bewijsvermoedens ten gunste van de patient. Afwijking van de normale 
bewijslastverdeling beoogde ook de patient in H.R., 20 november 1987. 

Deutman opereert Timmer aan haar heup. Daarbij wordt een zenuw bescha
digd. Hierdoor raakt een been van Timmer gedeeltelijk verlamd. Timmer 
vordert schadevergoeding van Deutman. Zij stelt daartoe dat de beschadi
ging van de zenuw te wijten is aan een kunstfout van Deutman. De 
rechtbank neemt aan dat de zenuwbeschadiging het gevolg kan zijn van drie 
oorzaken, waarvan een de meest waarschijnlijke lijkt. Zij meent echter dat 
Timmer niet aannemelijk heeft gemaakt dat in dit opzicht sprake was van 
een kunstfout van Deutman en wijst de vordering af. Het hof neemt dit 
oordeel over. In cassatie stelt Timmer dat het hof had , ,moeten aannemen 
dater sprake is( ... ) van een beroepsfout, totdat de medicus bewijst dater 
geen sprake is van een beroepsfout." 

Zo ver wil de Hoge Raad niet gaan: 

,Onderdeel 1 berust op de stelling dat wanneer een arts, aangesproken tot vergoeding van 
schade als gevolg van een door hem verrichte operatie, betwist dat hij bij de operatie een 
kunstfout heeft gemaakt, de bewijslast niet op de patient maar op de arts rust. Deze stelling 
kan in haar algemeenheid niet als juist worden aanvaard. Hetzelfde geldt in het mede door 
het onderdeel genoemde geval dat vaststaat dat de oorzaak een kunstfout kan zijn." 

De bewijslast wordt hier dus niet omgekeerd. De Hoge Raad komt Timmer 
in haar bewijsnood echter te hulp met de overweging: 

,Wei kan van de arts worden verlangd dat hij voldoende feitelijke gegevens verstrekt ter 
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motivering van zijn betwisting van de stellingen van de patient ten einde deze aanknopingspun
ten voor eventuele bewijslevering te verschaffen." 

De hoofdregel blijft dat de patient de beroepsfout van de arts moet stellen 
(vgl. H.R., 6 januari 1989, N.J., 1989, 283). Hij zal deze ook moeten 
bewijzen. Maar die zware bewijslast wordt verlicht doordat, zoals Haardt 
het in zijn noot onder het arrest uitdrukt: ,de rechter in zulke gevallen een 
uitvoeriger motivering door de wederpartij kan verlangen." Met ,zulke 
gevallen" doelt Haardt op situaties waarin de feiten zich hebben afgespeeld 
,in het domein" van de wederpartij op wie volgens de hoofdregel de 
bewijslast rust, zoals bij een patient die zich beklaagt over een kunstfout 
van een arts. Deze bewijslastverdeling is mijns inziens eveneens bruikbaar 
voor gedupeerden van fouten van andere beroepsbeoefenaars. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan de opdrachtgever die zijn architect aanspreekt wegens 
constructiefouten in een bouwwerk. De zojuist besproken bewijslastverde
ling wordt ook toegepast in de situatie waarin een werknemer zijn werkgever 
aanspreekt wegens schending van diens zorgplicht. Daarbij is dus geen 
sprake van de ,echte" beroepsaansprakelijkheid. Wei van aansprakelijk
heid die voortvloeit uit beroepsmatige werkzaamheden. Zie het wat de 
bewijslast betreft uitvoerig gemotiveerde Asbestose-arrest (H.R., 6 april 
1990, N.J., 1990, 573, met noot P.A. Stein). 

c. Ben bijzonder probleem 

Rechtbank Arnhem, 14 december 1989, N.J., 1990, 362 (Foutieve sterilisa
tie), met noot C.J.J.M. Stalker, Nemesis, 1990, biz. 89-92 

In 1988 is Stalker gepromoveerd op een proefschrift over aansprakelijkheid 
voor mislukte sterilisaties (C.J .J .M Stalker, Aansprakelijkheid van de arts, 
in het bijzonder voor mislukte sterilisaties, diss. Leiden, Deventer, 1988). 
Hij pleit ervoor de arts aansprakelijk te houden in het geval deze een fout 
maakte bij een sterilisatie. De te betalen schadevergoeding zou in zijn visie 
ook de opvoedingskosten van het kind kunnen betreffen, hoewel de eis 
daardoor sterk lijkt op een alimentatievordering. Stalker is in 1989 op zijn 
wenken bediend met een rechtbankvonnis. De zaak is klassiek voor het 
probleem van de foutieve sterilisatie en kan in dat opzicht een modelcasus 
voor het medische aansprakelijkheidsrecht worden genoemd. Daarom geef 
ik haar hier weer, hoewel het geen uitspraak van de Hoge Raad betreft. 

Ben vrouw laat zich steriliseren in het Radboudziekenhuis. Bnige jaren later 
blijkt zij toch zwanger te zijn. In 1984, zij is dan 43 jaar oud, bevalt de 
vrouw van een gezonde dochter. Onderzoek wijst uit dat de arts bij de 
sterilisatie een fout heeft gemaakt. Om een van de eileiders heeft hij geen 
ring geplaatst. De vrouw spreekt het ziekenhuis aan wegens wanprestatie, 
bestaand uit het tekortschieten in de contractuele verplichting tot sterilisa
tie, subsidiair op onrechtmatige daad. Ze vordert een schadevergoeding van 
f 31.000,-, wat overeenkomt met de contante waarde van de opvoedings
kosten tot het achttiende jaar van het kind. 
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Het ziekenhuis voert nagenoeg alle door Stalker besproken verweren tegen 
de vordering. Ze worden alle door de rechtbank verworpen. Allereerst stelt 
het ziekenhuis dat het causale verband tussen de mislukte sterilisatie en de 
geboorte van het kind ontbreekt, omdat de moeder voor abortus had 
kunnen kiezen. Een smoezelig verweer. De rechtbank verwerpt het dan ook, 
met een overweging die erop neerkomt dat een eventuele keuze voor abortus 
aan de vrouw is. Daar staat het ziekenhuis buiten. Hierbij komt dat de 
zwangerschap in casu inmiddels al zover was gevorderd, dat zij niet meer 
op legale wijze had kunnen worden afgebroken. Ten tweede voert het 
ziekenhuis aan dat geen enkele sterilisatie iedere kans op zwangerschap 
absoluut uitsluit. Ook dat verweer verwerpt de rechtbank. In casu stond 
immers vast dat de sterilisatie verkeerd was uitgevoerd en dat de betrokken 
arts een fout had gemaakt. De overige verweren van het ziekenhuis zien op 
de gevorderde schadevergoeding. Het voert aan dat het in strijd met de 
goede zeden is de geboorte van een kind als schadepost te kwalificeren. De 
rechtbank corrigeert: niet het kind zelf wordt door de eiseres als schadepost 
gezien, maar de kosten die door de komst van het kind veroorzaakt zijn. 
Tenslotte stelt het ziekenhuis dat de schadevergoeding in strijd is met de 
verplichting van de ouders om hun minderjarige kinderen van onderhoud 
te voorzien. Hieromtrent overweegt de rechtbank dat het nakomen van die 
onderhoudsverplichting door de moeder 

,kosten met zich brengt, welk vermogensnadeel zij niet zou lijden, wanneer zij bet kind in 
kwestie niet zou hebben gekregen. Nu de geboorte van dit kind ( ... ) als gevolg van de 
wanprestatie van bet Radboudziekenhuis moet worden beschouwd, is bet Radboudziekenhuis 
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade." 

De uitspraak zal door de Belgische lezer niet revolutionair worden genoemd. 
Bijna een jaar voor de rechtbank Arnhem, achtte de rechtbank Kortrijk de 
vordering toewijsbaar (R.W., 1988-89, 1171-1175, met noot H. Nys, 1156-
1162). 

66. ADVOCAAT 

H.R., 29 november 1991, R.v.d.W., 1991, 270 
H.R., 28 juni 1991, R.v.d.W., 1991, 176 
H.R., 1 november 1991, N.J., 1992, 121 
H.R., 8 november 1991, N.J., 1992, 134 

a. Algemeen 
De Nederlandse vakbroeder van de Belgische ,normaal zorgvuldig en 
bedachtzaam advocaat" (R.W., 1991-92, 823-825) wordt getoetst aan de 
norm van ,een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot" (H.R., 
26 april 1991, N.J., 1991, 455, over een gemachtigde in een kantongerechts
procedure). Volgens de Hoge Raad (1 november 1991, zie nr. 66 onder d) 
gaat het bij de advocaat en zijn client om een rechtsverhouding: 

,die de advocaat verplicht alle rechtmatige belangen van de client met betrekking tot de aan 
hem toevertrouwde zaak naar behoren te behartigen." 
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Of een zaak naar behoren is behartigd, zal ster k afhangen van de omstandig
heden van het geval. Sommige omstandigheden komen in recente jurispru
dentie naar voren. Ze worden hieronder behandeld. 

b. Zorgvuldigheidsmaatstaf; vormfout 
H.R., 29 november 1991, R.v.d.W., 1991, 270 

Advocaat A dient namens zijn client P een verzoekschrift in ex art. 89 Sv. 
(een verzoek tot schadevergoediilg wegens ten onrechte ondergane hechte
nis). Het verzoekschrift wordt alleen door de advocaat ondertekend. Omdat 
juist verzoeker P had moeten ondertekenen, wordt het verzoekschrift niet 
ontvankelijk verklaard. P eist nu van advocaat A schadevergoeding omdat 
A een beroepsfout heeft gemaakt door te verzuimen het verzoekschrift niet 
(mede) door Pte laten ondertekenen. Recht bank en hof wijzen de vordering 
af. 

De zorgvuldigheidsmaatstaf neemt de Hoge Raad van het hof over: 

,dat van onzorgvuldigheid van A jegens P sprake is ,indien A door het indienen van een we! 
door hem, maar niet door P ondertekend verzoekschrift een situatie in het Ieven he eft geroepen 
waarin, naar hij had moeten begrijpen, het risico van niet-ontvankelijkheid van het verzoek 
bestond." " 

Maar anders dan het hof komt de Hoge Raad tot het oordeel dat A niet 
zorgvuldig heeft gehandeld. Van niet verwijtbaar handelen zou in de visie 
van de Hoge Raad 

,pas sprake kunnen zijn indien A aan de voor hem kenbare rechtspraak en literatuur het 
vertrouwen heeft kunnen ontlenen dat van de indiening van het slechts door hemzelf onderte
kende verzoekschrift geen moeilijkheden war en te verwachten." 

De advocaat moet hebben mogen vertrouwen dat ,geen moeilijkheden 
waren te verwachten". Dat is bepaald geen lichte eis. Zij lijkt mij samen 
te hangen met de soort handeling, of beter: de soort fout. Hier ging het om 
een verzoekschrift waaraan (ten gevolge van een verkeerde wetsuitleg) een 
vormfout kleefde. In het algemeen zal een advocaat aansprakelijk zijn voor 
dergelijke fouten, omdat vormfouten in beginsel vermijdbaar zijn (vgl. 
Bkelmans, Beroepsaansprakelijkheid, Jonge Balie Congres 1991, Zwolle, 
1991, blz. 14-17; hierna aan te halen als: Baliebundel). In casu bijvoorbeeld, 
had de schade kunnen worden voorkomen met een simpele (extra) handte
kening onder het verzoekschrift. Ben vormfout levert in principe wanpresta
tie op. Minder makkelijk te beoordelen is een inhoudelijke fout, zoals een 
onjuist advies. Ben onjuist advies, zo oordeelde de Hoge Raad, behoeft op 
zichzelf niet tot wanprestatie te leiden. Daarvan is aileen sprake als ,een 
redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot dit advies niet zou 
hebben gegeven." (26 april 1991, zie nr. 66 onder a). 

Overigens is opvallend dat aan de officier van justitie, in veel gevallen de 
processuele tegenpartij van de advocaat, minder zware eisen worden ge
steld. In een zaak die ook een onjuiste wetsuitleg betrof (de officier nam 
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onbevoegd een maatregel tot beperking van de rechten van een verdachte) 
hield de Hoge Raad de officier niet aansprakelijk. De officier zou pas een 
verwijt kunnen worden gemaakt als de door hem verdedigde opvatting van 
de uitleg van een wetsartikel gezien rechtspraak en literatuur , ,zo onaanne
melijk was dat hem daarvan een verwijt kan worden gemaakt" (H.R., 11 
oktober 1991, R.v.d.W. 1991, 218, cursivering toegevoegd). Dat zal niet 
snel het geval zijn. Wellicht vindt de Hoge Raad het onwenselijk dat een 
officier van justititie voor minder zware fouten persoonlijk aansprakelijk 
zou zijn. De gelaedeerde heeft immers verhaal op de Staat. Of dat voldoende 
rechtvaardiging zou zijn voor de relatief Iichte zorgvuldigheidseis die hier 
aan de officier wordt gesteld, lijkt mij nog maar de vraag. 

Ik keer terug naar het arrest over de advocaat. De Hoge Raad stelt dat de 
advocaat zijn vertrouwen moet hebben gebaseerd op de voor hem kenbare 
rechtspraak en literatuur. Die eis Iijkt mij geen onredelijke. Van een 
advocaat mag worden verwacht dat hij zijn vakliteratuur bijhoudt (dit geldt 
voor elke beroepsbeoefenaar) en op de hoogte is van recente jurisprudentie. 
Deze moet wei voor de advocaat kenbaar zijn geweest; van ongepubliceerde 
uitspraken hoeft de advocaat dus niet op de hoogte te zijn. Dat zou 
misschien anders kunnen zijn als de advocaat in kwestie wist van een 
belangrijke, maar (nog) niet gepubliceerde uitspraak over het onderwerp. 

c. Zelfstandig oordelen over de zaak 
H.R., 28 juni 1991, R.v.d.W., 1991, 176 

De zorgplicht van de advocaat brengt met zich mee dat van hem mag worden 
verwacht dat hij, ook ongevraagd, beoordeelt wat voor de zaak van nut kan 
zijn en daarnaar handelt. 

H heeft een ziektewetuitkering. Na een jaar verklaar.t de Bedrijfsvereniging 
hem arbeidsgeschikt. Enige tijd later wordt H ontslagen. Hij wendt zich dan 
tot advocaat B. Deze stelt geen beroep in tegen de beslissing van de 
Bedrijfsvereniging waarbij H arbeidsgeschikt is verklaard, terwijl dat wei 
mogelijk was geweest. H meent dat B door het niet instellen van dit beroep 
wanprestatie jegens hem heeft gepleegd en vordert schadevergoeding. Val
gens B is er geen sprake van een tekortkoming zijnerzijds, omdat hij geen 
opdracht tot het instellen van beroep had gekregen van H en overigens geen 
aanleiding had H te adviseren beroep in te (doen) stellen. Het verweer van 
B wordt in aile instanties verworpen. Over de zorgplicht van de advocaat 
zegt de Hoge Raad: 

,De verplichting van een advocaat om eenhem opgedragen zaak met zorg te behandelen brengt 
( ... )in beginsel mee dat hij zich niet beperkt tot de verrichtingen waarom zijn client uitdrukke
lijk heeft gevraagd, maar dat hij zelfstandig beoordeelt wat voor de zaak van nut kan zijn 
en daarnaar handelt." 

Dit Iijkt mij een heel terechte eis. Een client is op juridisch gebied meestal 
een volstrekte leek. Hij zal dikwijls moeilijk kunnen inschatten wat voor 
zijn zaak van belang is. Daarom gaat hij juist naar een advocaat, die geacht 
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wordt dat wel te kunnen doen. Van die advocaat mag de client verwachten 
dat hij een goed advies geeft over eventuele beroepsmogelijkheden, zoals 
in casu tegen een beslissing van een Bedrijfsvereniging. De advocaat moet 
zich dan niet verweren met de stelling dat de client in dit geval zelf ook in 
beroep had kunnen gaan. Dat een client dat zal doen, ligt immers niet erg 
voor de hand als zijn advocaat hem daartoe niet adviseert, zoals de Hoge 
Raad ook overweegt. 

Interessant is overigens nog een in het arrest weergegeven overweging van 
het hof. Dit had geoordeeld dat B niet had gehandeld, ,met de bekwaamheid 
die in de gegeven omstandigheden van een redelijk handelend advocaat 
mocht worden verwacht." Die omstandigheden worden getoetst, op de 
stdling van B dat niet van hem kon worden gevergd dat hij zou adviseren 
tot het instellen van beroep, omdat hij de kans van slagen daarvan klein 
achtte. Het hof verenigt zich met de oordelen van de rechtbank: 

,a. dat de rnening van B orntrent de geringe kans op succes van een beroep tegen een beslissing 
van de bedrijfsvereniging niet eraan afdoet dat B tot bet instellen van zodanig beroep had 
behoren te adviseren ,gelet op enerzijds bet duidelijk belang dat er voor zijn client in was 
gelegen een eventueel ook kleine kans op succes te benutten en anderzijds de betrekkelijke 
geringe rnoeite die ( ... ) bet instellen van bet beroep zou hebben gekost" en b. dat B ,in 
redelijkheid geen doorslaggevende betekenis (kon) toekennen aan bet oordeel van de keurings
arts orntrent (H's) arbeids(on)geschiktheid ( ... ) noch aan zijn eigen aandeel daarorntrent." 

De onder b genoemde overweging lijkt mij samen te hangen met het feit 
dat het in te stellen beroep juist (mede) gericht had moeten zijn tegen het 
oordeel van de keuringsarts. Daarbij is het niet aan de advocaat zich al bij 
voorbaat te refereren aan het oordeel van die arts. 

Met de onder a genoemde omstandigheden kan ik mij uitstekend verenigen. 
Als met een geringe moeite van een advocaat een redelijk belang van de 
client kan worden gediend, zal de advocaat snel een verwijt kunnen worden 
gemaakt als hij die moeite niet heeft genomen. De hier gemaakte afweging 
past goed in de ,Kelderluikdoctrine" die ik aan het slot van deze bijdrage 
(onder nr. 68) bespreek. 

d. Wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp 
H.R., 1 november 1991, N.J., 1992, 121 
H.R., 8 november 1991, N.J., 1992, 134 

De advocaat moet rekening houden met wat voor de zaak van nut is, bleek 
hierboven. Daartoe behoren niet alleen de inhoudelijke kanten van de zaak. 
De rechtsverhouding tussen advocaat en client brengt mee dat de advocaat 
mede het oog houdt op wat nuttig is voor de financiele belangen van zijn 
client, zo blijkt uit H.R., 1 november 1991. Daarom zal de advocaat met 
zijn client moeten overleggen of er termen zijn gratis rechtsbijstand of 
rechtsbijstand tegen verminderd tarief aan te vragen. Die verplichting geldt 
niet alleen bij het begin van de zaak, , ,maar ook telkens wanneer daartoe 
redelijkerwijs aanleiding bestaat." Dit ligt anders als de advocaat goede 
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grond heeft aan te nemen dat zijn client niet voor gefinancierde rechtsbij
stand in aanmerking komt. Dat kan het geval zijn als de client een onderne
mer is (H.R., 8 november 1991). 

Het arrest bevat nog een minder heldere passage waarin een overweging van 
de rechtbank wordt weergegeven: 

,De rechtbank heeft voorts aangenomen dat de advocaat, zo hij deze verplichting (om met 
de client de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp te bespreken, M.F.) niet nakomt en 
de client wei voor zodanige rechtsbijstand over de periode waarom het gaat in aanmerking 
blijkt te komen, de zaak slechts dan betalend mag blijven behandelen, indien de client daarmee 
bewust instemt." 

De bewuste instemming van de client moet berusten op een afweging van 
de keuze tussen zelf betalen of gefinancierde rechtshulp aan te vragen. Maar 
als zijn advocaat hem niet heeft gewezen op die keuzemogelijkheid - en 
daarvan gaat de rechtbank uit als zij stelt dat de advocaat zijn plicht niet 
nakomt - is moeilijk in te zien hoe de client er ,bewust" mee kan 
instemmen dat hij de advocaat zelf blijft betalen. Waarschijnlijk is bedoeld 
dat de advocaat zich aileen mag Iaten betalen door een client die in 
aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, als die client daarvoor 
heeft gekozen. Als die client daar niet voor heeft gekozen of heeft kunnen 
kiezen omdat zijn advocaat naliet hem op de mogelijkheid te wijzen, mag 
de advocaat de zaak niet betalend blijven behandelen. Hij zal dan aanspra
kelijk zijn voor de kosten die dat voor de client met zich meebrengt. Die 
kosten zullen overigens (deels) de door de advocaat zelf gemaakte kosten 
zijn. 

67. NOTARIS 

H.R., 2 februari 1990, N.J., 1990, 795, met noot E.A.A. Luijten en J.B.M. 
Vranken 
H.R., 20 januari 1989, N.J., 1989, 766 (Groningse huwelijksvoorwaarden), 
met noot E.A.A. Luijten 
H.R., 19 mei 1989, N.J., 1990, 54, met noot E.A.A. Luijten 
H.R., 28 september 1990, N.J., 1991, 473 (Credit Lyonnais Bank/T), met 
noot E.A.A. Luijten onder 474 
H.R., 9 maart 1990, N.J., 1990, 428, (Knobo/Schellenbach) 
H.R., 7 december 1990, N.J., 1991, 474 (S.H.V./Derogee), met noot 
E.A.A. Luijten 
H.R., 25 januari 1991, N.J., 1992, 97 (K/Amro bank), met noot E.A.A. 
Luijten 

a. Algemeen 
H.R., 2 februari 1990, N.J., 1990, 795, met noot E.A.A. Luijten en J.B.M. 
Vranken 

Binnen de groep vrije beroepsbeoefenaren neemt de notaris een bijzondere 
plaats in, omdat hij een ambtenaar is. Een aantal van zijn werkzaamheden 

558 



I 

is gebaseerd op de wet. Lange tijd is aangenomen dat hij voor deze 
zogenaamde wettelijke werkzaamheden niet aansprakelijk kon zijn uit 
wanprestatie. Die opvatting is achterhaald. Tegenwoordig neemt men aan 
dat het voor de grondslag van de aansprakelijkheid van de notaris niet van 
belang is of het een wettelijke of buitenwettelijke verrichting betreft. De 
notaris is net als ieder ander voor al zijn werkzaamheden aansprakelijk op 
grand van wanprestatie of onrechtmatige daad. 

, ,De notaris heeft zorg voor de statische rechtstoestand, de advocaat veel 
meer voor de dynamiek van het rechtsleven", merkte Wolfsbergen op (A. 
Wolfsbergen, Aansprakelijkheid voor beroepsfouten, W.P .N.R., 1940, 
3654). Dat betekent echter niet dat de notaris zich een passieve houding kan 
veroorloven. De Hoge Raad oordeelde op 2 feruari 1990 dat de notaris een 
aangenomen opdracht ,met normale voortvarendheid" moet uitvoeren. In 
casu ging het om een in verband met de ziekte van, een der echtgenoten 
beoogde wijziging van de huwelijkse voorwaarden. De notaris wachtte 
echter te lang met de uitvoering daarvan. De zieke echtgenoot overleed 
zonder dat de voorwaarden waren gewijzigd. De Hoge Raad is het eens met 
het hof dat de notaris aansprakelijk hield voor de gevolgen van niet-wijzi
ging voor de overblijvende echtgenoot. Grand daarvoor is het feit dat de 
wijziging ,normaal genomen haar beslag had kunnen krijgen voor het 
overlijden wanneer de opdracht met normale voortvarendheid was uit
gevoerd". Een vergelijkbare beslissing is te vinden in Hof Amsterdam, 
19 januari 1984, N.J., 1985, 740. Daar ging het om het niet tijdig (voor het 
overlijden van de erflaatster) opmaken van een testament. 

b. lnformatieplicht ten opzichte van de partijen 
H.R., 20 januari 1989, N.J., 1989, 766 (Groningse huwelijksvoorwaarden), 
met noot E.A.A. Luijten 

De notaris heeft een verplichting tot het geven van informatie. Deze kan 
betrekking hebben op de partijen die voor hem verschijnen, maar oak op 
derden. Beide verplichtingen kwamen in recente procedures aan de orde. 

In H.R., 20 januari 1989 stand de gehoudenheid om informatie aan partijen 
te verschaffen centraal. Man en vrouw zijn gehuwd op huwelijkse voor
waarden. De vrouw bezit eigen vermogen. De financiele positie van de man 
is ronduit slecht. De man is notaris en hem wordt door de Kamer van 
Toezicht en op voorstel van notaris Y (lid van die Kamer) aangeraden zijn 
huwelijksgoederenregime om te zetten in een algehele gemeenschap van 
goederen. De man ontwerpt zelf de voor die omzetting benodigde notariele 
akte. Als motief voor de wijziging vermeldt hij in het verzoekschrift aan 
de rechtbank dat bij hem een goede verzorging van zijn echtgenote voorop 
staat en dat deze het best is gegarandeerd wanneer tussen hen beiden een 
algehele gemeenschap van goederen bestaat. De rechtbank verleent goed
keuring voor de omzetting. Notaris Yverlijdt de akte waarbij de huwelijkse 
voorwaarden worden gewijzigd. Als na enige jaren de man en de vrouw van 
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tafel en bed scheiden blijkt dat het vermogen van de vrouw bijna geheel is 
gebruikt om de schulden van de man te voldoen. De vrouw vordert schade
vergoeding van notaris Y. Zij stelt dat Y jegens haar onrechtmatig heeft 
gehandeld door haar bij het verlijden van de omzettingsakte niet te wijzen 
op de consequenties die de omzetting voor haar zou kunnen hebben. 

Rechtbank en hof wijzen de vordering af. Die afwijzing is gegrond op de 
strikte uitleg van art. 30 lid 2 Wet op het Notarisambt. Dat artikel eist dat 
de notaris een ,zakelijke toelichting" op de akte geeft aan de personen die 
voor hem verschijnen. Aan die verplichting had de notaris volgens het hof 
voldaan door man en vrouw erop te wijzen , ,dat aile huidige en toekomstige 
vermogensbestanddelen van beide echtgenoten, activa en passiva, hun 
gemeenschappelijke eigendom en schulden zouden worden." Tot het geven 
van meer informatie zou de notaris niet verplicht zijn. 

De Hoge Raad stelt hogere eisen aan de notaris. Met een aantal uitgebreide 
overwegingen omtrent de informatieplicht van de notaris casseert de Hoge 
Raad 's hofs arrest: 

,Onjuist is vooreerst dat een notaris bij het verlijden van een akte nimmer tot meer is gehouden 
dan tot vorenbedoelde zakelijke toelichting op de inhoud van de akte: de omstandigheden van 
het geval kunnen meebrengen dat de notaris beroepshalve is gehouden tot het geven van 
verdergaande informatie en met name tot het wijzen op specifieke aan de voorgenomen 
rechtshandeling verbonden risico's. 

Onjuist is voorts dat de bijzondere omstandigheden van dit geval niet wettigen notaris Y 
gehouden te achten zich, alvorens de akte ( ... ) te verlijden, ervan te vergewissen dat X (de 
vrouw, M.F .) van de benarde financiele situatie van haar echtgenoot op de hoogte was. Notaris 
Y toch was met die benarde situatie wei bekend, en hij wist daardoor dat gerede kans bestond 
dat het voor X - die, naar hem bekend was, eigen vermogen had - aan die omzetting 
verbonden risico zich inderdaad zou verwezenlijken. Onder deze omstandigheden had notaris 
Y aan die omzetting niet mogen meewerken dan na zich ( ... ) ervan te hebben vergewist dat 
X, die naar hij wist juridisch een leek was, dat risico voldoende besefte. De functie van de 
notaris in het rechtsverkeer brengt immers ( ... ) mee dat hij beroepshalve gehouden is naar 
vermogen te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van juridische onkunde en feitelijk 
overwicht." 

Doorslaggevend voor het oordeel dat de notaris in casu is tekortgeschoten 
zijn twee omstandigheden. Enerzijds het feit dat, gezien de vermogenssitua
tie van beide echtgenoten, de omzetting aileen voor de vrouw grate financie
le risico's meebracht en dus aileen voor haar nadelig zou kunnen zijn. 
Anderzijds speelde de juridische onkunde van de vrouw een rol. Zij bevond 
zich als leek tegenover een deskundige. In zo'n situatie rust op de notaris 
de verplichting nate gaan of de vrouw weet welke risico' s de transactie voor 
haar meebrengt. Daarbij is volgens de Hoge Raad niet voldoende dat de 
notaris mocht vertrouwen dat de vrouw zich de consequenties van de 
omzetting realiseerde. Neen; de notaris moet zich ervan hebben vergewist 
dat de vrouw die gevolgen besefte. Expliciet stelt de Hoge Raad dat aan het 
slot van het arrest: 

,Dat notaris Y niet tekort is geschoten valt niet daarop te baseren dat hij heeft mogen 
veronderstellen dat X van de benarde financiele situatie van haar echtgenoot op de hoogte was; 
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daartoe is nodig dat hij zich dienaangaande zekerheid had verschaft" (cursiveringen in de 
oorspronkelijke tekst). 

Van een algemene informatieplicht spreekt de Hoge Raad in het arrest niet 
(vgl. ook Luijten in zijn noot onder het arrest). Wel van een informatieplicht 
van de notaris in casu. Op hem rustte een zware zorgplicht. Daarbij zal een 
rol hebben gespeeld dat de notaris wist van de ongelijke risico's van de 
omzetting voor beide echtgenoten. Sterker: hij was zelf het brein achter de 
transactie. Hij wist ook dat de vrouw als leek tegenover een deskundige (met 
hemzelf meegerekend: twee deskundigen) stond. In die situatie zal de 
notaris die de vrouw niet goed informeert, snel een verwijt kunnen worden 
gemaakt. 

c. Informatieplicht ten opzichte van derden 
H.R., 19 mei 1989, N.J., 1990, 54, met noot E.A.A. Luijten 
De zojuist besproken informatieplicht kan zich ook uitstrekken tot de 
bescherming van de belangen van derden, zo blijkt uit H.R., 19 mei 1989. 
Ben notaris transporteert in opdracht van zijn client, die optreedt als 
verkoper, onroerend goed. Daarbij wordt afgesproken dat de notaris een 
deel van de koopprijs aan een derde (een aannemer, die verbouwingswerk
zaamheden aan het pand heeft verricht) zal betalen indien en voor zover zijn 
client met de vorderingen van die derde instemt. Deze derde wordt door de 
notaris van de afspraak op de hoogte gebracht. Na het transport lost de 
notaris van het geld enkele hypothecaire leningen van zijn client af. De rest 
van het geld maakt hij over aan de client. De derde krijgt niets. Daarop 
spreekt die derde de notaris aan, stellend dat deze hem had moeten waar
schuwen alvorens te transporteren. In dat geval had de derde nog beslag op 
het goed kunnen leggen om zijn rechten veilig te stellen. De Hoge Raad is 
het met de gedachtengang eens; voor een situatie als deze kan in het 
algemeen niet worden gezegd dat 

,de zorgvuldigheid die de notaris heeft in acht te nemen niet zover strekt dat hij deze derde 
zal moeten waarschuwen alvorens tot transport van het onroerend goed over te gaan, teneinde 
de derde in staat te stellen beslag te leggen of anderszins zijn rechten veilig te stellen". 

Of de notaris de derde had moeten informeren, hangt volgens de Hoge Raad 
af van de omstandigheden van het geval. Daarbij zal in casu een rol spelen 
dat de notaris op de uitdrukkelijke vraag van de derde of zich nog gelden 
onder hem bevonden (waarop de derde beslag had kunnen leggen) in strijd 
met de waarheid meldde dat dit niet het geval was. Volgens de Hoge Raad 
ili van belang 

,de omstandigheid welke indruk door, namens of met medeweten van de notaris bij de derde 
is gewekt". 

Eigenlijk hebben we hier te maken met een gewone toepassing van het 
vertrouwensbeginsel (art. 3:35 BW (nieuw)). De notaris die bij een ander 
vertrouwen wekt op grond waarvan die ander zaken doet of nalaat, moet 
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dat vertrouwen oak tegen zich laten gelden. Het omgekeerde is eveneens 
waar. Als een notaris te goeder trouw is afgegaan op een on ware mededeling 
van zijn client, kan die client zich later niet beroepen op de onjuistheid van 
zijn verklaring (zie, zeer recent: H.R., 27 maart 1992, R.v.d.W., 1992, 96). 

De vraag was tenslotte of een informatieplicht van de notaris in strijd is met 
zijn geheimhoudingsplicht. Neen, aldus de Hoge Raad: 

, ,De enkele ( ... ) geheimhoudingsplicht van de notaris kan niet rechtvaardigen dat hij voortgaat 
met het verlenen van zijn medewerking aan handelingen van zijn client waarvan hij moet 
begrijpen dat daardoor de door hemzelf ( ... ) gedane toezegging niet tot het resultaat leidt dat 
de derde bij gebreke van tijdige waarschuwing daarvan mocht verwachten". 

Overigens lijkt mij het beroep op zijn geheimhoudingsplicht van de notaris 
in casu niet overtuigend, omdat hij juist zelf mededelingen over de zaak had 
gedaan. 

d. Onderzoeksplicht 
H.R., 28 september 1990, N.J., 1991, 473 (Credit Lyonnais Bank/T), met 
noot E.A.A. Luijten onder 474 

De notaris moet zich ervan vergewissen of iemand vertegenwoordigingsbe
voegd is. Vanaf 1 januari 1992 is die verplichting oak neergelegd in de wet 
(art. 32 Wet op het Notarisambt). Deze zogenaamde rechercheplicht staat 
centraal in H.R., 28 september 1990. 

Notaris T verlijdt een vijftal akten van schuldoverneming waarbij Beekhuis 
optreedt als procuratiehouder van Credit Lyonnais Bank. Voordat de 
laatste drie akten worden verleden (dus blijkbaar nadat de andere akten al 
zijn gepasseerd) krijgt T telefonisch van het Handelsregister te horen dat 
Beekhuis bevoegd is de bank de vertegenwoordigen. Later blijkt deze 
mededeling onjuist; Beekhuis heeft slechts een beperkte volmacht. De bank 
stelt dat T jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door zich onvoldoende 
te vergewissen van de bevoegdheid van Beekhuis en vordert schadevergoe
ding. 

Anders dan de rechtbank wijst het hof de vordering af. Het overweegt dat 
zelfs als T onzorgvuldig heeft gehandeld, de door de bank geleden schade 
,primair en in overwegende mate een gevolg is van het handelen van 
Beekhuis in zijn hoedanigheid van procuratiehouder en als zodanig onder
geschikte van de Bank, welk handelen naar verkeersopvatting tot de risico
sfeer van de Bank behoort en aan haar behoort te worden toegerekend." 
Zo gemakkelijk komt de notaris er bij de Hoge Raad niet af: 

,Op de notaris die een akte verlijdt, waarbij namens een partij wordt opgetreden door een 
vertegenwoordiger, rust de verplichting zich zo volledig en nauwkeurig mogelijk ervan te 
vergewissen dat de vertegenwoordiger bevoegd is tot het namens vertegenwoordiger verrichten 
van de in die akte opgenomen rechtshandelingen." 

De Hoge Raad plaatst deze verplichting tot onderzoek vervolgens in het 
bredere kader van de zorgplicht: 
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, ,Deze verplichting vloeit voort uit de op de notaris rustende zwaarwegende zorgplicht ter zake 
van hetgeen nodig is voor het intreden van de rechtsgevolgen welke zijn beoogd met de in de 
akte opgenomen rechtshandelingen. Mede gelet op het vertrouwen dat de deelnemers aan het 
rechtsverk;eer moeten kunnen stellen in een notariele akte, geldt de meerbedoelde verplichting 
jegens aile belanghebbenden, waaronder degene die als vertegenwoordigde in de akte is 
vermeld." 

:Oe conclusie zal duidelijk zijn. Hier is sprake van een beroepsfout. Deze 
moet het uitgangspunt zijn voor een eventuele schadevergoedingsplicht. Bij 
het vaststellen van de omvang van die verplichting kunnen vervolgens 
omstandigheden aan de kant van de benadeelde een rol spelen. Zie hierna 
nr. 67 onder f. Wat het hof deed was het omgekeerde. Het begon met het 
vaststellen van de eigen schuld van de bank en kwam aan de fout aan de 
notaris niet meer toe. De grondslag voor een eventuele vergoedingsplicht 
wordt op die manier weggeredeneerd. Bijna cynisch merkt de Hoge Raad 
tenslotte op 

,dat het hof niet heeft vastgesteld dat de gedragingen van de ondergeschikte van de Bank, 
Beekhuis ( .... )in iets anders hebben bestaan dan in de enkele verklaring, met overschrijding 
van zijn bevoegdheid, dat de Bank met de transactie akkoord ging, terwijl voorts de voormelde 
zorgplicht van de notaris nu juist mede was gericht op het onderzoek naar de bevoegdheid 
van Beekhuis." 

e. Grens aan de zorgplicht 
H.R., 9 maart 1990, N.J., 1990, 428, (Knobo/Schellenbach) 

Hoe ver strekt de zorgvuldigheidsverplichting van de notaris? Die vraag 
kwam aan de orde in H.R., 9 maart 1990. 

Knobo B.V. verkoopt aan Bolten een woonhuis voor een prijs van 
f 200.000,-. Betalin:g :zal plaatsvinden bij het verlijden van de transportak
te door notaris Schellenbach. Bij het passeren van de akte verklaart Schel
lenbach dat de koopsom zich onder hem bevindt. Die verklaring baseert hij 
op twee girostukken die hij heeft ontvangen, te weten een dagafschrift en 
een stortingskaart. Schellenbach zal de koopsom na het verlijden van de 
akte overmaken aan Knobo. Nadat de akte is overgeschreven in de registers 
blijkt echter dat Schellenbach de koopsom nooit heeft ontvangen. De 
girobescheiden waarop hij is afgegaan waren vervalst. Knobo vordert van 
de notaris schadevergoeding. Zij stelt daartoe dat Schellenbach jegens haar 
wanprestatie heeft gepleegd door ten onrechte te verklaren dat hij de 
koopsom had ontvangen. Het feit dat de notaris daarbij is afgegaan op 
vervalste bescheiden komt voor zijn eigen risico. De verklaring van de 
notaris wordt door Knobo dus opgevat als een garantie. Het hof ziet dat 
anders. Zo ook de Hoge Raad. 

De Hoge Raad stelt: 

, 's Hofs oordeel is juist: positie en taak van de transporterende notaris, noch de eisen van 
het rechtsverkeer rechtvaardigen hem jegens de verkoper in zo vergaande mate gehouden te 
achten dat hij hem ter zake van de ontvangst van de koopsom behoort te vrijwaren tegen 
risico's die zich ook bij een.hoge mate van zorgvuldigheid zijnerzijds niet lieten vermijden." 
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Voor deze situatie is dus de grens van de zorgplicht van de notaris bereikt. 
De notaris is niet aansprakelijk voor risico's die ook bij een hoge mate van 
zorgvuldigheid niet te voorkomen zijn. 

Van een risico-aansprakeli}kheid is dus in ieder geval geen sprake. Geen 
aansprakelijkheid zonder schuld. Maar daarmee is niets gezegd over de 
vraag voor welke risico's de notaris wei aansprakelijk is. Uit het arrest valt 
dus niet af te leiden, zoals Wessels meent (W.P.N.R., 1991, 5992), dat de 
Hoge Raad hier voor de notaris een norm stelt die verder reikt dan de 
maatstaf die voor een medisch specialist geldt, namelijk de eis van de 
, ,zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend specia
list mag worden verwacht'' (vgl. hierboven, nr. 65 onder a). Overigens lijkt 
mij dat, zelfs als de Hoge Raad hier een zware zorgvuldigheidseis aan de 
notaris zou stellen, daarmee niet is gezegd dat dat een andere eis is dan die 
voor de medisch specialist geldt. De ,zorgvuldigheid die van een redelijk 
bekwaam en redelijk handelend specialist mag worden verwacht" kan 
immers heel wei met zich meebrengen dat de arts met een hoge mate van 
zorgvuldigheid te werk gaat. Welke mate van zorgvuldigheid zal, net als bij 
de notaris, afhangen van de omstandigheden van het geval. Zie verder 
nr. 68. 

f. Eigen schuld 
H.R., 7 december 1990, N.J., 1991, 474 (S.H.V./Derogee), met noot 
E.A.A. Luijten 
H.R., 25 januari 1991, N.J., 1992,97 (K/Amro bank), met noot E.A.A. 
Luijten 

Tenslotte enkele opmerkingen over de situatie waarin de notaris een fout 
heeft gemaakt en dus in principe aansprakelijk is jegeils de benadeelde, 
maar deze benadeelde zelf ook laakbaar heeft gehandeld. Tegen de vorde
ring van de benadeelde kan de aangesproken notaris dan het eigen schuld
verweer voeren (zie art. 6:101 BW (nieuw), dat een codificatie is van het 
oude recht op dit punt). Honorering van dit verweer leidt ertoe dat de schade 
wordt verdeeld over de aansprakelijke en de benadeelde. De vergoedings
plicht van de notaris kan dus worden verminderd of zelfs geheel vervallen. 

Een voor deze materie belangrijk arrest is H.R., 7 december 1990. Wat de 
feiten betreft lijkt het sterk op het in nr. 67 onder d behandelde arrest. 
Notaris Derogee legaliseert ten behoeve van Halstead de handtekening van 
Meijer, vertegenwoordiger van S .H. V., geplaatst onder garantieverklarin
gen van S.H.V. Derogee verklaart tevens dat Meijer bevoegd is S.H.V. te 
vertegenwoordigen. Hij doet dit zonder enige recherche te verrichten naar 
de bevoegdheid van Meijer, die naar later zal blijken, slechts beperkt 
vertegenwoordigingsbevoegd is. S.H.V. kan haar verplichtingen jegens 
Halstead niet nakomen en betaalt (op grond van de garanties) Halstead 
7 miljoen dollar schadevergoeding. De helft van dit bedrag wil S.H.V. op 
de notaris verhalen. S.H. V. stelt dat haar vertegenwoordiger niet bevoegd 
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was. Nude notaris recherche heeft nagelaten, zou hij jegens S.H.V. een 
onrechtmatige daad hebben gepleegd. 

Het hof neemt aan dat de notaris door aldus te handelen inderdaad een 
onrechtmatige daad pleegde jegens S.H.V. Vervolgens zoekt het hof de 
oplossing van de kwestie in het leerstuk van de relativiteit (vgl. art. 6:163 
BW (nieuw)). Weliswaar strekt de door de notaris geschonden norm (de 
verplichting te rechercheren teneinde te voorkomen dat de door hem ver
strekte informatie fout is), mede tot bescherming van iemand die, zoals 
S.H.V., heeft bijgedragen aan het totstandkomen van die foute informatie. 
De eigen houding en gedragingen van S.H.V. echter (naar ik aanneem: de 
toerekenbare schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, M.F.), leiden 
ertoe dat deze zich heeft onttrokken aan de bescherming die de norm 
beoogde te verlenen. De normschending blijft onrechtmatig, maar S.H.V. 
kan er geen beroep op doen. Aldus het hof. De redenering doet sterk denken 
aan de inMaas/Willems (H.R., 16 februari 1973, N.J., 1973, 463) verwoor
de ,boter op je hoofd"-gedachte. Een voorschrift biedt bescherming aan 
diegenen die zich aan dat voorschrift houden. Wie zich zelf niet aan het 
voorschrift houdt, onttrekt zich door zijn eigen gedrag aan de bescherming 
die de norm tegen overtreders biedt. 

De Hoge Raad neemt de redenering echter niet over. Hij kiest een ander 
uitgangspunt. De gedragingen van S.H.V. brengen nietmee dat deze zich 
aan de bescherming van de norm heeft onttrokken. Zij kunnen wel eigen 
schuld van S.H.V. opleveren. Daardoor kan de vergoedingsplicht van de 
notaris worden verminderd of eventueel vervallen (art. 6:101 BW (nieuw)), 
zoals hierboven is opgemerkt. 

Een gelukkige benadering. In het kader van de eigen schuld-vraag vindt 
immers een afweging plaats van de aan beide partijen toe te rekenen 
omstandigheden die tot de schade hebben geleid- en eventueel kan daarna 
nog de billijkheidscorrectie worden toegepast. Dat biedt allicht meer moge
lijkheid voor nuancering dan de radicale (want alles-of-niets-) uitkomst 
waartoe toepassing van het relativiteitsleerstuk in principe leidt. 

Verwant aan deze zaak is H.R., 25 januari 1991. In opdracht van een bank 
verlijdt een notaris hypotheekakten. Bij elke opdracht deelt de bank aan 
de notaris mee welke rang de hypotheekinschrijvingen moeten hebben. De 
notaris stuurt steeds formulieren ter bevestiging van het passeren van de 
akte. Hierin is een clausule opgenomen, waarin de notaris zich verbindt om 
de schade te vergoeden die de bank zou lijden als door een fout van de 
notaris die inschrijving een andere rang dan de vermelde zou hebben. Bij 
executoriale verkoop blijkt dat de hypothecaire inschrijvingen telkens een 
lagere rang hebben dan in de akten was vermeld. De bank vordert vergoe
ding van de schade die zij hierdoor lijdt van de notaris. Refererend aan de 
clausule in de bevestigingsformulieren wijst het hof de vordering toe. De 
notaris is voor de gehele schade aansprakelijk. 
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De Hoge Raad oordeelt echter dat 

,de Bank, anders dan de notaris, in staat is geweest het nodige te verrichten om de hypothecaire 
inschrijvingen tijdig de bedongen en in de akte vermelde rang te verschaffen - met name door 
het uitoefenen van druk op de hypotheekgevers - maar dat zij dit nochtans achterwege heeft 
gelaten." 

Ook hier Iaat de Hoge Raad ruimte open om bij het vaststellen van de 
vergoedingspiicht de aan be ide partijen toe te rekenen omstandigheden mee 
te wegen. De voor artikel 6:101 BW (nieuw) reievante factor is in dit geval 
de schadebeperkingsplicht van de benadeeide. 

68. BESLUIT 

Van beroepsbeoefenaars wordt geen perfectie geeist. De norm die voor hen 
geldt is die van de ,redelijk bekwame en redelijk handeiende vakgenoot." 
Dat criterium is nuttig om aan te geven dat het niet gaat om, zoais vroeger 
wei werd verdedigd, een feitelijk begrip (de ,gemiddeide" vakgenoot; een 
,gebruikelijke" handelwijze), maar om een normatieve maatstaf. Voor het 
overige munt het aiom gebruikte en geprezen criterium uit in nietszeggend
heid. Dat de beroepsbeoefenaar redelijk moet handeien en redelijk be
kwaam moet zijn, willen wij wei geioven. Maar de vraag is wat die redelijk 
handeiende vakgenoot behoort te doen. 

Het antwoord op die vraag kan gedeeltelijk worden gevonden in de gewone 
regeis van het verbintenissenrecht. Op die manier Iaat zich een deei van de 
hierboven besproken jurisprudentie verkiaren. Wie over bepaaide informa
tie beschikt en kan voorkomen dat zijn wederpartij zich op dat punt een 
onjuiste voorstelling van zaken vormt, heeft een mededelingsplicht (H.R., 
30 november 1973, N.J., 1974, 97 (Vander Beek/Van Dartei). Zie nr. 67 
onder b. Aan wie in gerechtvaardigd vertrouwen afgaat op de verkiaring 
van een ander, kan niet worden tegengeworpen dat de wii voor die verkia
ring ontbrak (art. 3:35 (nieuw)). Zie nr. 67 onder c. Ais de schade het gevoig 
is van zowei het handeien van de vergoedingsplichtige als de benadeeide, 
kan deze over hen worden verdeeid (art. 6:101 (nieuw)). Zie nr. 67 onder 
f. 

Deeis is het antwoord op de hierboven opgeworpen vraag afhankelijk van 
de omstandigheden van het geval. Door Brunner is gepoogd die omstandig
heden te rubriceren voor een situatie waarin een verpieegkundige aansprake
lijk werd gesteid voor een vermeende beroepsfout (H.R., 6 november 1981, 
N.J., 1982, 567 (Bioedprik)). Hij haakt aan bij de criteria die de Hoge Raad 
noemt in het Keiderluikarrest (5 november 1965, N.J., 1966, 136). 

Hieronder zai ik nagaan in hoeverre Brunners criteria een roi kunnen speien 
voor beroepsaansprakelijkheid. Ik zai mij aan zijn voigorde van de omstan
digheden houden. Ik voeg er echter een aan toe; de aard van de handeling. 
Ik zai daarmee beginnen. 
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a. De aard van de handeling 

Betreft de handeling de kern van de beroepstaak, dan zal er niet snel 
disculpatie mogelijk zijn als de handeling niet is verricht. Ben advocaat heeft 
een adviestaak. Als hij in bet geheel niets adviseert, is hij aansprakelijk. Zie 
nr. 66 onder c. 

Van belang is verder of de handeling een resultaats- dan wel een inspan
ningsverbintenis is. Voor sommige verrichtingen geldt dat bet beoogde 
resultaat niet mag worden gemist. Veel van de werkzaamheden van notaris
sen behoren tot deze rubriek. Notarissen worden van alle beroepsbeoefe
naars dan ook het meest in rechte aangesproken. Dat merkte Wolfsbergen 
(a.w.) reeds op in 1940. Tot de resultaatsverbintenissen van de notaris kan 
men onder andere zijn rechercheplicht rekenen. Zie nr. 67 onder d. Voor 
bepaalde verrichtingen van de advocaat geldt eveneens dat ze als resultaats
verbintenissen kunnen worden aangemerkt, zoals de plicht geen vormfouten 
te maken. Zie nr. 66 onder b. Ben arts schendt een resultaatsverbintenis als 
hij bij een sterilisatie verzuimt een ring om een van de eileiders aan te 
brengen. Zie nr. 65 onder c. 

Bij andere verbintenissen zal men zich echter moeten afvragen of bet de 
beroepsbeoefenaar te verwijten valt dat het resultaat niet is bereikt. Met 
andere woorden: of hij voldoende zorg heeft betracht. Voor dat oordeel 
kunnen de volgende factoren van belang zijn. 

b. De kans op schade 

In bet algemeen zal men zo mogelijk bet toebrengen van schade aan anderen 
moeten vermijden. Ben zinloze operatie mag een arts niet op een patient 
uitvoeren. Zie nr. 65 onder a. Als een grote schade van een client kan 
worden vermeden door zijn advocaat, zal deze laatste zich daarvoor moeten 
inspannen. Zie nr. 66 onder c. Dit geldt temeer als de door de advocaat te 
nemen moeite gering is. Zie hierna, onder d. 

Toch is het criterium niet geheel eenduidig. Vooral bij medische handelin
gen zal de kans op schade niet bepalend hoeven te zijn voor de zorgvuldig
heid. Daarbij speelt een andere factor een rol; het belang dat met de 
schadetoebrenging is gediend (vgl. ook hierna, onder h). Ben riskante 
operatie zal zijn toegestaan in geval van een ernstige ziekte, niet voor bet 
verwijderen van een meriiscus; Hetzelfde geldt voor schadelijke bijwerkin
gen van een geneesmiddel. De kans op schade moet in redelijk verband staan 
tot de te genezen kwaal (H.R., 30 juni 1989, N.J., 1990, 652 (Halcion)). 

c. Ernst en omvang van de schade 

Net als voor ieder ander geldt voor de beroepsbeoefenaar dat hoe ernstiger 
de te verwachten schade is, hoe sterker de verplichting die schade te 
voorkomen. 

Dit criterium verklaart waarom op de notaris een zware informatieplicht 
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rust als een omzetting van huwelijkse voorwaarden voor een van de partijen 
grate schadelijke gevolgen heeft. Zie nr. 67 onder b. Het verklaart eveneens 
de zware informatieplicht van de arts als het gaat om erfelijkheidsadviezen 
aan toekomstige ouders of om onomkeerbare medische handelingen. 

d. De bezwaarlijkheid van voorzorgsmaatregelen 

Ook deze omstandigheid weegt zwaar in het kader van de beroepsaanspra
kelijkheid. Zij kwam hierboven, nr. 66 onder c, reeds ter sprake. Wanneer 
een beroepsbeoefenaar met geringe moeite schade voor zijn client of patient 
kan voorkomen, zal hij snel aansprakelijk zijn als hij die moeite niet heeft 
genomen. 

e. De mate waarin voorzienbaar is dat derden niet de vereiste zorgvuldigheid 
in acht nemen 

Dit criterium past goed in de Kelderluiksituatie. Voor beroepsaansprake
lijkheid lijkt het mij minder bruikbaar, omdat het dan meestal gaat om de 
relatie met client of patient. Het voorzienbare gedrag van derden zal bijna 
nooit meewegen bij het oordeel over de zorgplicht van de beroepsbeoefe
naar. 

f. De mate waarin de gelaedeerde zelf heeft bijgedragen aan de verwezenlij
king van het gevaar 

Deze omstandigheid wordt door Brunner genoemd. Zij komt niet voor in 
het Kelderluikarrest. Omdat deze factor slechts het gedrag van de benadeel
de betreft, is zij naar mijn mening niet bruikbaar voor een oordeel over het 
handelen van de aansprakelijke persoon. Wel kan zij een rol spelen bij de 
beantwoording van de vraag of een deel van de schade voor rekening van 
de benadeelde moet blijven, dus bij het eigen schuld-vraagstuk. Dat bleek 
in nr. 67 onder f. 

g. De gebruikelijkheid van bepaalde voorzorgsmaatregelen 

Dit door Brunner aan de Kelderluikreeks toegevoegde criterium, lijkt mij 
gevaarlijk voor de vaststelling of onzorgvuldig is gehandeld. Het volstaat 
slechts als negatieve toets: ,Het achterwege laten. van gebruikelijke voor
zorgsmaatregelen is in beginsel onzorgvuldig, mede doordat op de aanwe
zigheid daarvan veelal zal worden vertrouwd." Dat kan aan Brunner 
worden toegegeven. Het omgekeerde geldt echter niet. Handelen op een 
wijze die gebruikelijk is onder vakgenoten, is nog niet zorgvuldig handelen. 
Dat was de zure les die een notaris moest leren in het Baarns beslag-arrest 
(H.R., 30 januari 1981, N.J., 1982, 56). In deze zin is het gezichtspunt dus 
niet bruikbaar en moet worden teruggevallen op de overige factoren. 
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h. De mate waarin degene die het gevaar schept, dat uitsluitend doet in zijn 
eigen belang dan wel ( ... )in het belang van degene die aan het gevaar wordt 
blootgesteld. 

Ook deze factor voegt Brunner toe aan het Kelderluikarrest. Hij merkt op: 
, ,Ret gevaar verbonden aan medische handelingen is een gevaar terwille van 
de genezing van de patient, niet terwille van de arts" en, toegepast op de 
Bloedprik-casus: , , Tenslotte is het bloedprikken een handeling in het belang 
van de patient en niet van het ziekenhuis." Zo beschouwd lijkt dit geen 
nuttig gezichtspunt voor het bepalen van de aansprakelijkheid van beroeps
beoefenaar. Immers: nagenoeg al diens werkzaamheden zijn (minstens: 
mede) gericht op het belang van zijn patient of client. Dat feit op zichzelf 
vrijwaart hem niet tegen aansprakelijkheid. 

Toch lijkt het mij een bruikbaar criterium. Het bewijst dienst in situaties 
waarin voornamelijk in een ander belang dan dat van de patient of client 
wordt gehandeld. Daartoe zou ik het willen beperken. Zo opgevat verklaart 
het waarom op de arts een zware zorgplicht rust (Sluyters spreekt in dit 
verband van een, ,risicoaansprakelijkheid'', Baliebundel, blz. 96) tegenover 
een proefpersoon bij een medisch experiment en een bloed- of orgaandonor. 
Het verklaart eveneens waarom de advocaat snel aansprakelijk is als hij de 
in nr. 66 onder d besproken verplichting zijn client te wijzen op de mogelijk
heid van gefinancierde rechtshulp niet nakomt. Schending van die plicht zou 
immers voornamelijk in het belang van de advocaat zijn. 

Sluyters heeft oppositie gevoerd tegen Brunners benadering. V olgens hem 
is het de vraag of de criteria voor gevaarzetting (de situatie waarop het 
Kelderluik-arrest betrekking heeft) kunnen worden gehanteerd in het geval 
het gevaar voortvloeit uit een medische behandeling (Tijdschrift voor Ge
zondheidsrecht, 1987, blz. 36-37). lk zie dat anders. De vergelijking met de 
gevaarzettingssituatie is niet zo wonderlijk als men bedenkt dat vrijwel 
iedere casus over (on)zorgvuldig handelen kan worden ondergebracht in een 
van de twee rubrieken: belangenafweging of gevaarzetting (vgl. Asser-Rut
ten-Hartkamp III, Verbintenissen uit de wet, 1986, nr. 44). Beroepsaanspra
kelijkheid past naar mijnmening het best in de laatste categorie. Overigens 
is het niet ongebruikelijk voor het vaststellen van de zorgvuldigheidsnorm 
een lijst met omstandigheden te hanteren (zie bijv. C.C. van Dam, Zorgvul
digheidsnorm en aansprakelijkheid, diss. Utrecht, 1989, Deventer, 1989, nr. 
79 e.v.). 

Sluyters meent verder dat het beter is de staandaardnorm van de redelijk 
handelende beroepsbeoefenaar te handhaven. Ook dat ben ik niet met hem 
eens. Zoals ik aan het begin van deze paragraaf opmerkte is het dikwijls 
moeilijk te zeggen wat precies van de redelijk handelende beroepsbeoefe
naar mag worden verwacht. Ter bepaling daarvan kan een lijst omstandig
heden een richtsnoer bieden. Hierboven bleek dat de jurisprudentie van de 
afgelopen vijf jaar in ieder geval wonderwel past in de gehanteerde reeks 
criteria. 
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Afdeling 3 (M.W. Scheltema) 

MILIEUAANSPRAKELIJKHEID 

69. INLEIDING 

Het milieu staat in Nederland, en ook daarbuiten, in de belangstelling. Dat 
blijkt onder andere uit bet toenemende aantal procedures dat over milieu
vervuiling wordt gevoerd. Ook de overbeid begint zicb steeds actiever met 
de bandbaving van bet milieurecbt bezig te bouden. Dit blijkt onder andere 
uit de vele regelingen, die op zowel straf-, administratief- als civielrecbtelijk 
terrein worden gemaakt. Ben van de civielrecbtelijke regelingen is de 
Interimwet Bodemsanering, waarover later meer. 

In dit stuk zullen drie arresten van de Hoge Raad met betrekking tot bet 
milieurecbt worden bebandeld: twee gevallen van oppervlaktewaterveront
reiniging en een geval van bodemverontreiniging. Ik beb voor deze drie 
arresten gekozen omdat ze naar mijn mening een goed beeld geven van de 
recente ontwikkelingen in bet milieurecht op civielrechtelijk terrein. 

70. 0NRECHTMATIGHEID EN CAUSAAL VERBAND 

H.R., 23 september 1988, N.J., 1989, 743 (Kalimijnen), met noot J.H. 
Nieuwenhuis 

a. lnleiding 

In dit arrest ging het om een procedure van een aantal tuinders in het 
Westland (het gebied tussen Rotterdam en Den Haag) die schade leden door 
een te grote zoutbelasting in de Rijn. Deze schade werd veroorzaakt doordat 
deze tuinders bet water uit de Rijn gebruikten als sproeiwater voor hun 
gewassen. Zij werden door de te hoge zoutbelasting gedwongen om ontzil
tingsinstallaties te bouwen, teneinde het te zoute water uit de Rijn toch nog 
te kunnen gebruiken. Deze zoutbelasting werd voor een deel veroorzaakt 
door de Franse Kalimijnen (Mines de Potasse d'Alsace SA), verder te 
noemen ,de Kalimijnen". De tuinders nu spraken de Kalimijnen aan voor 
een deel van de schade, en wei het deel dat overeenstemde met hun aandeel 
in de totale zoutbelasting. Dit gaf aanleiding tot een zeer lang slepende 
procedure, die alliep sinds 1978, waarin de Hoge Raad op 23 september 
1989 uitspraak heeft gedaan. 

De tuinders spraken de Kalimijnen aan op grond van onrechtmatige daad 
(art. 6:162 BW (nieuw) en 1401 BW (oud)). Om tot aansprakelijkheid op 
grond van onrechtmatige daad te komen moet er aan een vijftal vereisten 
zijn voldaan: onrechtmatig handelen, toerekenbaarheid, scbade, causaal 
verband en relativiteit. In deze procedure vormderi voontl het onrechtmatig 
handelen en het causaal verband, mede ook ten aanzien van de omvang van 
de schade (art. 6:98 BW (nieuw)), een probleem. 
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b. Onrechtmatigheid 
De Kalimijnen stelden, om aan aansprakelijkheid te ontkomen, dat zij niet 
onrechtmatig hadden gehandeld. Zij baseerden deze stelling op drie gran
den. Ten eerste op het feit dat de door hen geloosde hoeveelheid zout bleef 
onder de norm van het Bonner zoutverdrag, een verdrag dat gesloten is 
tussen een aantal staten om de zoutbelasting in de Rijn langzamerhand te 
verminderen. Verder op het feit dat zij handelden in overeenstemming met 
de door de Franse regering gegeven vergunning. Tenslotte voerde de Kali
mijnen nog aan dat er eerst een grens moet worden opgesteld ten aanzien 
van de vraag boven welke hoeveelheid zout deze zoutlozingen onrechtmatig 
worden en dat daaruit de onrechtmatigheid moet worden afgeleid. 
Het verweer dat betrekking had op het Bonner Zoutverdragvan 1976 (Tr.b. 
1977, 32) werd door de Hoge Raad afgewezen. W eliswaar bleef de hoeveel
heid zout die door de Kalimijnen werd geloosd onder de in dit verdrag 
gestelde norm maar konden de Kalimijnen op dit verdrag geen beroep doen 
ter afwering van aansprakelijkheid. Het verdrag heeft, volgens de Hoge 
Raad, niet de strekking om de verhouding van de onderdanen van de 
verdragsluitende staten te regelen. Dit werd door Advocaat-Generaal Franx 
in zijn conclusie onder het arrest onder andere afgeleid uit de mondelinge 
behandeling van het verdrag in de Tweede Kamer (Memorie van Antwoord 
bij 18.392, blz. 3-4) waarin de staatssecretaris had opgemerkt dat het 
verdrag geen rechtstreekse werking had. Nu was dit volgens de Hoge Raad 
de mening van een van de verdragsluitende partijen (in casu Nederland), 
hetgeen niet beslissend kan zijn. Maar nu Nederland omtrent de reikwijdte 
van het verdrag geen wezenlijk andere positie inneemt dan de andere 
verdragsluitende partijen lijkt dit oordeel van de Nederlandse regering juist 
en konden de Kalimijnen geen beroep doen op het verdrag ter afwering van 
hun aansprakelijkheid. 

Ook de tweede stelling van de Kalimijnen, namelijk dat zij over een 
vergunning beschikten hielp hen niet bij de afwering van de aansprakelijk
heid. Het hebben van een vergunning is volgens vaste jurisprudentie in 
Nederland geen vrijbrief om schade te veroorzaken die binnen de vergun
ning blijft (H.R., 10 maart 1972, N.J., 1972, 278 (Vermeulen/Lekkerker
ker), met noot G.J. Scholten), voorzover het veroorzaken van schade wel 
maatschappelijk onzorgvuldig is. Deze jurisprudentie moet volgens de 
regering in Nederland ook worden toegepast op dit zoutverdrag (Handelin
gen der Tweede Kamer, II, 20 april1978, blz. 2125 en 2141). 
Tenslotte het laatste verweer van de Kalimijnen. Zij hadden gesteld dat de 
onrechtmatigheid aileen beoordeeld moet worden aan een bepaalde zoutbe
lastingsnorm. Boven deze norm zou vervuiling dan onrechtmatig zijn. Deze 
stelling ging volgens de Hoge Raad niet op. De Hoge Raad oordeelde dat 
de onrechtmatigheid in dit geval moest worden beoordeeld aan de hand van 
het criterium , ,hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappe
lijk verkeer betaamt" (art. 6:1621id 2 BW (nieuw)). Dit criterium moest in 
dit geval verder worden ingevuld aan de hand van de vraag of 
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,degene die stoffen loost in de rivier in strijd handelt met de zorgvuldigheid die hem betaamt 
jegens degenen die benedenstrooms van het rivierwater gebruik maken afhangt van de aard, 
de ernst en de duur van de aan deze laatsten toegebrachte schade en de verdere omstandigheden 
van het geval, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met enerzijds de aard en 
het gewicht van de door de lozingen gediende belangen en anderzijds met de door het 
benedenstroomse gebruik gediende belangen, alsmede met de mate waarin het gebruik bene
denstrooms gevoelig is voor die geloosde stoffen. Bedacht dient hierbij te worden dat bij 
weging van de wederzijdse belangen aan de belangen van de benedenstroomse gebruiker in 
zoverre een bijzonder gewicht toekomt dat deze in beginsel mag verwachten dat de rivier niet 
door omvangrijke lozingen bovenmatig wordt vervuild." 

Ben belangenafweging dus en geen getalsmatige invulling van de onrechtma
tigheid aan de hand van de zoutbelasting. 

In het begin van deze eeuw speelde oppervlaktewaterverontreiniging oak al 
een rol. In een arrest van 1915 werd door de Hoge Raad beslist dat een 
bovenstroomse gebruiker het water voor allerlei doeleinden mag gebruiken, 
vermits de andere (benedenstroomse) oevereigenaren niet op bovenmatige 
wijze in hun gebruiksrecht worden benadeeld (H.R., 19 maart 1915, N.J., 
1915, biz. 691 (Voorste stroom)). Toen werd de onrechtmatigheid beoor
deeld aan de hand van ,,inbreuk op eenrecht'' (art. 6:162lid 2 BW (nieuw)), 
nu gebeurt dit dus aan de hand van de maatschappelijke zorgvuldigheid. 

De ernst van de schade is, zoals hierboven bleek, mede bepalend voor de 
onrechtmatigheid. Ben zekere hinder, dat wil zeggen een zekere zoutbelas
ting, moet worden geduld, echter niet zoveel dat de hinder in strijd komt 
met de maatschappelijke zorgvuldigheid (Asser-Hartkamp, 4, III, Verbinte
nissen uit de wet, 1990, nrs. 38-41; G.H.A. Schut, Onrechtmatige daad, 
Zwolle, 1985, biz. 61; H.R., 10 maart 1972, N.J., 1972, 278 (Vermeu
len/Lekkerkerker), met noot G.J. Scholten en H.R., 9 januari 1981, N.J., 
1981, 227, met noot C.J.H. Brunner). 

Nu had de Hoge Raad, zoals J .H. Nieuwenhuis in zijn noot terecht 
opmerkt, de financiele belangen van de Kalimijnen bij de goedkope lazing 
van zout in de Rijn en die van de tuinders bij goedkoop sproeiwater tegen 
elkaar kunnen afwegen. Deze kosten-baten analyse resulteert dan in de 
vraag of financiele voordelen van de zoutlozingen grater zijn dan de daaruit 
voortvloeiende kosten voor de kwekers. Deze kosten-baten analyse wordt 
onder andere door een aantal rechtseconomen verdedigt ter beoordeling van 
de aansprakelijkheid (E. Mackaay, R.M. Themis, 1988, biz. 411 en verder, 
i.h.b. biz. 427-434). Deze belangenafweging werd echter niet gemaakt door 
de Hoge Raad, De Hoge Raad besliste dat de benedenstroomse gebruikers 
in principe mogen verwachten dat de rivier niet door omvangrijke lozingen 
bovenmatig wordt vervuild. Dit werd gelegitimeerd met de gedachte dat een 
rivier bestemd is voor een duurzaam en gezamenlijk gebruik. Hiermee werd 
dan oak beslist dat de Kalimijnen onrechtmatig handelden. 

Door de tuinders was geen verbod gevorderd, hetgeen wei mogelijk is bij 
onrechtmatig handelen behoudens het geval van art. 6:168 BW (nieuw). Dit 
bespaarde de Hoge Raad een afweging van maatschappelijke belangen als 
enerzijds het milieu dat gebaat is met een vermindering van de zoutlast en 
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anderzijds de werkgelegenheid en economische situatie in de Elzas die 
gediend zijn met een voortgezette exploitatie van de kalimijnen. Betwijfeld 
wordt overigens of dit verbod zou zijn toegewezen (N.S.J. Koeman, in: 
Milieurecht, onder redactie van W. Brussaard, Th. G. Drupsteen, P.C. 
Gilhuis en N.S.J. Koeman, Zwolle 1989, biz. 453). 

c. Causaal verband 

Ook het causale verband, dat wordt geeist om tot aansprakelijkheid te 
komen, vormde in deze zaak een probleem. Er moet namelijk een zodanig 
verband bestaan tussen de daad en de schade dat de schade niet zou zijn 
ingetreden als de onrechtmatige daad niet was gepleegd, het zogenaamde 
conditio sine qua non verband. Als de zoutlozingen door de Kalimijnen niet 
hadden plaatsgevonden, zouden de tuinders namelijk de ontziltingsinstalla
ties toch hebben moeten aanleggen. Dit verweer werd dan ook door de 
Kalimijnen gevoerd. De Hoge Raad had hier echter niet veel moeite mee. 
Willen de kosten zoals die door de tuinders zijn gemaakt voor vergoeding 
in aanmerking komen, dan moet er wel sprake zijn van enig verband en mag 
het niet gaan om maatregelen die los van een concreet onrechtmatig hande
len ter voorkoming van de schade zijn genomen, maar is niet vereist dat dit 
een conditio sine qua non verband is. Voldoende is dat de maatregelen mede 
zijn genomen met het oog op schade als gevolg van de onrechtmatige 
zoutlozingen. Aan dat vereiste was in casu voldaan. 

De vraag was vervolgens hoeveel schade door de Kalimijnen moest worden 
betaald. Dit wordt vastgesteld aan de hand van art. 6:98 BW (nieuw)- voor 
het oude recht H.R., 19 december 1975, N.J., 1976, 280 (Waterwingebied), 
met noot G .J. Scholten -: de schade moet aan de daad in redelijkheid 
kunnen worden toegerekend. Ter vaststelling van de omvang van de schade 
kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat de Kalimijnen naar rato van hun 
aandeel in de vervuiling van de Rijn ook moesten bijdragen in de schade 
van de Tuinders. Dit kwam omdat er een lineair verband tussen de zoutbe
lasting en de vermindering van de opbrengst van de kwekers bestond. Of 
zoals Nieuwenhuis in zijn noot opmerkte ,hoe meer zout, des te minder 
komkommers". Over de grondslag van deze verdeling is nogal wat te doen 
geweest (P.A. Kottenhagen-Edzes, N.J.B., 1989, blz. 1334-1340; J.M. van 
Dunne, T.M.A., 1988, biz. 40-43; A.J.O. van Wassenaer van Catwijck, 
Polycausaliteit, in: Ter recognitie, opstellen aangeboden aan Prof. mr. H. 
van der Linden, onder redactie van C. Streefkerk enS. Faber, Hilversum, 
1987, biz. 401-420 en T.M.A., 1989, biz. 12-29, H.R., 23 september 1988, 
met noot van J.M. van Dunne). Toch lijkt het erop dat hier geen sprake 
is van een bijzondere verdeling. De Kalimijnen zijn aansprakelijk voor hun 
onrechtmatige daad, die gelegen is in hun aandeel in de vervuiling. Dit 
betekent dan ook dat zij moeten bijdragen naar rato van hun aandeel in 
de vervuiling aan de schade van de tuinders. 
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71. HANDHAVING DOOR DE OVERHEID 

H.R., 26 januari 1990, N.J., 1991, 393 (Windmill) 

a. Inleiding 
Ook de overheid krijgt steeds meer te maken met milieuvervuiling. De 
overheid grijpt bij de aanpak van milieuvervuiling naar verschillende midde
len, die zowel in het publieke als in het civiele recht wortelen. Dit arrest nu 
gaat over de geoorloofdheid van handhaving van het milieurecht met 
civielrechtelijke middelen, terwijl er ook publiekrechtelijke middelen voor
handen zijn. Vroeger was het zo dat als er een publiekrechtelijke weg 
openstond, deze dan ook moest worden bewandeld. De Hoge Raad boog 
zich, nadat er in de literatuur op deze zogenaamde twee wegenleer nogal 
wat kritiek was geuit, in deze zaak over deze vraag. 
Een bedrijf, Windmill, loosde op de Nieuwe Waterweg reeds gedurende vele 
jaren een hoeveelheid afvalgips. Hiervoor had Windmill de benodigde 
publiekrechtelijke vergunningen zowel krachtens de Rivierenwet als krach
tens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Bovendien hoefde er 
door deze lozingen niet frequenter gebaggerd te worden in de Nieuwe 
Waterweg. De staat had echter op 4 juni 1985 tegen Windmill een verbod 
gevorderd om nog verder te lozen zolang zij niet zou beschikken over een 
privaatrechtelijke vergunning, die de staat als eigenaar van de Nieuwe 
Waterweg eiste. Deze vergunning hield in dat Windmill per kubieke meter 
geloosd gips f 1,25 moest betalen. De staat stelde zich hierbij op het 
standpunt dat tegen de lozingen op zichzelf geen bezwaar bestaat, maar dat 
het erom ging voor die lozingen evenbedoeld bedrag in rekening te brengen. 
De vraag was of de overheid de privaatrechtelijke weg in dit geval mocht 
bewandelen. 

b. Handhaving door middel van het privaatrecht 
Het ging hier om de vraag of de overheid, ingeval haar een publiekrechtelij
ke regeling ter behartiging van zekere belangen bepaalde bevoegdheden zijn 
toegekend, die belangen ook mag behartigen door gebruik te maken van 
haar in beginsel krachtens het privaatrecht toekomende bevoegdheden, 
zoals de aan haar eigendomsrecht ontleende bevoegdheden, de bevoegdheid 
overeenkomsten naar burgerlijk recht te sluiten of de bevoegdheid een 
vordering op grand van een jegens haar gepleegde onrechtmatige daad in 
te stellen. Wanneer de publiekrechtelijke regeling daarin niet voorziet is 
voor de beantwoording van deze vraag beslissend of het gebruik van de 
privaatrechtelijke bevoegdheden die regeling op onaanvaardbare wijze 
doorkruist. Daarbij moet onder meer worden gelet op de inhoud en strek
king van de regeling, de wijze waarop en de mate waarin in het kader van 
die regeling de belangen van burgers zijn beschermd en of de overheid door 
gebruikmaking van het publiekrecht een vergelijkbaar resultaat kan berei
ken, omdat, zo zulks het geval is, dit een belangrijke aanwijzing is dat geen 
plaats is voor de privaatrechtelijke weg. 
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Volgens een van de hier toepasselijke publiekrechtelijke regelingen, de wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren is het verboden langs kunstmatige weg 
hinderlijke en schadelijke stoffen in oppervlaktewateren te brengen. Aan 
een vergunning in het kader van deze wet kan geen betaling van vergoeding 
worden verbonden. Het Rijk kan echter wel ter bestrijding van kosten en 
maatregelen tot het tegengaan van verontreiniging van oppervlaktewateren 
heffingen instellen te laste van degenen die afvalstoffen lozen in oppervlak
tewateren. V oar geschillen in het kader van deze regeling is een administra
tieve rechter bevoegd. Dit alles leidde bij de Hoge Raad tot de conclusie dat 
de publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze zou worden door
kruist als de staat op grand van de privaatrechtelijke vergunning een 
vergoeding zou mogen vorderen. Dit kwam vooral omdat er een andere 
rechter bevoegd is ten aanzien van de publiekrechtelijke regeling en boven
dien via het publiekrecht een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt. 

Er is op dit arrest kritiek geuit, vooral omdat het een te algemene regel zou 
geven voor handhaving van het publiekrecht door middel van het privaat
recht. Het criterium ,het publiekrecht onaanvaardbaar doorkruisen" 
maakt namelijk te weinig onderscheid tussen de verschillende hoedanighe
den waarin de overheid op privaatrechtelijk terrein kan optreden. Door 
Scheltema is, om aan dit bezwaar tegemoet te komen, in zijn noot onder 
een later arrest van de Hoge Raad (H.R., 9 juli 1990, N.J., 1991, 394 (De 
Pina/Helmond), met noot M. Scheltema) een genuanceerder criterium 
ontwikkeld. Volgens hem moet er ter beantwoording van de vraag of het 
privaatrecht mag worden gebruikt onderscheid worden gemaakt tussen pure 
handhaving van het publiekrecht door middel van het privaatrecht, met 
name door middel van de onrechtmatige daad, en gebruik van uit het 
privaatrecht zelf voortvloeiende bevoegdheden, zoals eigendom. 

In het eerste geval moeten bij beoordeling van de vraag of een publiekrechte
lijke regeling met behulp van het privaatrecht mag worden gehandhaafd de 
volgende factoren een rol spelen. Bestaat er een publiekrechtelijk systeem 
voor handhaving van deze regels? Bij afwezigheid daarvan staat de weg naar 
de burgerlijke rechter in beginsel open. Kan de overheid, indien wel een 
publiekrechtelijk systeem bestaat, met behulp daarvan een vergelijkbaar 
resultaat bereiken? Indien dat het geval is, is er een belangrijke aanwijzing 
dat er geen plaats is voor de privaatrechtelijke weg. Die aanwijzing zou 
worden versterkt, indien de publiekrechtelijke mogelijkheden zijn uitge
werkt in een rechtsbeschermingssysteem, waarin een andere rechter tot 
oordelen bevoegd is. 

In het tweede geval, waar het gaat om het gebruik van uit het privaatrecht 
zelf voortvloeiende bevoegdheden, moet vooropstaan de vraag of door het 
gebruik van die bevoegdheden de bestuursrechtelijke weg op onaanvaardba
re wijze wordt doorkruist, het ,Windmill-criterium" dus. Doorkruising 
wordt aannemelijker naarmate de inhoud en strekking van de publiekrech
telijke regeling duidelijker getuigen van de opzet om de materie exclusief 
te regelen. Oak wordt doorkruising aannemelijker als in de publiekrechtelij-
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ke regeling beter is voorzien in publiekrechtelijke waarborgen en beperkin
gen ter bescherming van de burgers die door het gebruik van het privaatrecht 
worden omzeild. Tenslotte is doorkruising ook waarschijnlijker als de 
bestuursrechtelijke weg grotere belemmeringen kent om hetzelfde resultaat 
te bereiken. 
Dit systeem voor handhaving van het publiekrecht door middel van het 
privaatrecht is, naar mijn mening en die van annotator Scheltema, door de 
Hoge Raad aanvaard in een later arrest (H.R., 8 juli 1991, N.J., 1991, 691, 
met noot M. Scheltema). Dit wordt echter door sommigen betwijfeld 
(Th.G. Drupsteen, A.A., 1991, blz. 1138-1142; W.G. Huijgen, Aansprake
lijkheid van de overheid, dissertatie Leiden, 1991, Deventer, 1991, blz. 
190-197). 

72. ART. 6:162-BELANG EN RELATIVITEIT 
H.R., 9 februari 1990, N.J., 1991, 462 (Staat/van Amersfoort), met noot 
C.J .H. Brunner 

a. Inleiding 
Van Amersfoort BV was een galvanisch bedrijf, datal sinds 1916 (tot 1985) 
gevestigd was in Zeist. Voor het bedrijf waren een aantal hinderwet vergun
ningen afgegeven. In 1984 bleek de grond onder het bedrijf ernstig vervuild, 
onder andere met chroom, koper, nikkel en cadmium. Deze verontreiniging 
was zo ernstig dat op korte termijn sanering gei:ndiceerd leek. De staat heeft 
toen de gebouwen afgebroken en de grond gesaneerd waarna zij krachtens 
art. 21 Interim wet Bodemsanering de kosten op Van Amersfoort probeerde 
te verhalen. Art. 21 Interimwet bodemsanering (I.B.S.) luidt: 

Onze minister kan, indien de kosten van de voorbereiding of de uitvoering van de sanering 
van een geval van bodemverontreiniging aan een provincie of gemeente een bijdrage overeen
komstig deze wet is verleend, de ten laste van het Rijk, de provincie en de gemeente komende 
kosten daarvan - behoudens matiging door de rechter - verhalen op degene door wiens 
onrechtmatige daad de verontreiniging van de bodem in het betrokken geval is veroorzaakt. 

De vraag die in deze procedure aan de orde was, was tweeledig. Ten eerste 
of het belang van het Rijk bij een schone bodem wel een belang is dat door 
art. 1401 BW (oud) of 6:162 (nieuw) wordt beschermd. Ten tweede de vraag 
of art. 21 I.B.S. een zelfstandige grond voor aansprakelijkheid is, dan wel 
verwijst naar art. 6:162 BW (nieuw) of 1401 BW (oud). 

b. Art. 1401-belang 
Het probleem of art. 1401 BW (oud) of 6:162 BW (nieuw) wel het belang 
van de staat bij een schone bodem beschermt, is gei:nspireerd door een arrest 
van de Hoge Raad van 1973 (H.R., 9 november 1973, N.J., 1974, 91 
(Limmen/ Houtkoop)) dat naast de vereisten van de onrechtmatige daad, 
onrechtmatig handelen, toerekenbaarheid, schade, causaal verband en rela
tiviteit, ook nog eiste dat het moest gaan om een door art. 1401 BW (oud) 
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beschermd belang. Deze eis heeft de Hoge Raad echter later laten vallen 
(H.R., 19 december 1975, N.J., 1976,280, met noot G.J. Scholten en H.R., 
14 april 1989, N.J., 1990, 712 (Benckiser), met noot C.J.H. Brunner, T. 
Hartlief en G.B. van Maanen, Kwartaalbericht Nieuw BW, 1990, blz. 
101-104). In het onderhavige arrest heeft de Hoge Raad beslist dat de aparte 
vereiste van het 1401-belang niet hoeft te worden gesteld als de staat 
schadevergoeding vordert. Dat was in casu het geval en derhalve werd deze 
vereiste ·hier niet meer gesteld. 

c. Is art. 21 I. B.S. een verwijzing naar art. 1401 BW (oud) of art. 6:162 BW 
(nieuw)? 

Door de staat was betoogd dat art. 21 I.B.S. een aparte grond voor 
aansprakelijkheid opleverde los van art. 1401 BW (oud) of 6:162 BW 
(nieuw). Dit was volgens de staat nodig om vervuiling uit het verleden 
adequaat te kunnen aanpakken. Over art. 21 I. B.S. is al veel geschreven (M. 
Peters, A.A., 1988, katern29, blz. 1230-1232; P.W.A. Gerritzen-Rode, M. 
en R., 1989, blz. 180-181; F. Waardenburg, M. en R., 1989, blz. 270-271; 
L.F. Wiggers-Rust, N.J.B., 1989, blz. 1506-1514). 

Door de Hoge Raad is deze stelling niet aanvaard. De Hoge Raad zag art. 
21 I.B.S. wel als een verwijzing naar art. 1401 BW (oud) of 6:162 BW 
(nieuw). Dit werd door hem gemotiveerd met de overweging dat nu het ging 
om verhaal van saneringskosten die veroorzaakt zijn door ernstige bodem
verontreinigingen uit het verleden vooral de eis van rechtszekerheid in 
aanmerking moest worden genomen. Nu in de wetsgeschiedenis geen aan
wijzing was te vinden dat art. 21 I.B.S. ertoe zou strekken om voor 
dergelijke bodemverontreinigingen een aansprakelijkheid te vestigen zonder 
dat aan alle, destijds voor aansprakelijkheid uit 1401 BW (oud) of 6:162 
BW (nieuw) geldende vereisten, was voldaan en ook de tekst van art. 21 
I.B.S. hiertoe geen aanleiding gaf moest deze stelling van de hand worden 
gewezen. Dit betekent dat aan alle vereisten van art. 1401 BW (oud) moest 
zijn voldaan wilde op grond van art. 21 I.B.S. een kostenverhaal kunnen 
plaatsvinden. Dit standpunt wordt ook in de literatuur voor het juiste 
gehouden (T. Hartlief en G.B. van Maanen, Kwartaalbericht Nieuw BW, 
1990, blz. 101-104, en Kwartaalbericht Nieuw BW, 1991, blz. 31; E. Bauw, 
Kwartaalbericht Nieuw BW, 1991, blz. 30; J.B.M. Vranken, W.P.N.R., 
1990, nrs. 5953, 5954 en 5955; A.G. Castermans, W.P.N.R., 1990, nr. 
5976). 
Nu vormde van de vereisten voor art. 1401 BW (oud) of 6:162 BW (nieuw) 
vooral de relativiteit (art. 6:163 BW (nieuw)) een probleem bij dit soort 
vervuiling uit het verleden. 

d. Relativiteit 

Door de staat was betoogd dat het relativiteitsvereiste met terugwerkende 
kracht door art. 21 I.B.S. was komen te vervallen. Het relativiteitsvereiste, 
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gesteld in art. 6:163 BW (nieuw) hetwelk overigens ook gold onder het oude 
recht voor art. 1401 BW (oud), stelt dat, om tot aansprakelijkheid te komen, 
de norm die is overtreden ook moet strekken tot bescherming van het 
slachtoffer tegen de schade zoals die door hem is geleden. Deze stelling van 
de overheid is echter door de Hoge Raad niet aanvaard. Het relativiteitsver
eiste moet, mede gezien de rechtszekerheid, wei degelijk worden gesteld. 
Aan het relativiteitsvereiste is jegens de overheid voldaan vanaf het moment 
dat aan de vervuilers duidelijk was of behoorde te zijn dat de overheid zich 
het saneringsbelang bij bodemverontreiniging ging aantrekken. Het relativi
teitsvereiste gaat echter niet zover, zoals door Van Amersfoort was betoogd, 
dat de veroorzaker van een ernstige bodemverontreiniging een verweer zou 
kunnen ontlenen aan de wijze waarop de Iasten van de sanering van de door 
hem verontreinigde grond tussen de verschillende overheden wordt ver
deeld. Het feit dat de gemeente de kosten maakt, betekent dus niet dat 
jegens de centrale overheid niet aan het relativiteitsvereiste is voldaan. Dit 
blijkt wei duidelijk uit art. 21 I.B.S. 
Zoals door een aantal schrijvers al is betoogd kan het Iastig zijn om aan 
te tonen wanneer in concrete gevallen de overheid zich nu het saneringsbe
Iang ging aantrekken (T. Hartlief en G.B. van Maanen, Kwartaalbericht 
Nieuw BW, 1990, biz. 101-104; J.B.M. Vranken, W.P.N.R., 1990, nrs. 
5953-5955; A.G. Castermans, W.P.N.R., 1990, nr. 5976). Hartlief en Van 
Maanen vinden dit geen groot probleem; de rechter heeft hierdoor juist de 
mogelijkheid om naar bedrijfstak, soort en omvang van de vervuiling en 
tenslotte de kennis bij de vervuiler vast te stellen wanneer de overheid zich 
het saneringsbelang ging aantrekken. Vranken ziet de kenbaarheid zelfs als 
het belangrijkste criterium aan de hand waarvan dit vereiste moet worden 
ingevuld. Castermans daarentegen vindt dit criterium te beperkt en wil deze 
vraag oplossen aan de hand van de in deze gevallen vast te stellen zorgvul
digheidsnorm en het bereik van die zorgvuldigheidsnorm. Voor de relativi
teit in zijn algemeenheid verwijs ik tenslotte nog naar de binnenkort te 
verschijnen dissertatie van G.H. Lankhorst (De relativiteit van de onrecht
matige daad, dissertatie Leiden, 1992). 

73. BESLUIT 

Zoals hiervoor bleek staat ook in de rechtspraak het milieu in grote 
belangstelling. Er is dan ook een groot aantal arresten verschenen die 
betrekking hebben op milieuvervuiling. Het zou echter het bestek van dit 
stuk ver te buiten gaan om deze allemaal te behandelen. Wei is er een 
tendens te bespeuren naar steeds verdergaande aansprakelijkheden voor de 
vervuilers van het milieu, waarvan in dit stuk een drietal, belangrijke, 
voorbeelden zijn gegeven. In Nederland staat echter nog een aantal wetsont
werpen op stapel, zoals de Wet Bodembescherming en het wetsontwerp 
Gevaarlijke Stoffen, die voor de toekomst de aansprakelijkheid voor mi
Iieuvervuiling nog verder zullen uitbreiden. 
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74. INLEIDING 

Afdeling 4 (G.H. Lankhorst) 

OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID 

In deze afdeling wordt de aansprakelijkheid van de overheid uit onrechtma
tige daad besproken, zoals die in het tijdvak van 1987 tot en met 1991 bij 
de Hoge Raad aan de orde is geweest. Deze aansprakelijkheid wordt oak 
in het nieuwe Burgerlijk Wetboek beheerst door de algemene bepaling 
inzake onrechtmatige daad, nu de wetgever het niet nodig achtte om in het 
nieuwe wetboek een bijzondere bepaling daaromtrent op te nemen. De 
reden hiervoor was dat men vreesde met een dergelijke specifieke grondslag 
voor aansprakelijkheid de rechtsontwikkeling te beletten en men koos dan 
ook onder het motto ,beter rechtsonzekerheid dan zekerheid van onrecht" 
voor inbedding in art. 6:162 BW (nieuw) (zie Parlementaire Geschiedenis 
van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Handelingen Tweede Kamer, 
blz. 604). De rechtsontwikkeling bij de onrechtmatige overheidsdaad heeft 
sindsdien een hoge vlucht genomen en met name vanaf de jaren tachtig. 
Hieronder moest dan oak een drastische selectie uit de rechtspraak van de 
Hoge Raad worden gemaakt. Van de verschenen literatuur in de meest 
recente periode zij vermeld: J .A.M. van den Berk, Schadevergoeding voor 
rechtmatig toegebrachte schade door de overheid, diss. Utrecht, 1991; 
H.L.E. van Dijck, De aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde 
beschikkingen, diss. Tilburg, 1990; W.G. Huijgen, Aansprakelijkheid van 
de overheid, diss. Leiden, 1991; J. Spier en C.J.J.M. Stalker, Ongeregelde 
onrechtmatige overheidsdaad, in: Recht vooruit, Opstellen ter gelegenheid 
van 150 jaar B.W., Deventer, 1988, blz. 163 tim 173 en G.B. VanMaanen, 
J. Spier en C.H.W.M. Sterk, Van schuld naar risico? in: Aansprakelijkhe
den, N.G.B.-lustrumbundel, Deventer, 1990, blz. 82 t/m 99. 

75. 0NRECHTMATIGE WETGEVING EN ALGEMEEN BELANG 

H.R., 18 januari 1991, R.v.d.W., 1991, 35 (Leffers/Staat) 
Varkensmester Gerard Leffers heeft sinds 1965 een zelfstandig bedrijf te 
Darp, waar hij zogenaamde ,swill" - dat is voedsel en/of slachtafval
in voorraad heeft en dat volgens een speciaal voedersysteem aan zijn 
varkensstapel voorschotelt. Op grand van art. 36 van de Veewet was de 
Beschikking voedsel- en slachtafvallen uitgevaardigd, die van varkenshou
ders het bezit van een swill-vergunning vereiste. Leffers kreeg die vergun
ning. In de verguriningvoorwaarden was onder andere bepaald, dat op de 
varkenshouder een kookplicht van een uur rustte, omdat swill nu eenmaal 
een snel bederfelijk gerecht is en besmettingsgevaar dus niet ondenkbeeldig 
is. Dat bleek inderdaad door een incident op 30 maart 1986, toen de 
Rijksinspecteur bij een van Leffers' collega-swillvervoederaars een geval 
van de uiterst besmettelijke Afrikaanse varkenspest moest constateren. 
Overigens stand hierbij niet vast dat de oorzaak van de besmetting gelegen 
was in een te krap bemeten doorkooktijd. Maar het had tot gevolg dat de 
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bedoelde Beschikking werd ingetrokken en direct vervangen - per 7 april 
1986- door een Regeling, waarbij op het bezit van swill een categorisch 
verbod werd gelegd, zulks uit terechte zorg voor de volksgezondheid. Voor 
Leffers betekende dit dat hij terstond zijn bedrijf niet meer kon uitoefenen 
en dat hij zich genoodzaakt zag op een ander voedersysteem om te schakelen 
en ook overigens zijn bedrijf aan te passen, waarvoor de geldelijke middelen 
hem ontbraken. Uiteindelijk leidde het swillverbod zelfs tot liquidatie van 
zijn bedrijf, waarop hij zich gebelgd tot de rechter wendde. 

De vraag rees, of in de handelswijze. van de Staat een onrechtmatige daad 
besloten lag. Leffers had daartoe drieerlei gevorderd: ten eerste een verkla
ring voor recht (een declaratoir vonnis) dat de Staat door het swillverbod 
uit te vaardigen en in stand te houden onrechtmatig jegens hem had 
gehandeld, ten tweede een schadevergoedingsvordering en ten derde de 
buitenwerkingstelling van de Regeling verbod voedsel- en slachtafval, die 
het vergunningenstelsel verving. De rechtbank wees aileen het declaratoir 
toe, het hof wees aile vorderingen van de varkenshouder af. In cassatie is 
dan de vraag aan de orde, of: 

,de staat onrechtmatig heeft gehandeld door in strijd met fundamentele rechtsbeginselen de 
voormelde Regeling tot stand te brengen en ongewijzigd in stand te laten zonder enige andere 
- het verbod compenserende of verzachtende - maatregel dan schadevergoeding voor een 
overbodig geworden kookketel." 

De nadruk komt dan in de beslissende rechtsoverwegingen 3.6 en 3.7 
volledig te liggen op strijd met het willekeurcriterium - als een van die 
fundamentele rechtsbeginselen - ter invulling van de vraag naar de zorg
vuldigheid, die ook de overheid in het maatschappelijk verkeer betaamt (zie 
art. 6: 162lid 2 BW (nieuw)). Rechterlijke toetsing is bier overigens mogelijk 
omdat de Regeling geen wet in formele zin is. Voorafgaand aan die 
beoordeling verklapt de Hoge Raad alvast dat, mocht de wijze waarop de 
Regeling de belangen van varkensmesters als Leffers aantast een onrechtma
tige daad opleveren, een buitenwerkingstelling van het swillverbod niet met 
succes gevorderd kan worden. Het hof had immers in de ogen van de Hoge 
Raad terecht overwogen dat met de uitvaardiging en onmiddellijke en 
onverkorte uitvoering van de nieuwe Regeling zwaarwegende maatschappe
lijke belangen zijn gediend. Die belangen worden omschreven als de grote 
schade, die zal optreden bij verdere verspreiding van de varkenspest, nu 
daartegen nog geen afdoende geneesmiddelen bestaan. Bovendien valt 
aileen door een radicaal verbod de besmettingsbron doeltreffend uit te 
schakelen. Daarnaast wordt nog genoemd het wegvallen van exportmoge
lijkheden. Een en ander leidt tot de conclusie, dat Leffers de Regeling 
behoort te dulden wegens de aanwezigheid van zwaarwegende maatschap
pelijke belangen, maar dat een zodanige gedoogplicht zijn aanspraak op 
schadevergoeding onverlet laat. Deze constructie is in het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek letterlijk terug te vinden in art. 6:168 lid 1 BW (nieuw): 
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,De rechter kan een vordering, strekkende tot verbod van een onrechtmatige gedraging, 
afwijzen op de grond dat deze gedraging op grond van zwaarwegende maatschappelijke 
belangen behoort te worden geduld. De benadeelde behoudt zijn recht op vergoeding van de 
schade overeenkomstig de onderhavige titel." 

Aan de vooravond van de invoering van het nieuwe wetboek wordt in dit 
arrest het nieuwe recht dus reeds met huid en haar geslikt. Uitgangspunt 
blijft hierbij de onrechtmatigheid van de gedraging; gekozen is niet voor 
de visie dat de omstandigheid dat er een zwaarwegend maatschappelijk 
belang in het spel is, zou moeten leiden tot-als ware het een rechtvaardi
gingsgrond - de rechtmatigheid van de gedraging. Eerder liet de Hoge 
Raad zich op dit punt al door het nieuwe wetboek inspireren ( H.R., 26 
januari 1990, N.J., 1990, 794 (Staat/Bekkers) met noot C.J.H. Brunner en 
H.R., 23 november 1990, N.J., 1991, 92 (Joemman/Staat)) toen hetzelfde 
art. 6:168 BW (nieuw) anticiperend werd toegepast bij de vraag, of de Staat 
een onrechtmatige daad pleegt wanneer in het kader van de opsporing van 
strafbare feiten (een zwaarwegend maatschappelijk belang) schade wordt 
berokkend aan anderen dan de persoon wie de opsporing geldt. Die schade 
wordt wel degelijk onrechtmatig toegebracht. Het systeem van de wet zoekt 
de noodzakelijke aanpassingen dus niet in de sfeer van de begrippen, maar 
in de sfeer van de rechtsmiddelen: de gedragingen blijven onrechtmatig, 
maar een verbod kan niet worden gevorderd. 

In rechtsoverweging 3.7 moet tenslotte nog uitgemaakt worden of jegens 
Leffers onrechtmatig is gehandeld. Het antwoord luidt bevestigend. De 
Hoge Raad stelt voorop dat de Regeling de belangen beoogt te beschermen 
van allen die bij het varkensgebeuren betrokken zijn, en leidt daaruit af dat 
de plotselinge gelding van de Regeling juist daarom een onevenredige 
benadeling inhoudt van een relatief klein gedeelte van de totale groep 
varkensmesters, namelijk de groep die bedrijfsmatig volledig afhankelijk 
was van het vervoederen van swill. Daarnaast is het ook niet zo, dat van 
de uitvaardiging van het verbod gezegd kan worden dat het ,behoort tot 
de normale bedrijfsrisico's die voor rekening van de ondernemer behoren 
te blijven.'' Deze gezichtspunten leiden dan tot het eindoordeel, dat de Staat 
aansprakelijk moet worden geacht voor de door Leffers geleden schade, 
omdat in deze omstandigheden het onrechtmatig is de Regeling uit te 
vaardigen en uit te voeren, zonder dat de Staat voor de gedupeerden een 
geldelijke overbruggingsregeling had getroffen of hun anderszinds finan
cieel was tegemoetgekomen. Het arrest is ook geannoteerd door J. Spier in 
Kwartaalbericht Nieuw BW, 199113, blz. 96 t/m 99. 

76. 0NRECHTMATIGE BESCHIKKING 

H.R., 31 mei 1991, R.v.d.W., 1991, 143 (Van Gog/Nederweert) 

Wat is de betekenis van een vernietigde overheidsbeschikking voor het 
civiele aansprakelijkheidsrecht? Deze vraag kwam aan de orde in het 
conflict tussen Van Gog en de gemeente Nederweert. Van Gog exploiteerde 
reeds zes jaren lang een reparatiewerkplaats voor auto's zonder toestem-
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ming van die gemeente, toen Burgemeester en Wethouders hem in 1980 per 
beschikking ~ een zogenaamde aanschrijving - sommeerden bet gebruik 
van de werkplaats voor zijn bedrijf te staken op straffe van bestuursdwang. 
In 1975 had Van Gog een hinderwetvergunning gekregen, in 1976 een 
bouwvergunning en in 1977 een verklaring waarin B. en W. meedeelde ,dat 
geen bezwaar bestaat tegen bet in gebruik geven of in gebruik nemen van 
een bedrijfsruimte''. Van Gog diende tegen de aanschrijving dan ook een 
bezwaarschrift in, dat verworpen werd. Eenmaal bij de Afdeling Recht
spraak van de Raad van State kreeg Van Gog bet gelijk aan zijn kant, want 
de beschikking van B. en W. werd daar vernietigd, en wei op grond van 
motiveringsgebreken. B. en W. handhaafde eerst de aanschrijving nog een 
poosje met hernieuwde dreiging van politiedwang, totdat ook die beslissing 
door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State geschorst werd met 
als motivering dat de gemeente Nederweert, na afweging van aile in het 
geding zijnde belangen, in redelijkheid niet tot het bestreden besluit had 
kunnen komen. Toen was het spel voor B. en W. uit. Het eerste bezwaar
schrift van Van Gog werd uiteindelijk in juli 1985 met tegenzin gegrond 
verklaard en de aanschrijving uit 1980 dienovereenkomstig vernietigd. Van 
Gog wilde daarop zijn gederfde bedrijfswinst vergoed zien alsmede de 
kosten die hij had moeten maken voor juridische bijstand. 

Gelijkaardige casusposities hadden zich al eerder bij de Hoge Raad aange
diend in H.R., 24 februari 1984, N.J., 1984, 669 (Sint Oedenrode) met noot 
J .A. Borman, waarvoor ik graag verwijs naar de bespreking daarvan door 
W.G. Huijgen in T.P.R., 1987, biz. 837 e.v. en H.R., 26 september 1986, 
N.J., 1987, 253 (Hoffmann-LaRoche) met noot M. Scheltema, alsmede 
H.R., 30 januari 1987, N.J., 1988, 89 (Blaricum/Roozen) en H.R., 30 
januari 1987, N.J., 1988, 90 (Nibourg/Zuidwolde) met noot M. Scheltema. 
In bet Sint-Oedenrode-arrest stond echter de onrechtmatigheidsvraag in het 
brandpunt van de belangstelling, terwijl bet in de bier te bespreken Neder
weertcasus - evenals in Hoffmann-LaRoche- juist om de schuldvraag 
ging. Alhoewel bet Hoffmann-LaRoche-arrest strikt genomen buiten de 
periode van ons rechtspraakoverzicht valt, is bet, vermits bet verschijnen 
van dit standaardarrest in het vorige overzicht net niet meer meegenomen 
kon worden, goed om bier de kernoverweging nog eens weer te geven: 

,In het geval een overheidslichaam een onrechtmatige daad p!eegt door een beschikking te 
nemen en te handhaven die naderhand door de rechter wordt vernietigd wegens strijd met de 
wet, is daarmede de schuld van het overheidslichaam in beginsel gegeven." 

Voorzeker geen malse regel, wanneer men bedenkt dat bijvoorbeeld de 
belastingdienst leeft van talloze dagelijkse beschikkingen. Natuurlijk staat 
de mogelijkheid open om op grond van bijzondere omstandigheden een 
uitzondering op dit beginsel aannemelijk te maken, maar rechtsdwaling van 
de kant van de overheid leverde bijvoorbeeld al niet een dergelijke uitzonde
ring op: de schadelijke gevolgen daarvan kwamen wei degelijk voor reke
ning van bet overheidslichaam. Hoe wordt een en ander in bet dogmatische 
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vat gegoten? Met de invoering van het nieuwe wetboek is het klassieke 
schuldbegrip in art. 6:162lid 3 BW (nieuw) opgerekt tot het ruimere begrip 
,toerekening", waardoor de overheid aansprakelijk gesteld kan worden, 
niet aileen voor schadelijke gedragingen die aan haar schuld te wijten zijn, 
maar ook voor schadelijke gedragingen die een oorzaak hebben welke 
krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening 
komen. 

Zeer interessant is in dit verband dat wanneer het gaat om aansprakelijk
stelling van de ambtenaar in persoon, juist van het enge schuldbegrip wordt 
uitgegaan, dus schuld in de zin van verwijtbaarheid. Dat volgt uit H.R., 11 
oktober 1991, R.v .d.W., 1991, 218 (Officier van Justitie). Wie de ruime leer 
in zulke gevallen toepast, frustreert de normale uitoefening van ambtelijke 
functies, die een verhoogd risico op schade met zich mee brengen, zoals 
rechter, politieagent, belastingambtenaar of, zoals in casu, officier van 
justitie. De rijksambtenaar zelf kan slechts met succes worden 
aangesproken: 

, wanneer, gelet op de omstandigheden van het geval, hem persoonlijk een verwijt kan worden 
gemaakt. Voor een toerekening aan hem op de grond dat deze gedraging krachtens de in het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, is geen plaats." 

Deze klassieke schuldaansprakelijkheid valt goed te verdedigen. In dergelij
ke gevallen bestaat toch een parallelle en ruimere aansprakelijkheid van de 
Staat, hetzij kwalitatief als werkgever (art. 6:170 BW (nieuw)) hetzij, via 
de vereenzelvigingstheorie, van de Staat zelf (art. 6:162 BW (nieuw)). 

Een opmerking terzijde. Combineert men de arresten Sint-Oedenrode ener
zijds en Hoffmann-LaRoche en Nederweert anderzijds, dan moet de slot
som zijn dat in de gevallen waarin een beschikking van een overheidsli
chaam in hoger beroep wordt vernietigd, zowel de onrechtmatigheid als de 
schuld aan de kant van die overheid in beginsel gegeven zijn. De overige 
vereisten voor het slagen van een vordering uit onrechtmatige daad blijven 
echter onverkort overeind, met name de aanwezigheid van causaal verband 
(art. 6:98 BW (nieuw)) en de aanwezigheid van relativiteit (art. 6:163 BW 
(nieuw)). Dit laatste punt werd benadrukt in H.R., 14 juni 1991, R.v.d.W., 
1991, 160 (Rigter c.s./Blaricum), waarin de achteraf onterecht gebleken 
weigering van een bouwvergunning slechts de bouw betrof van een woning 
op het perceel van een van de eisers, en dat de gemeente Blaricum daarom 
ook slechts aansprakelijk was jegens een van de eisers, hoewel aile andere 
belanghebbende omwonenden door de Afdeling Rechtspraak van de Raad 
van State ook ontvankelijk waren verklaard in hun vordering. Wat vaststaat 
met de vernietiging van de (weigering van de) beschikking is derhalve aileen 
de onrechtmatigheid sec, niet tevens de onrechtmatigheid jegens het gelae
deerde belang. Het beginsel van de betrekkelijkheid van de onrechtmatig
heid wordt in de Belgische doctrine helaas geweerd, maar wordt in een 
vergelijkbare vorm zeker en vast gekend als theorie van de rechtskrenking 
(Zie J. Ronse, Schade en schadeloosstelling, deel 1, Gent 1984, biz. 10 t/m 
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24). Binnenkort over het hier aangestipte onderwerp te verschijnen: G.H. 
Lankhorst, De relativiteit van de onrechtmatige daad, diss. Leiden, 1992. 

Terug naar de procedure Van Gog/Nederweert. De beschikking van de 
gemeente was inderdaad vernietigd, maar niet wegens strijd met de wet, 
maar wegens strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
Geoordeeld was immers dat de gemeente in redelijkheid niet tot het besluit 
had kunnen komen. Zou het Hoffmann-LaRoche-beginsel ook dan opgeld 
doen? 

,Indien een overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt door een beschikking te nemen 
en te handhaven die naderhand door de rechter wordt vernietigd wegens strijd met de wet of 
op enige andere in art. 8 lid 1 Wet A.R.O.B. vermelde grand- dan wei een overeenkomstige 
grand vermeld in enige andere administratieve wet - is daarmede de schuld van het overheids
Iichaam in beginsel gegeven. Zelfs wanneer het overheidslichaam geen enkel verwijt treft, moet 
worden aangenomen dat deze onrechtmatige daad in beginsel - in de terminologie van art. 
6:162 N.B.W.- voor rekening van het overheidslichaam komt. Niet uitgesloten is dat hierop 
onder bijzondere omstandigheden een uitzondering moet worden gemaakt,ook dan wanneer 
het niet gaat om een vernietiging wegens strijd met de wet." 

Ook bij strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geldt 
derhalve dat de schuld in beginsel gegeven is, zoals Hartkamp al had 
voorspeld (Asser-Hartkamp 4, III, Verbintenissen uit de wet, 1990, nr. 
290e). Of die onverkorte gelijkschakeling van strijd met de wet enerzijds 
en strijd met de a. b. b. b. anderzijds een gelukkige is, wordt hardop betwij
feld door W.G. Huijgen in zijn annotatie bij het arrest in het Nederlands 
Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (N.T.B.R., 1992/2, biz. 68 tim 70), de 
kersverse rechtsopvolger van het voormalige K wartaalbericht Nieuw BW. 
De auteur ziet liever wat meer nuance in toepassing van het thans voor de 
overheid moeilijk weerlegbaar geworden schuldvermoeden. Strijd met de 
a.b.b.b. betekent immers vooreerst een concretisering van strijd met de 
ongeschreven normen van maatschappelijke betamelijkheid en dus onrecht
matigheid. (Zie over het doorsijpelen van de a.b.b.b. in het privaatrecht 
H.R., 27 maart 1987, N.J., 1987, 727 (Amsterdam/Ikon B.V.) met noot 
M. Scheltema, tevens besproken door J. de Jong in Kwartaalbericht Nieuw 
BW, 1988/3, biz. 107 t/m 110). Maar aldus vertaald luidt de regel dat 
tegelijk met de onrechtmatigheid ook de schuld gegeven is en dat is een wat 
al te vlotte conclusie, aldus Huijgen. Een vernietiging wegens strijd met de 
wet is van een andere orde dan een vernietiging wegens motiveringsgebreken 
of wegens strijd met het fair-play-beginsel. In laatstgenoemde gevallen lijkt 
de klassieke onderscheiding van weliswaar onrechtmatig, maar daarmee 
nog niet meteen tevens schuld een zinvolle onderscheiding, althans wanneer 
wei conform de wettelijke regels is gehandeld. 

77. 0NRECHTMATIG BELEID 

H.R., 15 februari 1991, R.v.d.W., 1991, 57 (Aalscholverkolonie) 

De Organisatie ter verbetering van de Binnenvisserij (hierna te noemen: 
O.V.B.) heeft sedert 1960 van de Staat enkele terreinen ten noordoosten van 
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Lelystad in erfpacht met een bijbehorend jachtrecht. Ter uitvoering van 
haar wettelijke taak om de binnenvisserij te bevorderen heeft de O.V.B. op 
die terreinen een aantal grote viskweekvijvers aangelegd. Dertien kilometer 
daarvandaan naar het zuidwesten liggen sinds 1976 de Oostvaardersplassen, 
een gedeelte van de zuidelijke Flevopolder dat door een combinatie van 
factoren nooit drooggelegd werd. Het betrof namelijk ten eerste het diepste 
deel van de polder, ten tweede nam in 1976 de animo af om de naburige 
Markerwaardpolder droog te leggen, hetgeen een negatieve reflexwerking 
had op de vervolmaking van de polder, en ten derde ontstond toen tegelij
kertijd het plan om de Oostvaardersplassen als natuurgebied te behouden 
en uit te bouwen. Een jaar nadat de Rijksdienst voor de Y sselmeerpolders 
(hierna te noemen: R.I.J.P.) het besluit had genomen om de drooglegging 
en ontginning van het huidige plassengebied uit te stellen (waarvan afstel 
is gekomen), vestigden zich reeds de eerste broedparen aalscholvers in de 
Oostvaardersplassen. Dat aantal kon explosief uitgroeien tot 5100 broedpa
ren in 1985. Omdat de aalscholvers zeker tijdens de broedtijd in ruime mate 
op vis jagen, werd de nabijgelegen kwekerij van O.V.B. tot een rijk 
jachtgebied waar volgens het hof in rechtsoverweging nr .6 , ,in de visvijvers 
van die kwekerij een lekker hapje was te vinden en een gedekte tafel was 
klaargezet". De vogels veroorzaakten hinderlijke overlast en bedrijfsscha
de, want voor de vis werd niet betaald. Een atypische casus: milieubelangen 
en economische belangen zijn wel vaker met elkaar in conflict, maar meestal 
lijdt de natuur dan de schade. Was de stelling van O.V.B. correct, dat de 
door haar geleden schade terug te voeren was op een onrechtmatige over
heidsdaad? 

Als eerste geschilpunt behandelde de Hoge Raad de kwestie van de causali
teit. Het cassatiemiddel van de Staat had aangevoerd, dat de aalscholver 
sinds 1964 de status van beschermde vogelsoort genoot en dat daarom 
tussen het zich vestigen van de aalscholverkolonie enerzijds en de schade 
bij de kwekerij anderzijds onvoldoende causaal verband zou bestaan. De 
Hoge Raad erkent in r.o. 4.2 dat de algemene toename van het aantal 
aalscholvers vanaf 1964 moet leiden tot de conclusie dat de schade van 
O.V.B. zonder bedoelde wettelijke beschermingsstatus een minder grote 
omvang zou hebben dan thans het geval is. Maar dat brengt nog niet met 
zich mee dat dus niet voldaan zou zijn aan het oorzakelijkheidspostulaat. 
Want de specifieke toename van het aantal aalscholvers vanaf 1977 in het 
plassengebied Ievert op zichzelf al voldoende causaal verb and op, waardoor 
de schade op de voet van art. 6:98 BW (nieuw) toegerekend kan worden 
aan de Staat. Voor de niet in de terminologie van het nieuwe wetboek 
ingewijde lezer - getalsmatig zijn dat overigens meer Nederlanders dan 
Vlamingen - dreigt hier een misverstand: met eenzelfde term duidt het 
Nieuw BW namelijk twee verschillende begrippen aan. , Toerekening" is 
zowel de naam van het verruimde schuldbegrip uit art. 6:162 lid 3 BW 
(nieuw) als de naam van de causaliteitsleer uit art. 6:98 BW (nieuw) 
(,toerekening naar redelijkheid"). Een scherpe blik op de context zal 
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verwarring kunnen vermijden. De causaie toerekening aan de Staat vindt. 
plaats omdat (zie r.o. 4.3) de R.I.J.P. als onderdeel daarvan het ontstaan 
van het natuurgebied met daarin een aalscholverkolonie bewust heeft gewild 
en actief heeft bevorderd. 
Ret tweede geschilpunt betreft de onrechtmatigheid. Uit rechtsoverweging 
nr. 4.4 vait op te maken dat de relatieve onrechtmatigheid reeds buiten kijf 
stond. De O.V.B. is immers erfpachter van de Staat en uit dien hoofde had 
de Staat bij het plannen van het natuurgebied rekening kunnen en moeten 
houden met de bedreiging van de economische belangen van de viskwekerij. 
De fysieke nabijheid van de conflicterende belangen draagt aan dat oordeel 
aileen maar bij. Maar hoe ligt de onrechtmatigheid op zich? Is de handels
wijze van de Staat onzorgvuldig te noemen? In navolging van het hof legt 
de Roge Raad voor de Staat de maatstaf voor hinder aan, waarbij steeds 
de criteria van de algemene onrechtmatige daad bepalend zijn. (Ook voor 
de hinder tussen eigenaars van naburige erven is in art. 5:37 BW (nieuw) 
een verwijzingsbepaling naar de algemene onrechtmatige daad opgeno
men.) Die maatstaf is een topische en luidt als volgt: 

,De beantwoording van de vraag of het toebrengen van hinder onrechtmatig is, hangt ( ... ) 
af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in 
verband met de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet worden 
rekening gehouden met het gewicht van de belangen die door de hinder toebrengende activiteit 
worden gediend, en de mogelijkheid, mede gelet op de daaraan verbonden kosten, en de 
bereidheid om maatregelen ter voorkoming van schade te nemen." 

Toepassing van deze gezichtspunten leidt tot het oordeel dat de Staat 
onrechtmatig heeft gehandeld jegens O.V.B. De overlast was ernstig en 
langdurig, de schade aan de kwekerij aanzienlijk en de Rijksdienst heeft 
financieel niets bijgedragen in de preventiekosten, die door O.V.B. aileen 
moeilijk konden worden opgebracht. Ret feit dat met de hinderveroorza
kende gedraging (indirect) zwaarwegende maatschappelijke belangen wor
den gediend, te weten de inrichting en instandhouding van de Oostvaarders
plassen als natuurgebied, is geen rechtvaardigingsgrond. Dat brengt mee dat 
de overlast - ook uit praktische overwegingen- niet kan worden gestaakt, 
maar dat van de Staat meer bereidheid gevergd mag worden om de nadelige 
gevolgen voor het individu op te vangen. De discussie omtrent de vraag of 
de Roge Raad nu wei of niet een aansprakelijkheid uit rechtmatige daad 
wenst te aanvaarden, blijft met name door de raadselachtige rechtsoverwe
ging 4. 7 open, waarin uitdrukkelijk de juistheid in het midden wordt gelaten 
van de stelling ,dat een verplichting tot schadevergoeding uit rechtmatige 
daad voor de overheid slechts ontstaat uit kracht van een daartoe strekkende 
bijzondere wetsbepaiing". Men zou bijna zeggen, dat indien de Roge Raad 
daar niets in zou hebben gezien, hij die stelling wei krachtiger zou hebben 
tegengesproken. Zie uitvoeriger over dit laatste punt, ook in verband met 
het eerder besproken varkensmestersarrest, A.R. Bloembergen, Centauren 
in 6.3? lets over rechtmatige en onrechtmatige daden, in: Als een goed 
huisvader, Opstellen aangeboden aan J.R. Nieuwenhuis, Deventer, 1992, 
biz. 121 t/m 132. 
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Het arrest illustreert eens te meer dat de speelruimte van de Staat bij de 
ruimtelijke ordening zeer klein is. Ben burgerlijk belang is snel geschonden. 
Beleidswijzigingen blijven natuurlijk principieel mogelijk (zie H.R., 2 juni 
1989, R.v.d.W., 1989, 154, (Parkeerplein)) wanneer daardoor niet een 
enkeling onevenredig zwaar en direct wordt benadeeld, zoals de viskwekerij. 
Maar het noopt de overheid tot gedegen voorafgaand onderzoek naar de 
gevolgen van planologische beslissingen, en eventueel zelfs het terbeschik
kingstellen van vervangende faciliteiten of het aanbieden van kostenvergoe
dingen. Anders wordt onvoldoende rekening gehouden met de betrokken 
private belangen, hetgeen bedreigd wordt met civiele aansprakelijkheid. 

Afdeling 5 (H.D. Ploeger) 

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN 

78. KWALITATIEVE AANSPRAKELIJKHEDEN; INLEIDING 

De artikelen 1403-1405 BW (oud) vestigen kwalitatieve aansprakelijkheden 
voor schade toegebracht door personen, dieren en zaken. Zij komen wat 
de bewoordingen betreft overeen met de artikelen 1384-1386 van het Bel
gisch BW. In een aantal van deze gevallen betreft het tevens een risico-aan
sprakelijkheid. 
In het sinds 1 januari 1992 geldende BW vinden we in Boek 6, titel 3, 
afdeling 2 (art. 6:169-183 BW (nieuw)) de opvolgers van de artt. 1403-1405 
BW (oud). Op art. 6: 169lid 2 na (schuld-aansprakelijkheid met omgekeerde 
bewijslast voor ouders of voogden voor een fout van een kind tussen de 14 
en 16 jaar), zijn alle in deze afdeling gevestigde kwalitatieve aansprakelijk
heden ook risico-aansprakelijkheden. De omvang van deze aansprakelijk
heid wordt bij die voor zaken, opstallen en dieren beperkt door de zoge
naamde ,tenzij-formule". De bezitter van een gebrekkige roerende zaak of 
gebrekkige opstal is aansprakelijk (art. 6:173 en 174 (nieuw)), 

,tenzij aansprakelijkheid op grand van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij 
bet gevaar op het tijdstip daarvan zou hebben gekend." 

De bezitter van een dier is aansprakelijk (art. 6:179 (nieuw)), 

,tenzij aansprakelijkheid op grand van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij 
de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben 
gehad." 

De ,vorige afdeling" regelt de aansprakelijkheid uit eigen onrechtmatige 
daad. Derhalve moet de rechter in het concrete geval toetsen of aansprake
lijkheid op grond van een eigen onrechtmatige daad van de bezitter zou 
bestaan, als er sprake zou zijn geweest van de met het woord ,indien" 
ingeleide denkbeeldige situatie. Is dit niet het geval, bijvoorbeeld door de 
aanwezigheid van een omstandigheid die dan overmacht zou opleveren, dan 
ontbreekt aansprakelijkheid op grond van de artikelen 173,174 of 179 
(nieuw). De bewijslast van het ,tenzij" rust op de bezitter van de roerende 
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zaak, opstal of dier. Zie over de tenzij-formule en de kritiek daarop A.M.L. 
Broekhuijzen-Molenaar, T.P.R., 1987, biz. 816-818 enAsser-Hartkamp, 4, 
III, Verbintenissen uit de Wet, 1990, nrs. 177-181 en nrs. 197-199a. 
In tegenstelling tot de Belgische rechtspraak met betrekking tot schade 
veroorzaakt door zaken is in Nederland aan het met art. 1384 lid 1 Belg. 
B.W overeenkomende art. 1403 lid 1 BW geen zelfstandige betekenis 
gehecht. Volgens de vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan de toezicht
houder weliswaar aangesproken worden op grand van deze bepaling, maar 
vereist blijft dat de schade een gevolg is van een gebleken verzuim of 
nalatigheid van de toezichthouder. De stelling dat de toezichthouder van de 
schadeveroorzakende zaak het bewijs moet leveren dat de schade niet door 
zijn fout is veroorzaakt, is door de Hoge Raad verworpen in zijn arrest van 
22juni 1979, N.J., 1979,535 (Vander Lee/Broere), metnoot G.J. Scholten. 
Art 1403 lid 1 BW (oud) wordt dan ook door diverse schrijvers slechts 
gelezen als een inleiding op de daarop volgende bepalingen. 
In het huidige BW is het een en ander veranderd, nu art. 6:173 BW (nieuw) 
een risico-aansprakelijkheid legt op de bezitter van een gebrekkige roerende 
zaak, dat wil zeggen een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk 
object (art. 3:2 BW (nieuw)). Zo is een ontsnapte gaswolk geen ,zaak" en 
valt de schade die hierdoor wordt veroorzaakt buiten de toepassing van dit 
artikel. 
De werkingsomvang van art. 6:173 BW (nieuw) blijft beperkt. Ten eerste 
is een algemeen gevaarlijke zaak nog geen gebrekkige zaak in de zin van 
dit artikel. De zaak dient een bijzonder, niet aan de zaak inherent gevaar 
op te leveren. Het enkele feit van een abnormale plaats van de zaak, 
bijvoorbeeld een cafe-tafeltje dat niet op het terras, maar midden op de 
open bare weg staat, vormt niet een bijzonder gevaar in de zin van dit artikel. 
Eventueel kan in dit voorbeeld wei aansprakelijkheid bestaan voor de 
wegbeheerder op grand van art. 6:174 BW (nieuw) (gebrekkige opstal), daar 
er mogelijk een gebrek van de weg is door de aanwezigheid van een vreemd 
element. Ten tweede is, op twee in het artikel genoemde uitzonderingen na, 
een vordering op grand van art. 6:173 BW (nieuw) uitgesloten indien de 
bepalingen van de produktenaansprakelijkheid (art. 6:185-193 BW (nieuw)) 
toepasselijk zijn. 

De aansprakelijkheid van ouders en voogden voor schade veroorzaakt door 
de daden van bij hun inwonende minderjarige kinderen (art. 1403 lid 2 BW 
(oud)) is beschouwd als een aansprakelijkheid voor een eigen fout, met de 
omkering van de bewijslast ten aanzien van de schuld. Anders dan in het 
Belgische recht is het vermoeden van schuld uitsluitend gelegen in het gebrek 
aan toezicht door de ouder of voogd, niet in een fout in de opvoeding. Om 
zich te disculperen is het dan ook voldoende als men bewijst dat ter 
voorkoming van het gebeurde zodanige zorg in acht is genomen, als in de 
gegeven omstandigheden van een goed ouder of voogd verwacht mocht 
worden (art. 1403lid 5 BW (oud)). Ter beoordeling hiervan wordt rekening 
gehouden met de leeftijd en de aard van het kind, de eisen van het dagelijks 
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leven en de leefomstandigheden van de ouders. Zie over deze jurisprudentie 
B.J. Engelen, T.P.R., 1987, blz. 810-814. 

In het Nieuw BW is deze aansprakelijkheid van de ouders of voogd 
opgedeeld in een risico-aansprakelijkheid voor kinderen onder de 14 jaar 
(art. 6:169 lid 1 BW (nieuw)) en een schuld-aansprakelijkheid met omge
keerde bewijslast voor kinderen tussen de 14 en 16 jaar (art. 6:169lid 2 BW 
(nieuw)). In het eerste geval moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad 
van het kind, welke daad hem op grond van zijn leeftijd niet kan worden 
toegerekend (art. 6:164 BW nieuw)). In het tweede geval moet er sprake zijn 
van een fout van het kind, en kan de gelaedeerde derhalve ook de dader 
zelf aanspreken. 

Art. 1403 lid 3 BW (oud), de aansprakelijkheid van de werkgever voor 
schade veroorzaakt door een fout van zijn ondergeschikte, wordt sinds 
H.R., 10 juni 1955, N.J., 1955, 552 (Het Noorden/N.H.L.), met noot 
L.E.H. Rutten, als een risico-aansprakelijkheid beschouwd. Naast de werk
gever kan de benadeelde ook de dader zelf op grond van art. 1401 BW (oud) 
aanspreken. Deze aansprakelijkheid is opgegaan in het huidige art. 6:170 
BW (nieuw). 

De aansprakelijkheid van onderwijzers en werkmeesters in lid 4 van art. 
1403 BW (oud), gegrond op een vermoeden van fout met de mogelijkheid 
van tegenbewijs, is in het huidige BW niet meer teruggekomen. 

Art. 1404 BW (oud), de aansprakelijkheid voor de eigenaar of de gebruiker 
van een dier voor de door dat dier veroorzaakte schade wordt sinds 1980 
door de Hoge Raad gelezen als een risico-aansprakelijkheid (Stierkalf
arrest, zie hieronder). De Hoge Raad anticipeerde hiermee op het huidige 
art. 6:179 BW. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gehele 
of gedeeltelijke instorting van een gebouw op grond van art. 1405 BW (oud) 
is een risico-aansprakelijkheid die rust op de eigenaar van het gebouw. Niet 
van belang is de vraag wie schuld heeft aan het verzuim in onderhoud of 
het gebrek in de bouw dat oorzaak was van de instorting (zie voor een 
toepassing H.R., 13 juni 1975, N.J., 1975, 509 (Amercentrale), met noot 
G.J. Scholten). In het huidige art. 6:174 BW wordt het begrip ,opstal" in 
plaats van ,gebouw" gebruikt. Opstallen zijn gebouwen en werken die 
duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
vereniging met andere gebouwen en werken. Het feit dat in dit artikel niet 
meer de eigenaar maar de bezitter als aansprakelijke persoon wordt ge
noemd betreft meer een redactioneel dan een inhoudelijk verschil, nu de 
eigenaar van de opstal vermoed wordt bezitter te zijn (lid 4) en voorts, gelet 
op de eventuele onmogelijkheid om de eigenaar op te kunnen sporen, de 
Hoge Raad reeds in zijn arrest van 18 februari 1859, W., 2037 
(Recht/St.Servaaskerk), onder ,eigenaar" in art. 1405 BW (oud), ook de 
bezitter van het gebouw verstond. De hoofdregel,, bezitter is aansprakelijk'' 
wijkt in een aantal bijzondere gevallen: de erfpachter, de wegbeheerder bij 
openbare wegen en de leidingbeheerder (lid 2). Zo rust bij leidingen de 
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aansprakelijkheid op de beheerder, ongeacht bet antwoord op de vraag of 
de Ieiding door natrekking bet eigendom is geworden van de grondeigenaar. 

Voor een uitvoeriger overzicht van de door Boek 6 gevestigde risico-aan
sprakelijkheden en verdere literatuur hierover, verwijs ik naar bet proef
schrift van C.J.M. Klaassen, Risico-aansprakelijkheid, Nijmegen, 1991. 

79. AA.NSPRAKELIJKHEID VOOR ONDERGESCHIKTEN 

H.R., 13 mei 1988, N.J., 1989, 896 (Staat der Nederlanden/A.), met noot 
W. Konijnenbelt; A.B., 1988, 468, met noot F.H. van der Burg 

Op 25 augustus 1982 ontvangt de gemeentepolitie Rotterdam de melding dat 
een of meerdere kinderen zouden zijn aangerand. Op straat wordt naar 
aanleiding van deze melding A. door twee agenten aangehouden. Na de 
aanhouding wordt de verdachte niet onmiddellijk naar bet politiebureau 
overgebracht, doch eerst in bet bijzijn van een aantal omstanders gecon
fronteerd met twee kinderen en een vrouw. Deze getuigen kunnen A. echter 
niet als dader identificeren. Daarop wordt A. voor verder verhoor overge
bracht naar bet politiebureau, alwaar wederom een confrontatie met getui
gen plaatsvindt. Ook deze tweede confrontatie is negatief. Uiteindelijk 
wordt A. 's avonds heengezonden. 

A. stelt dat de Staat onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door hem 
op verdenking van aanranding aan te houden en vervolgens op straat te 
confronteren met getuigen. Verder stelt A. door deze onrechtmatige daad 
zowel materiele als immateriele schade te hebben geleden: hij is in een 
psychose geraakt, heeft niet meer kunnen werken en moest verhuizen. 
Tevens heeft hij schade gelden in zijn prive-leven. 

In de procedure die hierop volgt, verzoekt de Staat de gemeente Rotterdam 
als werkgeefster van de betrokken agenten in vrijwaring te mogen oproepen. 
A. voert hiertegen verweer en stelt dat slechts de Staat aansprakelijk is voor 
bet handelen van de betrokken agenten, nu dit plaatsvond in bet kader van 
hun opsporingstaak, in welk kader de gemeente geen zeggenschap heeft over 
de bij haar in dienst zijnde politieambtenaren. Deze zeggenschap berust dan 
volledig bij de tot de Rijksoverheid behorende Officier van Justitie (art. 36 
Politiewet, art. 148 Wetboek van Strafvordering). Dit verweer wordt door 
de rechtbank aanvaard en bet vrijwaringsverzoek wordt afgewezen. 

Dat art. 1403 lid 3 BW (oud) ook geldt voor de overheid als werkgeefster 
van haar ambtenaren is vaste jurisprudentie sinds H.R., 13 januari 1871, 
W., 3284 (Bogaard/Staat). In cassatie gaat bet dan ook over de vraag of 
de Gemeente als werkgeefster op grond van art. 1403 BW aansprakelijk kan 
zijn voor een door haar in dienst zijnde politieagenten gepleegde onrechtma
tige daad, indien dit optreden plaatsvond in bet kader van de opsporing van 
een strafbaar feit. 

De Hoge Raad herhaaltzijnin een eerder arrest (H.R., 7 januari 1983, N.J., 
1984, 607 (Nieuw Rotterdam/Kruk), met noot C.J.H. Brunner) gegeven 
criterium: 
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,Uitgangspunt moet zijn dat een werkgever slechts dan van zijn aansprakelijkheid voor zijn 
ondergeschikten is ontheven, als hij over de gedragingen van de ondergeschikte waarin diens 
font was gelegen, ondanks het bestaan van het dienstverband, geen enkele zeggenschap uit 
hoofde van zijn rechtsbetrekking met deze ondergeschikte meer had." 

Weliswaar berust bij de opsporing van strafbare feiten het gezag over de 
ambtenaren van de gemeentepolitie bij de Officier van Justitie, maar hieruit 
volgt niet dat de gemeente daardoor elke zeggenschap over deze functiona
rissen en de in het kader van de opsporingstaak verrichtte werkzaamheden 
verliest, aldus de Hoge Raad. Hierbij wordt in casu belang gehecht aan de 
omstandigheid dat niet alleen ingevolge art. 3 Politiewet de algemene leiding 
van de gemeentepolitie berust bij de burgemeester, maar ook dat aan de 
burgemeester, dan wel de korpschef, de bevoegdheden tot straffen, schor
sing en ontslag toekomt. De Hoge Raad verwijst tenslotte ook nog naar de 
ratio van art. 1403 BW de bescherming van het slachtoffer: 

, ,Dat de gemeente naast de Staat aansprakelijk is voor door functionarissen van de gemeente
politie in het kader van de opsporing van strafbare feiten begane fouten, strookt ook met de 
door art. 1403 lid 3 beoogde bescherming van degenen die schade lijden door fouten van 
ondergeschikten. Aangezien de onderscheidene aan de politie opgedragen taken onderling 
sterk verweven zijn, is het dikwijls moeilijk, zo niet onmogelijk uit te maken of bepaalde 
werkzaamheden worden verricht in het kader van de opsporing van strafbare feiten dan wei 
in de uitoefening van andere aan de politie opgedragen taken. Mede gelet op de evenbedoelde 
strekking van art. 1403 lid 3 behoort deze moeilijkheid ( ... ) niet ten nadele te werken van de 
burger die schadevergoeding wil vorderen ter zake van deze taakuitoefening." 

Bovenstaande problematiek (ondergeschikte met twee meesters), speelt 
vooral bij uitgeleende werknemers. Dit was de situatie bij het genoemde 
arrest Nieuw Rotterdam/Kruk uit 1983. In het betreffende geval was 
Goktas door zijn formele werkgever Kruk uitgeleend aan Hoogovens. 
Tijdens de in opdracht van Hoogovens uitgevoerde werkzaamheden (het 
kapotbranden van een partij schroot) liep door een fout van Goktas een 
hijskraan van een derde schade op. De vraag is dan wie op grond van art. 
1403 BW (oud) aangesproken kan worden, de formele werkgever, de 
inlener, of beide? Zowel1403 BW (oud), als het huidige 6:170 BW vereisen 
voor aansprakelijkheid ,ondergeschiktheid". Voor deze ondergeschiktheid 
is het formele dienstverband niet beslissend. De aansprakelijkheid kan ook 
buiten dienstverband bestaan indien er sprake was van zeggenschap over de 
gedragingen van de werknemer bij de inlener, aldus H.R., 16 april 1943, 
N.J., 1943, 352 (Helvetia/Passchier). Hierbij wordt door de Hoge Raad niet 
uitgesloten dat de werknemer tegelijkertijd ondergeschikt kan zijn aan meer 
dan een persoon, zodat het slachtoffer beide ,meesters" kan aanspreken. 
In het arrest uit 1983 en het onderhavige arrest wordt in aansluiting hierop 
de rechtsregel gegeven dat de formele werkgever slechts niet aansprakelijk 
is indien hij geen enkele zeggenschap had over de gedragingen waarin de 
fout van de werknemer was gelegen. Dit vloeit voort uit de strekking van 
art. 1403 BW (oud). De derde/gelaedeerde mag niet het slachtoffer worden 
van de ondoorzichtige verhoudingen tussen formele werkgever en inlener 
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en behoeft zich niet bezig te houden met de vraag aan wie de werkzaamhe
den ten goede kwamen dan wei in wiens rechtssfeer de fout werd begaan. 

Anders dan in de onderhavige zaak met de politieambtenaren, ontliep de 
formele werkgever wei zijn aansprakelijkheid in het arrest van 1983. Daar 
had immers het hof op grond van de overeenkomst tussen Kruk en Hoogo
vens feitelijk vastgesteld dat bij Kruk de zeggenschap over de gedragingen 
van Goktas geheel ontbrak. Als kritiek voert Brunner in zijn noot onder 
het arrest dan ook aan dat aldus de beoogde bescherming van de gelaedeerde 
toch weer afhangt van de inhoud van de overeenkomst waar hij buiten staat. 
De strekking van art. 1403 BW (oud) en 1:170 BW (nieuw) zou zijns inziens 
meer gediend zijn met de aanvaarding met de regel dat de formele werkgever 
altijd aansprakelijk is. 

Nu art. 6:170 BW (nieuw) een voortzetting is van art. 1403lid 3 BW (oud) 
en het artikel geen oplossing geeft voor de genoemde vraag, behoudt de 
besproken jurisprudentie ook zijn waarde in het huidige recht. Voor de 
onderlinge draagplicht van beide ,meesters" bij cumulatieve aansprakelijk
heid is art. 6:102 BW (nieuw) (medeschuld) de sieutel. 

80. AA.NSPRAKELIJKHEID VOOR DIEREN 

H.R., 23 februari 1990, N.J., 1990, 365 (Zengerle/Blezer); Kwartaalbericht 
Nieuw BW, 1991, biz. 57, met noot van G. van Maanen 

Met zijn uitspraak van 1980 (H.R., 7 maart 1980, N.J., 1980, 353 (Stier
kalf), met noot G.J. Scholten; Ars Aequi, 29 (1980), biz. 575, met noot 
W.C.L. van der Grinten) heeft de Hoge Raad bij de uitleg van art. 1404 
BW ( oud) geanticipeerd op het Iatere art. 6:179 BW. Dit anticiperen ging 
verder toen de Hoge Raad vier jaar later overwoog dat de grondslag voor 
de risico-aansprakelijkheid voor de schade toegebracht door dieren het 
gevaar is dat schuilt in de eigen energie van het dier en het daarin opgesloten 
onberekenbare element (H.R., 24 februari 1984, N.J., 1984, 415 (Zeug geel 
113), met noot W.C.L. van der Grinten; Ars Aequi, 33 (1984), biz. 479, 
met noot J.H. Nieuwenhuis). Zie over bovengenoemde ontwikkeling in het 
vorige rechtspraakoverzicht A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, T.P.R., 
1987, biz. 814-820. 

Oorzaak van het geschil dat ten grondslag ligt aan het arrest van 1990 is 
een aanrijding tussen een auto en een koe. Zengerle rijdt op 9 augustus 1985 
met zijn auto over de Julianastraat te Eperheide. Op hetzelfde moment is 
Blezer, met hulp van zijn broer, bezig zijn koeien uit de stal naar het aan 
de andere zijde van de rijbaan gelegen weiland te drijven. Zengerle komt 
vervolgens in botsing met een van deze koeien. Het letsel van de koe blijft 
beperkt tot Iichte schaafwonden, maar de auto van Zengerle raakt fors 
beschadigd. Zengerle vordert schadevergoeding van Blezer als eigenaar van 
de koe op grond van art. 1404 BW (oud). 

De rechtbank verwerpt dit beroep op art. 1404 BW (oud). De koe maakte 
deel uit van een kudde die geleid werd. Nu niet gebleken is dat de koe een 
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onverwachte of onberekenbare gedraging heeft vertoond (-uit de rij ge
danst is-), kan niet gezegd worden dat de schade ontstaan is door een eigen 
gedraging van de koe, aldus de rechtbank, zodat art. 1404 BW (oud) hier 
niet toepasselijk is. 

In cassatie wordt door Zengerle aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte 
als criterium heeft toegepast of er sprake was een onverwachte of onbere
kenbare gedraging van het dier. Nu art. 1404 BW (oud) een risico-aanspra
kelijkheid inhoudt moet reeds voldoende zijn dat de schade veroorzaakt is 
door de koe bij haar botsing met de auto. De eigen gedraging van de koe 
zou reeds besloten liggen in het feit dat deze bij het oplopen van de rijbaan 
in botsing kwam met de auto. 
De Hoge Raad verwijst naar zijn uitspraak uit 1984. De grondslag voor de 
aansprakelijkheid krachtens 1404 BW (oud) is het gevaar dat schuilt in de 
eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat in die energie 
ligt opgesloten. Vervolgens wordt geciteerd uit de Toelichting Meijers op 
art. 6.3.2.8 (6:179) NBW (Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe 
Burgerlijk Wetboek, Boek 6, 1981, Deventer, blz. 763): 

,Dit brengt mee dat voor toepassing van het artikel nodig is dat de schade veroorzaakt is door 
een eigen gedraging van het dier, waarbij het dier dus niet als instrument handelt van de 
persoon, die hem berijdt of leidt" 

Met andere woorden: 

,Zolang het dier optreedt overeenkomstig hetgeen de begeleider van hem verlangt, mist art. 
1404 toepassing." 

De rechtbank heeft art. 1404 BW (oud) derhalve juist toegepast. De bewijs
last dat de schade veroorzaakt is door een eigen gedraging van het dier rust 
op de gelaedeerde. Nu Zengerle dit bewijs niet heeft geleverd, heeft de 
rechtbank terecht zijn vordering afgewezen. 

81. PRODUKTENAANSPRAKELIJKHEID; INLEIDING 

Aan de koper die schade lijdt door het feit dat een producent een gebrekkig 
produkt op de markt brengt, staan in beginsel twee wegen open om zijn 
schade vergoed te krijgen, een actie uit wanprestatie of een actie uit 
onrechtmatige daad. Mede door het feit dat, anders dan in de Belgische 
jurisprudentie, aan de verborgen gebreken regeling bij koop (art. 1540-1548 
BW (oud), vrijwel gelijkluidend aan art. 1641-1649 Belgisch B.W) een 
kopersonvriendelijke uitleg werd gegeven, werd in Nederland meer dan in 
Belgie de weg van de buiten-contractuele aansprakelijkheid bewandeld. 
Desondanks in het aantal arresten van de Hoge Raad in deze materie zeer 
beperkt gebleven. 

De aansprakelijkheid van de producent werd tot 1 november 1990 op art. 
1401 BW (oud) gegrond. Het in het verkeer brengen van een ondeugdelijk 
produkt werd op zichzelf niet onrechtmatig geoordeeld, dit was wel het 
geval indien er sprake was van bijkomende omstandigheden. Hierbij moet 
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gedacht worden aan onvoldoende controle of onvoldoende voorlichting 
door de producent of het feit dat in publiciteit aangekondigde eigenschap
pen bij het betreffende produkt achteraf bleken te ontbreken. Daarnaast 
was voor een geslaagd beroep op art. 1401 BW (oud) ook nog schuld van 
de producent vereist. Of de Hoge Raad na het Jumbokruik-arrest (H.R., 
2 februari 1973, N.J., 1973, 315, met noot L.J. Hijmans van den Bergh; 
Ars Aequi 22 (1973), biz. 362, met noot W.C.L. van der Grinten) een 
omkering van de bewijslast ten gunste van het slachtoffer aannam, is in de 
literatuur betwist gebleven. Zie over dit arrest in een eerder rechtspraak
overzicht G.J. de Groot, T.P.R., 1977, biz. 135-140. 

Per 1 november 1990 veranderde het een en ander door de verwerking in 
het Nederlaildse BW van de E.G.-richtlijn inzake aansprakelijkheid voor 
produkten met gebreken van 25 juli 1985. De op deze richtlijn gebaseerde 
art. 1407a-1407j BW (oud) (na 1 januari 1992 art. 6:185-193 en 197 BW) 
vestigen een risico-aansprakelijkheid voor gebrekkige produkten. Een ge
deeltelijke anticipatie op deze richtlijn werd door de Hoge Raad aanvaard 
in het Halcion-arrest uit 1989 (zie hieronder). 

Indien zowel een actie tegen de verkoper op grand van wanprestatie als een 
actie tegen de producent op grand van art. 6:185 BW (nieuw) mogelijk is, 
wordt bij consumentenkoop de actie tegen de verkoper voor vergoeding van 
vervolgschade (letselschade of schade aan een andere zaak dan het betref
fende produkt, art. 6:190 BW (nieuw)) door art. 7:24 lid 3 BW (nieuw) 
beperkt tot een drietal limitatief genoemde gevallen. Ret doel van deze 
beperking is het kanaliseren van de aansprakelijkheid naar de producent. 

Over produktenaansprakelijkheid in het algemeen en de E.G.-richtlijn in 
het bijzonder is een stroom literatuur verschenen. Voor de ontwikkelingen 
tot 1989 verwijs ik naar Asser-Hartkamp, 4, III, Verbintenis uit de wet, 
1990, nr. 203 en de daarin vermelde literatuur. Vervolgens verschenen: 
L.Dommering-van Rongen, Produktenaansprakelijkheid, dissertatie, 
Utrecht, 1990; D.W.F. Verkade, M.Ph. van Sint Truiden en J.F.C. Maar
sen, Produkt in gebreke, Alphen aan den Rijn, 1990; G.M.F. Snijders, 
Produktenrecht, Deventer, 1990; J. Knottenbelt, Produktaansprakelijk
heid, dissertatie, Leiden, 1990; A.J.O. Van Wassenaer van Catwijck, 
Produktenaansprakelijkheid in Europees verband, 2e druk, Zwolle, 1991. 

82. AANSPRAKELIJKHEID PRODUCENT VOOR SCHADELIJKE BIJWERKINGEN 

SLAAPMIDDEL: ANTICIPATIE RICHTLIJN E.G. 

H.R., 30 juni 1989, N.J., 1990, 652 (Halcion), met noot C.J.H. Brunner 

De onaangename geschiedenis van het slaapmiddel Halcion begint in 1977 
als de fabrikant Upjohn het middel laat inschrijven in het Nederlands 
register voor farmaceutische specialite's. Hierdoor verkrijgt Upjohn voor 
het middel toelating tot de Nederlandse markt. Aan deze inschrijving ging, 
zoals door de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening voorgeschreven, een 
toetsing door het ,College ter beoordeling van geneesmiddelen" vooraf. 
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Halcion wordt in drie tabletsterkten op de markt gebracht, te weten 0,25 
mg, 0,50 mg en 1 mg. van het werkzame bestanddeel triazolam. Ter 
promotie van het nieuwe geneesmiddel maakt Upjohn reclame in diverse 
vakbladen en verspreidt een introductiefolder onder artsen. Het middel is 
slechts op doktersrecept verkrijgbaar. 

In 1979 blijkt dat bij het gebruik van Halcion ernstige bijwerkingen kunnen 
optreden. Naar aanleiding hiervan wordt in augustus 1979 de inschrijving 
van Halcion geschorst en uiteindelijk in februari 1980 doorgehaald. 

In de procedure die leidt naar het onderhavige arrest van de Hoge Raad, 
stellen 42 personen (Van Ommeren c.s.) dat zij het slaapmiddel op voor
schrift van hun arts gebruikt hadden en als gevolg van de bijwerkingen 
ernstige schade hebben geleden. De door eisers aan Halcion toegeschreven 
verschijnselen betreffen onder andere zelfmoordneigingen, depersonalisa
tie, geheugenverlies, panische angsten, ondragelijke hoofdpijnen en paniek
aanvallen. Zij stellen dat fabrikant Upjohn onrechtmatig heeft gehandeld 
door het middel te laten registreren en in Nederland in het verkeer te brengen 
terwijl het schadelijke en gevaarlijke bijwerkingen bleek te hebben, dan wel 
door het middel te verhandelen zonder dater voor deze mogelijke bijwerkin
gen is gewaarschuwd. 
Voor de vraag of Halcion een gebrekkig produkt is, wordt door het hof 
aangeknoopt bij het begrip ,gebrek", zoals omschreven in art. 6 van de 
E.G.-richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid. Het hof formuleert al
dus de volgende norm: 

,Een geneesmiddel is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die de gebruiker/consu
ment gerechtigd is te verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen. 

Bijverschijnselen waarvoor hij niet is gewaarschuwd c.q. waarvoor in de bijsluiter niet is 
gewaarschuwd, behoeft hij in beginsel niet te verwachten. 

Ret optreden van bijverschijnselen, waarvan de fabrikant de mogelijkheid voorzag of had 
dienen te voorzien, zonder daarvoor in de bijsluiter te waarschuwen, maakt de fabrikant in 
beginsel aansprakelijk, voor de als gevolg van deze bijverschijnselen geleden schade." 

Het hof stelt vervolgens op grand van de gebleken feiten vast dat Halcion 
inderdaad een gebrekkig produkt is. 

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de producent wordt niet 
geanticipeerd op de E.G.-richtlijn, maar het hof oordeelt dat Upjohn in 
beginsel onrechtmatig jegens eisers heeft gehandeld. De fout van de fabri
kant bestaat hieruit dat zij met betrekking tot de tabletten met een dosis 
van 1 mg. het gebrek en het gevaar kende. Het in het verkeer brengen van 
de tabletten met een lag ere dosering acht het hof op zichzelf niet onrechtma
tig, maar dat is nu wel het geval omdat Upjohn onvoldoende voor mogelijke 
bijwerkingen heeft gewaarschuwd. 

De stelling van Upjohn dat de inschrijving van het middel in het Nederlands 
register voor farmaceutische specialite's een omstandigheid is die de aan
sprakelijkheid van de producent kan opheffen wordt door het hof verwor
pen: 
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,Het onderzoek vanwege de overheid betreft een minimum eis waaraan een geneesmiddel moet 
voldoen en niet het totaal van eisen van zorgvuldigheid waaraan degene, die een geneesmiddel 
op de markt wil brengen, moet voldoen. Het feit dat tegen de introductiefolder en de bijsluiter 
destijds geen bezwaren zijn gemaakt, betekent daarom niet dat Upjohn niet in de haar 
betamende zorgvuldigheid kan zijn tekort geschoten." 

De cassatiemiddelen komen er in het kort op neer dat het hof een verkeerde 
norm met betrekking tot de gebrekkigheid van Halcion heeft toegepast en 
dat zij ten onrechte het beroep op de inschrijving heeft verworpen. 

De Hoge Raad verwerpt het beroep in cassatie. Het hof heeft de juiste norm 
geformuleerd en bij de toetsing van die norm zijn aile omstandigheden in 
aanmerking genomen. Ook beslist de Hoge Raad dat het feit dat een 
geneesmiddel in overeenstemming met de Wet op de geneesmiddelenvoor
ziening is ingeschreven de mogelijkheid open laat dat de betrokken produ
cent op grond van het burgerlijk recht aansprakelijk wordt gesteld. Hierbij 
wordt verwezen naar de geschiedenis en de strekking van de betreffende wet. 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat conformiteit met door 
de overheid opgestelde minimumnormen voor een produkt niet als gevolg 
heeft dat het produkt niet gebrekkig kan zijn, maar dat de overtreding van 
dergelijke normen daarentegen waarschijnlijk wei een sterke aanwijzing 
vormt voor gebrekkigheid. Vermits bij de toetsing of er daadwerkelijk 
sprake is van een gebrekkig produkt aile omstandigheden in aanmerking 
genomen moeten worden, kan de enkele overtreding echter nooit beslissend 
zijn. 

Het genoemd oordeel van de Hoge Raad over de inschrijving van een 
geneesmiddel sluit aan bij de reeds bestaande jurisprudentie over de invloed 
van overheidsvergunningen op de onrechtmatigheid van handelingen door 
de houder van deze vergunning. Men vergelijke met betrekking tot een 
hinderwetvergunning H.R., 10 maart 1972, N.J., 1972, 278 (Vogelplaag), 
met noot G.J. Scholten; Ars Aequi, 21 (1972), biz. 430 met noot W.C.L. 
van der Grinten, en voor een lozingsvergunning H.R., 23 september 1988, 
N.J., 1989, 743 (Franse kalimijnen}, met noot J.H. Nieuwenhuis en J.C. 
Schultz; Ars Aequi, 38 (1989}, biz. 874, met noot S.C.J.J. Kortmann. 

De op grond van art. 1401 BW (oud) gevormde jurisprudentie over de 
schuld-aansprakelijkheid voor gebrekkige produkten behoudt ook na de 
incorporatie van de E.G.-richtlijn zijn waarde, nu een vordering op grond 
van art. 6:162 BW (nieuw) mogelijk blijft naast art. 6:185 BW (nieuw}, dan 
wei dat dit de enige weg is die aan het slachtoffer open staat als de bijzondere 
regeling in bepaalde gevallen niet toepasselijk is. 
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Afdeling 6 (J.P. J ordaans) 

VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID 

83. INLEIDING 

De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van de verkeersaansprakelijk
heid vanaf 1987 heeft zich voorgedaan met betrekking tot de aansprakelijk
heid van de eigenaar of houder van een motorrijtuig op grand van art. 31 
Wegenverkeerswet (W.V.W.). 

Art. 31 W. V. W. behelst in feite een vorm van risico-aansprakelijkheid: 
indien door een botsing, aan- of overrijding met een motorrijtuig, waarmee 
op de weg wordt gereden, schade wordt toegebracht aan niet door dat 
motorrijtuig vervoerde personen of goederen, is de eigenaar van het motor
rijtuig verplicht om die schade te vergoeden. De ratio van deze bepaling is 
gelegen in de bescherming van de zwakkere verkeersdeelnemers (fietsers en 
voetgangers) tegen de gevaren die door motorrijtuigen in het leven worden 
geroepen (vergelijk B.J. Engelen, rechtspraakoverzicht T.P.R., 1987, biz. 
828-830, 873-879). 

In de hierna te bespreken arresten van de Hoge Raad is duidelijk een, uit 
deze ratio voortvloeiende, tendens waarneembaar welke is gericht op een 
toenemende bescherming van deze zwakkere verkeersdeelnemers. Gevolg 
hiervan is, dat de op grand van art. 31 W.V.W. aansprakelijke persoon 
(hierna gemakshalve te noemen: de automobilist) niet aileen in steeds meer 
gevallen, maar bovendien ook voor een steeds grater gedeelte van de schade 
aansprakelijk zal zijn. 

Deze ontwikkeling loopt langs drie lijnen. Ten eerste is de mogelijkheid om 
met succes een beroep te doen op overmacht in de zin van art. 31 W. V. W. 
verder beperkt (snellere vestiging van de aansprakelijkheid; zie nr. 85 
hierna). Ten tweede is het voor een aansprakelijke automobilist steeds 
minder mogelijk (althans een deel van) de schade op grand van eigen schuld 
(art. 6:101 BW (nieuw)) op het slachtoffer af te wentelen, doordat vaker 
met een beroep op de billijkheidscorrectie van art. 6:101 BW (nieuw) de 
schadevergoedingsplicht van de automobilist (vrijwel) geheel in stand wordt 
gelaten (grotere omvang van de aansprakelijkheid; zie de nummers 84 en 
86 hierna). Tenslotte is de mogelijkheid voor de automobilist om zijnerzijds 
de schade die hij heeft geleden ten gevolge van een aanrijding met voetgan
ger of fietser van deze laatste vergoed te krijgen, beperkt door de zogenaam
de ,reflexwerking" van art. 31 W.V.W. (zie nr. 87 hierna). 

Deze tendens is aanvankelijk vooral tot uiting gekomen bij de aansprake
lijkheid van de automobilist jegens kinderen in het verkeer. In verband met 
hun onberekenbaarheid, impulsiviteit en onvermogen zich steeds conform 
de verkeersregels te gedragen, verdient juist deze groep in aanmerking te 
komen voor de toenemende bescherming die van art. 31 W.V.W. uitgaat. 
De kinderen die van deze ontwikkeling profiteren worden ook steeds ouder: 
de leeftijdsgrens ligt momenteel bij 14 jaar. Onlangs heeft de Hoge Raad 
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echter ook voor volwassen fietsers en voetgangers een regel gegeven, op 
grand waarvan het eigen schuld-verweer van de automobilist nog maar 
beperkt mogelijk is (zie nr. 86 hierna). 

84. EIGEN SCHULD VAN DE JEUGDIGE FIETSER OF VOETGANGER 

H.R., 20 februari 1987, N.J., 1987, 483 (Marcel Woestenburg), met noot 
C.J.H. Brunner 
H.R., 1 juni 1990, N.J., 1991, 720 (Ingrid Kolkman), met noot C.J.H. 
Brunner; Ars Aequi, 40 (1991) 1, biz. 64, met noot Jac. Hijma 

a. H.R., 20 februari 1987, N.J., 1987,483 (Marcel Woestenburg), met noot 
C.J.H. Brunner 

Het gaat in dit arrest om een aanrijding tussen automobilist Naarden en een 
achtjarige fietser, Marcel Woestenburg. Bij het ingaan van een linkerbocht 
houdt Naarden niet geheel rechts en komt op de weghelft van de hem 
tegemoetkomende W oestenburg. Geconfronteerd met dit gevaar stuurt deze 
naar links en komt met de auto in botsing. Zowel Woestenburg als diens 
ziektekostenverzekeraar vorderen op grand van art. 31 W. V. W. vergoeding 
van de door hen geleden schade. 

De Rechtbank Amsterdam oordeelt dat Naarden, gezien diens wijze van 
rijden, geen beroep op overmacht toekomt. Dit oordeel wordt in hager 
beroep niet bestreden. Voorts neemt de rechtbank aan, dat sprake is van 
eigen schuld van Woestenburg, zodanig dat Naarden slechts in de helft van 
de ontstane schade behoeft bij te dragen. Deze beslissing is gebaseerd op 
lid 6 van art. 31 W.V.W. Hierin wordt bepaald dat de rechter het bedrag 
van de schadevergoeding kan beperken, wanneer aannemelijk is, dat het 
ongeval mede is te wijten aan de schuld van iemand, voor wie de eigenaar 
of houder van het motorrijtuig niet aansprakelijk is. In latere arresten (zie 
onder b hierna) wordt deze eigen schuld-problematiek beheerst door antici
patie op art. 6:101 BW (nieuw). 

In hager beroep stelt het Gerechtshof Amsterdam vast dat niet gebleken 
noch aannemelijk geworden is, dat Naarden zo ver op de voor hem 
linkerweghelft reed dat er voor Marcel geen ruimte meer was om, indien 
hij behoorlijk rechts had gereden, door te rijden. Woestenburg reed dus niet 
zo veel mogelijk aan de rechterkant van de weg. Als achtjarige fietser moest 
hij begrijpen dat dit verkeerd was en gevaar kon opleveren. Woestenburgs 
verkeerde reactie, namelijk het naar links sturen in plaats van naar rechts, 
kan hem dus worden toegerekend. In tegenstelling tot de rechtbank waar
deert het hof, op grand van de uiteenlopende ernst van de wederzijds 
gemaakte fouten, de bijdrage van Woestenburg in de ontstane schade niet 
op 500Jo, maar slechts op 200Jo. De vordering van Woestenburg en zijn 
verzekeraar is dus voor 800Jo toewijsbaar. 

In cassatie oordeelt de Hoge Raad nog gunstiger voor de achtjarige fietser. 
Hij overweegt: 

598 



- -----~ . T-----=------

,3.6 ( ... )AI aangenomen dat Marcel zich op het moment waarop hij in de voor hem naar 
'rechts verlopeni:ie' bocht de auto zag opdoemen, aan een hem toe te rekenen verkeersfout 
schuldig maakte (immers: niet zoveel mogelijk rechts reed, terwijl hij ook als achtjarige wist 
en moest begrijpen dat deze wijze van rijden ,verkeerd was en gevaar kon opleveren"), dat 
wettigt niet het oordeel dat hem ook zijn daarop volgende, tweede verkeersfout- , ,naar links 
in plaats van naar rechts sturen" - moet worden toegerekend. ( ... ) Het onderhavige geval 
wordt immers daardoor gekenmerkt dat de fietser een achtjarig kind is. Fietsers van die leeftijd 
hebben, door hun impulsiviteit en onberekenbaarheid, van het gemotoriseerde verkeer aan
zienlijk meer gevaar te duchten dan volwassen wielrijders, waaronder het gevaar dat zij, door 
een automobiel plotseling in een bedreigende situatie gebracht, eerder dan een volwassene in 
verwarring geraken en daardoor niet meer bij machte zijn zich te gedragen naar de hun bekende 
verkeersregels. Daarom strookt het in beginsel niet met art. 31 W. V. W., dat mede ertoe strekt 
kinderen te beschermen tegen de extra risico's die het gemotoriseerde verkeer voor hen 
meebrengt, om in een geval als het onderhavige waarin het in de eerste plaats aan de wijze 
van rijden van het motorrijtuig is te wijten dat de achtjarige wielrijder plotseling in een 
dergelijke, voor hem bedreigende situatie is geraakt, in het kader van lid 6 van die wetsbepaling 
als een de aansprakelijkheid van de eigenaar /bestuurder van het motorrijtuig verminderende 
omstandigheid aan te merken dat die situatie mede valt terug te voeren op een daaraan 
voorafgegane verkeersfout die op zichzelf aan het kind kan worden toegerekend." 

Voor de motivering van het oordeel, dat bij aansprakelijkheid op grond van 
art. 31 W.V.W. jegens een kind de schade geheel tenlaste van de automobi
list moet blijven, beroept de Hoge Raad zich op de gevaren die het kind, 
door zijn impulsiviteit en onberekenbaarheid, van het gemotoriseerde ver
keer heeft te duchten en de strekking van art. 31 W. V. W., die mede is om 
kinderen tegen deze gevaren te beschermen. Met gelijkluidende argumenten 
werd in het arrest Frank van Holsteijn (H.R., 23 mei 1986, N.J., 1987, 482; 
zie B.J. Engelen, a.w., blz. 828-830) de mogelijkheid voor de automobilist 
om bij een aanrijding met een kind een beroep te doen op overmacht, 
beperkt. 

Ten opzichte van eerdere jurisprudentie- H.R., 30 juni 1978, N.J., 1978, 
685 (Ebele Dillema); vergelijk ook B.J. Engelen, a.w., blz. 798, 799-
wordt met het onderhavige arrest de leeftijdsgrens van het kind voor de 
extra bescherming bij eigen schuld van 4 jaar op 8 jaar gebracht. Dat aan 
de opwaartse verschuiving van deze leeftijdsgrens hiermee nog geen einde 
is gekomen, blijkt uit de zaak Ingrid Kolkman. 

b. H.R., I juni 1990, N.J., 1991, 720 (Ingrid Kolkman), met noot C.J.H. 
Brunner; Ars Aequi, 40 (1991) I, blz. 64, met noot Jac. Hijma 

Men vergelijke over dit arrest ook: C. C. van Dam, Kwartaalbericht Nieuw 
B.W., 1990/4, blz. I27. 

Ten gevolge van een aanrijding tussen een automobilist (Loohuis) en een 
dertienjarige fietser (Gerdina- roepnaam Ingrid- Kolkman) geraakt de 
laatste ernstig gewond. Kolkman spreekt de verzekeraar van de automobilist 
(Nationale Nederlanden, hierna te noemen NN) aan tot vergoeding van de 
geleden schade op grond van art. 3I W. V. W. Het verweer van NN is primair 
gericht op overmacht van Loohuis en subsidiair op eigen schuld van Ingrid 
Kolkman. Dit laatste verweer wordt door de Recht bank Almelo en het Hof 
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Arnhem in verschillende omvang gehonoreerd: de rechtbank veroordeelt 
NN tot vergoeding van 2/3 deel van de schade van Kolkman, terwijl dit 
vonnis in appel wordt vernietigd en NN wordt veroordeeld tot vergoeding 
van de helft van de schade. 

Voor wat betreft de in het principale cassatiemiddel aan de orde zijnde 
vraag, welke invloed de wijze van rijden van de fietser heeft op de aanspra
kelijkheid van de automobilist, overweegt de Hoge Raad (vooruitlopend op 
de invoering van de boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe BW en het vervallen 
van art. 31 lid 6 W.V.W.) dat hiervoor niet meer van belang is lid 6 van 
art. 31 W.V.W., maar ,de in het algemeen voor zulk een situatie geldende 
maatstaven", namelijk: 

,5.1 ( ... ) Als maatstafheeft ( ... ) te gelden dat de schade over de benadeelde en de vergoedings
plichtige wordt verdeeld in evenredige mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden 
tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of 
de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de 
uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist". 

Hiermee geeft de Hoge Raad, zoals ook al eerder- H.R., 8 december 1989, 
N.J., 1990, 778 (Vrieling/Rurode) -letterlijk de regel van art. 6:101 BW 
(nieuw) weer. Het hof heeft vastgesteld dat de wijze van rijden van Loohuis 
en die van Ingrid Kolkman in gelijke mate hebben bijgedragen tot het 
ontstaan van de schade en kwam dus op grond van de wederzijdse causaliteit 
tot een verdeling van 50-50. Daarbij heeft het Hof, aldus de Hoge Raad, 
ten onrechte nagelaten te onderzoeken of wellicht aanleiding bestond de 
billijkheidscorrectie toe te passen. Daarom wordt het arrest van het hof 
vernietigd. 

Terzake van deze billijkheidscorrectie overweegt de Hoge Raad: 

,5.3 Het gaat hier om een aanrijding tussen een motorrijtuig en een niet door een motorrijtuig 
vervoerd kind dat de leeftijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt. De HR heeft in gevallen 
betreffende zeer jeugdige kinderen reeds enige malen geoordeeld - kort weergegeven - dat 
de billijkheid eist dat de eigenaar van het motorrijtuig in beginsel voor de gehele door het kind 
geleden schade aansprakelijk is, ook indien de gedragingen van het kind in belangrijke mate 
tot het ontstaan van de aanrijding bijgedragen hebben (HR 30 juni 1978, NJ 1978, 685- Ebele 
Dillema, JPJ- en 20 febr. 1987, NJ 1987, 483 -Marcel Woestenburg, JPJ- ). Daarbij 
is ervan uitgegaan enerzijds dat kinderen- waaronder ook fietsende kinderen -,door hun 
impulsiviteit en onberekenbaarheid, van het gemotoriseerde verkeer aanzienlijk meer gevaar 
te duchten hebben dan volwassen voetgangers of wielrijders, onder meer doordat zij niet in 
dezelfde mate bij machte zijn zich naar de hun bekende verkeersregels te gedragen, en 
anderzijds dat art. 31 W.V.W. mede tot strekking heeft om kinderen voor wie het voorgaande 
geldt, te beschermen tegen de extra risico's die het gemotoriseerde verkeer- waarvoor een 
verplichting tot verzekering van aansprakelijkheid bestaat - voor hen meebrengt. Dit uit
gangspunt - waarbij mede in aanmerking moet worden genomen dat de gevolgen van een 
aanrijding in het bijzonder wanneer het, zoals in deze zaak, om blijvend lichamelijk of 
geestelijk letsel gaat, juist voor kinderen uitzonderlijk ingrijpend zijn - dient ook voor een 
kind van de leeftijd als in deze zaak aan de orde is, als juist te worden beschouwd, waarbij 
mede betekenis toekomt aan de omstandigheid dat in art. 6:164 een leeftijdsgrens van veertien 
jaren met betrekking tot de aansprakelijkheid in het algemeen is aanvaard. Op grond van een 
en ander moet worden geoordeeld dat in een geval als het onderhavige de eigenaar van het 
motorrijtuig in beginsel volledig aansprakelijk is en dat van een vermindering van de schadever-
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goeding op grond van gedragingen van het kind slechts sprake kan zijn, wanneer die gedragin
gen opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid ter zake van die aanrijding opleveren". 

De Hoge Raad ziet in dit soort gevallen aanleiding tot het toepassen van 
de billijkheidscorrectie in die zin, dat de vergoedingsplicht van de automobi
list geheel in stand blijft. De reden hiervoor is gelegen in de omstandigheden 
van het geval: de aansprakelijkheid van de dader berust op art. 31 W. V. W., 
welk artikel de strekking heeft benadeelden als in casu te beschermen tegen 
de schade zoals in casu geleden. 
De Hoge Raad merkt op, dat toepassing van de billijkheidscorrectie in deze 
zin in beginsel geldt voor gevallen waarin de aansprakelijkheid van de dader 
berust op art. 31 W.V.W. en het slachtoffer een (zeer jeugdig) kind is. 
Daarvoor wordt verwezen naar eerdere jurisprudentie. Deze regel vindt ook 
toepassing voor kinderen van de leeftijd als in deze zaak aan de orde (13 
jaar, dus niet zeer jeugdig), waarbij mede van belang is: 1. de aard en ernst 
van de in casu opgetreden schade; 2. de omstandigheid, dat aan kinderen 
onder de leeftijd van 14 jaar een gedraging die schade toebrengt aan anderen 
niet als onrechtmatige daad kan worden toegerekend in de zin van art. 6:162 
lid 3 wegens art. 6:164 BW (nieuw). 
De onder punt 1 genoemde omstandigheid laat ruimte voor de veronderstel
ling, dat de vergoedingsplicht van de automobilist wellicht toch niet geheel 
moet vervallen indien het om minder ingrijpende schade gaat, bijvoorbeeld 
aileen zaakschade aan het rijwiel. 
Welke betekenis komt toe aan de tweede omstandigheid? De Hoge Raad 
komt tot de conclusie, dat de voor (zeer) jeugdige kinderen ontwikkelde lijn 
in de jurisprudentie, inhoudende dat de billijkheidscorrectie in de weg staat 
aan toerekening op grond van art. 6:101 BW (nieuw), in beginsel ook geldt 
voor oudere kinderen onder de 14 jaar. Voor deze conclusie zoekt de Hoge 
Raad steun bij art. 6:164 BW (nieuw). De redenering is als volgt: aan deze 
oudere kinderen zijn wegens art. 6:164 BW (nieuw) op grond van hun 
leejtijd gedragingen die schade toebrengen aan derden niet toerekenbaar in 
de zin van art. 6: 162lid 3 BW (nieuw); dan moet in beginsel ook toerekening 
volgens art. 6:101 BW (nieuw) worden uitgesloten op grond van de bi/lijk
heid. Dat daarvoor de billijkheidscorrectie nodig is, laat zien dat de beide 
toerekeningsbegrippen elkaar niet geheel dekken. Reeds in de Parlementaire 
Geschiedenis was opgemerkt, dat het feit, dat een gedraging op grond van 
art. 6:164 BW (nieuw) niet toerekenbaar is, niet in de weg staat aan 
toerekening op grond van art. 6:101 BW (nieuw) (M.v.A. II, Parlementaire 
Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 6, Deventer, biz. 
352). Door deze beslissing van de Hoge Raad sluit het ,gat" tussen deze 
twee toerekenings-begrippen echter wei iets verder: in de praktijk zal jegens 
kinderen, ook indien hun leeftijd de grens van art. 6:164 BW (nieuw) nadert, 
in beginsel het verweer van eigen schuld niet gevoerd kunnen worden omdat 
de billijkheid daaraan in de weg staat. 
Toch blijft er, blijkens de laatste zin van het bovenstaande citaat uit 
rechtsoverweging 5.3, een verschil: 
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,Op grond van een en ander moet worden geoordeeld dat in een geval als het onderhavige 
de eigenaar van het motorrijtuig in beginsel volledig aansprakelijk is en dat van een verminde
ring van de schadevergoeding op grond van gedragingen van het kind slechts sprake kan zijn, 
wanneer die gedragingen opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid ter zake van die 
aanrijding opleveren". 

Zou het immers gaan om gedragingen van een kind jonger dan 14 jaar 
waardoor het kind schade toebrengt aan een ander, dan zou toerekening 
volgens achterwege moeten blijven wegens art. 6:164 BW (nieuw), ook ai 
zou aan de zijde van bet kind sprake zijn van opzet of aan opzet grenzende 
roekeloosheid. Art. 6:164 BW (nieuw) geeft bier een harde leeftijdsgrens; 
daar staat tegenover dat in dat geval op de ouders een risico-aansprakelijk
heid rust krachtens art. 6:169 BW (nieuw) zodat het slachtoffer zijn schade 
toch kan verhalen. 
Wat betreft de aard van de aansprakelijkheid valt op te merken, dat het 
toepassen van de billijkheidscorrectie op deze wijze bij kinderen onder de 
14 waarschijnlijkniet uitsluitend is voorbehouden aan 31 W. V .W .-gevallen. 
In het hierboven ai aangehaalde arrest Vrieling/Rurode werd ten aanzien 
van een slachtoffer van 10 jaar oud eenzelfde correctie toegepast. Het ging 
in dat arrest om een ,gewone" onrechtmatige daad op grond van art. 1401 
BW (oud)/6:162 BW (nieuw). Men vergelijke over dat arrest ook C.C. van 
Dam, Kwartaalbericht Nieuw B.W., 1990/3, blz. 90 en A.T. Bolt, 
W.P.N.R., 1990, nr. 5960, biz. 303. In de tot nu toe bekende gevallen gaat 
het wei steeds om overtreding van verkeers- en veiligheidsnormen, die een 
ruime causale toerekening rechtvaardigt (H.R., 2 november 1979, N.J., 
1980, 77 (Vader Versluis); vergelijk ook R.J.B. Boonekamp, rechtspraako
verzicht T.P.R., 1987, 104, biz. 866, 867). 

85. RISICO-AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JEUGDIGE SLACHTOFFERS 

H.R., 31 mei 1991, N.J., 1991,721 (Marbeth van Uitregt), met noot C.J.H. 
Brunner 

Door aan een beroep op overmacht in de zin van art. 31 W. V. W. zeer 
strenge eisen te stellen legt dit artikel feitelijk een soort risico-aansprakelijk
heid op de eigenaar/houder van het motorrijtuig. Juridisch gezien blijft het 
echter een aansprakelijkheid gebaseerd op schuld, zij het dat de verwijtbaar
heid van het handelen van de automobilist nog slechts een zeer marginate 
rol speelt. Immers, de automobilist is reeds aansprakelijk indien hem van 
zijn rijgedrag, hoezeer ook menselijkerwijs begrijpelijk, ,rechtens" een 
verwijt valt te maken. Vergelijk ook W.J.G. Oosterveen, rechtspraakover
zicht T.P.R., 1987, biz. 800-802 en B.J. Engelen, a.w., biz. 828-830. 

In het onderhavige arrest komt de vraag aan de orde, of deze (weliswaar 
kleine) mogelijkheid om jegens kinderen jonger dan 14 jaar een beroep te 
doen op overmacht, zich verdraagt met de verregaande beperking (volgens 
het arrest Ingrid Kolkman) van de mogelijkheid om jegens deze slachtoffers 
een beroep te doen op eigen schuld. Immers, in de woorden van Advocaat
Generaal Asser voor dit arrest: 
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,2.15 ( ... ) Wie kan eigenlijk zonder zich te bezondigen aan zichzelf dienende scholastiek nog 
goed uitleggen waarom in het ene geval de fout van een kind overmacht meebrengt en in het 
andere geval niet en zelfs een beroep op eigen schuld afgesneden is?" 

Ret handelt in deze zaak om een aanrijding tussen automobilist De Backer 
en de tienjarige fietser Mar beth van Uitregt. Mar beth is vanuit de uitrit van 
het woonhuis van haar vriendinnetje met haar fiets onverhoeds en zonder 
eerst naar rechts te kijken rechtsaf de straat opgereden, waarmee zij een 
ernstige verkeersfout begaat. Daarbij is zij aangereden door een van rechts 
komende auto, bestuurd door De Backer, die vanuit zijn auto niet kon 
waarnemen of zich kinderen op die uitrit bevonden, maar die wel de situatie 
ter plaatse zeer goed kende omdat hij al jaren in die straat woonde. 

Aangesproken tot schadevergoeding op grond van art. 31 W. V. W. verweert 
De Backer zich primair met een beroep op overmacht en secundair met een 
beroep op eigen schuld van Mar beth. In cassatie staat slechts de verwerping 
door het Hof 's-Hertogenbosch van het beroep op overmacht ter discussie. 

Een beroep op overmacht in de zin van art. 31 W. V. W. kan alleen worden 
gedaan, indien het ongeval uitsluitend te wijten is aan de fouten van een 
ander, die voor de bestuurder zo onwaarschijnlijk waren dat deze bij het 
bepalen van zijn rijgedrag met deze mogelijkheid naar redelijkheid geen 
rekening behoefde te houden. In het hierboven in nr. 84 onder a reeds 
aangehaalde arrest Frank van Holsteijn (H.R., 23 mei 1986, N.J., 1987, 
482; zie B.J. Engelen, a.w., blz. 828-830) heeft de Hoge Raad dit criterium 
voor wat betreft fouten van jeugdige kinderen nog aangescherpt: van 
overmacht is slechts sprake, indien de eigenaar van het motorrijtuig aanne
melijk maakt dat de bestuurder rekening heeft gehouden met mogelijke 
fouten door zijn rijgedrag daaraan voor zoveel de verkeersomstandigheden 
dat toelieten, aan te passen. 

Ret hof heeft na toepassing van dit criterium beslist dat De Backer zich niet 
op overmacht kon beroepen. Immers, De Backer heeft niet aannemelijk 
gemaakt dat hij bij zijn rijgedrag rekening heeft gehouden met de mogelijk
heid dat vanuit de hem bekende uitrit van een huis waarin, naar hem bekend 
was, een gezin met kinderen van 10 en 7 jaar woonde, onverhoeds een kind 
met een fiets de straat zou oprijden en dat hij zijn rijgedrag aan die 
mogelijkheid, voorzoveel de verkeersomstandigheden dat toelieten, heeft 
aangepast. 

In het cassatiemiddel wordt dit uitgangspunt bestreden met de stelling dat 
De Backer met deze mogelijkheid geen rekening hoefde te houden nu hij 
het kind v66r de aanrijding niet heeft kunnen waarnemen. 

De Hoge Raad overweegt echter, dat zijn rechtspraak ten aanzien van dit 
soort aanrijdingen tussen een motorrijtuig en een niet door dat motorrijtuig 
vervoerd kind een ontwikkeling vertoont die gericht is op betere bescher
ming van het kind. Nu in het arrest Ingrid Kolkman (zie nr. 84 onder b 
hiervoor) is overwogen dat tegenover de vordering van het kind, afgezien 
van gevallen van opzet of daaraan grenzende roekeloosheid, geen beroep 
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kan worden gedaan op de gedragingen van het kind in het kader van eigen 
schuid, moet hetzeifde geiden voor de overmachtsvraag. Dit betekent, aidus 
de Hoge Raad, 

,3.4 ( ... ) dat bij deze aanrijdingen gedragingen van het kind, zowei in het kader van de 
overmachtsvraag itls in dat van de vraag of vermindering van de schadevergoeding op haar 
plaats is, slechts in aanmerking mogen worden genomen wanneer, mede gezien de leeftijd van 
het kind, niet anders kan worden geoordeeld dan dat zij opzet of aan opzet grenzende 
roekeloosheid ter zake van de aanrijding opleveren. 

Het betekent voorts, dat het voor de aansprakelijkheid op grand van art. 3llid I niet ter zake 
doet of de bestuurder van het motorrijtuig het kind a! dan niet voor de aanrijding heeft 
waargenomen (zoals nog wei van belang is geacht in HR 23 mei 1986, NJ 1987, 482), 
respectievelijk of de bestuurder met de mogelijke aanwezigheid van kinderen rekening had 
moeten houden ( ... ). Een en ander is immers slechts van belang in de - thans verlaten
opvatting dat bij deze aanrijdingen voor het slagen van een op fouten van het kind gebaseerd 
beroep op overmacht voldoende is dat aannemelijk is geworden dat aan de bestuurder van zijn 
wijze van rijden geen verwijt kan worden gemaakt." 

Hiermee is, behoudens gevallen van opzet of daaraan grenzende roekeioos
heid, art. 31 W.V.W. tot een risico-aansprakelijkheid geworden ten aanzien 
van kinderen onder de 14 jaar. In deze situatie is de automobilist vrijwei 
steeds aansprakelijk. De gedragingen van het slachtoffer kunnen immers 
voor hem siechts overmacht opieveren, ais er sprake is van opzet of aan 
opzet grenzende roekeioosheid van het siachtoffer. De afwezigheid van deze 
omstandigheid (opzet enz. bij het kind) bepaalt niet siechts de vestiging (et 
is dan immers sprake van een risico-aansprakelijkheid), maar, zoais we in 
nr. 84 onder b hiervoor reeds hebben gezien, ook de volledige omvang van 
de aansprakelijkheid: zij strekt zich uit tot het gehele schadebedrag, omdat 
de billijkheid eist dat de vergoedingsplicht van de automobilist geheei in 
stand blijft (art. 6:101 BW (nieuw)). 
Wat is rechtens in de situatie waarin het kind wei opzet of roekeioosheid 
valt te verwijten? Men denke aan spelletjes van kinderen om expres op het 
laatste moment over te steken. In die gevallen zal het gedrag van het kind 
wei in aanmerking mogen worden genomen voor de overmachts- en eigen 
schuid-vraag. Mijns inziens mag dit echter niet automatisch Ieiden tothet 
aannemen van overmacht: de bescherming ten opzichte van het arrest Ingrid 
Koikman zou er dan op achteruit gaan. Het aannemen van overmacht 
behoort wei tot de mogelijkheden, maar eerder zai mijns inziens het gedrag 
van het kind pas een roi spelen bij het afwegen van de eigen schuid. Wellicht 
moet men in die gevallen oordeien dat daarbij geen billijkheidscorrectie 
wordt gehanteerd zodat de schade zuiver causaal wordt verdeeid. 

86. EIGEN SCHULD VAN DE VOLWASSEN FIETSER OF VOETGANGER 

H.R., 28 februari 1992, R.v.d.W., 1992, 72 (I.Z.A./Vrerink) 
De koppeling die de Hoge Raad in het arrest Ingrid Koikman (zie hierboven, 
nr. 84 onder b) maakt tussen toerekening (en het toepassen van de billijk
heidscorrectie) op grond van art. 6:101 BW (nieuw) en die op grond van 
art. 6:162 BW (nieuw) in verband met art. 6:164 BW (nieuw) doet de vraag 
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rijzen, of en op welke manier bij slachtoffers ouder dan 14 jaar de billijk
heidscorrectie toepassing kan vinden. Zeer onlangs werd deze vraag door 
de Hoge Raad in het onderhavige arrest beantwoord. 
Op 24 december 1984 komt automobiliste Vrerink met een snelheid van 
ongeveer 40 km per uur in botsing met de 67-jarige voetgangster Van 
Duiven, die op een voetgangersoversteekplaats de weg oversteekt. De ver
keerslichten voor Vrerink knipperen op dat moment. Van Duiven wordt 
door de aanrijding zwaar gewond. 
Haar ziektekostenverzekeraar, l.Z.A., vordert voor de Rechtbank Almelo 
vergoeding van de door hem ten behoeve van Van Duiven gemaakte ziekte
en revalidatiekosten. De rechtbank is van oordeel dat aan de kant van Van 
Duiven sprake is van eigen schuld en dat de bijdrage van Vrerink zich ten 
opzichte daarvan verhoudt als 1:4. De vordering van I.Z.A. wordt derhalve 
slechts toegewezen voor 20 procent. Van deze uitspraak gaat I.Z.A. in hager 
beroep bij het Hof Arnhem. Het vonnis van de rechtbank wordt door het 
hof bekrachtigd. 
Het derde cassatiemiddel bouwt voort op het arrest Ingrid Kolkman en 
betoogt dat ook jegens bejaarde verkeersdeelnemers het beroep op eigen 
schuld moet worden teruggedrongen, door op grand van de billijkheidscor
rectie de schade geheel of in overwegende mate ten laste te Iaten van de 
automobilist. Immers, zo wordt gesteld, ook deze groep is bijzonder kwets
baar vanwege hun toenemende onzekerheid en besluiteloosheid en heeft van 
het gemotoriseerde verkeer extra gevaar te duchten. 
Aan extra bescherming van juist deze groep is echter moeilijk een juridische 
basis te geven. De argumenten die gelden voor de vergaande aansprakelijk
heid van de automobilist jegens kirrderen beneden de 14 jaar zijn niet zonder 
meer van toepassing op ,bejaarden". Zo kan van hen in het algemeen niet 
worden gezegd dat zij ,impulsief en onberekenbaar" zijn, of dat zij ,niet 
voldoende in staat zijn zich naar de hun bekende verkeersregels te gedra
gen" (vergelijk rechtsoverweging 5.3 uit het arrest Ingrid Kolkman, hierbo
ven nr. 84 onder b). Hun verder gevorderde leeftijd zal ook de conclusie 
niet kunnen wettigen, dat de gevolgen van blijvend lichamelijk of geestelijk 
letsel voor hun ingrijpender zijn dan voor de ,gewone" verkeersdeelnemer 
(althans niet wat betreft de factor tijd). Ook een wettelijk aanknopingspunt, 
zoals art. 6:164 BW (nieuw) biedt voor kinderen, ontbreekt voor verkeers
deelnemers boven de 14 jaar. 
De Hoge Raad aanvaardt de in het middel ontvouwen gedachtengang dan 
ook niet voorzover daarmee bedoeld wordt speciaal ,bejaarde" verkeers
deelnemers van een billijkheidscorrectie te Iaten profiteren (rechtsoverwe
ging 3.6). Helemaal vruchteloos is het middel echter niet voorgesteld, zoals 
blijkt uit de volgende _rechtsoverweging: 

,3.7 Het voorgaande neemt evenwel niet weg dat de rechtsontwikkeling die in evenbedoelde 
arresten tot uitdrukking komt, ook van belang is voor de afwikkeling van de schade die als 
gevolg van een aanrijding met een motorrijtuig door een volwassen fietser of voetganger wordt 
gel eden. De aanvaarding van de hiervoor vermelde regels ten aanzien van kinder en berust onder 
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meer op de strekking van art. 31 W.V.W. fietsers en voetgangers zo vee! mogelijk te 
beschermen tegen de gevaren van het gemotoriseerde verkeer. Die strekking is eveneens van 
belang als het gaat om de schade van een volwassen fietser of voetganger, waarbij opmerking 
verdient dat ook deze verkeersdeelnemers kwetsbaar zijn, dat ook hun schade ingrijpend kan 
zijn en dat ook daarvoor een verplichting van het gemotoriseerde verkeer tot verzekering 
bestaat. 

Ben en ander leidt tot het volgende. Wanneer de eigenaar van het motorrijtuig in beginsel 
krachtens art. 31 W.V.W. aansprakelijk is, omdat hij niet overmacht aannemelijk heeft 
gemaakt, doch er wei een fout van de fietser of voetganger is, zonder dat evenwel sprake is 
van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid, eist de billijkheid bij de verdeling van deze 
schade over de betrokkenen dat tenminste 50 percent van de schade ten laste van het 
motorrijtuig wordt gebracht wegens de verwezenlijking van het daaraan verbonden gevaar. 
Dit brengt mede dat deze eigenaar in ieder geval aansprakelijk is voor de helft van de schade 
van de fietser of voetganger. Ten aanzien van de andere helft is in beginsel beslissend in 
hoeverre de- foutieve- gedragingen van de eigenaar en de fietser ofvoetganger tot de schade 
hebben bijgedragen." 

Is het slachtoffer ouder dan 14 jaar, dan is de automobilist niet steeds 
aansprakelijk. Hij kan zich nog met succes op overmacht beroepen, als 
aannemelijk is geworden, dat de fouten van het slachtoffer voor hem zo 
onwaarschijnlijk waren, dat hij met de mogelijkheid daarvan bij het bepa
len van zijn verkeersgedrag redelijkerwijze geen rekening behoefde te hou
den. De afwezigheid van deze omstandigheid (overmacht) bepaalt niet 
aileen de vestiging (het verkeersgedrag is de automobilist dan toerekenbaar, 
komt voor zijn rekening op grond van de verkeersopvattingen of wegens 
schuld), maar gelijk de minimale omvang van de aansprakelijkheid: zij 
strekt zich uit tot tenminste de helft van het schadebedrag, omdat de 
billijkheid een andere verdeling eist dan die, welke naar rato van wederzijdse 
causaliteit is vastgesteld. Bij deze andere verdeling is echter de wederzijdse 
causaliteit toch weer van belang, en wei voor de bepaling van het gedeelte 
dat boven het minimum van 50 procent ten laste van de automobilist komt. 
Men kan dit laatste wellicht ook zo bezien, dat het schadebedrag wordt 
verdeeld in tweeen. Voor wat betreft de ene helft van het schadebedrag blijft 
de vergoedingsplicht op grond van de billijkheid geheel in stand, terwijl 
voor de andere helft de hoofdregel van art. 6:101 herleeft: verdeling van 
de vergoedingsplicht in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe 
te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. 

Kennelijk acht de Hoge Raad het wenselijk de ruimte voor nuancering wat 
verder aan banden te leggen. Dat komt de rechtszekerheid zeker ten goede. 
Of dit ook van de rechtsgelijkheid kan worden gezegd, valt nog te bezien. 
Per saldo is nu immers de mogelijkheid om ongelijke gevallen verschillend 
te behandelen gehalveerd. 

Verdeling van de tweede helft naar rato van wederzijdse causaliteit vindt, 
aldus de Hoge Raad, ,in beginsel" plaats. Een billijkheidscorrectie is 
hierop dan ook mijns inziens niet uitgesloten. Dat zou kunnen betekenen 
dat ook binnen de groep van ,volwassen" fietsers en voetgangers nuance
ring mogelijk blijft. Van geval tot geval kan worden bekeken of een 
bijzondere kwetsbaarheid (ten opzichte van de normale kwetsbaarheid van 
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fietsers en voetgangers in bet verkeer), aanleiding geeft ook voor wat betreft 
de andere helft van de schade een verdelingsmaatstafte hanteren die afwijkt 
van de wederzijdse causaliteit. Zo zou een nuancering mogelijk zijn voor 
bijvoorbeeld de groep ,volwassenen" tussen de 14 en 18 jaar. Of bijvoor
beeld voor de groep die extra kwetsbaar is wegens vergevorderde leeftijd, 
invaliditeit of geestelijke stoornis. 

Ook de vorm (mate) van toerekenbaarheid aan de automobilist zou een rol 
kunnen spelen (art. 6:162 lid 3). Is ,slechts" sprake van toerekening 
krachtens wet of verkeersopvattingen (overmacht is niet aannemelijk ge
worden), dan zou voor verdeling van de tweede helft van de schade 
inderdaad de hoofdregel van toepassing kunnen zijn: wederzijdse causali
teit. Is echter sprake van toerekening krachtens schuld (verwijtbaar ver
keersgedrag van de automobilist), dan behoort een billijkheidscorrectie ten 
gunste van bet slachtoffer (op grond van de ernst van de gemaakte fout) 
ook voor de tweede helft der schade wellicht tot de mogelijkheden. 

Wat is rechtens, indien er wei sprake is van opzet of aan opzet grenzende 
roekeloosheid van de fietser /voetganger? Bedacht moet ten eerste worden, 
dat men aan verdeling van de vergoedingsplicht slechts toekomt, indien geen 
sprake is van overmacht voor de automobilist. Opzet enz. van bet een 
volwassen gelaedeerde zal echter in meer gevallen overmacht opleveren voor 
de automobilist dan wanneer bet slachtoffer een kind is. Op dergelijk gedrag 
van volwassen verkeersdeelnemers zal de automobilist immers minder snel 
bedacht behoeven te zijn. Indien van overmacht geen sprake is, is de meest 
waarschijnlijke lezing mijns inziens, dat de ,aansprakelijkheidsfranchise" 
van 50 procent niet wordt toegepast. Dit sluit ook bet best aan bij de regels 
uit art. 6:101 BW (nieuw) en Ingrid Kolkman (zie nr. 84 onder b hierboven). 
In dat geval zal de schade in beginsel naar rato van wederzijdse causaliteit 
worden verdeeld. Met de opzet enz. van bet slachtoffer kan dan eventueel 
rekening worden gehouden via de billijkheidscorrectie: bet slachtoffer zal 
dan wellicht zelfs een meer dan causaal gedeelte van de schade voor zijn 
rekening moeten nemen. 

Naar aanleiding van H.R., 8 december 1989, N.J., 1990, 778 (Vrieling/Ru
rode) kon al worden aangenomen dat een billijkheidscorrectie voor kinde
ren onder de 14 ook moest worden toegepast indien de aansprakelijkheid 
van de laedens niet op art. 31 W. V. W. was gebaseerd, maar op bet algemene 
art. 1401 BW (oud). In de onderhavige uitspraak overweegt de Hoge Raad 
(rechtsoverweging 3. 7, laatste zin) ten aanzien van de aansprakelijkheids
grondslag, dat de nieuwe regel 

,(ook) geldt ( ... ), wanneer de aansprakelijkheid van de eigenaar niet op art. 31 W.V.W. wordt 
gegrond, doch slechts op de algemene regels betreffende onrechtmatige daad." 

Het lijkt mij, dat hiermee niet gezegd wordt dat de nieuwe regel kan worden 
toegepast in aile gevallen, waarin door overtreding van een verkeers- of 
veiligheidsnorm ingrijpende schade wordt toegebracht aan een kwetsbare 
derde. Voor een dergelijke uitbreiding van de aansprakelijkheidsgrond is 
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de groep van , begunstigden", in tegenstelling tot de jurisprudentie met 
betrekking tot kinderen jonger dan veertien jaar, te groat en niet homogeen 
genoeg. Wei wordt met deze overweging duidelijk, dat niet aan toepassing 
van de regel kan worden ontkomen door de aansprakelijkheid van de 
eigenaar te bezien vanuit art. 6:162 BW (nieuw) in plaats van art. 31 
w.v.w. 
Van belang is tenslotte nog de positie van de verzekeraar van het slachtoffer, 
welke door de Hoge Raad al eerder zijdelings aan de orde is gesteld. In de 
arresten Ingrid Kolkman en Marbeth van Uitregt merkt hij in een overwe
ging ten overvloede op, dat het oordeel omtrent toepassing van de billijk
heidscorrectie wellicht niet hetzelfde zou zijn, indien niet het slachtoffer, 
maar zijn particuliere of sociale verzekeraar verhaal zoekt op de eigenaar 
van het motorrijtuig. Bij de uitslag van het billijkheidsoordeel in het kader 
van art. 6:101 BW (nieuw) zijn dan de belangen van het slachtoffer, wiens 
schade immers al vergoed werd, niet meer daadwerkelijk betrokken, aldus 
de Hoge Raad: 

,3.8 ( ... )De vordering in de onderhavige zaak is ingesteld door l.Z.A. ter zake van hetgeen 
deze aan Van Duiven uit hoofde van verzekering heeft vergoed. Dat brengt mee dat het 
hiervoor in 3. 7 overwogene in dit geval toepassing mist. De daar omschreven afweging berust 
immers op de billijkheid in de verhouding van de tegen aansprakelijkheid verzekerde of 
verzekeringsplichtige deelnemer aan het gemotoriseerde verkeer ten opzichte van de fietser of 
voetganger die slachtoffer van dat verkeer werd en die anders de schade grotendeels persoonlijk 
zou moeten dragen. Dat billijkheidsargument verliest evenwel zijn gewicht in geval de schade 
van het slachtoffer ten laste van een verzekeraar is gekomen, omdat het risico aan de zijde 
van het slachtoffer, zij het tegen betaling van premie, reeds door middel van een verzekering 
was gespreid. Dit strookt ook met de gedachte die aan art. 6:197 ten grondslag ligt en die erop 
neerkomt dat uitbreidingen van aansprakelijkheidsgronden met het oog op de belangen van 
de slachtoffers niet zonder meer ook voor de regresrechten van hun verzekeraars behoren te 
gelden." 

Als argument voor deze beslissing wordt de parallel met artikel 6:197 BW 
(nieuw), de tijdelijke regeling verhaalsrechten, genoemd. Deze regeling 
blokkeert het verhaalsrecht in enkele gevallen, waarin het nieuwe recht 
nieuwe of verdergaande aansprakelijkheidsgronden biedt dan het oude. De 
gedachte daarbij is tweeledig: 1. de discussie over de wenselijkheid van de 
verhaalsrechten in het algemeen mag niet worden bei:nvloed door invoering 
van het nieuwe BW; 2. de nieuwe aansprakelijkheden hebben de bescher
ming van het slachtoffer tot doel; daar hoeft de verzekeraar niet van te 
profiteren (Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wet
hoek, Boek 6, Invoering 3, 5 en 6, blz. 1404). 
Zie voor bezwaren tegen deze verschillende aanpak van slachtoffer en zijn 
verzekeraar: C.C. van Dam, Kwartaalbericht Nieuw B.W., 1990/4, blz. 
129, 130; Jac. Hijma in zijn annotatie bij Ingrid Kolkman, blz. 70, 71 en 
J.P. Jordaans, Advocatenblad, 1992, blz. 280-281. 

87. REFLEXWERKING VAN ART. 31 W.V.W. 

H.R., 6 februari 1987, N.J., 1988, 57 (Saskia Mulder), met noot C.J.H. 
Brunner; Ars Aequi, 36 (1987) 10, blz. 638, met noot S.C.J.J. Kortmann 
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In de hiervoor beschreven arresten ging bet steeds om de vraag, in hoeverre 
de automobilist op grond van art. 31 W.V.W. aansprakelijk is voor de 
schade die is toegebracht aan de fietser of voetganger. Dikwijls echter zal 
ook de automobilist door de aanrijding schade oplopen. Indien daarbij de 
ongemotoriseerde verkeersdeelnemer een fout heeft begaan, kan de auto
mobilist in begin~el zijn schade verhalen op grond van art. 6:162 BW 
(nieuw)/1401 BW (oud). Komt bij deze spiegelbeeldige actie nog betekenis 
toe aan de bescherming die art. 31 W. V. W. aan de fietser /voetganger biedt? 
Automobilist De Rooy komt in aanrijding met de dertienjarige fietser 
Saskia Mulder. Bij deze aanrijding loopt de auto van De Rooy schade op, 
die wordt vergoed door de verzekeringsmaatschappij van De Rooy, Gaflic. 
Deze, gesubrogeerd in de rechten van De Rooy, vordert van Mulder, als 
wettelijk vertegenwoordiger van zijn dochter Saskia, betaling van het aan 
De Rooy uitgekeerde bedrag. De verzekeraar van Mulder is bereid de helft 
van de schade te betalen. 
De kantonrechter te 's-Gravenhage leidt hieruit af - en in cassatie moet 
daarvan ook worden uitgegaan - dat Mulder hiermee de toedracht van de 
aanrijding en de schuld van zijn dochter hieraan voor 500Jo heeft erkend. 
Gaflic vordert nu voor de kantonrechter betaling van het restantbedrag. 
Mulder verweert zich met een beroep op art. 31 W. V. W. Deze bepaling 
brengt volgens hem met zich mee, dat de automobilist die de schade die hij 
als gevolg van een aanrijding met een wielrijder heeft geleden door middel 
van een vordering uit art. 1401 BW (6:162 (nieuw), JPJ) volledig wil 
verhalen op deze wielrijder, aannemelijk moet maken dat deze aanrijding 
uitsluitend te wijten was aan overmacht, bestaande in schuld van de 
wielrijder. De Kantonrechter verwerpt dit verweer met de redenering, dat 
het in casu niet om een 31 W.V.W.-geval handelt, maar om het ,normale" 
geval waarop niet art. 31 W.V.W., maar art. 1401 BW (oud) van toepassing 
is. 
De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad stelt tegen het vonnis van de 
kantonrechter cassatie in het belang der wet in. Hiertoe verlaat raadsheer 
Bloembergen (tijdelijk) zijn zetel in de Hoge Raad om als waarnemend 
Advocaat-Generaal het cassatiemiddel te formuleren. Het vonnis wordt 
door de Hoge Raad vernietigd. De Hoge Raad overweegt hiertoe: 

,3.3 Art. 31 lid 1 schept- kort samengevat- een aansprakelijkheid die ruimer is dan die 
van het gemene recht, voor schade door botsing, aan- of overrijding met een motorrijtuig 
waarmede op een weg wordt gereden, toegebracht aan niet door dat motorrijtuig vervoerde 
personen of goederen. Deze aansprakelijkheid heeft tot strekking aan deze personen, onder
scheidenlijk de personen aan wie deze goederen toebehoren, een bijzondere bescherming te 
geven tegen de gevolgen van het zich verwezenlijken van de gevaren die het rijden met een 
motorrijtuig op een weg meebrengt. Met deze strekking strookt niet dat niet met het motorrij
tuig vervoerde personen onverkort naar de regels van het gemene recht zouden kunnen worden 
aangesproken voor schade die aan het motorrijtuig zelf door een botsing, aan- of overrijding 
als hoven bedoeld is toegebracht, met als gevolg dat zij in dit geval bescherming tegen de 
gevolgen van het zich verwezenlijken van dezelfde gevaren als boven weergegeven zouden 
ontberen. Dit brengt mee dat in een geval als het onderhavige art. 31 lid 1 -in verbinding 
met art. 31 lid 6- in voege als hierna aan te geven, van overeenkomstige toepassing is. 
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3.4 Vooreerst heeft de fietser, wiens schuld aan de aanrijding vaststaat, de schade ( ... ) volledig 
te vergoeden als aannemelijk is dat de aanrijding aan de zijde van de eigenaar is te wijten aan 
,overmacht" in de zin van art. 3Ilid I, onder welke term is begrepen schuld van iemand voor 
wie de eigenaar niet aansprakelijk is. ( ... ). 
3.5 Indien ,overmacht" ( ... ) niet aannemelijk is, brengt overeenkomstige toepassing van de 
!eden 1 en 6 van art. 3I, deze !eden bezien in onderling verband, mee dat de aan het motorrijtuig 
toegebrachte schade - hoewel de fietser schuld heeft aan de aanrijding - in beginsel voor 
een gedeelte voor rekening blijft van de eigenaar. Het antwoord op de vraag voor wi:lk gedeelte, 
hangt in het bijzonder af van de mate waarin de fout van de fietser enerzijds en de in het Iicht 
van art. 31 aan het motorrijtuig toe te rekenen omstandigheden anderzijds tot de schade hebben 
bijgedragen. ( ... )" 

In navolging van een grote schare gezaghebbende auteurs (zie punt 4.1 van 
de conclusie van Advocaat-Generaal Bloembergen) neemt de Hoge Raad 
aan dat art. 31 W.V.W. zogenaamde ,reflexwerking" toekomt: het is van 
overeenkomstige toepassing in de spiegelbeeldige situatie waarin de voet
ganger of fietser wordt aangesproken tot vergoeding van de schade aan de 
auto. 
In het licht van de hierboven besproken jurisprudentie (die grotendeels mi 
het onderhavige arrest is gewezen) komt aan deze reflexwerking mijns 
inziens steeds grotere invloed toe. Immers, door de verruiming van het 
toepassingsgebied van art. 31 W. V. W. op het gebied van het overmachtsbe
grip en de eigen schuld-problematiek, zal mutatis mutandis de strekking van 
deze jurisprudentie meebrengen, dat de automobilist in steeds minder 
gevallen zijn eigen schade zal kunnen verhalen op de ongemotoriseerde 
verkeersdeelnemer. 

88. ALGEMEEN 

HOOFDSTUK VI 

BIJZONDERE CONTRACTEN 

Afdeling I (A.G. Castermans en H.B. Krans) 

KOOP EN VERKOOP 

De koopovereenkomst heeft in het nieuwe BW een plaats gevonden in titel 
1 van Boek 7. De regeling is op tal van punten een verbetering ten opzichte 
van de oude. Zo behoren de vermaledijde bepalingen over verborgen 
gebreken tot het verleden; zie hierover in dit rechtspraakoverzicht Jac. 
Hijma, nr. 43. Nieuw en vergaand is de bescherming van de consument
koper tegenover de professionele verkoper. De regeling van de consumen
tenkoop, die is beperkt tot de koop van roerende zaken, zal op overeenkom
sten die v66r 1 januari 1992 zijn gesloten eerst in 1993 van toepassing zijn. 
Vandaar dat zij in dit rechtspraakoverzicht buiten beschouwing zal blijven. 
De arresten die hieronder worden besproken zullen hun gelding onder het 
nieuwe recht behouden, voorzover niet anders is aangegeven. 
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89. RISICO-OVERGANG BIJ SOORTKOOP 

H.R., 11 mei 1990, N.J., 1991, 534 

Op welk moment gaat het risico terzake van de koopprijs over op de koper 
van een soortzaak? Deze vraag stond centraal in de procedure die uitmond
de in bovenstaand arrest. 

De Grenswisselkantoren N.V. (G.W.K.) te Amsterdam heeft aan de 
A.M.R.O. Bank chartale Duitse mar ken verkocht en deze mar ken ingevolge 
haar overeenkomst met de A.M.R.O. Bank per post verzonden naar een 
door de A.M.R.O. Bank aangegeven adres, de Deutsche Bank A.G. in 
Frankfurt am Main. Voor de verzending(en) heeft G. W .K. de bankbiljetten 
geteld zonder dat de A.M.R.O. Bank bij deze telling aanwezig is geweest. 
Van de getelde en verzonden biljetten zijn geen nummers genoteerd. Tijdens 
de transporten is DM 1.150.000,- verloren gegaan. Vaststaat dat G.W.K. 
en de A.M.R.O. Bank geen van art. 1496 e.v. BW (oud) afwijkende 
risicoregeling waren overeengekomen en dat Nederlands recht van toepas
sing is. G.W.K. had het risico van transport per aangetekende post onder 
andere verzekerd bij The Westminster Fire Office (W.F.O.) te Londen. Als 
W.F.O. door G.W.K. wordt aangesproken tot vergoeding van de schade 
voor het gedeelte dat overeenkomt met het aandeel van W.F.O. in de 
dekking, betwist W.F.O. voornamelijk dat G.W.K. schade heeft geleden. 
Toen G.W.K. de marken telde, verpakte en verzond aan de Deutsche Bank 
zijn de marken volgens W.F.O. geindividualiseerd. Krachtens art. 1497 zou 
het risico van de verkochte marken op dat moment op de A.M.R.O. Bank 
zijn overgegaan. 

Als alle leveringsformaliteiten ter uitvoering van een geldige koopovereen
komst zijn verricht, is de koper eigenaar geworden en draagt hij het risico 
terzake van het beschadigen of tenietgaan van de zaak. Als de zaak nog niet 
is geleverd, maar al wei verkocht en ge!ndividualiseerd, rijst de vraag wie 
het risico terzake van de koopprijs moet dragen indien er door overmacht 
een beschadiging, tenietgang of diefstal plaatsvindt. Deze vraag werd be
heerst door art. 1496 en art. 1497 BW (oud). 

Volgens art. 1496 BW (oud) was een verkochte specieszaak voor rekening 
van de koper vanaf het ogenblik van de koop, hoewel de levering nog niet 
had plaatsgehad. In geval van genuskoop versprong het risico van de 
verkoper naar de koper indien weging, telling of meting had plaatsgevon
den, met andere woorden wanneer de zaak was ge!ndividualiseerd (art. 1497 
BW (oud)). De onderhavige procedure betrof de vraag of deze individualise
ring door beide partijen gezamenlijk diende te geschieden, dan wei door de 
verkoper alleen kon worden verricht. Eenzijdige of tweezijdige individuali
satie? 

In cassatie is dit het voornaamste punt dat W.F.O. in zijn middelen naar 
voren brengt. W.F.O. stelt dat het een genuskoop betreft en derhalve het 
risico overgaat bij de afgifte van de goederen door de verkoper aan de 
onafhankelijke vervoerder, ook indien de verkoper de goederen eenzijdig 
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heeft gei'ndividualiseerd. In de literatuur is deze vraag verschillende malen 
aan de orde geweest. De meeste auteurs nemen aan dat eenzijdige individua
lisatie niet mogelijk is. De risicoregeling in de artt. 1496 en 1497 BW (oud) 
moet volgens de Hoge Raad aldus worden uitgelegd: 

,Uit het verband van art. 1497 met art. 1496 volgt dat art. 1497 het risico wil doen overgaan 
op de koper bij een individualisering waardoor het verkochte wordt ,tot een zeker en bepaald 
voorwerp", dat wil zeggen dat de verkoper slechts aan zijn leveringsverplichting kan voldoen 
door levering van die bepaalde zaak en de koper ook geen andere zaak dan deze kan vorderen. 
Dit brengt mee dat - behoudens bijzondere omstandigheden die hier niet aan de orde zijn 
-de individualisering de medewerking van de wederpartij behoeft." 

Het risico kan pas op de koper overgaan indien er sprake is van een 
specieskoop. Als er een genuskoop is gesloten, vindt risico-overgang eerst 
plaats wanneer er een zodanige afscheiding heeft plaatsgevonden dat de 
soortkoop is overgegaan tot een specieskoop. Dit is eerst het geval indien 
naar de bedoeling van partijen vaststaat dat de verkoper slechts aan zijn 
leveringsverplichting kan voldoen door levering van die bepaalde zaak 
(H.R., 3 april 1970, N.J., 1970, 252, met noot G.J. Scholten). Hierdoor 
verandert derhalve de inhoud van de koopovereenkomst. De Hoge Raad 
bepaalt dat in ieder geval de goedkeuring van de koper nodig is voor de door 
art. 1497 BW (oud) vereiste individualisatie. 
De beslissing van de Hoge Raad lijkt een juiste. In enige oude arresten heeft 
de Hoge Raad namelijk reeds beslist dat de bedoelde individualiseriilg de 
medewerking of goedkeuring van de koper vereist: H.R., 2 februari 1872, 
W. 3433 en H.R., 17 juni 1887, W. 5456. Bovendien zou een andere 
beslissing bewijsproblemen veroorzaken. Indien de verkoper bevoegd zou 
zijn tot eenzijdige individualisatie, zou hij zelf het tijdstip van de risico
overgang kunnen bepalen, terwijl de koper hierop slechts een beperkte 
praktische controle heeft. 

De discussie over de vraag of individualisering eenzijdig dan wei tweezijdig 
dient te geschieden, betreft echter niet de kern van de vraag. Zoals gezegd 
verandert door de omzetting in een speciesverbintenis het karakter van de 
koopovereenkomst. De koop betreft nu niet Ianger een partij Duitse mar
ken, maar strekt zich nog slechts uit tot de gei'ndividualiseerde partij 
marken. Het is deze omzetting die cruciaal is voor de risico-overgang. 
Wellicht dat, net als bij de rechtsgrond voor eigendomsoverdracht (art. 3:84 
BW (nieuw)) gesproken kan worden over een rechtsgrond voor risico-over
gang: een ,titel" voor risico-overgang. Slechts beide partijen gezamenlijk 
kunnen deze ,titel" creeren. Aan de beslissing van de Hoge Raad ligt dus 
waarschijnlijk niet aileen een bewijstechnisch argument ten grondslag, maar 
sluit tevens aan bij het beginsel dat het ontstaan van een geldige titel beide 
partijen vereist. 

De uitspraak sluit bovendien aan bij de risicoregeling in het nieuw BW. In 
art. 7:10 BW (nieuw) wordt namelijk bepaald dat het risico in beginsel 
overgaat op de koper ten tijde van de aflevering aan de koper, zelfs al is 
de eigendom nog niet overgegaan. Als de koper echter niet meewerkt aan 
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de aflevering, gaat op dat moment het risico over. Als de koper niet 
meewerkt aan de aflevering schendt hij geen hoofdverplichting, maar kan 
hij wei degelijk in een lastig parket geraken. Niet-meewerken door de koper 
aan aflevering lijkt vrij theoretisch, maar kan in de praktijk nog al eens 
voorkomen. Als de koper namelijk van mening is dat de zaak die de 
verkoper willeveren, niet de afgesproken kwaliteit (art. 7:17 BW (nieuw)) 
bezit, zal hij afname weigeren. Als hij vervolgens nog een stap verder gaat 
en de overeenkomst (buitengerechtelijk) ontbindt, meent hij geen verplich
tingen uit deze overeenkomst meer te hebben. Problemen komen dan pas 
wanneer de verkoper de vermeende te lage kwaliteit met succes voor de 
rechter betwist. De ontbindingsverklaring blijkt dan geen effect te hebben 
gehad, de overeenkomst is nog geldig. De koper die dacht niets meer te 
hoeven doen blijkt nu niet te hebben meegewerkt aan de aflevering. Hij kan 
hierdoor op grond van art. 6:58 BW (nieuw) in crediteursverzuim geraken. 

De Hoge Raad houdt een slag om de arm: ,behoudens bijzondere omstan
digheden". Kennelijk zijn er situaties denkbaar waarin de eenzijdige indivi
dualisering geoorloofd is. Waarop wordt gedoeld? Het antwoord schuilt in 
de eerste plaats juist in de situatie van het schuldeisersverzuim. Als namelijk 
de verkoper door een aan de koper toe te rekenen oorzaak nog niet heeft 
gepresteerd, mag de verkoper eenzijdig individualiseren. Art. 6:65 BW 
(nieuw) eist nog slechts een verwittiging van de koper, en geen medewerking. 
Het lijkt echter niet uitgesloten dat deze verwittigingseis niet te strikt zal 
worden gehanteerd. 

Een tweede uitzondering schuilt in de partij-autonomie. Partijen zijn im
mers binnen bepaalde grenzen vrij om contracten naar goeddunken in te 
richten. Niet valt in te zien waarom partijen niet vooraf overeen kunnen 
komen dat een eenzijdige individualisering door de verkoper door de koper 
zal worden geaccepteerd. De goedkeuring van de koper wordt dan vooraf 
verleend. de koper kan op die manier voorkomen dat hij door niet mee te 
werken aan de aflevering in schuldeisersverzuim geraakt. 

90. DE PROFESSIONELE VERKOPER 

H.R., 4 december 1987, N.J., 1988, 370; Lely/Slobbe 

Wat in de onderhandelingsfase voorvalt, kan van groot belang zijn voor de 
rechtsverhouding tussen partijen. Zo kan het geven van onjuiste inlichtin
gen of het verzwijgen van feiten van belang zijn voor de beoordeling van 
een beroep op dwaling (zie in dit rechtspraakoverzicht Jac. Hijma, nr. 43). 
Dat geldt evenzeer voor de uitleg van de koopovereenkomst, zo blijkt uit 
de volgende uitspraak. 

Lely Industries en Slobbe sluiten een overeenkomst betreffende de verkoop 
en plaatsing van een prefab-bungalow. Over het aanbrengen van een 
fundering op staalplaten sluit koper Slobbe een overeenkomst met een 
derde, Vander Kruk. Na oplevering is de bungalow ernstig gaan verzakken. 
Het blijkt dat ten onrechte is afgezien van heipalen als fundering. De vraag 
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rijst of Lely gehouden is de schade die Siobbe door de verzakking lijdt, te 
vergoeden. Voor bet antwoord op deze vraag is van beiang te weten wat 
de inhoud is van de rechtsverhouding tussen Leiy en Siobbe. 

Vaststaat dat Leiy bij soortgelijke overeenkomsten altijd de beslissing nam 
om al dan niet te heien en dat hij dit ook in bet onderhavige geval deed. 
Hieruit wordt afgeieid dat Lely op grond van de overeenkomst met Siobbe 
verplicht was te adviseren over het al dan niet heien. Het advies niet te heien 
was onjuist, daarom is Lely voor de schade aansprakelijk. Hieraan doet niet 
af dat Siobbe zeif een overeenkomst met Vander Kruk heeft afgesioten over 
de fundering op staalpiaten, aldus het hof. Hieraan voegt de Hoge Raad 
toe: 

,zeker niet als in aanmerking wordt genomen dat het hier ging om( ... ) een verhouding tussen 
een professionele verkoper een niet beroeps- of bedrijfsmatige koper." 

Men zou hieruit kunnen afleiden dat de onderlinge verhouding van partijen 
- profession eel tegenover consument - een adviesplicht voor de professio
neel kan meebrengen. Deze regei moet men niet te beperkt opvatten. De 
professionaliteit is op zichzeif immers niet doorsiaggevend, maar de deskun
digheid ter zake van bet desbetreffende probieem. Ben schilders- en zand
straaibedrijf werkt weliswaar met ,staaigrit", maar beschikt niet over 
dezelfde deskundigheid op het gebied van staalgrit ais de professioneie 
verkoper van dat materiaaL Zie H.R., 8 maart 1991, N.J., 1991, 396 
(Staalgrit De Kieijn/Van der Ende). Het zou derhalve kunnen zijn dat ook 
tegenover een professioneie koper een adviesplicht bestaat. 

91. KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN; OPPERVLAKTE 

H.R., 22 april 1988, N.J., 1988, 754; Van Popering/Daems 
H.R., 23 december 1988, N.J., 1991, 166; Vis/Bruch, met noot W.M. 
Kleijn 

De opperviakte van bet verkochte perceel kan een bron van moeilijkheden 
zijn. Artikel 7:17 lid 5 BW (nieuw) bepaalt dat de vermelding van de 
oppervlakte in de koopovereenkomst vermoed wordt siechts als aanduiding 
te zijn bedoeid, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Uit 
bet gedrag van partijen in de onderhandelingsfase kan blijken dat de 
vermelde opperviakte wei een wezenlijk element van de overeenkomst is. 
Hierbij kan men denken aan bet geval dat de koper, naar de verkoper 
bekend is, bet perceei nodig heeft voor bet piaatsen van een gebouw van 
bepaalde afmetingen; zie M.v.A. II, Pariementaire Geschiedenis van bet 
nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Deventer 1991, biz. 126. 

De jurisprudentie van de afgelopen jaren biedt twee voorbeelden van de 
probiemen die partijen op dit punt kunnen verwachten. In bet eerste geval 
is er sprake van een overeenkomst waarin partijen de opperviakte niet 
uitdrukkelijk hebben vermeid; in bet tweede geval is dat wei gebeurd. 

In de eerste casus koopt Van Popering van Daems een perceei aan bet 
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Bremswegje te Oud-Gestel. Aan de straatzijde zou het minimaal 35 meter 
breed zijn. Dat blijkt later slechts 27 meter te zijn, zodat de bouwplannen 
voor een bungalow, die in zijn opdracht zijn gemaakt, niet konden worden 
verwezenlijkt. Van Papering vordert vergoeding van de schade op grond 
van wanprestatie: verkoper Daems had hem een perceel van 35 meter breed 
moeten leveren, zoals ook in de transportakte staat vermeld. De oppervlakte 
van het perceel is volgens Van Papering derhalve een wezenlijk element van 
de overeenkomst, wat een afwijking van art. 7:17 lid 5 BW (nieuw) zou 
impliceren. 

Het geschil draait om de inhoud van de overeenkomst. Welke oostgrens 
hadden partijen op het oog? Het hof laat koper Van Papering toe tot het 
bewijs dat Daems een bepaalde boom als oostgrens had aangewezen, 
waardoor de breedte kennelijk 35 meter zou zijn. Daarin slaagt hij niet, 
hetgeen niet mag verbazen als men de conclusie van Advocaat-Generaal 
Biegman-Hartogh leest: de koper zou op een zaterdagmiddag met zijn 
vrouw zijn gaan kijken na aanwijzingen gekregen te hebben van de verkoper 
die niet meekon, omdat hij naar de kermis wou; de avond van dezelfde 
zaterdag is de koop gesloten. De conclusie van het hof luidt dan ook dat 
de wanprestatie van Daems niet is komen vast te staan. 

Van Papering neemt hiermee geen genoegen. Hij voert in cassatie aan dat 
het hof te weinig gewicht heeft toegekend aan de vermelding van de breedte 
in de transportakte. Ten onrechte aldus de Hoge Raad. De transportakte 
is van belang voor de vraag of partijen de eigendom door levering willen 
doen overgaan. Maar daarover verschillen Van Papering en Daems niet van 
mening. Het geschil betreft de koopovereenkomst, aldus de Hoge Raad: 

,Hier gaat het immers slechts om de vraag wat tussen Daems en Van Popering is overeengeko
men bij de koopovereenkomst waarvan Van Popering heeft gesteld dat zij door Daems niet 
behoor!ijk is nagekomen. Voor de uitleg van een zodanige overeenkomst komt het aan op aile 
omstandigheden die van belang zijn voor de zin die partijen over en weer aan hun verklaringen 
en gedragingen mochten toekennen, onderscheidenlijk voor hetgeen zij te dien aanzien 
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten." 

Dit uitleg-criterium behoort tot de vaste rechtspraak; zie vooral H.R., 13 
maart 1981, N.J., 1981, 635 met noot C.J.H.B., opgenomen in het recht
spraakoverzicht van T.P.R., 1983, biz. 1290 (M.S. Bijleveld). VanPopering 
kon kennelijk geen omstandigheden noemen die zijn verwachtingen recht
vaardigden. 

Zou het anders zijn geweest als de breedte van het perceel in de koopover
eenkomst was vermeld? Artikel 7:17 lid 5 BW (nieuw) - dat weliswaar 
aileen over oppervlakte rept, en niet over breedte - doet vermoeden van 
niet. Zou men niet analoog mogen redeneren dat de vermelding van de 
breedte slechts vermoed wordt een aanduiding te zijn? Uit het volgende 
arrest lijkt wat anders voort te vloeien. 

Vis verkoopt mevrouw Bruch een huis met ondergrond en erf aan het 
Sarphatipark te Amsterdam. In de schriftelijke koopovereenkomst staan de 
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kadastrale gegevens en de oppervlakte (114 vierkante meter) van het perceel 
vermeld. Problemen ontstaan rond een gedeelte van het ,erf". Vaststaat 
dat dat gedeelte van het erf valt onder de in de koopovereenkomst gemelde 
oppervlakte. Volgens Vis behoort dit evenwel tot het perceel waarvan Vis 
nog steeds eigenaar is en dat haaks staat op het verkochte. Het betreft een 
pand aan de 1 e Jan van der Heijdenstraat. Het betwiste plaatsje is overdekt, 
door derden-huurders in gebruik als beddenmagazijn en door een muur 
afgesloten van het pand aan het Sarphatipark. Visueel hoorde het betwiste 
erf bij het pand aan de 1e Jan van der Heijdenstraat. Met art. 7:17 lid 5 
BW (nieuw) - op dit geval nog niet van toepassing - in het hoofd, Iijkt 
er voor Vis' standpunt heel wat te zeggen. Het pakt evenwel anders uit. 
Het hof hecht aan de vermelding van de oppervlakte in de transportakte 
en Ieidt daaruit af dat het de bedoeling van partijen is geweest het perceel 
met die oppervlakte te verkopen. Deze beslissing Iijkt in het licht van het 
arrest Van Popering/Daems niet geheel correct. Daarin kreeg de koper 
immers tegengeworpen dat niet de transportakte maar de koopovereen
komst in het geding was. In Vis/Bruch kwam de vermelding van de 
oppervlakte evenwel ook voor in de koopovereenkomst, zo blijkt onder 
meer uit de conclusie van Advocaat-Generaal Ten Kate. Overigens merkt 
het hof nog op dat aan zijn uitgangspunt niet afdoet dat Bruch het perceel 
slechts ten dele heeft bezichtigd. Hieruit valt op zichzelf niet af te Ieiden 
dat Bruch het erf niet in de koop besloten achtte. 
Vis voert in cassatie aan dat Bruch niet mocht vertrouwen dat zij het gehele 
perceel zoals omschreven in eigendom verwierf, aangezien zij naar de 
omvang geen onderzoek zou hebben ingesteld. Het middel faalt, aldus de 
Hoge Raad: 

,Indien wordt uitgegaan van de vaststelling dat het gehele voormelde kadastrale perceel ten 
verkoop is aangeboden en nog slechts aan de orde is of tegenbewijs mag worden geleverd in 
dier voege dat de koper niettemin had moeten begrijpen dat het aanbod aldus was bedoeld 
dat een bepaald gedeelte van dit perceel niet in de verkoop begrepen was, zal de verkoper om 
tot dit bewijs te kunnen worden toegelaten op zijn minst concrete omstandigheden moeten 
hebben gesteld, die, zo zij komen vast te staan meebrengen dat dit geval zich hier inderdaad 
voordoet." 

Het hof mocht naar het oordeel van de Hoge Raad de door Vis aangevoerde 
omstandigheden onvoldoende achten. De Hoge Raad vervolgt met een 
overweging die door annotator Kleijn terecht als een uitleg van de uitleg
doctrine - zoals weergegeven in Van Popering/Daems - wordt aange
merkt: 

,Daarbij verdient opmerking dat het in een situatie als de onderhavige in de eerste plaats op 
de weg van de verkoper ligt om aan een eventuele gegadigde duidelijkheid te verschaffen 
omtrent hetgeen zijn aanbod omvat en dat voorts het betoog van Vis c.s. dat te dezer zake 
moet worden uitgegaan van een ,zelfstandige onderzoeksplicht" van Bruch als koopster, geen 
steun vindt in het recht." 

Waarom mocht Bruch menen dat zij ook het erf achter de blinde muur had 
gekocht? De enige positieve reden die het hof aandraagt is de vermelding 
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van de oppervlakte in de transportakte, waaruit het afleidt dat de koop 
betrekking had op het gehele perceel, zoals omschreven in de kadasters. De 
Hoge Raad voegt daaraan iets toe: de positie van Vis als verkoper. Hij had 
duidelijker kunnen en moeten zijn in zijn aanbod. Er is ons inziens nag een 
feit van belang. Vis was niet alleen verkoper, maar oak eigenaar van het 
andere pand. Hij kon over het plaatsje beschikken en had het in zijn macht 
het perceel aan het Sarphatipark gedeeld of ongedeeld te verkopen en te 
leveren. Wellicht zou de beslissing anders hebben geluid indien het plaatsje, 
de kadastrale grenzen ten spijt, door verjaring eigendom van de bewoners 
van het pand aan de 1e Jan van der Heijdenstraat was geworden. 

Zou de beslissing onder het regime van art. 7:17 lid 5 BW (nieuw) anders 
zijn uitgevallen? Het antwoord luidt in beginsel ontkennend. Het hof heeft 
de overeenkomst immers uitgelegd en vastgesteld wat de bedoeling van 
partijen was. Aangezien art. 7:17lid 5 van regelend recht is, moet het voor 
andersluidende bedoelingen van partijen wijken. 

Tach kan men voorstellen dat het hof onder nieuw BW een ander uitgangs
punt zou hebben gekozen: dat de vermelding van de oppervlakte (met de 
verwijzing naar het kadastrale perceelnummer) vermoed wordt slechts een 
aanduiding te zijn, waaraan de zaak niet behoeft te beantwoorden. Niet 
alleen biedt de tekst van artikel 7: 17 lid 5 steun voor dit andere uitgangs
punt, de parlementaire geschiedenis voegt daaraan het volgende toe. De 
eerste versie van artikel 7: 17 lid 5 bepaalde dat de vermelding van de 
oppervlakte een vermoeden opleverde, indien daarnaast het verkochte met 
andere gegevens is omschreven, bijvoorbeeld door de aanduiding van de 
grenzen zoals een spoorweg of een beek. Waar evenwel een zeker oppervlak 
dat deel uitmaakt van een bepaald terrein, zonder nadere omschrijving is 
verkocht, zou de oppervlakte onder het oorspronkelijk antwerp als wezen
lijk bestanddeel van de overeenkomst zijn aangemerkt (T.M., Parlementai
re Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Deventer, 
1991, blz. 119). In de huidige redactie van het artikel is de referte aan andere 
gegevens weggelaten. Aldus heeft de wetgever tot uitdrukking willen bren
gen dat een andere omschrijving niet snel tot de conclusie mag leiden dat 
partijen de oppervlakte als wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst 
hebben bedoeld. Zou de enkele vermelding van de oppervlakte dan niet 
evenmin snel tot de conclusie mogen leiden dat afwijking daarvan wanpres
tatie oplevert? 

A.A. van Velten heeft in zijn Koop van onroerende zaken (Monografieen 
Nieuw BW, nr. 65c, blz. 79) bij de behandeling van artikel 7:17 lid 5 BW 
(nieuw) de conclusie getrokken dat een goede contractuele regeling onont
beerlijk blijft. De hier besproken arresten bewijzen zijn gelijk. Dat geldt 
vanzelfsprekend voor het geval Van Popering/Daems, waarin partijen bij 
de koop nauwelijks aandacht besteedden aan de oppervlakte. Het geldt oak 
voor Vis/Bruch. De enkele vermelding van de oppervlakte kan oak onder 
het nieuw BW op verschillende wijzen worden uitgelegd. 
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92. EENVORMIGE WET INZAKE DE INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE 

LICHAMELIJKE ZAKEN (L.U.V.I.) UITLEG TERMEN KORTE TERMIJN EN BUI

TENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN 

H.R., 15 december 1989, N.J., 1990, 309 
H.R., 27 juni 1989, N.J., 1990, 730 

Evenals in Belgie waren internationale koopovereenkomsten in Nederland 
tot 1992 onderworpen aan de eenvormige koopwetten L.U.V.I. en L.U.F. 
Vanaf 1992 gelden beide verdragen zowel voor Belgie als Nederland niet 
meer, maar is het Weens Koopverdrag (U.N. Convention on the Internatio
nal Sale of Goods, C.I.S.G.) in werking getreden. In de periode 1987 tot 
1992 zijn er door de Hoge Raad geen ingrijpende arresten afgegeven over 
de eenvormige koopwetten. Slechts twee beslissingen van de Hoge Raad 
over de uitleg van een tweetal begrippen in de eenvormige koopwet inzake 
de internationale koop van roerende lichamelijke zaken zijn vermeldens
waard. 

H.R., 2 juni 1989, N.J., 1990, 730 betreft het begrip korte termijn van de 
artikelen 43 en 11 L.U.V.I. In 1980 heeft Klinge Chemicals Ltd te Glasgow 
(Schotland) (verder te noemen Klinge) van Stork-L.P.I. (B.V.) (verder te 
noemen Stork) een Cooling Disc Crystallizer for Potassium Chloride (een 
kristallisator) gekocht om grotere kristallen te produceren dan zij tot nu toe 
kon vervaardigen. Stork heeft zich tevens verbonden tot installatie van de 
kristallisator. In april1981 is het ingewikkelde apparaatingeschakeld iri het 
produktieproces van Klinge. AI spoedig na de ingebruikneming blijkt het 
apparaat ernstige mechanische defecten te vertonen. Herhaalde malen heeft 
Klinge hierover klachten geuit, waarna Stork verschillende herstelwerk
zaamheden heeft uitgevoerd. De klachten blijken echter niet te verdwijnen, 
de kristallisator voldoet nog steeds niet. Na enige correspondentie over en 
weer ontvangt Klinge op 10 februari een telex van Stork, waar Klinge uit 
afleidt dat Stork niet verder bereid is om de klachten van Klinge te 
verhelpen. Op 27 april1982laat de raadsman van Klinge aan Stork weten 
dat Klinge op grond van art. 43 L.U.V.I. de overeenkomst als ontbonden 
beschouwt, omdat de kristallisator niet de gegarandeerde kwaliteit bezit, en 
Stork bovendien weigert het apparaat in de gegarandeerde staat te brengen. 
In mei 1982 dagvaardt Klinge Stork voor de rechtbank. Klinge vordert een 
verklaring voor recht dat de overeenkomst is ontbonden en veroordeling 
van Stork tot restitutie van de koopprijs en vergoeding van de ten gevolge 
van de wanprestatie geleden en nog te lijden schade. 

De rechtbank wijst in december 1982 deze vorderingen toe. Stork gaat 
vervolgens tevergeefs in hoger beroep, het hof bekrachtigt namelijk het 
vonnis van de rechtbank. Stork gaat in cassatie en voert een paar argumen
ten aan, waarvan de voornaamste zich verzet tegen het oordeel van het hof 
dat de termijn verlopen tussen 10 februari 1982 (waarop de bewuste telex 
binnenkwam) en 27 april1982 (waarop Klinge een beroep deed op ontbin
ding) kan gelden als een korte termijn in de zin van art. 43 en art. 11 
L.U.V.I. 
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Op verschillende wijzen wordt in de L. U. V.I. een bepaalde mate van spoed 
omschreven. Ben aantal artikelen spreekt over ,een redelijke termijn" 
(bijvoorbeeld art. 26 en art. 30), terwijl andere bepalingen als criterium de 
,korte termijn" kennen. Het gebruik van deze laatste term geeft de betrok
kene het minste respijt. Art. 11 L. U. V.I. geeft aan hoe kort kort bedoeld 
is: ,binnen een in de gegeven omstandigheden zo kort mogelijke termijn, 
te rekenen van het tijdstip waarop de handeling redelijkerwijs kan worden· 
verricht." Uiteraard dient het begrip redelijkerwijze in objectieve zin te 
worden verstaan. 

In wiens belang is de korte termijn opgenomen? Ben koper die geconfron
teerd wordt met een wezenlijke tekortkoming kan ex art. 43 L.U.V.I. 
ontbinden, mits hij op korte termijn na een protest omtrent de afwijking 
(art. 39 L.U.V.I.) van dit recht gebruik maakt. De verkoper zal dus gebaat 
zijn bij een zo kort mogelijke termijn, waar de koper deze vaak wat Ianger 
zal willen zien. 

Het cassatiemiddel stelt dat de korte termijn van art. 43 en art. 11 geen 
ruimte biedt voor beraad en overweging: de periode tussen 10 februari en 
27 april - meer dan 9 weken - is in redelijkheid niet meer een korte 
termijn. Nadat de Hoge Raad geconstateerd heeft dat het hof 10 februari 
terecht als aanvangsdatum heeft genomen, wijdt hij zich aan het begrip 
korte termijn van art. 43 jo. art. 11 L.U.V.I. De Hoge Raad wijst, zoals 
overigens mocht worden verwacht, de stelling van het middel met een 
dubbele motivering af. Ten eerste bieden volgens de Hoge Raad de bewoor
dingen van art. 11 L.U.V.I. geen steun voor die opvatting. De stelling kan 
voorts niet als juist worden aanvaard nu: 

,de bepleitte uitlegging in het hier aan de orde zijnde geval van art. 43 L.U.V.l. tot een 
onevenredig sterke bescherming van de verkoper zou leiden, terwijl niet is aangevoerd en ook 
niet blijkt dat zulk een bescherming in de bedoeling van de ontwerpers heeft gelegen.'' 

Korte termijn in de L.U.V.I. betekent dus inderdaad de kortst mogelijke 
termijn, waarbij een periode voor enig beraad en overweging in acht mag 
worden genomen. 

Hoe verhoudt deze korte termijn van art. 43 en art. 11 L. U. V.I. betreffende 
internationale koopovereenkomsten zich dan met het Nederlandse nationa
le kooprecht? Art. 1547 BW (oud) bepaalde dat een rechtsvordering op 
grond van de zogenaamde verborgen gebreken regeling verviel binnen korte 
tijd nadat de koper het gebrek ontdekte of had moeten ontdekken. Het feit 
dat deze periode zo kort was, was een van de oorzaken dat de verborgen 
gebreken-regeling contra-produktief werkte: in plaats van de beoogde be
scherming van de koper was het telkenmale de verkoper die van de regeling 
profiteerde. De Hoge Raad heeft het toepassingsbereik van de regeling dan 
ook sterk beperkt. In het nieuwe kooprecht is deze regeling vervallen, en 
zijn zoals gezegd de mogelijkheden voor de consumentkoper vergroot. Op 
een punt is echter nog wei gedegen aandacht van een gedupeerde koper 
nodig: de klachtplicht. Art. 7:23 BW (nieuw) geeft de koper de verplichting 
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om binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten 
ontdekken te klagen. Hoe bekwaam bekwaam is geeft het artikel niet, maar 
de toelichting verwijst naar de omstandigheden van het geval, zoals de aard 
van het gekochte, deskundigheid van partijen en de onderlinge verhouding 
van hun juridische kennis. 

Het nieuwe BW hanteert ook verschillende begrippen om een bepaalde 
tijdspanne aan te duiden, waarbij bijvoorbeeld enerzijds de term terstond 
het minste respijt geeft en anderzijds de begrippen redelijke termijn en tijdig 
meer ruimte Jaten voor beraad en overleg Jaten. De uitleg die Hoge Raad 
geeft van de termijn van art. 11 L.U.V.I. spoort dus met het nationale 
kooprecht. 

De L.U.V.I. bevat in afdeling IV een aantal nadere regels inzake schadever
goeding. Indien de overeenkomst ontbonden wordt, geschiedt de bepaling 
van de schadevergoeding op andere wijze dan bij instandhouding van de 
overeenkomst. Art. 82 L.U.V.I. ziet op schadevergoeding wegens een 
tekortkoming, indien de overeenkomst niet ontbonden wordt. Het door de 
wederpartij van de tekortschietende partij geleden verlies, daaronder begre
pen de door haar gederfde winst dient alsdan te worden vergoed. Over de 
term verlies in art. 82 L.U.V.I. handelt het arrest van de Hoge Raad van 
15 december 1989. 

Uhrenfabrik Heinz Schwarz GmbH te Pforzheim (B.R.D.) vordert op 
grond van art. 82 L.U.V.I. D.M. 31.287,67 van Arbeid Uurwerken B.V. 
te Amsterdam. Daar Arbeid niet tot betaling overgaat, moet Schwarz zich 
van rechtskundige bijstand voorzien. Deze kosten zijn gesteld op D.M. 
2483,67. Nadat de rechtbank en het hof de hele vordering hebben toegewe
zen, gaat in cassatie de strijd voornamelijk om de buitengerechtelijke 
incassokosten. Het cassatiemiddel betoogt dat dergelijke kosten niet vallen 
onder het verlies waarvoor op grond van art. 82 L.U.V.I. schadevergoeding 
verschuldigd is. Geheel in overeenstemming met de Iiteratuur en jurispru
dentie omtrent art. 82 L.U.V.I. bepaalt de Hoge Raad dat onder het verlies 
dat voor vergoeding in aanmerking komt ook redelijke kosten ter voldoe
ning buiten rechte moeten worden begrepen. Dit is volgens de Hoge Raad 
slechts anders voorzover, indien tussen partijen een rechtsgeding volgt, deze 
kosten betrekking hebben op verrichtingen waarvoor de veroordeling in de 
proceskosten een vergoeding pleegt in te sluiten. Een begrijpelijke en 
redelijke uitzondering. Zolang het zonder inschakeling van de rechter 
mogelijk is om een schadevergoedingsvordering te incasseren, dienen deze 
kosten, mits redelijk, voor vergoeding in aanmerking te komen. Het zou 
immers onaanvaardbaar zijn indien een crediteur bijstand moet inroepen 
om datgene te verkrijgen waar hij op grond van de overeenkomst recht op 
heeft, en dan per saldo minder ontvangt dan zonder de wanprestatie het 
geval zou zijn geweest. Van lagere rechters is een aantal uitspraken bekend 
waarbij de buitengerechtelijke incassokosten ook onder de werking van art. 
82 zijn gebracht, bijvoorbeeld Rb. Haarlem, 18 maart 1986, N.J., 1987,580 
en Rb. Den Bosch, 7 september 1984, N.J., 1987, 739. Indien partijen 
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omtrent de vergoeding van dergelijke kosten niets zijn overeengekomen 
zouden problemen kunnen rijzen bij de berekening van de kosten, bijvoor
beeld ten aanzien van het (hoge) salaris van een gemachtigde. Brunner heeft 
erop gewezen dat de artt. 82 tot en met 87 L. U. V.I. aan de rechter een grate 
mate van vrijheid Iaten bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoe
ding (C.J.H. Brunner, noot onder H.R., 8 juli 1987, N.J., 1988, 391). 
Uiteraard zullen de concrete omstandigheden van het geval daarbij een 
grate rol spelen. 
Indien nationaal Nederlands recht van toepassing zou zijn geweest, zou dit 
niet anders zijn. Ten eerste geldt volgens art. 6:96 BW (nieuw) oak hier als 
uitgangspunt dat de rechter de schade begroot die het meest met de aard 
ervan in overeenstemming is. Bovendien komen blijkens H.R., 3 apri11987, 
N.J., 1988, 275, met noot Brunner dergelijke kosten in geval van wanpresta
tie namelijk oak voor vergoeding in aanmerking (zie Asser-Hartkamp 4, I, 
De Verbintenis in het algemeen, 1988, nr. 414 sub ben sub c). Onder het 
nieuwe BW geldt afdeling 6.1.10 ten aanzien van alle wettelijke verplichtin
gen tot schadevergoeding. Art. 6:96 lid 2 sub c BW (nieuw) leert dat 
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor vergoe
ding in aanmerking komen. Blijkens de toelichting vallen hier niet alleen 
de kosten van een ingebre,kestelling onder, maar oak de buitengerechtelijke 
incassokosten. De overeenkomst tussen art. 6:96 BW (nieuw) en de onder
havige uitleg van de Hoge Raad van art. 82 L. U. V.I. gaat nag verder, want 
het slot van het artikel bepaalt dat vergoeding niet hoeft plaats te vinden 
indien het proceskosten betreft waarop art. 57 lid 6 W etboek van Burgerlij
ke Rechtsvordering van toepassing is. 
Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) kent in art. 74 een algemene bepaling 
omtrent de berekening van schadevergoeding wegens een tekortkorning. 
Twee normatieve criteria (,ought to have foreseen" en ,ought to have 
known") verhinderen weliswaar dat de schadeberekening algemeen gedefi
nieerd kan worden, maar ten aanzien van bepaalde uitgaven in verband met 
de tekortkoming staat de vergoedingsplicht wel vast. Zo zullen oak onder 
de werking van dit verdrag de buitengerechtelijke incassokosten, wederom 
mits redelijk, voor vergoeding in aanmerking komen (zie hierover nader 
F. J .A. van der Velden, Het W eense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmidde
len, diss. Utrecht, 1988, biz. 414). 

93. lNLEIDING 

Afdeling 2 (Y.A.M. Jacobs) 

HUUR 

Alvorens in te gaan op enige belangrijke beslissingen van de Hoge Raad op 
het terrein van het huurrecht, volgt hier een zeer summiere schets van de 
huidige huurwetgeving. 
Allereerst zijn er de algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Bij 
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de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek op 1 januari 1992 hebben 
de bestaande huurrechtbepalingen hun gelding behouden en zijn deze 
opgenomen in Boek 7A, titel 7, afdelingen 1, 2 en 3. Titel 7.4 (huurrecht) 
van het Ontwerp BW 1972 wordt voorlopig niet ingevoerd. De hier genoem
de algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn in beginsel op aile 
huurovereenkomsten van toepassing. In art. 1584 lid 1 BW wordt een 
definitie gegeven van wat een huurovereenkomst is. Daarnaast zijn er drie 
,huurrechtstelsels" te onderscheiden, die elk bepalingen bevatten voor een 
bepaalde, in de wet gedefinieerde, categorie woon- of bedrijfsruimte. Deze 
drie stelsels vormen geen consistent geheel, hetgeen het huurrecht, niet 
aileen voor de huurder, nodeloos ingewikkeld maakt. 

Het eerste huurrechtstelsel betreft regels met betrekking tot huur en verhuur 
van woonruimte, de artt. 1623a-o BW. Deze bepalingen, die de huurder een 
degelijke bescherming bieden tegenover de verhuurder, zijn ingevoerd op 
1 juli 1979. 

Het tweede stelsel bevat in de artt. 1624-1636b BW speciale bepalingen met 
betrekking tot huur en verhuur van bedrijfsruimte, zoals gedefinieerd in art. 
1624lid 2 BW. Deze regeling is op 1 mei 1979 in werking getreden en met 
de overgangsbepalingen ingaande 1 augustus 1981 in de huidige versie 
veranderd. 

Het laatste stelsel tenslotte bestaat uit bepalingen opgenomen in de Huurwet 
(1950) en betreft regels met betrekking tot de ,huurprijzen van onroerend 
goed en de bescherming van de huurders". De Huurwet heeft tegenwoordig 
nog maar weinig betekenis en geldt voornamelijk als vangnet voor bedrijfs
ruimte die niet onder de artt. 1624 e.v. BW valt. De bescherming die de 
Huurwet de huurder biedt is beperkt. Vandaar ook dat de huurder van 
bedrijfsruimte in eerste instantie zal proberen, indien er twijfel bestaat over 
de aard van het gehuurde, de overeenkomst onder de werking van het BW 
te brengen. 

Naast deze drie huurrechtstelsels kent de Nederlandse huurwetgeving ook: 
de Huurprijzenwet woonruimte, waarin de vrijheid van partijen om een 
bepaalde huurprijs af te spreken sterk aan banden wordt gelegd; de Wet op 
de huurcommissies waarin vooral hun taak (nl. het geven van adviezen en 
het doen van uitspraken met betrekking tot huurprijzen en andere bedingen 
die daarmee samenhangen), alsmede de samenstelling en de werkwijze 
geregeld worden (beide wetten zijn in werking getreden op 1 juli 1979). 

Vervolgens kennen we de Woonruimtewet 1947, welke wet regels geeft ten 
aanzien van een doelmatige verdeling van goedkopere woningen. Tenslotte 
is er nog de Leegstandwet (in de volksmond ook wel Anti-kraakwet ge
noemd), welke slechts gedeeltelijk is ingevoerd, namelijk: bepalingen om
trent tijdelijke huur en verhuur van leegstaande woningen en gebouwen (in 
werking sinds 1 januari 1986) en regels met betrekking tot het anoniem of 
naamloos dagvaarden van krakers (in werking sinds 1 januari 1987). Thans 
vindt de parlementaire behandeling plaats van de Ontwerp-Huisvestings-
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wet, waarin een aantal regelingen, die thans versnipperd te vinden zijn in 
de Woonruimtewet, de Leegstandwet en de Woningwet, samengebracht 
zijn. 

Tot zover in vogelvlucht de diverse verspreide huurrechtbepalingen. Voor 
een uitgebreide behandeling van het huurrecht wordt verwezen naar Asser
Abas/Rueb, 5, II, Bijzondere Overeenkomsten, 1990. 

94. HUURPRIJSWIJZIGING; HUURVERHOGINGSCLAUSULE; ART. 3 EN 19 
HUURPRIJZENWET WOONRUIMTE 

H.R., 10 juli 1989, N.J., 1989, 840 (Indexeringsarrest) met noot P.A. Stein 
H.R., 20 april 1990, N.J., 1990, 676 met noot P.A. Stein 

De Huurprijzenwet Woonruimte (H.P.W.) en het Besluit Huurprijzen 
Woonruimte (B.H.W.) met bijbehorende Bijlagen I tim VII geven regels 
met betrekking tot de ,prijs" van woonruimte. De regeling is van toepas
sing op alle woonruimte, met uitzondering van de huurovereenkomst die 
een gebruik betreft dat naar zijn aard van korte duur is (art. 1623a lid 1 
BW, art. 2 H.P.W.). De H.P.W. geeft niet alleen regels ten aanzien van 
de (kale) huurprijs, doch ook ten aanzien van de service-(ook wei genoemd 
bijkomende) kosten (artt. 12-14 H.P.W.). Tevens kan met behulp van art. 
6 H.P. W. de nietigheid worden ingeroepen van bedingen in de huurovereen
komst die de verhuurder een onredelijk voordeel opleveren. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om bedingen met betrekking tot sleutelgeld, te hoge verhuur
kosten of een onredelijk hoge waarborgsom. Procedures over het boven
staande dienen in principe in eerste instantie bij de Huurcommissie aanhan
gig gemaakt te worden. De Wet op de Huurcommissies geeft regels omtrent 
taak en samenstelling van de Huurcommissie. 

De systematiek van de H.P. W. ten aanzien van de huurprijs is de volgende: 
de tussen partijen afgesproken huurprijs is geldend, tenzij op grond van 
deze wet of de daaruit voortvloeiende regels de huurprijs bepaald wordt 
(art. 3 H.P.W.). In een aantal gevallen (genoemd in de artt. 7, 8, 9, 11 en 
lla H.P.W.) bepaalt de wet welke huurprijs geldend is. Voor aile andere 
woningen geldt dat de tussen partijen afgesproken huurprijs de geldende is. 
Hierop gelden echter aanzienlijke restricties. Zo kan de huurder op grond 
van art. 17 H.P.W. binnen drie maanden na aanvang van de huurovereen
komst de Huurcommissie verzoeken een uitspraak te doen over de redelijk
heid van de afgesproken huurprijs. De Huurcommissie stelt op grond van 
het kwaliteitsbeoordelingssysteem in de bij het B.H. W. behorende Bijlagen 
vast welke de maximaal redelijke huurprijs voor deze woning is (zie art. 15 
H.P.W.). Indien de afgesproken huurprijs uitstijgt boven de maximaal 
redelijke huurprijs, stelt de Huurcommissie de huurprijs vast op de maxi
maal redelijke huurprijs. Daarnaast kunnen verhuurder of huurder respec
tievelijk huurverhoging of huurverlaging aan de hand van het kwaliteitsbe
oordelingssysteem trachten te bewerkstelligen (artt. 15, 19-24 H.P. W.). Een 
voorstel tot huurverhoging of -verlaging dient op grond van art. 19 H.P. W. 
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een maand voor de voorgestelde wijziging aan de wederpartij te worden 
gedaan. Dit voorstel dient te voldoen aan de overige in art. 19 H.P.W. 
genoemde vereisten. Indien de wederpartij uitdrukkelijk dan wei stilzwij
gend niet instemt met het gedane voorstel, kan degene die het voorstel 
gedaan heeft zich tot de Huurcommissie wenden, die vervolgens een uit
spraak zal doen over het voorstel (artt. 20-26 H.P .W.). Partijen kunnen 
indien zij niet met deze uitspraak instemmen, binnen twee maanden de 
kantonrechter inschakelen (artt. 27, 28 H.P.W.). Art. 37 H.P.W. geeft aan 
dat deze wet in zijn geheel dwingend recht bevat. 

Hieruit zou moeten volgen dat een huurprijswijziging alleen plaats kan 
vindenop dewijze zoals aangegeveninde artt. 19 e.v. H.P.W. Toch besliste 
de Hoge Raad in het hier te bespreken arrest (H.R., 10 juli 1989, N.J., 1989, 
840 (Indexeringsarrest) met noot P .A. Stein) dat jaarlijkse huurverhogingen 
ook op een andere wijze geldend kunnen worden, namelijk met een in het 
huurcontract opgenomen huurprijsindexeringsclausule. 

De casus is als volgt: Spanjaard heeft met de B.V. Maatschappij voor 
Huizen Bezit en Beheer (hierna te noemen ,de B.V. ") een huurovereen
komst gesloten, waarin art. 5 lid 1 als volgt luidt: 

Huurprijsindexering 

1. In het geval het bepalen van de huurprijs bij het aangaan van deze huurovereenkomst 
volledig aan-parii)en wordt overgelaten, zal deze huurprijs (bile huurprijs) jaarlijks, voor het 
eerst per 1 april 1981 worden aangepast aan de wijzigingen van de jaarprijsindexcijfers van 
de gezinsconsumptie, reeks voor de totale bevolking 1975 = 100, zoals deze cijfers bekend 
worden gemaakt door het CBS te 's-Gravenhage. De aanpassing geschiedt door de aanvangs
huur (kale huurprijs) te vermenigvuldigen met een brenk, waarvan de teller wordt gevormd 
door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar van aanpassing en de 
noemer door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin deze 
huurovereenkomst is gesloten. De dan geldende huurprijs zal nooit lager zijn dan de aanvangs
huur. 

De B.V. stelt zich op het standpunt dat de huurprijs op grond van deze 
clausule jaarlijks automatisch wordt verhoogd. Spanjaard is het daarmee 
niet eens en beroept zich op de dwingendrechtelijke werking van art. 19 
H.P.W. 
De kantonrechter geeft Spanjaard gelijk, overwegend dat de bedoeling van 
de wetgever bij het dwingend maken van de H.P.W. is geweest de bescher
ming van de huurder tegen iedere vorm van huurprijsverhoging. Een 
automatische huurprijswijziging past daar niet in. De rechtbank oordeelt 
andersen overweegt dat partijen op grond van art. 3 H.P.W. de huurprijs 
in beginsel vrij overeen kunnen komen, tenzij de wet anders bepaalt. De 
H.P .W. verbiedt echter niet een overeengekomen huurprijsindexeringsclau
sule en uit de Memorie van Antwoord op art. 3 H.P.W. blijkt dat het ook 
niet de bedoeling is geweest om een dergelijk beding bij voorbaat uit te 
sluiten. De Hoge Raad onderschrijft, in navolging van Advocaat-Generaal 
Mok, het standpunt van de rechtbank: 

,Ingevolge art. 3 H.P. W. zijn partijen, voor zover bij of krachtens deze wet geen huurprijzen 
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zijn bepaald, vrij de huurprijs overeen te komen die hun goeddunkt. Met dit uitgangspunt 
strookt een vrijheid van partijen om ook een clausule, waarin de huurprijs door middel van 
een wijziging eenmaal per jaar aan een bepaalde index wordt gebonden, overeen te komen." 

Daarnaast noemt de Hoge Raad als extra argument v66r het geldig achten 
van de indexeringsclausule dat de H.P.W. niet, zoals in de artt. 5 en 6 
H.P.W., een bepaling heeft die een indexeringsclausule als nietig bestem
pelt, terwijl deze clausules oak v66r de invoering van de H.P. W. al gebruikt 
werden. Vervolgens weerlegt de Hoge Raad de aan het stelsel van de wet 
ontleende argumenten tegen het geldend achten van de indexeringsclausule: 

a. De huurder wordt in een ongunstiger positie gebracht, omdat hij nu zelf 
het initiatief tot een huurverlagingsverzoek dient te nemen, via art. 23 
H.P.W. De Hoge Raad: de positie van de huurder wordt niet onredelijk 
verzwaard, terwijl de verhuurder een eenvoudiger administratie kan voeren. 

b. De H.P. W. biedt de huurder niet de mogelijkheid om de indexeringsclau
sule door de Huurcommissie op haar redelijkheid te Iaten toetsen. De Hoge 
Raad: dit is niet onjuist, art. 17 H.P.W. biedt in dit geval geen mogelijk
heid, nu in deze procedure de overeengekomen huurprijs getoetst kan 
worden, maar de huurder vindt voldoende bescherming in art. 23 H.P.W. 
(de mogelijkheid om huurverlaging te verzoeken). 

Tenslotte overweegt de Hoge Raad dat de huurder niet in aile omstandighe
den aan een onredelijk bezwarende indexeringsclausule is gebonden: 

, ,De onredelijkheid in verband met de overige omstandigheden van het geval, kan ertoe lei den 
dat de verhuurder in strijd met de goede trouw handelt door zich op de clausule te beroepen." 

Nu ziet het hierboven geciteerde arrest slechts op een beperkte categorie 
huurverhogingsclausules, namelijk de indexeringsclausule waaruit een jaar
Iijkse huurverhoging volgt, gebaseerd op het jaarprijsindexcijfer voor de 
gezinsconsumptie. Dat de geformuleerde regels gelden voor aile huurverho
gingsclausules blijkt uit H.R., 20 april1990, N.J., 1990, 676 met noot P.A. 
Stein. Hier ging het om een huurverhogingsclausule waarbij de aanvangs
huurprijs van f 200,- per maand na een jaar verhoogd zou worden tot 
f 450,- per maand~ Een ,eenmalige" huurverhoging dus. De Hoge Raad 
overweegt, onder verwijzing naar zijn arrest van 10 juli 1989, N.J., 1989, 
840, dat oak een dergelijke afspraak op grand van art. 3 H.P.W. door 
partijen naar eigen goeddunken kan worden gemaakt. Dat echter de huur
der niet onder aile omstandigheden gebonden is aan een onredelijk bezwa
rende huurverhogingsclausule, omdat die onredelijkheid in verband met de 
overige omstandigheden van het geval ertoe kan leiden dat de goede trouw 
(de redelijkheid en billijkheid: art. 6:2, 6:248 BW (nieuw)) er aan in de weg 
kan staan dat de verhuurder zich daarop tegenover de huurder beroept. 
Deze zaak werd vervolgens terugverwezen naar het Gerechtshof te 's-Gra
venhage om de betrokken huurverhogingsclausule te toetsen op zijn onrede
lijkheid en de omstandigheden van het geval. 
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Conclusie. Met bovenstaande arresten is vast komen te staan dat iedere 
huurverhogingsclausule in een huurovereenkomst geldend is, ondanks het 
dwingendrechtelijk huurprijswijzigingsstelsel in de H.P .W. Aan de ver
huurder wordt alleen een beroep op een huurverhogingsclausule ontnomen, 
indien deze clausule als onredelijk bezwarend moet worden betiteld en een 
beroep daarop, in verband met de overige omstandigheden van het geval, 
in strijd met de goede trouw (nieuw BW: redelijkheid en billijkheid) wordt 
geacht. 

95. HUUR VAN BEDRIJFSRUIMTE; DEFINITIE ART. 1624 BW; VEREISTE VAN 
EEN VERKOOPPUNT TEN OPZICHTE VAN HET PUBLIEK 
H.R., 6 februari 1987, N.J., 1987, 979 

Zoals in de inleiding van deze afdeling al vermeld is, kent het Nederlands 
huurrecht twee stelsels van bepalingen waaronder huur van bedrijfsruimte 
kan vallen. Hier gaat het om het stelsel van de artt. 1624 e.v. BW. In het 
overzicht van de Nederlandse jurisprudentie dat in 1987 in het T .P.R. 
(Bijzondere Overeenkomsten, Afdeling 2 (huur), blz. 908 e.v.) is gepubli
ceerd, is aan de hand van jurisprudentie uiteengezet welke soorten bedrijfs
ruimte nu wei en niet onder art. 1624-bedrijfsruimte vallen en dat het voor 
de bescherming van de huurders en de processuele gang van zaken van 
belang is dat duidelijk is onder welk regime het gehuurde valt: art. 1624 e.v. 
BW of de Huurwet. 

In het hier te behandelen arrest is een nadere invulling gegeven aan de 
omschrijving van wat onder art. 1624-bedrijfsruimte moet worden verstaan. 
Deze omschrijving is te vinden in art. 1624 lid 2 BW: 

Onder bedrijfsruimte wordt verstaan gebouwd onroerend goed of een gedeelte daarvan, dat 
krachtens overeenkomst van huur en verhuur bestemd is voor de uitoefening van een kleinhan
delsbedrijf, van een restaurant- of cafebedrijf, van een afhaal- en besteldienst, of van een 
ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk 
lokaal voor rechtstreekse levering van goederen of voor dienstverlening aanwezig is, dan wei 
krachtens zulk een overeenkomst is bestemd voor de uitoefening van een hotelbedrijf. Tot de 
bedrijfsruimte wordt ook gerekend de bij het een en ander behorende grond en de onzelfstandi
ge woning. Als bedrijfsruimte wordt voorts aangemerkt onroerend goed, dat krachtens 
overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor uitoefening van een kampeerbedrijf. Bij 
algemene maatregel van bestuur kan het begrip kampeerbedrijf nader worden bepaald. 

Volgens art. 1624lid 2 BW is voor toepasselijkheid van de artt. 1624 e.v. 
BW vereist dat een voor het publiek toegankelijk lokaal voor de rechtstreek
se levering van goederen of voor dienstverlening aanwezig is. In het te 
bespreken arrest stand de vraag centraal of hiervan sprake was. 

In casu had Tanke (de huurder) een loads met bijbehorende grand gehuurd. 
De loads was krachtens de huurovereenkomst bestemd voor de uitoefening 
van een ambachtsbedrijf, namelijk een construCtiebedrijf!smederij, zoals 
dat door Tanke werd uitgeoefend. Nadat Jawiki (de verhuurder) de huur 
aan Tanke heeft opgezegd, dient Tanke een verzoekschrift op basis van de 
Huurwet bij de kantonrechter in, metals primair verzoek om hem (Tanke) 
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daarin niet ontvankelijk te verklaren op grond van bet feit dat de artt. 1624 
e.v. BW van toepassing zijn op deze bedrijfsruimte. Dit verzoek wordt 
echter noch door de kantonrechter, noch door de rechtbank gehonoreerd. 
Ten processe komt vast te staan dat Tanke een substantieel deel van zijn 
omzet behaalt door leveringen en diensten aan particulieren. De klanten 
komen naar de werkplaats, doen daar hun bestelling en kunnen er eventueel 
op wachten. Niettemin overweegt de rechtbank dat de artt. 1624 e.v. BW 
niet van toepassing zijn, nu vaststaat dat ,in bet gehuurde geen faciliteit 
aanwezig is om klanten te ontvangen". 
De Hoge Raad begrijpt de overweging van de rechtbank aldus dat ,geen 
als zodanig kenbare inrichting om klanten te ontvangen aanwezig was" en 
stelt vast dat de rechtbank hiermee een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt immers dat niet meer vereist is dan dat ,er 
een verkooppunt ten opzichte van bet publiek is" (M.v.A. II, 1969-1970, 
8875, nr. 6, blz. 2l.k., 2e alinea). Een bijzondere inrichting is daarvoor geen 
vereiste, aldus de Hoge Raad. 

Conclusie. De Hoge Raad heeft met dit arrest aangegeven dat de eis voor 
toepasselijkheid van de artt. 1624 e.v. BW, dat in de bedrijfsruimte een 
,voor bet publiek toegankelijk lokaal" aanwezig is, slechts een abstracte 
is: bet publiek moet de goederen en diensten in de bedrijfsruimte kunnen 
verkrijgen of bestellen. Enige concrete invulling van dit , voor bet publiek 
toegankelijk lokaal", bijvoorbeeld in de vorm van een toonbank of een 
wachtkamer, is niet vereist. 

96. HUUR VAN BEDRIJFSRUIMTE; ART. 1624-BEDRIJFSRUIMTE; BEROEP OP 
NIETIGHEID VAN BEDING DAT AFWIJKT VAN DWINGEND RECHT 
H.R., 20 april 1990, N.J., 1990, 701 met noot P.A. Stein 
Voor bedrijfsruimten waarop de artt. 1624 e.v. BW van toepassing zijn, 
gelden strikte regels ten aanzien van de duur van de huurovereenkomst. Zo 
bepaalt art. 1625 BW dat de huurovereenkomst voor vijf jaar geldt, of als 
een langere periode is overeengekomen, voor die tangere duur. Uit art. 1625 
BW volgt dat de huurovereenkomst na het verstrijken van de eerste vijf jaar 
van rechtswege met vijf jaar wordt verlengd. Gedurende de eerste tien jaar 
dat de huurovereenkomst loopt, kan opzegging van de overeenkomst alleen 
plaatsvinden tegen bet eind van de in de artt. 1625 en 1626 BW aangegeven 
termijn. De opzegtermijn bedraagt een jaar (artt. 1627, 1631 BW). Opzeg
ging kan alleen geschieden op een van de in art. 1628 BW (na de eerste vijf 
jaar of een bepaalde periode korter dan tien jaar), of in art. 1631a BW 
(overige gevallen) genoemde gronden. Art. 1629 lid 1 BW bepaalt dat de 
artt. 1625-1628a BW dwingend recht bevatten. Afwijkende bedingen zijn, 
volgens art. 1629 lid 2 BW, slechts van kracht indien zij v66raf door de 
kantonrechter zijn goedgekeurd. 
In bet hier te bespreken arrest stond de vraag centraal of art. 1929lid 1 BW 
in de weg staat aan ieder andersluidend beding. 
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De casus luidt alsvolgt: Hupkes verhuurt aan Koster Zonen B.V. (hierna 
te noemen Koster) een winkelpand met ingang van 1 januari 1971. In het 
huurcontract is bepaald dat de huurovereenkomst zal eindigen drie maan
den na de sterfdag van de langstlevende van het echtpaar Hupkes-Dufour. 
Na 17 jaar zegt Hupkes de huurovereenkomst op tegen 1 maart 1989. Koster 
stelt zich op het standpunt dat de huurovereenkomst niet opzegbaar is, nu 
het een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft, die aldus pas tegen het 
einde van die bepaalde tijd opgezegd kan worden. Hupkes daarentegen stelt 
dat het beding met betrekking tot het einde der huurovereenkomst een 
,afwijkend beding" in de zin van art. 1629 lid 2 BW is en daardoor 
krachteloos. Gevolg hiervan is, aldus Hupkes, dat het dwingendrechtelijk 
systeem van tweemaal vijf jaar van kracht is, waarna een overeenkomst 
voor onbepaalde tijd is ontstaan (art 1631c BW), die op termijn van een 
jaar kan worden opgezegd. De Hoge Raad overweegt, in navolging van de 
rechtbank en Advocaat-Generaal Van Soest, het volgende: 

,Ret middel gaat klaarblijkelijk ervan uit dat niet aileen de huurder maar ook de verhuurder 
de uit art. 16291id 2 volgende nietigheid van een beding dat afwijkt van de dwingende regeling 
van de artt. 1625-1628a, kan inroepen. Voorts betoogt het middel dat een beding als het 
onderhavige ingevolge art. 1629lid 2 ook nietig is voor zover het betrekking heeft op het tijdvak 
na afloop van de periode waarin de huurder door voormeldde regeling wordt beschermd tegen 
eenzijdige beeindiging van de huurder door de verhuurder. Dat uitgangspunt en dat betoog 
kunnen niet als juist worden aanvaard, omdat daarin wordt miskend dat, zoals blijktuit de 
wetsgeschiedenis weergegeven in de conclusie van het OM onder 2.10 en 2.11, het bepaalde 
in art. 1629 !eden 1 en 2 strekt ter bescherming van het belang van de huurder. Gelet op die 
strekking, is er geen grond om aan te nemen dat de verhuurder zich tegenover de huurder kan 
beroepen op nietigheid van een beding dat van de dwingende regeling afwijkt, noch om aan 
een zodanige nietigheid een werking toe te kennen die verder gaat dan nodig is om te 
bewerkstelligen dat de huurder de met betrekking tot de huurperiode door de artt. 1625-1628a 
geboden bescherming geniet. 

Voorzover het middel nog mocht strekken ten betoge dat ook art. 163lc BW een beding als 
het onderhavige krachteloos maakt na ommekomst van de periode van tien jaar welke door 
de artt. 1625-1628a wordt beschermd, faalt dit betoog omdat voormeld artikel niet een 
dwingende regeling bevat voor wat de opzegbaarheid van de voortgezette huurovereenkomst 
betreft." 

Samengevat stelt de Hoge Raad vast dat: 
a. De verhuurder kan zich niet beroepen op de nietigheid van een beding 
dat van de dwingendrechtelijke regeling afwijkt; 
b. De nietigheid die art. 1629 lid 1 met zich meebrengt strekt niet verder 
dan de periode waarvoor de huurder krachtens de artt. 1625-1628a BW 
bescherming heeft gekregen, dus de eerste tien jaar; 
c. Ook art. 1631c BW, dat bepaalt dat na ommekomst van de eerste tien 
jaar de overeenkomst wordt voortgezet voor onbepaalde tijd, maakt het 
beding niet krachteloos, omdat dit artikel geen dwingend recht bevat. 

Over art. 1631c BW is nog het volgende op te merken. Dit artikel bepaalt 
dat indien de overeenkomst na tien jaar niet is opgezegd, deze doorloopt 
voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst een bepaalde tijd voort
vloeit of partijen een bepaalde tijd overeenkomen. Bij deze laatste bijzin 

628 



--~r 

-[ ---- ~---------~J . r-~-----

is volgens de Memorie van Antwoord op art. 1631c BW (T.K., 1969-1970, 
8875, nr. 6, biz. 10) gedacht aan het door partijen, mi verloop van tien jaar, 
overeenkomen van een nieuwe bepaalde tijd, of aan een beding van huurop
tie. Uit het hier besproken arrest volgt dat in principe iedere afspraak tussen 
partijen over een bepaalde duur van de overeenkomst geldend is. Een 
dergelijk beding wordt enkel opzij gezet gedurende de eerste tien jaar en dan 
nog aileen voor zover een dergelijk beding indruist tegen de strekking van 
art. 1629 lid 1 en 2 BW, namelijk de rechtsbescherming van de huurder. 
Na tien jaar herleeft dit beding weer, alsof die periode niet bestaan heeft. 
Dit omdat er geen dwingendrechtelijke regel is die de duur van de huurover
eenkomst na verloop van tien jaar aan banden legt. 
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