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Het Nederlandse recht beschermt geestelijk gestoorden die onder curatele zijn 
gesteld of met rechterlijke machtiging in een krankzinnigengesticht worden 
verpleegd, door hun de bevoegdheid te geven om tegen hun rechtshandelingen 

_9P te komen. Omstreden is of geestelijk gestoorden die niet onder curatele 
zijn gesteld, resp. met rechterlijke machtiging worden verpleegd, eveneens 
door het recht worden beschermd. Deze vraag spitst zich toe op het geval dat 
de derde met wie de geestelijk gestoorde heeft gehandeld, niet wist en ook 
niet behoefde te begrijpen, dat hij met een geestelijk gestoorde te doen had. 
Moet dan het belang van de wederpartij te goeder trouw praevaleren, of dat 
van de geestelijk gestoorde? En als de wederpartij te goeder trouw door het 
recht wordt beschermd, hoe ver gaat dan die bescherming? Het zijn deze 
vragen die in Nederland veel discussie hebben uitgelokt en die in dit prae
advies centraal zullen staan. 

'De aansprakelijkheid van geestelijk gestoorden voor schade die zij onrecht-
1matig aan derden hebben toegebracht, is eveneens omstreden. De discussie 
betreft de vraag of schuld in de zin van subjectieve verwijtbaarheid, voorwaar
de is voor civiele aansprakelijkheid. Ook aan deze vraag wordt hierna enige 
aandacht besteed. Daarbij moet worden bedacht, dat het voor de aansprake
lijkheid voor onrechtmatige daden onverschillig is, of de gestoorde al dan niet 
handelingsbekwaam is, nu handelingsbekwaamheid uitsluitend ziet op rechts
handelingen. 

De overige vragen die rijzen i.v.m. geestelijke gestoordheid worden slechts 
kort a_angestipt, teneinde de omvang van dit preadvies enigszins binnen de 
perken te houden. 

Beschouwingen over wenselijk recht zijn, evenals historische beschouwin
gen, goeddeels achterwege gelaten, omdat zij uit een oogpunt van rechtsverge
lijking slechts geringe betekenis hebben. Om dezelfde reden zijn bijzondere 
meningen over wat in Nederland geldend recht is, voor zover zij duidelijk 
afwijken van de heersende opvatting, veelal onvermeld gelaten. Ook eigen 
bijzondere mening heb ik getracht te onderdrukken. 

Een bijzondere plaats in het huidige Nederlandse recht neemt het Ontwerp 
voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek in. Het is meer dan de bijzondere mening 
van de ontwerpers over wenselijk recht, zoals blijkt uit de invloed die het 
heeft op de rechtspraak. Het gezag van het ontwerp neemt toe, naarmate de 
parlementaire behandeling vordert (1). Om deze reden wordt het ontwerp 
hierna wel in de beschouwing betrokken. Voor ons onderwerp zijn in het 
bijzonder van belang de boeken 1, 3 en 6 van het Ontwerp. Boek 1, waarin 
ook de curatele is geregeld, is op 1 januari 1970 ingevoerd en mitsdien gel-
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dend recht. Het ontwerp voor boek 3 is in vergevorderd stadium van parle
mentaire behandeling; bij Memorie van Antwoord zijn belangrijke wijzigi!J.gen 
in het oorspronkelijk ontwerp aangebracht en aangenomen mag worden dat 
verdere ingrijpende wijzigingen niet meer zullen plaatsvinden. In dit boek 
worden o.m. de gevolgen van handelingsonbekwaamheid en van geestelijke 
stoornis voor de geldigheid van rechtshandelingen geregeld. Boek 6 daaren
tegen, dat in titel 3 de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad regelt, 
verkeert nog slechts in het stadium van een eerste ontwerp, dat nog volop in 
discussie is. 

De belangrijkste bepalingen waarnaar wordt verwezen, zijn in een bijlage 
aan het preadvies toegevoegd. 

2. TERMINOLOGIE 

De Nederlandse terminologie is niet overal gelijk aan de in België gangbare. 
Tot goed verstand is vooral het navolgende van belang. 

Geestelijk gestoord worden in het Nederlandse recht niet alleen geestes
zieken genoemd. De term omvat mede de zwakzinnigheid, hoewel tenminste 
twijfelachtig is of bij hen van geestesstoornis kan worden gesproken. In ieder 
geval is zwakzinnigheid op zichzelf niet een geestesziekte (2). De term krank
zinnigheid komt niet meer voor in het B.W., wel daarentegen in de Krankzin
nigenweL Krachtens art. 16 van die wet kan iemand met machtiging van de 
rechter in een krankzinnigengesticht worden opgenomen, indien hij in een 
toestand van krankzinnigheid verkeert en zijn verpleging in een krankzinni
gengesticht noodzakelijk of wenselijk is. Ook zwakzinnigen vallen traditioneel 
onder het bereik van de KrankzinnigenweL 

Curatele is de in de Nederlandse wet gebruikte term, zowel voor de gerech
telijke onbekwaamverklaring, als voor de benoeming van een gerechtelijk 
raadsman. Zowel de voogd van de onbekwaamverklaarde als de gerechtelijk 
raadsman van degeen die lijdt aan zwakheid van vermogens, een gewoonte 
maakt van drankmisbruik of zijn goederen verkwist, worden dientengevolge 
aangeduid als curator. De bepalingen van de curatele zijn in beginsel op al 
deze categorieën van toepassing, m.d.v. echter, dat de wegens drankzucht of 
verkwisting onder curatele gestelde op een beperkter terrein handelings
onbekwaam is dan de wegens geestelijke stoornis onder curatele gestelde. 
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11 RECHTSHANDELINGEN 

A. Handelingsonbekwaamheid 

3. GEESTESSTOORNIS EN HANDELINGSONBEKWAAMHElD 

Handelingsonbekwaamheid is een juridisch, niet een feitelijk begrip. Hande
lingsonbekwaam zijn zij, wier rechtshandelingen niet de normale rechtsgevol
gen hebben, omdat de wet die rechtsgevolgen aan hun handelingen onthoudt. 
Geestesgestoorden zijn dan ook niet ipso facto handelingsonbekwaam, maar 
alleen dan, indien zij onder curatele zijn gesteld of met rechterlijke machti
ging ter verpleging zijn opgenomen in een krankzinnigengesticht. 

Geestesgestoorden die niet onder curatele zijn gesteld of met rechterlijke 
machtiging in een krankzinnigengesticht worden verpleegd, zijn handelings
bekwaam. Niettemin kan de geestesstoornis meebrengen, dat zij feitelijk niet 
in staat zijn te voldoen aan de eisen die het recht stelt aan het verrichten van 
bepaalde rechtshandelingen. Ter onderscheiding van handelingsonbekwamen 
worden zij wel feitelijk onbekwaam genoemd. 

4. CURATELE- GRONDEN 

Meerderjarigen kunnen bij beschikking van de rechtbank onder curatele wor
den gesteld wegens een geestelijke stoornis, waardoor zij, al dan niet met 
tussenpozen, niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun belangen behoorlijk 
waar te nemen (art. 374 B.W.). 

Naast geestelijke stoornis zijn ook verkwisting en gewoonte van drank
misbruik als gronden voor curatele gehandhaafd, gewoonte van drankmisbruik 
indien de drankzuchtige zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, in het open
baar herhaaldelijk aanstoot geeft of eigen veiligheid of die van anderen in 
gevaar brengt. De wetgever heeft in het midden gelaten of verkwisting en 
drankzucht als een geestelijke stoornis zijn aan te merken (3). 

Opmerking verdient, dat het enkele feit dat iemand langere tijd niet in 
staat is om zijn belangen behoorlijk waar te nemen geen grond voor curatele 
oplevert; (4) omgekeerd is voor curatele niet steeds vereist, dat de curandus 
zijn belangen niet behoorlijk waarneemt (gewoonte van drankmisbruik). Ge
volg van een en ander is, dat bijv. gewoonte van misbruik van andere de 
geestelijke vermogens beïnvloedende middelen als drugs, geen grond voor 
curatele oplevert, ook niet indien blijkt dat dit misbruik tengevolge heeft, dat 
de gebruiker van die middelen zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of 
eigen of andermans veiligheid in gevaar brengt (5). 
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5. CURATELE EN HANDELINGSONBEKWAAMHEID 

Met ingang van de dag waarop de curatele is uitgesproken, ( 6) is de onder 
curatele gestelde handelingsonbekwaam voor zover de wet niet anders bepaalt 
(art. 381 lid 2).\Het beginsel van de handelingsonbekwaamheid geldt niet vol
strekt en algemeen, maar lijdt een aantal belangrijke uitzonderingen. Zo is de 
onder curatele gestelde bekwaam om met toestemming van de curator (7) 
rechtshandelingen te verrichten, voor zover deze bevoegd is die rechtshande
lingen voor hem te verrichten. De toestemming kan slechts worden verleend 
voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaald doel. In het laatste 
geval moet zij schriftelijk worden verleend (art. 381 lid 3). Rechtshandelingen 
die van hoogstpersoonlijke aard zijn (het sluiten van een huwelijk, de erken
ning van een kind, de instelling van een procedure tot echtscheiding, het 
maken van een testament), kan de curator niet voor de onbekwame verrichten 
en dientengevolge kan de onbekwame zelf deze rechtshandelingen ook niet 
met toestemming van de curator verrichten. 

De wegens geestesstoornis onder curatele gestelde kan wel huwen, maar 
behoeft daarvoor de toestemming van de kantonrechter (art. 38). Een vorde
ring tot echtscheiding kan hij, noch zijn curator voor hem instellen (8). Wel 
kan een rechtsgeldig vonnis tot echtscheiding tegen hem verkregen worden. 
De curator vertegenwoordigt de onder curatele gestelde in de procedure en 
behartigt daarin zijn belangen (9). 

Behalve de bekwaamheid om met toestemming van de curator rechtshan
delingen te verrichten die niet een persoonlijk wilsbesluit vereisen, kent de 
wet aan de onder curatele gestelde de bekwaamheid toe om over gelden die 
zijn curator voor levensonderhoud te zijner beschikking heeft gesteld, overeen
komstig deze bestemming te beschikken. Ook gelden, die de onder curatele 
gestelde met toestemming van de curator bij derden in ontvangst neemt, zijn 
hem door de curator ter beschikking gesteld (1 0). 'Levensonderhoud' omvat 
meer dan hetgeen nodig is om in leven te blijven. Al hetgeen iemand in de 
maatschappelijke en financiële positie van de onder curatele gestelde normaal 
uitgeeft, kan daaronder worden begrepen (11). 

6. VERPLEGING IN KRANKZINNIGENGESTICHT 

Krachtens art. 32 Krankzinnigenwet, verliest de meerderjarige die terzake van 
krankzinnigheid in een gesticht is geplaatst, het beheer over zijn goederen, 
terwijl art. 1367 B.W. van toepassing is op de verbintenissen door hem aange
gaan. Het artikel ziet alleen op hen die met rechterlijke machtiging in een 
psychiatrisch ziekenhuis zijn opgenomen en die in de zgn. gesloten afdeling 
worden verpleegd. 

Algemeen wordt aangenomen, dat de bepaling van art. 32 K volledige 
handelingsonbekwaamheid meebrengt (12). De gedeeltelijke bekwaamheid 
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van onder curatele gestelden krachtens art. 381 leden 3 en 4, missen zij bij 
gebreke van een curator. Wel kunnen zij tevens onder curatele worden gesteld, 
of kan over hen een provisioneel bewindvoerder worden aangesteld. 

De opvatting, dat de met rechterlijke machtging in een psychiatrisch zie
kenhuis verpleegde, uitsluitend het beheer over zijn goederen verliest en der
halve wel handelingsbekwaam blijft tot rechtshandelingen die .niet vermogens
beheer betreffen, zoals het maken van een testament, het sluiten van een 
huwelijk enz., wordt wel gehoord, maar is in strijd met de heersende mening 
en rechtspraak (13). 

7. ZWAKZINNIGHEID 

Zoals sub 2. vermeld, kent het Nederlandse recht geen afzonderlijke wettelij
ke regeling voor zwakzinnigen, zoals in België in art. 487 bis B.W. voorkomt. 
Zwakzinnigen worden door de wet als geestesgestoorden aangemerkt. De 
vraag of zij als krankzinnigen in de zin van de Krankzinnigenwet zijn te 
beschouwen, schijnt geen aandacht te hebben gekregen in literatuur en recht
spraak. 

8. GEVOLGEN HANDELINGSONBEKWAAMHEID 

a. overeenkomsten 
Art. 1366 verklaart hen die onder curatele gesteld zijn onbekwaam om 

overeenkomsten aan te gaan; art. 1367 bepaalt, dat zij mitsdien tegen hun 
verbintenissen kunnen opkomen, terwijl het tweede lid daaraan toevoegt, dat 
dit recht niet toekomt aan de wederpartij. Omdat deze artikelen voorkomen 
in de afdeling die handelt over 'de voorwaarden welke vereischt zijn voor de 
bestaanbaarheid der overeenkomsten', wordt algemeen aangenomen, dat met 
het woord 'verbintenissen' in art. 1367 'overeenkomsten' is bedoeld (14) 

De artt. 1482-1490 (ontleend aan art. 1304 e.v. C.C.), regelen de gevolgen 
van de aantastbaarheid nader. Hoewel ook daar sprake is van verbintenissen, 
staat wel ·Vast dat u~tsluitend is gedacht aan obligatoire overeenkomsten (15). 
Deze zijn niet v~rt-rechtswege nietig, (16) maar vernietigbaar op vordering van 
henzelf nadat de onbekwaamheid is geëindigd of tijdens de curatele op vorde
ring van de curator (17). Wordt de vordering tot nietigverklaring ingesteld of 
de nietigheid wegens onbekwaamheid bij exceptie opgeworpen, dan moet de 
overeenkomst door de rechter nietig worden verklaard. 'op den enkelen grond 
der curatele' (17a). De wetgever heeft daarmee tot uitdrukking gebracht, dat 
benadeling geen voorwaarde voor vernietiging is. Dit uitgangspunt wordt in 
het Ontwerp B.W. (art. 3.2.1) gehandhaafd. 

Hoewel de wetgever vooral het oog heeft gehad op obligatoire overeen
komsten, wordt nagenoeg algemeen aangenomen, dat ook andere meerzijdige 
rechtshandelingen dan obligatoire overeenkomsten door de artt. 1482 e.v. 
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worden bestreken. Dienovereenkomstig verklaart art. 3.2.1 Ontwerp iedere 
meerzijdige rechtshandeling van een onbekwame voor vernietigbaar. De vorde
ring tot nietigverklaring verjaart 5 jaren na het einde der curatele, terwijl de 
nietigheid ten exceptieve steeds kan worden ingeroepen (art. 1490). In 
art. 3.2.17 van het Ontwerp is een korte verjaringstermijn voorzien van een 
jaar nadat de handeling ter kennis van de curator is gekomen. Gehandhaafd 
blijft, dat bij wege van exceptie steeds een beroep op de vernietigbaarheid kan 
worden gedaan (art. 3.2.17a). 

Bedacht moet worden, dat de bevoegdheid tot vernietiging ook vervalt 
door bekrachtiging (zie hierna onder 9). 

b. eenzijdige rechtshandelingen 
Bij gebreke van een uitdrukkelijke wettelijke regeling van de gevolgen van 

handelingsonbekwaamheid voor eenzijdige rechtshandelingen, is verschil van 
mening ontstaan over de vraag of de regeling van art. 1482 e.v. mede (recht
streeks of analogisch) toepasselijk kan worden geacht op eenzijdige rechts- . 
handelingen van handelingsonbekwamen, waaruit verbintenissen kunnen ont
staan of waardoor verbintenissen kunnen tenietgaan. 

De voorstanders van vernietigbaarheid alleen op vordering van de zijde van 
de onbekwame, wijzen erop, dat er geen goede reden is om onderscheid te 
maken tussen overeenkomsten en andere rechtshandelingen (18). Het zou 
ongerijmd zijn om aan te nemen, dat de door een onbekwame gesloten koop
overeenkomst zolang zij niet is vernietigd, geldig zou zijn, maar de betaling 
van de koopsom of de ontvangst daarvan en de kwijting daarvoor verleend, 
van rechtswege nietig {19). Zij die bepleiten, dat eenzijdige rechtshandelingen 
van onbekwamen van rechtswege voor nietig zullen worden gehouden, hebben 
veeleer het oog op de belangen van derden die nadeel kunnen ondervinden 
van de onzekerheid die voortvloeit uit het recht van de onbekwame resp. zijn 
curator om de handeling al dan niet te vernietigen. Zij denken daarbij aan 
eenzijdige rechtshandelingen die niet gericht zijn tot een bepaalde ( contrac
tuele) wederpartij, zoals bijv. de afstand van een gemeenschap, de aanvaarding 
of verwerping van een erfenis, de afstand van een recht op een zaak (20). 

Een algemeen geldend antwoord voor alle eenzijdige rechtshandelingen 
kan naar huidig Nederlands recht niet worden gegeven. Waarschijnlijk is de 
positie deze, dat eenzijdige rechtshandelingen die nauw verband houden met 
een door een onbekwame gesloten (vernietigbare) overeenkomst, niet nietig 
maar slechts vernietigbaar zijn op dezelfde voet als de overeenkomst. Ook 
eenzijdige rechtshandelingen gericht tot een of meer bepaalde personen, die 
als wederpartij bij de rechtshandeling kunnen gelden, zijn slechts vernietigbaar 
op dezelfde wijze als overeenkomsten. Zo besliste de Hoge Raad (21) m.b.t. 
de opneming van geld bij een bank door een (handelidgsonbekwame) gehuw
de vrouw' dat de verjaringstermijn van art. 1490 van toepassing was op de 
vordering tot vernietiging van de betaling door de bank en van de door de 
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vrouw gegeven kwijting, op de grond dat 'verbintenis' in art. 1490 ruim moet 
worden opgevat en mede omvat de handeling tot het tenietdoen van een 
verbintenis. 

Denkbaar is echter, dat eenzijdige rechtshandelingen van onbekwamen, die 
niet tot een of meer bepaalde personen gericht zijn, van rechtswege nietig zijn 
en door derden kunnen worden genegeerd. Vaststaat in ieder geval, dat testa
menten door een. wegens geestesstoornis onder curatele gestelde gemaakt, 
nietig zijn, zelfs indien aantoonbaar de testateur over zijn verstandelijke ver
mogens beschikte (22). Eveneens staat vast, dat processuele handelingen van 
geestesgestoorde handelingsonbekwamen nietig zijn (23). De rechter moet 
daarmee ambtshalve rekening houden (24). 

Het Ontwerp B.W. neemt thans ook een genuanceerd standpunt in. Was 
aanvankelijk bepaald, dat eenzijdige rechtshandelingen van onbekwamen nie
tig zijn, in het Gewijzigd Ontwerp art. 3.2.1. is daaraan toegevoegd, dat zij 
slechts vernietigbaar zijn, indien zij gericht waren tot een of meer bepaalde 
·personen en geen van hen terstond aan de onbekwame of diens wettelijke 
vertegenwoordiger heeft meegedeeld haar als ongeldig te beschouwen (25). 
Aangenomen zal wel moeten worden, dat ook onder vigeur van het Ontwerp 
proceshandelingen van onbekwamen van rechtswege nietig zullen zijn nu de 
onbekwame geen persona standi in judicio heeft. 

Ook indien een rechtshandeling van een onbekwame op grond van diens 
handelingsonbekwaamheid voor vernietigbaar, d.w.z. tot op haar vernietiging 
voor rechtsgeldig moet worden gehouden, sluit dat niet uit, dat zij tevens op 
grond van feitelijke onbekwaamheid nietig is. Nietigheid wegens feitelijke 
onbekwaamheid loopt dan samen met vernietigbaarbeid wegens juridische 
handelingsonbekwaamheid (26). 

9. BEKRACHTIGING (27) 

Door bekrachtiging worden rechtshandelingen van de onbekwame met terug
werkende kracht rechtsgeldig. Ook indien eenzijdige rechtshandelingen van de 
onbekwame van rechtswege nietig zijn, zijn zij vatbaar voor bekrachti
ging (28). De handelingsonbekwame kan zelf eerst rechtsgeldig bekrachtigen, 
nadat de onbekwaamheid is geëindigd (art. 1492) (29). 

Tijdens de curatele, kunnen vernietigbare rechtshandelingen door de cura
tor worden bekrachtigd, omdat deze bevoegd is van het beroep op de vernie
tigbaarbeid afstand te doen (30) en bekrachtiging in wezen is het afstand 
doen van een tevoren bestaand recht om op de vernietigbaarbeid beroep te 
doen (31). 

Eenzijdige rechtshandelingen van de onbekwame zijn niet vatbaar voor 
bekrachtiging door de curator, indien deze niet bevoegd was die handelingen 
voor de onbekwame te verrichten. Ook met toestemming van de curator kan 
de onbekwame niet rechtsgeldig testeren, huwen, een kind erkennen. Proces-
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handelingen door de onbekwame verricht kunnen door de curator niet wor
den bekrachtigd, omdat de onbekwame geen persona standi in judicia heeft, 
ongeacht of hij met toestemming van de curator procedeert. Daarentegen kan 
de curator eenzijdige rechtshandelingen steeds bekrachtigen, indien hij door 
vooraf zijn toestemming te geven, de onder curatele gestelde tot de handeling 
bekwaam zou hebben gemaakt (art.- 381 lid 3). Onder de werking van 
art. 3.2.1 Ontwerp B.W. moet bekrachtiging waarschijnlijk onmogelijk wor
den geacht bij eenzijdige rechtshandelingen gericht tot een bepaalde persoon, 
indien deze terstond heeft verklaard de handeling als ongeldig te beschouwen. 

Bekrachtiging kan ook stilzwijgend geschieden (art. 1492). Art. 3.2.18 
Ontwerp bepaalt, dat de bevoegdheid tot vernietiging vervalt, indien niet 
wordt gereageerd op een verzoek van een onmiddellijk belanghebbende om 
binnen een daartoe gestelde, redelijke termijn te kiezen tussen bevestiging en 
vernietiging. Voor het huidige recht moet m.i. hetzelfde worden aangenomen. 
Indien het stilzwijgen van de curator op een verzoek van een belanghebbende 
om zich uit te spreken, al niet afstand van recht impliceert, (32) zal een later 
beroep op het recht tot vernietiging wel spoedig in strijd met de goede trouw 
worden geoordeeld (33). 

10. GEVOLG VERNIETIGING: HERSTEL 

Art. 1487 bepaalt, dat de nietigverklaring van verbintenissen op grond van 
onbekwaamheid, tengevolge heeft dat 'de zaak en de partijen worden hersteld 
in den staat waarin zij zich vóór het aangaan der verbindtenis bevonden'. 
Door de vernietiging komt vast te staan dat het gepresteerde zonder rechts
grond is betaald. Vragen kunnen rijzen, indien het gepresteerde niet meer in 
natura aanwezig is (de geleverde zaken zijn verkocht, verwerkt of verbruikt), 
dan wel naar zijn aard niet voor restitutie vatbaar is (gebruiks- en genotsrech
ten). In dat geval moet de waarde worden vergoed (34). Naar welk tijdstip die 
waarde moet worden berekend is niet in het algemeen te zeggen. De stelling, 
dat steeds de waarde ten tijde der vernietiging moet worden vergoed, is door 
de Hoge Raad als onjuist verworpen (35). In ieder geval moet de verplichting 
tot restitutie waarborgen, dat de wederpartij van de onbekwame per saldo 
niet is verrijkt (36). 

Nu handelingsonbekwaamheid ten doel heeft de onbekwame tegen de na
delige gevolgen van zijn rechtshandelingen te beschermen ook ten koste van 
de wederpartij te goeder trouw, moet worden aangenomen dat niet slechts diens 

I 

verrijking, maar ook een eventuele verarming van de onbekwame ongedaan 
moet worden gemaakt. In zoverre gaat art. 1487 verder in de bescherming van 
de onbekwame dan art. 1395 dat bij onverschuldigde betaling slechts terug
gave van vermogensvermeerdering beoogt (37). Of en in hoeverre de onbe
kwame door de rechtshandeling is verarmd, dient van geval tot geval te wor
den vastgesteld (38). 
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Op het beginsel der restitutie maakt art. 1487 ten gunste van de onbe
kwame nog deze uitzondering, dat hij slechts behoeft terug te geven wat aan 
hem op grond van de vernietigde overeenkomst is uitgekeerd, voor zover dat 
nog in zijn bezit is (onder hem berust, zegt de wet), of voor zover blijkt dat 
hij door het uitgekeerde of betaalde werkelijk is gebaat, of dat het genotene 
te zijnen nutte is aangewend of gestrekt heeft. Ook hier treedt het bescher
mingsbeginsel op de voorgrond. Grond voor curatele is immers, dat de onbe
kwame niet in staat wordt geacht tot een behoorlijke waardering van zijn 
belangen en daarmee tot een verstandig beheer over goederen die hij onder 
zich heeft. Wat niet meer aanwezig is, en niet is vervangen door zaken van 
gelijke waarde, behoeft niet te worden gerestitueerd, tenzij de zaak is ver
bruikt en ten nutte van de onbekwame heeft gestrekt. Deze bijzonder
bescherming wordt in het Ontwerp (art. 6.4.2.7) gehandhaafd: de onbe
kwame is slechts tot teruggave verplicht voor zover het ontvangene te zijnen 
voordeel heeft gestrekt of onder beheer van zijn wettelijke vertegenwoordiger 
is gekomen. 

Art. 1489 geeft naast het recht op herstel in de vorige toestand, tevens een 
recht op schadevergoeding 'indien daartoe gronden zijn'. V oor vernietiging 
van een overeenkomst op grond van dwaling is beslist, dat slechts onrecht
matig gedrag van de wederpartij van de dwalende grond voor schadevergoe
ding kan opleveren (32a). Bij vernietiging op grond van onbekwaamheid 
brengt, zoals hiervoor betoogd, het beschermingsbeginsel mee, dat de onbe
kwame tegen verarming wordt gevrijwaard. Een uitzondering ware wellicht te 
maken voor het geval de onbekwame zelf onrechtmatig handelde, bijv. door 
de wederpartij in de waan te brengen dat hij met een bekwame te doen 
had (33a). Ten aanzien van een wegens geestesstoornis onder curatele gestelde 
zal dit m.i. niet spoedig mogen worden aangenomen, omdat schuld veelal za) 
ontbreken. 

B. Feitelijke onbekwaamheid 

11. GEESTESSTOORNIS EN FEITELIJKE ONBEKWAAMHEID 

Voor de vraag of geestesstoornis invloed heeft op de geldigheid van rechtshan
delingen, indien de handelende niet wegens curatele of anderszins handelings
onbekwaam is, is van belang vast te stellen welke eisen het recht aan geldige 
rechtshandelingen stelt. 

Uitgangspunt voor het Nederlandse recht is, dat een handeling slechts dan 
als rechtshandeling wordt aangemerkt, indien de handelende de handeling 
verrichtte met het doel de daaraan door de wet verbonden rechtsgevolgen in 
het leven te roepen. Daarvoor is nodig dat de handeling willens en wetens met 
het oog op het daaraan door het recht verbonden rechtsgevolg wordt verricht. 
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Aan deze opvatting van het begrip rechtshandeling ligt ten grondslag de auto
nomie van de burger om zijn rechtspositie binnen het kader van het recht zelf 
te bepalen. In positieve zin betekent dit dat de handeling aan de handelende 
wordt toegerekend, omdat hij het rechtsgevolg wilde; in negatieve zin, dat in 
beginsel niet de normale rechtsgevolgen aan de handeling worden verbonden 
als blijkt, dat de handeling niet willens en wetens met het oog op het rechts
gevolg werd verricht. Daarbij is dan te bedenken, dat kennis van het rechts
gevolg een noodzakelijke voorwaarde is voor de wil om het rechtsgevolg te
weeg te brengen. Wie niet weet, dat een bepaalde gedraging door het recht 
wordt opgevat als de uiting van de wil om dat rechtsgevolg in het leven te 
roepen, heeft dat rechtsgevolg niet gewild als doel van de gedraging. 

De wil om een rechtsgevolg in het leven te roepen veronderstelt, naast 
kennis van het rechtsgevolg, een proces van rationele afweging, d.w.z. inzicht 
in eigen situatie, beoordeling van de voor- en nadelen van de wijziging die 
daarin door de rechtshandeling wordt teweeggebracht en de vrijheid om de 
handeling op grond van die afweging al dan niet te verrichten. Wie tot een 
dergelijk rationeel besluitvormingsproces niet in staat is, of het achterwege 
laat, wil het rechtsgevolg niet werkelijk in het leven roepen. 

Het is duidelijk, dat veel rechtshandelingen in de praktijk van het dagelijks 
'· leven worden verricht met slechts een gebrekkig inzicht in de daaraan verbon

den rechtsgevolgen en na een proces van besluitvorming dat slechts ten dele 
rationeel mag worden genoemd. Vanzelf rijst dan de vraag hoeveel inzicht in 
de rechtsgevolgen en hoeveel rationaliteit in de vorming van het wilsbesluit 
minimaal door het recht wordt geëist, wil het aan de handeling rechtsgevolg 
verbinden. Waar het recht regels geeft voor de gemiddelde rechtsgenoot, is 
maatstaf het inzicht dat deze normaal heeft en de rationaliteit waarmee deze 
zijn beslissingen neemt. Een bijzondere plaats nemen dan zij in die aan deze 
gemiddelde eisen niet voldoen kunnen, doordat hun geestvermogens minder 
ontwikkeld zijn en hun inzicht in eigen rechtspositie geringer is dan die van 
een normaal ontwikkeld mens Geugdigen en zwakzinnige volwassenen), dan 
wel doordat zij door een geestesstoornis in geringere mate dan de normale 
rechtsgenoot tot een rationeel proces van besluitvorming in staat zijn (geestes
zieken). De wet houdt met hen rekening door hen van rechtswege (minder
jarigen) of krachtens rechterlijke beslissing (curatele en opname in een krank
zinnigengesticht) handelingsonbekwaam te verklaren. 

De wetgever heeft niet verondersteld, dat alle geesteszieken onder curatele 
zouden worden gesteld (34a);hoogstens mag men zeggen, dat hij veronderstel
de dat de familie van de gestoorde er wel op zou toezien, dat deze geen 
rechtshandelingen zou verrichten. Al evenmin heeft de wetgever zich laten 
leiden door de gedachte, dat als een geestelijk gestoorde rechtshandelingen 
zou verrichten, deze volledig geldig zouden zijn. Onbegrijpelijk zou dan zijn, 
dat ingevolge art. 595 B.W. 'zinnelozen door zich zelve geen bezit kunnen 
verkrijgen' en dat ingevolge art. 942 B.W. voor de geldigheid van een testa-
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ment is vereist, dat de testateur ten tijde van het maken daarvan 'zijne ver
standelijke vermogens' bezat. Ten aanzien van deze laatste bepaling stelde de 
Hoge Raad reeds lang geleden (3Sa) vast, dat het hier niet gaat om een bijzon
dere eis aan de geldigheid van testamenten gesteld, maar om een eis die 
algemeen voor de geldigheid van rechtshandelingen door het Nederlandse 
recht gesteld wordt. Wat onder 'het bezit van zijn verstandelijke vermogens' 
moet worden verstaan, heeft de Hoge Raad later (36a) aldus gèpreciseerd, dat 
de testateur in staat moet zijn zich een (redelijk) oordeel te vormen over de 
bij het maken van testamenten betrokken belangen. Op hetzelfde uitgangs
punt berust art. 32 B.W. dat het huwelijk verbiedt wanneer de geestvermogens 
van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te 
bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen. Men zie verder 
art. 324 B.W. dat van de voogdij en de toeziende voogdij uitsluit hen wier 
geestvermogens zodanig zijn gestoord dat zij in de onmogelijkheid verkeren de 
voogdij, resp. de toeziende voogdij uit te oefenen. 

Anders dan in de huidige wet, wordt het beginsel van de ongeldigheid van 
rechtshandelingen van geestesgestoorden in het Ontwerp uitdrukkelijk neer
gelegd. Art. 3.2.2 stelt aan de rechtshandeling de eis van een op een rechts
gevolg gerichte wil die zich door een verklaring (37a) heeft geuit. Art. 3.2.2a 
lid 1 bepaalt: 

Heeft iemand wiens geestvermogens blijvend of tijdelijk zijn gestoord, 
iets verklaard, dan wordt een met de verklaring in overeenstemming zijn
de wil geacht te ontbreken, indien de ·stoornis een redelijke waardering 
der bij de handeling betrokken belangen belette, of indien de verklaring 
onder invloed van die stoornis is gedaan.( .... ) 

Lid 2 verklaart dat een zodanig gemis aan wil een meerzijdige rechtshandeling 
vernietigbaar, een eenzijdige rechtshandeling nietig maakt. 

Op het uitgangspunt, dat gemis aan wil de geldigheid van de rechtshande
ling aantast, bestaan belangrijke uitzonderingen die hierna aan de orde ko
men. Het gewicht daarvan heeft enkele schrijvers ertoe gebracht het uitgangs
punt, dat de rechtshandeling berust op een op een rechtsgevolg gerichte wil, 
aanvechtbaar te achten. Zo meende van Opstall (38a), dat door het Ontwerp 
'wel wat heel erg met de wil wordt gesold' en betoogde van Dunné, dat het de 
voorkeur verdient om, ook als uitgangspunt, niet meer de eis te stellen, dat de 
handeling op een op rechtsgevolg gerichte wil berust (39). De discussie con
centreert zich op de vraag of het objectieve recht aan de handeling rechtsge
volg verbindt, omdat normaal dat rechtsgevolg is gewild, dan wel of toereke
ning zo veelvuldig geschiedt, ondanks het ontbreken van een (rationele) wil, 
dat toerekening op normatieve gronden het normale geval moet worden ge
acht ( 40). Ik laat dit dispuut, als zijnde van dogmatisch-systematische aard, 
voor wat het is, met de opmerking dat de toerekening van wil aan wie 
redelijkerwijs in staat was zijn besluit op rationele gronden te nemen, indien 
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hij dat in feite niet (ten volle) heeft gedaan, een normatief element heeft. 
Daarmee lijkt me overigens niet te zijn uitgemaakt, dat een ruim en normatief 
gekleurd wilsbegrip uit een oogpunt van systematiek niet de voorkeur ver
dient boven een stelsel, dat de wil geheel heeft uitgebannen. 

12. TOEREKENINGVAN RECHTSHANDELINGEN AAN 

GESTOORDEN 

Het recht rekent verklaringen die zich voordoen als wilsverklaringen toe aan 
hem die verklaart, omdat het maatschappelijk verkeer eist, dat mensen aan 
hun woord mogen worden gehouden. De verklaring die niet weloverwogen 
gedaan wordt, is rechtens een wilsverklaring, omdat zij tekortschiet door 
omstandigheden die aan hem die verklaart te wijten zijn. Waar dat verwijt niet 
kan worden gemaakt, zoals bij verklaringen afgelegd onder dwang, dwaling en 
bedrog, eist het recht niet dat degeen die verklaart aan zijn verklaring wordt 

/gehouden. Wie niet in staat is op rationele wijze zijn wil te bepalen, schiet, 
indien hij wilsverklaringen aflegt, zonder dat hem schuld treft tekort in een 
proces van besluitvorming dat slechts van hem die over voldoende verstande
lijke vermogens beschikt, kan worden geëist. Wie handelt met een kennelijk 
krankzinnige wordt niet door het recht beschermd, als hij deze aan zijn ver
klaring wil houden. Het vraagstuk van de toerekening van rechtshandelingen 
aan gestoorden rijst eerst, als een ander rechtsbeginsel zich doet gelden, te 
weten dat opgewekt vertrouwen moet worden beschermd. We hebben gezien, 
dat vertrouwen opgewekt door handelirtgsonbekwamen niet wordt be
schermd: het beginsel van bescherming van de onbekwame prevaleert boven 
dat van de bescherming van derden, die met onbekwamen handelden en onbe
kend waren met de handelingsonbekwaamheid. 

In Nederland bestaat eenstemmigheid, dat het vertrouwensbeginsel eist, 
dat het recht derden die te goeder trouw afgaan op verklaringen van hen die, 
zonder dat dit kenbaar was, tot rationele besluitvorming niet in staat waren, 
niet zonder bescherming behoort te laten. Het verschil van inzicht betreft 
niet de vraag of bescherming moet worden verleend, maar hoever die bescher
ming moet gaan. Tegenover elkaar staan zij die menen, dat de wederpartij van 
de gestoorde niet het slachtoffer van zijn vertrouwen mag worden, zodat 
schade die hij door de ongeldigheid van de rechtshandeling leed aan hem moet 
worden vergoed, en zij die menen dat het recht de handeling van de gestoorde 
volledig als rechtshandeling moet laten gelden. In de eerste opvatting is de 
handeling als rechtshandeling ongeldig, maar heeft de wederpartij recht op 
vergoeding van zijn negatief belang bij de handeling, in de tweede is de hande
ling volledig rechtshandeling, wordt zij althans aan de gestoorde toegerekend 
alsof zij aan de eis van rationele besluitvorming voldeed. In beide gevallen 
vindt toerekening van de handeling aan de gestoorde plaats, de mate van 
toerekening is echter verschillend. Reeds in 1921 schreef Meijers, ( 41) dat de 
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keuze niet zo eenvoudig is. Vergoeding van het negatief belang heeft 'ontegen
zeggelijk de concrete billijkheid voor zich', voor geldigheid van de rechts
handeling spreekt het technisch- legislatieve motief van de eenvoud. Meijers 
koos overigens voor de geldigheid van de rechtshandeling, een keuze die hij 
ook in het Ontwerp B.W. heeft neergelegd. Zijn belangrijkste tegenstrever was 
Houwing, die in 1944 bepleitte, dat bij rechtsschijn door opgewekt vertrou
wen slechts het negatief belang moet worden beschermd ( 42). Nadat Houwing 
zelf lid van de Hoge Raad was geworden, heeft deze zich achter de opvatting 
van Houwing gesteld en de volledige toerekening van de rechtshandeling aan 
de gestoorde alleen aanvaard, waar de eisen van het rechtsverkeer dat nood
zakelijk doen zijn. De controverse duurt tot de huidige dag voort en het ziet 
er naar uit, dat het parlement daarover zal moeten beslissen. 

13. DE CONTROVERSE TUSSEN DE HOGE RAAD EN DE 

ONTWERPERS VAN HET B.W. 

Houwing heeft er in 1944 op gewezen, dat toerekening van een schijnbaar op 
een rationele wil gebaseerde handeling aan de handelende, in die zin, dat de 
handeling volledig als een gewilde rechtshandeling zal gelden, gemakkelijk 
leidt tot bevoordeling van de wederpartij. Dat spreekt het meest bij handelin
gen, die op bevoordeling van de wederpartij zijn gericht, zoals bij schenking 
en afstand van recht. 'Is het te verdedigen', zo vroeg Houwing, 'dat als ik bijv. 
iemand een voorwerp geef met de bedoeling het aan hem uit te leenen, doch 
hij meent en mag meenen, dat hij het ten geschenke ontvangt, de verkrijger 
het ontvangene als hem geschonken mag behouden?' De billijkheid vergt dat 
zeker niet. Op meer dan vergoeding van eventueel aan de zaak ten koste 
gelegde uitgaven, kan de quasi-begiftigde geen aanspraak maken. Veel minder 
spreekt dit bij wederkerige overeenkomsten. Ook Houwing erkende dat het 
instandlaten van de wederkerige overeenkomst het voordeel heeft van de 
eenvoud, zodat partijen gemakkelijk en zonder inmenging van de rechter hun 
rechten en verplichtingen kunnen vaststellen. De rechtszekerheid zou, ook 
volgens Houwing, slecht zijn gediend met het wegvallen van een overeen
komst, welke de ene partij reeds dacht tot stand te zijn gekomen en op 
grondslag waarvan hij en anderen wellicht reeds verdere handelingen heb ben 
verricht. Voor het instandlaten van de overeenkomst, die niet gericht is op 
bevoordeling van een der partijen, pleit ook, dat daarbij het negatief belang 
veelal gelijk zal zijn aan het positieve. Wie aan een gestoorde heeft verhuurd, 
zonder te weten met een gestoorde te doen te hebben, zal veelal verhuur aan 
een ander achterwege hebben gelaten. Tenslotte doet de omstandigheid, dat 
de wederzijdse prestaties bij wederkerige contracten een zekere gelijkwaardig
heid hebben, het belang van de gestoorde bij vernietiging van de overeen
komst aanzienlijk afnemen. Is sprake van grote ongelijkwaardigheid ten na
dele van de gestoorde, dan zal wel spoedig moeten worden aangenomen, dat 
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de wederpartij tot enig nader onderzoek verplicht was en niet te goeder trouw 
mocht aannemen met een gezonde te doen te hebben. 

Al deze argumenten pleiten ervoor om echt wederkerige contracten in 
stand te laten, ook indien een der partijen tengevolge van een geestesstoornis 
zijn wil niet op rationele wijze kon bepalen. Ook de Hoge Raad heeft gekozen 
voor de instandhouding van het contract, indien het wederkerige overeenkom
sten betreft. In de zaakEelman/Hin (HR. 11 december 1959, NJ 1960, 230) 
werd de vraag aan de orde gesteld, of de verkoop van een boerderij bij gebreke 
van toestemming aantastbaar was, nu de verkoper tel tijde van de verkoop 
leed aan schizofrenie, welke ziekte bij hem de gedacht1e had doen postvatten, 
dat geesten bezit van zijn boerderij hadden genomen. De koper beriep zich op 
zijn onbekendheid met de stoornis, stellende dat de koop voor rechtsgeldig 
moest worden gehouden ongeacht of de verkoper onder invloed van zijn 
geestesstoornis zijn toestemming had gegeven. 
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De Hoge Raad overwoog: 
'dat de aantasting van een rechtshandeling op grond van het ontbreken 
van bekwaamheid ..... van de aantasting van een rechtshandeling op grond 
van het ontbreken van toestemming, dat wil zeggen van het ontbreken 
van een met een uiterlijk gegeven toestemming overeenstemmenden in
nerlijken wil, in dit opzicht verschilt, dat, terwijl voor een beroep op 
onbekwaamheid de vraag of de wederpartij van den onbekwame diens 
onbekwaamheid heeft gekend of heeft kunnen kennen, in het algemeen 
onverschillig is, voor het slagen van een beroep op het gebrek van een met 
een uiterlijk gegeven toestemming overeenstemmenden innerlijken wil, 
althans ten aanzien van overeenkomsten onder bezwarenden titel, in het 
algemeen zal moeten worden verlangd dat de wederpartij heeft begrepen 
of heeft moeten begrijpen dat de schijn, welke door de uiterlijk gegeven 
toestemming werd opgeroepen, niet beantwoordde aan een bij hem, die 
dezen opriep, werkelijk aanwezigen wil; 

dat dit verschil zijn verklaring hierin vindt, dat bij de regeling van de 
gevolgen van de onbekwaamheid de bescherming van den onbekwame op 
den voorgrond staat, terwijl bij de beoordeling van het al dan niet aan
wezig zijn van de 'toestemming' in de eerste plaats wordt gelet op de 
eisen van het rechtsverkeer, welke althans voor overeenkomsten onder 
bezwarenden titel verlangen dat ten aanzien van dengene die afgaat op 
een bij hem opgewekten schijn, het daardoor gerechtvaardigde vertrou
wen wordt beschermd tegenover hem, die dezen opriep; 

dat geen reden bestaat om hierbij den krankzinnige buiten de moge
lijkheden, welke voortvloeien uit de curatele ..... , in het rechtsverkeer een 
bijzondere bescherming te verlenen door te zijnen aanzien van boven
staanden voor de beoordeling van de 'toestemming' in het algemeen 
geldenden regel af te wijken.' 



Door deze beslissing is buiten twijfel gesteld, dat in ieder geval overeenkom
sten onder bezwarende titel aangegaan door een geestesgestoorde onaantast
baar zijn, ook als een rechtens relevante wil ontbrak, mits de wederpartij de 
stoornis niet kende noch behoorde te onderkennen. De eisen van het rechts
verkeer hebben hier de doorslag gegeven. Voor rechtshandelingen, die naar 
haar aard niet ten doel hebben de uitwisseling van vergelijkbare vermogens
waarden, zoals de schenkingsovereenkomst en de eenzijdige afstand van recht, 
heeft de Hoge Raad anders geoordeeld, daarbij afwijkende van het Ontwerp. 

Meijers had in art. 3.2.3 van het oorspronkelijk Ontwerp heel in het alge
meen opgenomen, dat 'tegen hem, die een verklaring of een gedraging heeft 
opgevat in de zin, waarin een redelijk oordelend mens haar onder de gegeven 
omstandigheden mocht opvatten, en voor wie het niet duidelijk kenbaar was, 
dat een daarmede overeenstemmende wil ontbrak, geen beroep op gemis van 
die wil kan worden gedaan'. Een uitzondering werd slechts gemaakt voor 
testamenten. De mogelijkheid om de bescherming van de wederpartij bij de 
rechtshandeling te vinden in vergoeding van het negatief belang werd door 
hem in de Toelichting ( 43) als te subtiel verworpen. De voorgestelde regel was 
volgens hem in overeenstemming met de zekerheid die de praktijk behoeft. 
Juist de verwijzing naar de zekerheid die de praktijk behoeft en het verwijt 
van te grote subtiliteit, doen vermoeden dat Meijers vooral het oog had op 
wederkerige overeenkomsten om baat. Dat de regel ook voor handelingen om 
niet die een eenzijdige vermogensverschuiving bewerkstelligen gelijkelijk wen
selijk is, werd door Meijers niet uiteengezet. 

In ieder geval heeft de Hoge Raad zich door de Toelichting niet overtuigd 
getoond. In constante rechtspraak heeft hij de onaantastbaarheid van slechts in 
schijn gewilde rechtshandelingen die een vermogensverschuiving meebrachten 
ten gunste van degeen die op de schijn had vertrouwd, verworpen. Deze 
rechtspraak betreft de afstand van recht, die niet uit gedragingen van de 
rechthebbende mag worden afgeleid, indien deze niet weet dat hij het recht 
onder deze feitelijke omstandigheden heeft ( 44), zodat de schijn van afstand 
gelegen in de gedraging niet berust op de wil om afstand te doen. Ook de 
uitdrukkelijke afstand van recht is aantastbaar, indien hij die de afstand doet 
niet in staat was zijn wil te bepalen en de wederpartij harerzijds geen tegen
prestatie heeft verricht die aan de afstand het karakter van eenzijdige vermo
gensverschuiving ten nadele van de geestesgestoorde ontneemt ( 45). Staat ech
ter tegenover de afstand van recht 'een wezenlijk offer' van de wederpartij van 
de gestoorde, bijv. bij het treffen van een dading van een dispuut, dan her
neemt de regel dat de eisen van het rechtsverkeer de onaantastbaarheid ver
langt, zijn kracht ( 46). 

De aantastbaarheid van eenzijdige rechtshandelingen, die een vermogens
verschuiving beogen - en hetzelfde moet wel worden aangenomen voor de 
meerzijdige, zoals schenking- geldt niet absoluut. Indien de wederpartij geen 
rekening behoefde te houden met de mogelijkheid, dat de handelende geen 
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kennis had van het recht, dat hij schijnbaar opgaf, of met de mogelijkheid, dat 
de handelende niet in staat was zijn wil te bepalen, kan de goede trouw de 
rechtheb bende in zijn beroep op de ongeldigheid van de rechtshandeling be
perken, indien de wederpartij door de vernietiging in een ongunstiger toestand 
zou komen, dan hij zonder dien zou zijn geweest. Dat is bijv. het geval, indien 
de wederpartij in gerechtvaardigd vertrouwen op de geldigheid van de rechts
handeling, uitgaven heeft gedaan, schulden heeft aangegaan, rechtshandelin-. 
gen heeft verricht die hij achterwege zou hebben gelaten, als hij met de 
ongeldigheid van de rechtshandeling rekening had gehouden (47). Het bestaan 
van een negatief belang bij de geldigheid van de rechtshandeling aan de zijde 
van de wederpartij, stelt degeen die zich op de ongeldigheid van de rechts
handeling beroept in de verplichting althans de vergoeding daarvan aan te 
bieden. Is het negatief belang aanzienlijk en komt vergoeding daarvan in geld 
niet goed in aanmerking, dan kan de goede trouw meebrengen, dat het beroep 
op de ongeldigheid achterwege blijft, zodat het moet 

1

worden afgewezen in
dien het toch wordt gedaan ( 48). De wederpartij zal ecp.ter moeten stellen en 
bewijzen, dat hij een dergelijk negatief belang heeft, hoe groot dit is en of het 
voor vergoeding in geld in aanmerking komt ( 49). Laat hij dit na, dan zal het 
beroep op de ongeldigheid niet in strijd met de goede trouw kunnen worden 
geacht ( 50). Niet geheel duidelijk is, of in de opvatting van de Hoge Raad een 
vordering tot vergoeding van het negatief belang, ingesteld nadat de rechts
handeling is vernietigd, steeds als tardief zou moeten worden ontzegd. Waar
schijnlijk is het antwoord bevestigend, omdat de goede trouw niet tot vergoe
ding van een onbekend negatief belang verplicht, maar slechts van betekenis is 
voor de beoordeling van de vraag of de rechtshandeling al dan niet vernietigd 
zal worden. Is die vernietiging eenmaal uitgesproken, dan kan de vraag of een 
negatief belang bij die vernietiging moet worden vergoed, niet meer ter discus
sie komen. 

De ontwerpers van het nieuwe B.W. hebben zich niet aan de opvatting van 
de Hoge Raad geconformeerd. In het Gewijzigd Ontwerp voor Boek 3 uit t 

1971, is het standpunt gehandhaafd, dat het vertrouwensbeginsel steeds ver
eist, dat de schijnbare rechtshandeling onaantastbaar is. In de Toelichting 
wordt de rechtspraak van de Hoge Raad in kritische zin besproken: daaraan 
zou geen in de praktijk gemakkelijk te hanteren maatstaf kunnen worden ont
leend in welke gevallen het positieve en in welke gevallen alleen het negatieve 
belang wordt beschermd. Dit zou reeds hieruit blijken dat in elk arrest de 
scheidslijn weer op enigszins andere wijze schijnt te worden getrokken, het
geen leidt tot onzekerheid die weer tot onbillijkheden aanleiding kan geven. 

Mij heeft deze argumentatie niet overtuigd. De omstandigheid, dat in con
crete gevallen wel eens moeilijk zal zijn vast te stellen of de rechtshandeling 
naar haar materiële inhoud en ex ante beoordeeld, een vermogensverschuiving 
van de schijnbaar handelende naar de op de schijn vertrouwende inhield, ( 51) 
mag m.i. niet meebrengen, dat in die gevallen waarin dat onomstotelijk wel 
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het geval is, de laatste zonder enige rechtsgrond wordt bevoordeeld. Opge
wekt vertrouwen verdient bescherming waar dat redelijk is, niet waar onge
rechtvaardigde verrijking daarvan het gevolg is en het verkeersbelang die ver
rijking niet op de koop toe doet nemen. 

14. GOEDE TROUW VAN DE WEDERPARTIJ 

De rechtszekerheid die voortvloeit uit de regel van art. 3.2.3 Ontwerp is prak
tisch niet goed bereikbaar, indien aan de goede trouw van de wederpartij van 
de handelende, strenge eisen worden gesteld. In de Toelichting (52) wordt 
betoogd, dat bij handelingen die benadeling van de handelende teweeg bren
gen, zoals bij een vermeende afstand van recht, een beroep op de opgewekte 
schijn in strijd zou kunnen komen met de redelijkheid en billijkheid. In 
dergelijke gevallen zou de wederpartij zich hebben af te vragen of zijn voor
stelling wel met de werkelijke bedoeling van degeen die schijnt te verklaren, 
overeenkomt. Krachtens art. 3.1.1.12 zou niet de goede trouw mogen worden 
aangenomen van hem die in dergelijke gevallen op de schijn van wil afging en 
die geen onderzoek instelde of, indien onderzoek niet mogelijk was, met de 
ware stand van de feiten rekening had behoren te houden. Dit standpunt lijkt 
me niet goed houdbaar voor rechtshandelingen die op vermogensverschuiving 
zijn gericht, zoals de afstand van recht en de schenkingsovereenkomst. Het 
aannemen van kwade trouw bij de wederpartij, die niet een onderzoek naar de 
geestvermogens van de handelende instelde, of die niet uitdrukkelijk infor
meerde of de gedraging wel de zin had die een normaal mens daaraan mocht 
toekennen, schijnt me te berusten op de gedachte dat rechtshandelingen die 
vermogensverschuivingen meebrengen berusten op onkunde of geestelijke 
stoornis. In plaats van de wederpartij te beschermen, zij het ook slechts in 
diens negatief belang, blijft hij in de opvatting van de ontwerpers al spoedig 
met lege handen staan, omdat hij te kwader trouw wordt geoordeeld. Alleen 
voor de echt wederkerige overeenkomst is het argument bruikbaar: Verkoop 
voor een veel te lage prijs moet de koper op bijzondere omstandigheden aan 
de zijde van de verkoper verdacht doen zijn, omdat daar sprake is van benade
ling van de verkoper. Bij schenking of afstand van recht kan wel bezwaarlijk 
van benadeling worden gesproken. Art. 3.2.2a dat bepaalt, dat een verklaring 
vermoed wordt onder de invloed van een geestelijke stoornis te zijn gedaan, 
indien de rechtshandeling voor de geestelijk gestoorde nadelig was en dit ten 
tijde van de handeling kon worden voorzien, kan dan ook bezwaarlijk dienen 
ten betoge dat naar de geestvermogens van iemand die een schenking doet een 
onderzoek moet worden ingesteld, op straffe van de kwalificatie kwade 
trouw. 

Of in een concreet geval de wederpartij van degeen die schonk of afstand 
van recht deed wel te goeder trouw was, gemeten naar het strenge criterium 
van de Toelichting op het Gewijzigd Ontwerp, lijkt me overigens niet eenvou-

21 



dig vast te stellen. Is een gemachtigde van een verzekeringsmaatschappij bij 
voorbeeld te goeder trouw als hij, zoals in het geval van Dongen/van den 
Oetelaar (HR 15.5.1959, NJ 1959, 516), tegen betaling van zeker geldsbedrag 
finale kwijting verkrijgt voor alle aanspraken tegen de verzekeringsmaatschap
pij, terwijl de verzekerde door eeen verzekerd ongeval hersenletsel had opge
lopen? Is een crediteur, die niet informeert of een borg, die na vermindering 
van de zekerheid voor de schuld en uit dien hoofde rechtens uit de borgtocht 
is ontslagen, toch doorgaat met betalen, dan nog wel te goeder trouw, indien 
hij aanneemt dat de borg afstand van het recht op ontslag uit de borgtocht 
heeft gedaan en hij niet uitdrukkelijk aan de borg de vraag stelt of deze wel 
wist dat hij rechtens niet tot verdere betaling gehouden was (HR 12.2.1967, 
NJ 1967, 212)? 

Mijn oordeel zou zijn, dat het de voorkeur verdient en realistischer is om 
het door de Hoge Raad ontwikkelde systeem te handhaven, dan om op het 
voetspoor van de ontwerpers van het Nieuwe B.W. aan de goede trouw eisen , 
te stellen die in de praktijk niet vervuld zullen worden. Aan het systeem van 
de Hoge Raad kan een zekere subtiliteit niet worden ontzegd; dat de gedach
ten van de ontwerpers tot minder subtiele onderscheidingen zullen leiden en 
meer zekerheid voor de praktijk zullen bieden, lijkt in het licht van het 
bovenstaande tenminste twijfelachtig. 

15. NIETIG /VERNIETIGBAAR 

Omstreden is of de rechtshandeling door een gestoorde onder invloed van de 
storing verricht nietig of vernietigbaar is. Enerzijds is aangevoerd, dat het 
ontbreken van een rechtens relevante wil, resp. van de door art. 1356 voor 
overeenkomsten vereiste toestemming, tot nietigheid moet leiden omdat aan 
de rechtshandeling een essentieel vereiste ontbreekt (53). Anderzijds is ver
dedigd, dat een redelijke wetstoepassing zou meebrengen, dat zij slechts ver
nietigbaar zijn op vordering van de zijde van de gestoorde. Daarbij werd 
gewezen op de artikelen 501 en 502 (oud) die bepaalden, dat handelingen 
door een geestesgestoorde voor de verlening der curatele verricht, onder be
paalde omstandigheden konden worden 'vernietigd', resp. 'bestreden', hetgeen 
wees op vernietigbaarheid en niet op nietigheid. Hetzelfde zou dan moeten 
worden aangenomen, indien de handeling niet door · ondercuratelestelling is 
gevolgd (54). Denkbaar is ook, dat voor overeenkomsten zou moeten worden 
aangenomen, dat zij vernietigbaar zijn, terwijl voor andere rechtshandelingen 
een algemene regel niet bestaat ( 5 5). 

Zij die menen, dat de rechtshandeling van de gestoorde nietig is, verschil
len onderling weer van mening over de vraag of ook de wederpartij daarop 
ber9ep kan doen ( 56). Daartegen pleit, dat in die gevallen, waarin de gestoor
de op grond van het vertrouwensbeginsel een beroep op gemis aan wil wordt 
onthouden, de wederpartij wel daarop beroep zou kunnen doen, indien dat 
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voor haar gunstig zou zijn. De nietigheid zou dan verkeren tot een wapen 
tegen de feitelijk onbekwame (57). om' die reden zou slechts aan de gestoorde 
een beroep op de nietigheid toekomen. 

In het Ontwerp worden in art. 3.2.2a lid 2 de meerzijdige rechtshandelin
gen vernietigbaar, de eenzijdige nietig verklaard. Bedacht moet daarbij wor
den, dat door art. 3 .2.3 de rechtshandeling volledig rechtsgevolg heeft, indien 
de wederpartij de stoornis niet kende noch behoefde te onderkennen. De 
nietigheid van eenzijdige rechtshandelingen van gestoorden, die niet hande
lingsonbekwaam zijn, heeft dan ook alleen betrekking op rechtshandelingen 
verricht door iemand wiens stoornis voor de wederpartij bij die handeling 
kenbaar was (58). 

In de praktijk zal het zich niet gemakkelijk voordoen, dat degene tot wie 
een eenzijdige rechtshandeling van een feitelijk onbekwame zich in het bij
zonder richt, er belang bij heeft om op de nietigheid daarvan beroep te doen. 
Bij meerzijdige rechtshandelingen, waar dit zich wel kan voordoen, lijkt het -
ook naar geldend recht - aannemelijk, dat het beroep op het wilsgebrek 
alleen toekomt aan de gestoorde en niet aan diens wederpartij. Enige zeker- . 
heid hoe de Hoge Raad daarover zou oordelen bestaat echter niet. 

16. RECHTSHANDELINGEN IN HET KLAARBLIJKELIJK BELANG 

VAN DE GESTOORDE 

' Ook de voor ieder kenbare geestelijk gestoorde die niet onder curatele staat, 
heeft een klaarblijkelijk belang bij prestaties, die op rechtshandelingen berus
ten, zoals medische verzorging, de levering van levensmiddelen, het gebruik 
van openbaar vervoer. · 

In Nederland is wel betoogd, dat de gestoorde deze rechtshandelingen 
geldig moet kunnen verrichten (59). Daartegen is aangevoerd, dat deze opvat
ting, hoe practisch ook, in de wet geen steun vindt (60). In de praktijk leveren 
dergelijke rechtshandelingen nauwelijks problemen op. Vernietiging zal in de 
meeste gevallen leiden tot een verplichting tot restitutie door de gestoorde 
van de ontvangen prestatie en waar deze voor restitutie in natura niet vatbaar 
is, tot de verplichting tot vergoeding van de waarde van het genotene. Aanne
melijk is, dat de rechter in dergelijke gevallen voor de omvang van de restitu
tieplicht art. 1487 B.W. analogisch zou toepassen. 

Art. 3.2.17b Ontwerp geeft aan de rechter de bevoegdheid om desgevraagd 
aan de vernietiging geheel of ten dele haar werking te ontzeggen, indien de 
reeds ingetreden gevolgen van een rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan kun
nen worden gemaakt. Hij kan daarbij aan een partij die daardoor onbillijk 
wordt bevoordeeld, de verplichting opleggen tot een uitkering in geld aan de 
partij die benadeeld wordt. Op grond van deze bepaling zullen de rechts
handelingen van een gestoorde, die klaarblijkelijk in zijn belang waren, wel 
voor onaantastbaar worden gehouden. 
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17. BIJZONDERE WETTELIJKE REGELINGEN 

Slechts ten aanzien van enkele rechtshandelingen geeft de wet een bijzondere 
regeling in verband met geestelijke stoornis. 

Een huwelijk mag niet worden aangegaan, wanneer de geestvermogens van 
een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of 
de betekenis van haar verklaring te begrijpen (art. 32 B.W.) Het kan om die 
reden worden gestuit door bloedverwanten in de rechte lijn, broeders, zusters, 
voogden, toeziende voogden, curatoren en toeziende curatoren van een der 
aanstaande echtgenoten. (art. 50 en 51 B.W.). Het openbaar ministerie is tot 
stuiting verplicht, indien het met de stoornis bekend is (art. 53). Is het huwe
lijk niettegenstaande het beletsel gesloten, dan kan het worden vernietigd. 
Krachtens art. 69 B.W. kan de vernietiging zolang de ~toornis bestaat, uitslui
tend worden gevorderd door de bloedverwanten in de 'opgaande lijn, ieder der 
echtgenoten, het openbaar ministerie en onmiddellijk !belanghebbenden, deze 
laatsten echter alleen na ontbinding van het huwelijk. Na het ophouden van 
de stoornis kan de vernietiging uitsluitend worden gevorderd door de echtge
noot die ten tijde van het aangaan van het huwelijk geestelijk gestoord was 
(art. 73). Samenwoning van tenminste zes maanden na het ophouden van de 
stoornis geldt als bekrachtiging en doet het recht op vernietiging vervallen. 

Testamenten gemaakt door hen die niet in het bezit van hun verstandelijke 
vermogens zijn, zijn nietig krachtens art. 942 (zie hiervoor onder no. 8) (61a). 
In het ontwerp komt de.bepaling te vervallen, omdat de nietigheid voortvloeit 
uit art. 3.2.2a. 

Krachtens de artikelen 324 jo. 385 B.W. zijn onbevoegd tot iedere voogdij, 
toeziende voogdij en tot de benoeming als curator o.m. zij wier geestvermo
gens zodanig zijn gestoord, dat zij in de onmogelijkheid verkeren de voogdij, 
de toeziende voogdij of de curatele uit te oefenen, tenzij de stoornis van 
tijdelijke aard is. 

Krachtens art. 595 B.W. kunnen zinnelozen door zichzelf geen bezit ver
krijgen. De bepaling is een uitwerking van art. 594 B.W. dat naast feitelijke 
macht ook het oogmerk om de zaak voor zich te behouden vereist. Deze 
animus possedendi zou bij de zinneloze in rechtens relevante mate ontbre
ken (61). 

Het Ontwerp stelt niet meer de eis van de wil om voor zich zelf te houden. 
Of iemand voor zichzelf of voor een ander houdt, wordt krachtens art. 3.5.2 
naar verkeersopvatting beoordeeld (62). 

18. DE GESTOORDE ALS PROCESPARTIJ 

1 Anders dan de handelingsonbekwame is de geestesgestoorde gerechtigd als 
1 partij in een procedure op te treden. 

Is hij echter niet in staat om zijn wil te bepalen tfen aanzien van het 
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onderwerp van de procedure of van de daarin door hem te verrichten proces
handelingen, dan missen zijn proceshandelingen het normale gevolg. Treedt 
hij op als eiser dan moet hij niet ontvankelijk worden verklaard ( 63), ook 
ambtshalve ( 64 ). Is hij gedaagde, dan zullen verklaringen, die zijn rechts
positie ongunstig beïnvloeden, zoals erkenningen, niet te zijnen nadele mogen 
worde~ aangewend, indien zij kennelijk onder invloed van de stoornis zijn 
gedaan.· 

Wordt de gestoorde door een ander (procureur of gemachtigde) in het 
proces vertegenwoordigd, dan kan· de door hem aan de vertegenwoordiger 
gegeven opdracht aantastbaar zijn, indien de opdracht niet berustte op een 
rechtens relevante wil. Aan de gestoorde zelf staat daartoe het middel van 
desaveu ter beschikking. Art. 272 Rv. verklaart de bepalingen van desaveu van 
toepassing indien een partij ontkent opdracht aan de procureur te hebben 
gegeven. Algemeen wordt aangenomen, dat hieronder ook valt de bestrijding 
van de geldigheid van de opdracht ( 65). Omstreden is de vraag of ook aan de 
wederpartij beroep toekomt op de ongeldigheid van de opdracht aan de pro
cureur. De bovendrijvende mening is, dat zij niet het bestaan van de opdracht 
mag betwisten, wel echter de rechtsgeldigheid daarvan (66). 

De enkele omstandigheid, dat een minderjarige- en naar algemene opvat
ting geldt hetzelfde voor andere handelingsoubekwamen- in het geding niet 
verdedigd geweest is, geeft hem het recht op herroeping van een in gewijsde 
gegaan vonnis door middel van request civiel (art. 383 Rv.). Dit recht komt 
niet toe aan de geestesgestoorde, die handelingsbekwaam is. In 1941 besliste 
de Hoge Raad ( 6 7): 

'dat tochkrankzinnigheid zonder meer de bevoegdheid om in rechten te 
verschijnen niet doet verloren gaan en derden een krankzinnige, ook al is 
hij niet onder curatele gesteld, in rechten mogen betrekken en op volko
men regelmatige wijze een vonnis tegenover hem kunnen verkrijgen, ook 
zonder dat hij in het geding verdedigd is geweest; 
dat de belangen van derden niet mogen worden opgeofferd aan het belang 
van den krankzinnige door op den enkelen grond, dat hij in het geding niet 
verdedigd is geweest, zodanig tegen hem verkregen vonnis bloot testellen 
aan herroeping en zulks gedurende een termijn, die naar omstandigheden 
zeer lang kan zijn'. 

'Wel kan misbruik van de feitelijke weerloosheid van een geestesgestoorde 
tijdens het geding, bedrog in de procedure opleveren en op die grond het 
vonnis voor herroeping vatbaar maken ( 68). Daarmee is het accent enigermate 
verschoven ten gunste van de partij die zich op haar geestelijk gestoord zijn 
beroept ( 69). 
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19. VERKLARINGEN GEDAAN AAN DE GESTOO.DE 

'Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te 
hebben, die persoon hebben bereikt. Nochtans heeft ook een verklaring die 
hem tot wie zij was gericht, niet of niet tijdig heeft bereikt, haar werking, 
indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling, 
van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of van andere 
omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het na
deel draagt'. Aldus art. 3.2.4 lid 3 Ontwerp. Blijkens de Toelichting (70) kan 
voor de beantwoording der vraag of een verklaring de wederpartij heeft be
reikt, van invloed zijn wat hij die de verklaring aflegt, van de wederpartij 
weet. Wie een verklaring doet aan iemand van wie hij weet, dat hij doof is, 
moet harder spreken. Tegenover hem die niet weet met een dove te doen te 
hebben, draagt de dove het nadeel van zijn doofheid. 

De vraag rijst nu of geestesstoornis een beletsel is voor het rechtsgeldig 
afleggen van verklaringen, indien degeen die verklaart weet dat de verklaring 
niet tot de ander door kan dringen (bewusteloosheid, diepe zwakzinnigheid, 
seniele dementie), dan wel de geestesstoornis meebrengt, dat zij niet op de 
juiste waarde wordt geschat of daarop niet op rationele wijze zal worden 
gereageerd. Deze vraag heeft slechts in geringe mate de aandacht getrokken. 
Aangenomen zal wel moeten worden, dat het negeren van de geestestoestand 
van degeen aan wie de verklaring wordt gedaan, veelal in strijd met de goede 
trouw zal zijn, indien tussen partijen een rechtsverhouding bestaat die door de 
goede trouw wordt beheerst (70a). Die omstandigheid zal dan meebrengen, dat 
degeen tot wie de verklaring is gericht niet het nadeel behoeft te dragen, dat 
deze hem niet bereikt. Onder omstandigheden kan degeen die verklaart er een 
zodanig belang bij hebben de verklaring te doen, dat de onmogelijkheid voor 
de ander om de verklaring in ontvangst te nemen aan de geldigheid niet in de 
weg mag staan (71 ). Dat zal speciaal het geval zijn, indien gerechtvaardigde 
belangen van degeen die verklaart deze redelijkerwijze niet verplichten te 
wachten met het uitbrengen van de verklaring tot de geestesstoornis beëindigd 
is, of over de gestoorde een provisioneel bewindvoerder of curator zal zijn 
benoemd. 

Hetzelfde moet m.i. gelden voor dagvaardingen en andere exploiten, die in 
wezen zijn mondelinge verklaringen van de deurwaarder. Met Pitlo meen ik, 
dat niet uit het hierboven vermelde arrest HR 21.3.1941, NJ 1941, 756 mag 
worden afgeleid, dat exploiten aan krankzinnigen uitgebracht altijd geldig 
zijn (72). In beginsel kan de deurwaarder niet exploiteren aan een bewuste
loze of geestesgestoorde die de zin van zijn verklaring niet kan verstaan, zo 
min als hij afschrift van het exploit mag laten aan een huisgenoot die niet 
veilig kan worden belast met de overbrenging van het gelaten afschrift, indien 
degeen voor wie het bestemd is niet wordt aangetroffen (73). Integendeel mag 
slechts onder bijzondere omstandigheden de geldigheid daarvan worden aan
genomen. 
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III FEITELIJKE HANDELINGEN 

20. ALGEMEEN 

., Feitelijke handelingen met rechtsgevolg onderscheiden zich naar de heersende 
' opvatting in Nederland van rechtshandelingen, doordat het rechtsgevolg niet 

doel van het handelen is~ De feitelijke handelingen met rechtsgevolg die in 
verband met geestelijke gestoordheid aandacht verdienen, zijn vooral die han
delingen die wanprestatie of een onrechtmatige daad opleveren;~ In het navol
gende beperk ik mij daartoe. Daarbij is nog te bedenken, dat wanprestatie 
door geestelijk gestoorden in de rechtspraak zelden aan de orde is gesteld en 
voornamelijk een academische kwestie lijkt te zijn (74). De vraag of een gees
telijk gestoorde aansprakelijk is voor door hem veroorzaakte schade, heeft wel 
enig practisch belang, dat overigens geringer lijkt dan de aandacht die zij in de 
doctrine heeft gekregen. Die aandacht spitste zich overigens meer toe op de 
aansprakelijkheid van jonge kinderen die in spel en verkeer met enige frequen
tie schade veroorzaken.(Weliswaar hebben kinderen en volwassen geestelijk 
gestoorden veelal gemeen, dat zij weinig of geen verhaal bieden, bij kinderen 
is dat in beginsel slechts een tijdelijke zaak, waar nog bijkomt dat de vraag van 
de eigen aansprakelijkheid van kinderen naar veler mening niet kan worden los
gemaakt van de aansprakelijkheid van de ouders. Bij geestelijk gestoorde vol- -
wassenen daarentegen ontbreekt de natuurlijke toezichthouder Ji In zoverre is 
het onder een noemer brengen van de aansprakelijkheid van jonge kinderen en 
van volwassen geestelijk gestoorden meer gebaseerd op dogmatisch-juridische 
inzichten dan op maatschappelijke vergelijkbaarheid van de betrokken groe
pen van personen. 

21. WANPREST A TIE 

Of de debiteur van een verbintenis wanprestatie pleegt en uit dien hoofde 
aansprakelijk is, hangt goeddeels af van de opvatting die het recht huldigt ten 
aanzien van de vraag wat overmacht oplevert. Het Nederlandse recht huldigt 
niet een zuiver subjectieve schuldleer, waarin als overmacht wordt aange
merkt iedere omstandigheid waarvoor de schuldernaar geen verwijt treft, maar 
evenmin een objectieve, waarin alleen die omstandigheden overmacht opleve
ren die iedere debiteur x, ongeacht zijn persoonlijke situatie, de nakoming van 
de verbintenis zou beletten. Het tussenstandpunt, dat het Nederlandse recht 
inneemt wordt in het Ontwerp B.W., in overeenstemming met de heersende 
opvatting (75), als volgt geformuleerd: 

Art. 6.1.8.1 De schuldenaar die in de nakoming van zijn verbintenis tekort
schiet, is verplicht de dientengevolge door de schuldeiser ge
leden schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming hem niet 
kan worden toegerekend. 
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· Art. 6.1.8.2 De tekortkoming kan aan de schuldenaar niet worden toege
rekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld en evenmin aan 
een oorzaak welke krachtens de wet, een rechtshandeling of de 
in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Voor de geestelijke stoornis van de debiteur die hem de nakoming van de 
verbintenis belet, is met name van belang of deze naar verkeersopvattingen 
voor zijn rekening komt. De vraag zal zich alleen voordoen, indien de rechts
handeling waaruit de verbintenis ontstond niet reeds op grond van dezelfde 
geestelijke stoornis aantastbaar is. Is immers de rechtshandeling waaruit de 
verbintenis voortvloeit, ondanks de geestelijke stoornis, onaantastbaar, dan 
levert de niet-nakoming van de verbintenis steeds wanprestatie op waarvoor 
de debiteur aansprakelijk is. 

Daarmee is tevens gezegd, dat de vraag. zich alleen voor kan doen als de 
rechtshandeling waaruit de verbintenis is ontstaan, niet onder invloed van de 
geestelijke stoornis is verricht en deze eerst daarna is opgekomen. 

Treft de debiteur een verwijt ten aanzien van het ontstaan van de stoornis 
(overmatig drank- of druggebruik), dan is hij, ondanks de stoornis, naar ver
keersopvatting voor de verhindering tot nakoming van zijn verbintenis aan
sprakelijk (76). Aldus blijft alleen over de geestelijke stoornis, die de debiteur 
treft op dezelfde wijze als een ziekte of ongeluk, die hem de nakoming van 
zijn verbintenis belet. 

Betrekkelijk algemeen wordt aangenomen, dat persoonlijke verhinderingen 
van deze aard overmacht opleveren, indien de verbintenis een persoonlijke 
prestatie tot voorwerp had (77), niet echter indien de prestatie door een 
ander voor de schuldenaar kon worden verricht (78). In beginsel, omdat de 
overeenkomst kan inhouden, dat de debiteur voor de tijdige nakoming van 
zijn verbintenis ook bij absolute verhindering door ziekte het risico heeft 
aanvaard. In dat geval is er naast een prestatieplicht tevens een garantieplicht 
die tot schadevergoeding verplicht. In beginsel en niet altijd voorts, omdat 
ook prestaties die niet persoonlijk van aard zijn, onder omstandigheden door 
ziekte (tijdelijk) kunnen worden verhinderd en die verhindering niet steeds 
ten volle voor risico van de ziekte kan worden gebracht. Zo kan de niet tijdige 
betaling van huurpenningen door een zieke huurder onder omstandigheden 
meebrengen, dat de verhuurder genoegen moet nemen met de vergoeding van 
moratoire interessen, terwijl hij niet te goeder trouw op grond van de ver
traagde betaling tot beeindiging van de huur en ontruiming door de huurder 
van het gehuurde gerechtigd is (79). In dergelijke gevallen mag men niet zo 
ver gaan de ziekte als overmacht te kwalificeren; de wanprestatie komt wel 
voor risico van de zieke, maar de crediteur wordt door de goede trouw be
perkt in de uitoefening van de rechten die hij aan de wanprestatie in beginsel 
ontleent (80). 
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22. ONRECHTMATIGE DAAD 

Art. 1401 B.W. stelt de pleger van een onrechtmatige daad door wiens schuld 
aan een ander schade is veroorzaakt in de verplichting die schade te vergoe
den. 

Sinds 1919 is van een onrechtmatige daad sprake, niet alleen indien zonder 
rechtvaardigingsgrond inbreuk is gemaakt op een recht van een ander, of 
gehandeld is in strijd met een wettelijke plicht, maar ook indien gehandeld is 
in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk ver
keer betaamt. In de doctrine is, mede onder invloed van deze ruime opvatting 
van onrechtmatigheid, langdurig en uitvoerig de vraag aan de orde gesteld, 
welke betekenis daarnaast nog aan het vereiste van schuld toekomt. Wordt als 
schuld aan de dader toegerekend, dat hij handelde op een wijze die objectief als 
maatschappelijk onzorgvuldig moet worden aangemerkt, dan verliest het 
schuldvereiste goeddeels zijn betekenis (81 ). Van belang blijft het echter ook 
dan voor de vraag of die toerekening naar objectieve maatstaf (de gemiddelde 
deelnemer aan het maatschappelijk verkeer) ook behoort te geschieden voor 
hen die als groep aan die objectieve maatstaf niet kunnen voldoen Geugdige 
kinderen, geestelijk gestoorden). De vraag wordt meestal gesteld in deze vorm, 
of toerekeningsvatbaarheid een beletsel is voor het aannemen van schuld in de 
zin van art. 1401 (82). Zoals sub. 20 vermeld, zijn er argumenten aan te 
voeren voor het standpunt, dat jeugdige kinderen en geestelijk gestoorden, 
althans voor het jus constituendum, niet over een kam moeten worden ge
schoren (83). 

Naar geldend recht is niet twijfelachtig, dat zowel voor jeugdigen als voor 
geestelijk gestoorden, gebrek aan schuld in de zin van persoonlijke verwijt
baarheid, leidt tot niet-aansprakelijkheid. Schuld ontbreekt, indien uit hoofde 
van geestesziekte, elke mogelijkheid om de dader van zijn gedrag een verwijt 
te maken, ontbreekt (84). Dat is het geval, indien de dader tengevolge van 
geestesziekte 'ieder inzicht miste in het geoorloofde of ongeoorloofde van zijn 
handeling, alsmede wanneer hij door gelijke oorzaak buiten staat was anders 
te handelen dan hij gedaan heeft' (84 ). Dat het schuldbegrip bestaat uit twee 
elementen; kennen van de norm en kunnen handelen overeenkomstig de 
norm, werd door de Hoge Raad gepreciseerd in een arrest betreffende een 
plotseling de weg overstekend 4-jarig kind (85) met de overweging, dat 'de 
vraag of de avetreding van een rechtsnorm aan een jeugdig kind kan worden 
toegerekend, niet uitsluitend wordt bepaald door de kennis die bij dat kind 
t.a.v. het bestaan van die norm aanwezig is, maar ook door de mate waarin 
het hem mogelijk is zich overeenkomstig die kennis te gedragen'. Dien
tengevolge mocht het Hof niet volstaan met de vaststelling dat bij het kind 
het besef van het ongeoorloofde van zijn handelen niet had ontbroken, maar 
had het ook de vraag in zijn oordeel moeten betrekken 'of er dit kind met het 
oog op zijn leeftijd en zijn daarmee samenhangende geaardheid een verwijt 
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van viel te maken dat hij in de gegeven omstandigheden minder oplettend is 
geweest en minder op zijn omgeving heeft gelet dan van oudere kinderen en 
van volwassenen mag worden verwacht en geëist en zich als gevolg daarvan 
niet overeenkomstig die eisen heeft gedragen'. 

De toepassing van dit schuldcriterium is in de praktijk waarschijnlijk niet 
eenvoudig. Opvalt, dat de Hoge Raad niet meer (uitdrukkelijk) verlangt dat 
elke mogelijkheid tot verwijt ontbreekt, hetzij omdat ieder inzicht in de norm 
ontbreekt, hetzij omdat de dader buiten staat is zich volgens de norm te 
gedragen. Aannemelijk lijkt me dat - althans voor zeer jeugdige kinderen -
thans voor disculpatie voldoende wordt geacht, dat de dader onvoldoende 
inzicht in de norm had, resp. slechts in gebrekkige mate, d.w.z. niet altijd of 
niet volledig, zich naar die norm kon gedragen. Blijft de vraag of voor de 
geesteszieke dader een strenger criterium voor disculpatie geldt dan voor zeer 
jeugdige kinderen. Ik ben geneigd aan te nemen, dat een dergelijk onderscheid 
niet door de Hoge Raad is bedoeld (86). Waarschijnlijk geldt ook voor de 
geesteszieke pleger van onrechtmatige daden, dat hem per saldo geen verwijt 
van zijn daad kan worden gemaakt, indien hij door zijn geestesstoornis wel 
enig, maar een gebrekkig inzicht in de overtreden norm had, dan wel zich 
door zijn geestesstoornis niet altijd, resp. niet ten volle overeenkomstig die 
norm kon gedragen. 

Is de vraag of de dader van zijn gedraging een verwijt kan worden gemaakt 
in beginsel een slechts met ja of neen te beantwoorden vraag, die dan leidt tot 
volledige of helemaal geen aansprakelijkheid, men kan zich afvragen of de 
zinswending, dat mede bepalend is de mate waarin het de dader mogelijk was 
zich overeenkomstig de norm te gedragen, niet de mogelijkheid bedoelt te 
openen om aan een psychisch gestoorde dader resp. aan een zeer jeugdig kind 
de daad slechts ten dele toe te rekenen. Aldus zou reeds voor het geldende 
recht de feitelijke rechter worden toegestaan althans een deel van de schade 
ten laste van de gestoorde of van het kind te brengen. Daarmee zou tevens 
worden tegemoetgekomen aan de sterke aandrang in de doctrine (87) om de 
geestelijk gestoorde aansprakelijk te doen zijn voor de door hem onrechtmatig 
veroorzaakte schade. Een dergelijke ontwikkeling lijkt me ook dit praktische 
voordeel te hebben, dat de rechter en de door hem geraadpleegde deskundi
gen niet meer voor de netelige vraag gesteld worden of aan de geestesgestoor
de enig verwijt van zijn handelen kan worden gemaakt. In het geval dat leidde 
tot het arrest van 1960 verklaarde een der als deskundigen gehoorde psychia
ters, dat de vraag of de gestoorde handelde onder invloed van een onweer
staanbare psychische dwang nooit met 100% zekerheid bevestigend kan wor
den beantwoord. Daaruit zou de conclusie mogen worden getrokken, dat het 
voor deskundigen aanzienlijk gemakkelijker is om vast te stellen, dat onder 
invloed van de geestesstoornis werd gehandeld dan over de vraag of de ge
stoorde (volledig) buiten staat was om zich naar de norm te gedragen. 

Aan het voorgaande mag een zeker speculatief karakter niet worden ont-
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zegd. Vaststaat uitsluitend, dat volledige ontoerekeningsvatbaarheid leidt tot 
niet-aansprakelijkheid, niet echter dat (sterk) verminderde toerekenings
vatbaarheid zou kunnen leiden tot verminderde aansprakelijkheid, instede van 
volledige aansprakelijkheid. 

In het Ontwerp B.W. wordt de kwestie op een wat zonderlinge wijze 
geregeld. Art. 6.3.llid 3 bepaalt, dat de onrechtmatige daad aan de dader kan 
worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak 
welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt. De vraag of een geestelijke stoornis aan de dader kan worden 
toegerekend wordt niet beantwoord. Wel bepaalt art. 6.3.6 dat in het geval 
een gedraging aan de dader niet (krachtens de wet of de in het verkeer 
geldende opvattingen) kan worden toegerekend wegens zijn jeugdige leeftijd 
of wegens een lichamelijke of geestelijke tekortkoming, toch toerekening 
plaatsvindt voor zover de billijkheid met inachtneming van alle omstandig
heden zulks mede brengt. Waarschijnlijk is bedoeld, ~at jeugdige leeftijd en 
geestelijke stoornis (krachtens wetsbepaling) aan toerekening naar billijkheid 
niet in de weg staan, ongeacht wat de maatschappelijke opvattingen op dit 
stuk zijn. :fBij deze voorgestelde regeling past de opmerking, dat art. 6.3.6 
alleen dienst kan doen, indien de dader geen enkel verwijt, hoe gering ook van 
zijn gedrag kan worden gemaakt. Het vereist dan ook de voorafgaande vast
stelling, dat iedere schuld ontbreekt, een vaststelling die zowel als het gaat om 
kleine kinderen, als om geestelijk gestoorden gemakkelijk tot praktische be
zwaren en uiteenlopende oordelen kan leiden. Aanmerkelijk handzamer lijkt 
een bepaling, die althans voor geestelijk gestoorden, aan de rechter de moge
lijkheid geeft om, als vaststaat dat de onrechtmatige daad onder invloed van 
de geestesstoornis is gepleegd, de aansprakelijkheid naar billijkheid vast te 
stellen zonder het tussenstation van de vaststelling, dat iedere schuld ont
breekt, te hoeven aandoen. 

Volledigheidshalve vermeld ik, dat de vraag of een geestelijk gestoorde al 
dan niet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk dient te zijn voor de door hem 
veroorzaakte schade, door de wetgever moet worden beslist. Terecht schreef 
Leijten, dat 'men hier verzeilt op het terrein van de voorjuridische normen, 
waar geloof, overtuiging, moraal de overhand hebben' (88). Hoe waar dit is, 
moge blijken als men tegenover elkaar stelt enerzijds uitspraken als Pitlo (89): 

'De gezonde is ons meer waard dan de ongezonde, behoort ons althans 
meer waard te zijn. Daarom is het verwerpelijk in gevallen, waarin aan 
geen van beiden enig verwijt valt te maken, de gezonde te offeren aan de 
ongezonde. Het is absurd normaliteit tot nadeel te laten strekken tegen
over abnormaliteit. Humanisme dat de abnormale een warmer hart toe
draagt dan de normale, is een gederailleerd humanisme' 

en van Visser van IJzendoorn (90): 
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'In het leven zijn er allerlei persoonlijke factoren die de loop van het 
mensenleven bepalen. Laat ik ze veine en pech mogen noemen. Ik zou de 
geestelijke gestoordheid willen zien als een pech, waarvan men de conse
quenties heeft te dragen, als van zovele persoonlijke eigenschappen, die 
ons al of niet slagen beïnvloeden'. 

anderzijds van Mulderije (91): 

Het lijkt mij een eis van Christelijke zedeleer waarvan onze wetgeving 
toch uitgaat.. ..... dat de geestelijk gestoorde geen aansprakelijkheid draagt 
doch de schade moet worden geleden door hem die er door getroffen 
wordt.. .. Het is de taak van de Wetgever om hierin het recht van de 
verdrukte - de geestelijk gestoorde - te doen gelden. Hij dient zich te 
hoeden voor de stelregel dat de belangen van de zieken aan die der 
gezonden mogen worden geofferd'. 

Aan welke zijde het gelijk ook mag liggen, vastgesteld kan worden, dat de 
bescherming die derden genieten tegen nadeel voortvloeiend uit handelingen 
van geestelijk gestoorden die niet onder curatele staan, aanzienlijk groter is 
wanneer die handelingen rechtshandelingen zijn dan wanneer het betreft zui
ver feitelijk handelen. Het is begrijpelijk, dat tegen dit onderscheid bedenkin
gen zijn ingebracht (92). 
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23. SLOTBESCHOUWING 

Het Nederlandse recht verbindt voor wat de bescherming van derden te goe
der trouw betreft, belangrijke consequenties aan de omstandigheid of de gees
telijk gestoorde al dan niet onder curatele is gesteld. Het is de vraag of dit 
grote onderscheid te rechtvaardigen is, nu vaststaat dat curatele van geestelijk 
gestoorden uitzondering is (93), evenals dwangverpleging van krankzinni
gen (94), die handelingsonbekwaamheid met zich brengt. Die rechtvaardiging 
moet dan gezocht worden in de publiciteit die aan curatele wordt gegeven. De 
voorschriften op dit stuk zijn aanzienlijk verbeterd, doordat de curatele niet 
slechts wordt gepubliceerd in de Staatscourant en twee door de rechter aan te 
wijzen dagbladen (art. 390), maar tevens bij de griffie van de Rechtbank te 
's Gravenhage openbare registers worden gehouden, waarin rechtsfeiten die 
betrekking hebben op curatele worden aangetekend (art. 391). Afgewacht 
moet worden of de vele klachten die voorheen vernomen werden over de 
fictie dat derden van de curatele op de hoogte kunnen en behoren te zijn (95) 
daarmee zijn ondervangen. 

De wettelijke handelingsonbekwaamheid van onder curatele gestelde gees
telijk gestoorden kan over het doel van de bescherming van de gestoorde 
heenschieten, door diens rechtshandelingen aan vernietiging bloot te stellen, 
ook dan wanneer geen redelijk belang de vernietiging rechtvaardigt. Het Ont
werp B.W. komt aan dit bezwaar vergaand tegemoet door in de artike
len 3.2.17, 3.2.17b en 3.2.18 de mogelijkheid van vernietiging en de gevolgen 
van de vernietiging aanzienlijk te beperken. In samenhang met de gedeeltelijke 
bekwaamheid die voortvloeit uit art. 381 leden 3 en 4 lijkt een aanzienlijk 
evenwichtiger regeling van de gevolgen der handelingsonbekwaamheid te zul
len worden gerealiseerd dan nu bestaat. 

Feitelijke onbekwaamheid tot het aangaan van rechtshandelingen leidt 
naar huidig recht steeds tot bescherming van derden te goeder trouw tegen 
nadeel. Het Ontwerp lijkt hier verder te gaan dan nodig is door hen ook te 
beschermen voor zover zij door rechtshandelingen van gestoorden zijn bevoor
deeld. Die te ver gaande bescherming kan echter in de gedachtengang van de 
ontwerpers gemakkelijk verkeren in haar tegendeel, indien aan de goede 
trouw van de wederpartij eisen worden gesteld, die in de praktijk slechts 
zelden zullen worden vervuld. Hier lijkt het door de Hoge Raad ontwikkelde 
stelsel evenwichtiger dan dat van het Ontwerp. 

Het onderscheid in bescherming die derden genieten al naar gelang de 
schade door de geestelijk gestoorde is veroorzaakt door rechtshandelingen of 

, door feitelijke handelingen, lijkt niet goed verdedigbaar. Opheffing van het 
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onderscheid zou betekenen, dat geestelijk gestoorden volledig aansprakelijk 
worden geacht voor schade die zij onrechtmatig veroorzaken. Het Ontwerp 
zet in art. 6.3.6 een stap in deze richting zonder de consequentie ten volle te 
trekkeri. · 
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V BIJLAGE 

ENIGE WETSARTIKELEN KATH. UNIVERSITEIT LEUVEN 
Nederlandse efdeliAg 

Curatele FAC. RECHTSGELEER.HEID 
BIBLIOTHEEK 

art. 378 
Een meerderjarige kan door de rechtbank onder curatele worden gesteld: 
a. wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met 

tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk 
waar te nemen; 

b. wegens verkwisting; 
c. wegens gewoonte van drankmisbruik, waardoor hij: 

1. zijn belangen niet behoorlijk waarneemt; 
2. in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft; of 
3. eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. 

art. 381 
1. De curatele werkt met ingang van de dag waarop zij is uitgesproken. 
2. Van dat tijdstip is de onder curatele gestelde onbekwaam rechtshandelin

gen te verrichten voor zover de wet niet anders bepaalt. 
3. Een onder curatele gestelde is bekwaam rechtshandelingen te verrichten 

met toestemming van zijn curator, voor zover deze bevoegd is die rechts
handelingen voor de onder curatele gestelde te verrichten. De toestem
ming kan slechts worden verleend voor een bepaalde rechtshandeling of 
voor een bepaald doel. De toestemming voor een bepaald doel moet 
schriftelijk worden verleend. 

4. Hij is bekwaam over gelden die zijn curator voor levensonderhoud te 
zijner beschikking heeft gesteld, overeenkomstig deze bestemming te be
schikken. 

Verbintenissen 

art. 1356 
Tot de bestaanbaarheid der overeenkomsten worden vier voorwaarden ver
eischt: 
1. De toestemming van degenen die zich verbinden; 
2. De bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan; 
3. Een bepaald onderwerp; 
4. Eene geoorloofde oorzaak. 
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art. 1366 
Onbekwaam om overeenkomsten te treffen zijn: 
1. Minderjarigen; 
2. Die onder curatele gesteld zijn; 
3. In de gevallen bij de wet voorzien, alle degenen aan wie de wet het 

aangaan van zekere overeenkomsten verboden heeft. 

art. 1367 
1. De bij het vorige artikel onbekwaam verklaarde ~ersonen kunnen mits

dien tegen hunne verbindterrissen opkomen in alle gevallen, waarin dat 
vermogen niet bij de wet is uitgesloten. 1 

2. De personen die bekwaam zijn om zich te verbinden kunnen zich geens
zins beroepen op de onbekwaamheid van minderjarigen en onder curatele 
gestelden, met welke zij gehandeld hebben. 

art. 1482 
1. Alle verbindterrissen door minderjarige of onder curatele gestelde perso

nen aangegaan zijn van rechtswege nietig, en moeten, op eene door hen 
of van hunnentwege daartoe gedane vordering, worden nietig verklaard, 
op den enkelen grond der minderjarigheid of der curatele. 

art. 1487 
De nietigverklaring van verbindtenissen, op grond der onbekwaamheid van de 
personen, bij artikel1366 vermeld, heeft ten gevolge dat de zaak en de par
tijen worden hersteld in den staat, waarin zij zich vóór het aangaan der 
verbindterris bevonden, met dien verstande, dat al hetgeen aan de onbevoeg
den, ten gevolge der verbindtenis, is uitgekeerd of betaald, slechts kan worden 
terug gevorderd, voor zooverre hetzelve nog onder den onbevoegde berust, of 
voor zooverre mogt blijken dat deze door het uitgekeerde of betaalde werke
lijk is gebaat, of dat het genotene te zijnen nutte is aangewend of gestrekt 
heeft. 

Ontwerp B. W. 

art. 3.2.1 
1. Iedere natuurlijke persoon is bekwaam tot het verrichten van rechtshan

delingen, voor zover de wet niet anders bepaalt. 
2. Een meerzijdige rechtshandeling van een onbekwame is vernietigbaar. 
3. Een eenzijdige rechtshandeling van een onbekwame is nietig, met dien 

verstande dat zij slechts vernietigbaar is, indien zij gericht was tot een of 
meer bepaalde personen en geen van hen terstond aan de onbekwame of 
diens wettelijke vertegenwoordiger heeft medegedeeld haar als ongeldig 
te beschouwen. 
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art. 3.2.2 
Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door 
een verklaring heeft geuit. 

art. 3.2.2a 
1. Heeft iemand wiens geestvermogens blijvend of tijdelijk zijn gestoord, 

iets verklaard, dan wordt een met de verklaring overeenstemmende wil 
geacht te ontbreken, indien de stoornis een redelijke waardering der bij 
de handeling betrokken belangen belette, of indien de verklaring onder 
invloed van die stoornis is gedaan. Een verklaring wordt vermoed onder 
invloed van de stoornis te zijn gedaan, indien de rechtshandeling voor de 
geestelijk gestoorde nadelig was, tenzij het nadeel op het tijdstip van de 
rechtshandeling redelijkerwijze niet was te voorzien. 

2. Een zodanig gemis aan wil maakt een meerzijdige rechtshandeling vernie
tigbaar, een eenzijdige rechtshandeling nietig. 

art. 3.2.3 
Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die 
hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toeken
nen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een 
bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een 
met deze verklaring overeenstemmende wil. 

art. 6.3.1 
1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan 

worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge 
lijdt, te vergoeden. 

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en 
een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een 

, en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij 

te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of 
de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

art. 6.3.6 
1. Kan een onrechtmatige gedraging niet als onrechtmatige daad aan de 

dader worden toegerekend wegens zijn jeugdige leeftijd of wegens een 
geestelijke of lichamelijke tekortkoming, dan is hij niettemin, binnen de 
in artikel 2 aangegeven grenzen, tot schadevergoeding gehouden, voor 
zover de billijkheid met in achtneming van ·alle omstandigheden zulks 
mede brengt. 

2. Hij heeft verhaal op de toezichthouder, voor zover deze wegens onvol
doende toezicht jegens de benadeelde aansprakelijk was. 
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Noten behorende by preadvies prof. mr. C.J.H. Brummer 

(1) Zie vooral van Zeben. Een koperen feest, or. 1966 en G.J. Scholten, 
Anticiperende interpretatie, W.P.N.R. 5031; daartegen Schoordijk, De beteke
nis van het ontwerp-B.W. voor de rechtsvinding, Pitlobundel (1970), blz. 43 
e.v. 
(2) Onder het oude, tot 1970 geldende recht, bestonden krankzinnigheid, 
onnozelheid en zwakheid van vermogens als afzonderlijke categorieën van 
geestelijke onvolwaardigheid, die grond voor curatele opleverden. Zwakheid 
van geestelijke vermogens is als grond voor curatele geschrapt, omdat zij een 
geval van geestelijke stoornis zou zijn (M.v.T. Boek 1, blz. 100). De Belgische 
wetgever heeft van beter inzicht blijk gegeven, toen zij bij de wet van 29 juni 
1973, S. 7945, voor ernstig geestelijk achterlijke de staat van verlengde min-
derjarigheid invoerde. 1 . 

(3) M.v.T. blz. 99; het antwoord moet wel ontkennerd luiden: ten meeste 
zijn zij symptoom of gevolg van geestelijke stoornis. 
(4) Zo is curatele niet meer mogelijk voor lichamelijk gehandicapten; na 
invoering van boek 3 van het ontwerp zal hij zijn goederen onder bewind 
kunnen stellen (M.v. T. op boek 1, blz. 1 00). 
(5) Hierop is reeds gewezen door Mol, NJB 1966, blz. 171. 
(6) De curatele werkt niet meer terug tot de dag waarop zij werd verzocht. 
(7) Toestemming achteraf geldt als bekrachtiging en doet het recht om te 
vernietigen vervallen (Hand. 2e Kamer 56/57 - 3767 no. 9 ad artt. 1.16.4 en 
1.13.1.2). Om die reden is bepaald, dat de toestemming vooraf de handelings
onbekwaamheid opheft. 
(8) HR 8.3.1929, NJ 1929, 589; HR 2.2.1962, NJ 1962, 163. De wet kent 
niet de mogelijkheid, dat de curator voor de onder curatele gestelde een 
vordering tot echtscheiding instelt met toestemming van de kantonrechter. 
Dit lijkt een lapsus. Aldus ook Leyten, W .P.N.R. 5073; vgl. ook Langemeijer 
in zijn conclusie voor het arrest van 2.2. 1962. 
(9) HR 14.11.1935, NJ 1936, 22;HR 17.2. 1956, NJ 1956, 126. 
(10) M.v.A. op art. 234 (1.13.1.2). 
(11) vgl. HR 10.5.1940, NJ 1940,877 en M.v.A. op art. 381 (1.16.4), waarin 
wordt verklaard, dat de term "ongeveer dezelfde betekenis heeft" als in 
art. 392. 
(12) Zie vooral Pitlo, preadvies NJV 1949, blz. 33 e.v., Windhausen, Het 
vraagstuk van de civielrechtelijke bescherming tegen handelingen van geeste
lijk gestoorden, diss, 1962, blz. 9 en HR 29.11.1957, NJ 1958,15; Rb. Den Haag 
14.11.1922,NJ 1923, 1246; Rb. Amsterdam 7.9.1936, NJ 1937,140. 
(13) Vgl. Asser-Meijers-van der Ploeg blz. 70, die de verpleegde tot testeren 
bekwaam acht, indien hij feitelijk in staat is de betrokken belangen af te 
wegen. 
(14) vgl. Asser (Rutten) 11, blz. 140. 
(15) "Verbintenis" is de vertaling van "convention" in art. 1304 C.C. Dat 
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uitsluitend gedacht werd aan overeenkomsten blijkt uit Voorduin V, blz. 123 
e.v.; vgl. Asser (Rutten) 11, blz. 348. 
(16) hoewel art. 1482 het tegendeel verklaart: HR 4.12.1903, W 8005. 
(17) HR 28.6.1901, W7622. 
(17a) Niet nodig is, dat de gedaagde die zich verweert met een beroep op de 
onbekwaamheid uitdrukkelijk de vernietiging vordert; aanvaarding van het 
verweer impliceert de vernietiging. Aldus: HR 15 .11.19 5 7, N J 19 5 8, 6 7. 
(18) Zo bijv. P. Scholten in zijn noot HR 5.1.1933, 793. 
(19) Asser (Rutten) 11, blz. 349; Hofmann (Drion-Wiersma) blz. 408. 
(20) Zo: M.v.T. op art. 3.2.1, blz. 181; Pitlo, Verbintenissenrecht blz. 308, 
Stegeman, Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen, diss. (1957), 
blz. 163. 
(21) HR 5.1.1933, NJ 1933,793. 
(22) Dit is communis opinio, mede op grond van de wetsgeschiedenis; zie 
Asser (Meijers-van der Ploeg), blz. 68 met opgave van rechtspraak en litera
tuur, waaraan toe te voegen Windhausen blz. 38. 
(23) HR 18.11. 1920, NJ 1921, 86; HR 15.12.1933, NJ 1934,803; HR 
21.5.1943, NJ 1943,472. Vgl. ook Haardt,De handelingsonbekwame in het 
burgerlijk geding,Cleveringa-bundel (1952), blz. 146 e.v. en Asser (Rutten) 11, 
blz. 145 en 349. De wegens verkwisting onder curatele gestelde is bekwaam in 
familierechtelijke procedures: HR 12.11.1954, NJ 1954,775,A.A.IV,l70 
(C.P.). 
(24)HR 21.5.1943, NJ 1943,472. 
(25) Vgl. de uitvoerige toelichting in de M.v.A. blz. 41-44. 
(26) Aldus: Pitlo, preadvies blz. 14; Asser (Wiarda), blz. 1024 en 1035; Lan
gemeijer in zijn concl. voor H::111.12.1959, NJ 1960, 230 in fine. 
(27) Meijers, Alg. Begrippen blz. 230 en art. 3.2.18 Ontwerp spreken hier van 
"bevestiging" en reserveren de term "bekrachtiging" voor rechtshandelingen 
die imperfect zijn door het ontbreken van een element. 
(28) HR 21.5.1943, NJ 1943,472. 
(29) vgl. HR 29.11.1957, NJ 1958,15 betreffende de bekrachtiging van een 
nietige proceshandeling. 
(30) Pitlo, preadvies blz. 15. 
(31) HR 1.12.1938, NJ 1939,459; zie ook noot 7 en HR 25.6.1943, NJ 
1943,520 en J. Wiarda, WPNR 4000. 
(32) Dit is een feitelijke vraag:HR 9.3.1934, NJ 1935,32; HR 21.5.1943, 
NJ 1943, 472; HR 9.11.1951, NJ 1952, 558. 
(33) Dit is een rechtsvraag:HR 10.2.1967, NJ 1967,212 en HR 12.5.1972, 
NJ 1973,53; zie verder Houwing, Rechtsverwerking, preadvies Cand. Not. 
(1968), blz. 27-36 en 62-65. 
(34) HR 7.11.1935, NJ 1936,239;HR 25.6.1937, NJ 1937,1128. 
(35) HR 28.3.1940, NJ 1940,681. 
(36) Dit minimum geldt voor de nietige overeenkomst krachtens HR 
4.12.1953 NJ 1954,374. 
(37) Vgl. het arrest vermeld in de vorige noot en de annotatie van Houwing. 
(38) Hofmann (Drion-Wiersma), blz. 412; Asser (Rutten) 11, blz. 355. 
(32a) HR 25.4.1947, NJ 1947, 270 (E.M.M.). 
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(33a) vgl. Asser (Rutten) 11, blz. 3S6. 
(34a) Zo terecht Pitlo, preadvies blz. S met verwijzing naar een rede van Nico
laï weergegeven bij Voorduin 111, blz. 167. 
(3Sa) H.R. 2.11. 1894, W 6S72. 
(36a) H.R. 9.1. 19S3, NJ 19S3, 388. 
(3 7a) De "verklaring" behoeft niet uitdrukkelijk gedaan te zijn, maar kan in 
een of meer gedragingen besloten liggen (M.v.A. blz. 44). 
(38a) Hofmann (van Opstall), blz. 3S7 I3S8. 
(39) Van Dunné, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, diss. 1971. In 
diens gedachte is ook de onrechtmatige daad een rechtshandeling. 
( 40) Het standpunt dat rechtshandelingen i.h.a. ook V{erkelijk berusten op de 
wil het rechtsgevolg teweeg te brengen vindt men o.a. bij Meijers, Alg.Begrip
pen blz. 216, Houwing, W.P.N.R. 3869 en bij Asser (Rutten), blz. 70. 
( 41) Meijers, De grondslag de aansprakelijkheid bij c9n tractuele verplich tin-
gen, W.P.N.R. 267S - 2679; V.P.O. I, blz. 81 e.v. • 
(42) Houwing, Positief en negatief belang bij rechtsschljn, W.P.N.R. 3868 -
3872, Geschriften blz. 103 e.v. 
(43) M.v.T. blz. 184. 
(44) H.R. 1.12.1938, NJ 1939,459 (Illustra I Reinartz); 10.2.1967, NJ 1967, 
212 (Zaan I Intercoal); H.R. 12.S.l972, NJ 1973,S3 (Paviljoen Meerzicht). 
(4S) H.R. 15.S.l9S9, NJ 19S9,Sl6 (van Dongen I van den Oetelaar). 
(46) HR 22.6.1962, NJ 1963,3 (van den Heuvel I Katholieke Vacantie
tehuizen). 
(47) Zo HR 12.2.1967, NJ 1967,212 en HR 12.S.l972, NJ 1973,S3. 
(48) Zo terecht G.J.Scholten in zijn noot onder HR 12.2.1967, NJ 
1967,212. 
(49) Zo terecht Wiersma onder HR 12.S.l972, NJ 1973,S3. 
(50) Hiermede heeft de Hoge Raad tevens aangegeven, dat de rechtsgrond 
voor de vergoeding van het negatief belang in de goede trouw van hem die op 
de nietigheid beroep doet moet worden gevonden. Losecaat Vermeer had in 
zijn dissertatie - Wil en verklaring bij overeenkomsten (1913 ), blz. 210 be
toogd, dat onze wet die rechtsgrond niet kent, nu art. 1401 B.W. niet in 
aanmerking komt, omdat het schuld eist. Zie daarover Houwing, W.P.N.R. 
3869 noot 14. 
(Sl) Vgl. Beekhuis in zijn annotatie onder HR 1S.S.19S9, AA IX, 298 die 
zich afvroeg of in het geval van Dongen I van den Oetelaar wel voldoende 
vaststond, dat tegenover de afstand geen prestatie van de wederpartij stond 
waartoe deze anders niet gehouden was. 
(S2) M.V.A. blz. 49. 
(S3) Pitlo, preadvies blz. 14; Kingma Boltjes preadvies blz. 72; voorts: Op
zoomer VI, blz. 7S; Suyling 1,1 no. 8S, van Brakel no. 32S. 
(S4) Asser (Scholten) I, blz. S42; Land-Star Busmann blz. 686 en 694 nt. 6; 
Hofmrum (van Opstall) blz. 3SS. 
(SS) Zo Asser (Scholten), blz. S42. 
(S6) Bevestigend: Asser (van Goudoever), blz. 312, Opzoomer VI, blz. 7S, 
Suyling 1,1 no. 86; van Brakel no. 32S; ontkennend: Asser (Scholten) 
blz. S41: Land-Star Busmann blz. 694 nt. 6; Pitlo preadvies blz. 23. 
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(57) Zo Pitlo preadvies blz. 23. 
(58) Zie M.v.A. blz. 46, vgl. Windhausen, blz. 83. 
(59) Pitlo, Verbintenissenrecht blz. 150 en preadvies blz 15/16. 
(60) Kingma Boltjes, preadvies blz. 72; genuanceerd: Hofmann (v.Opstall), 
blz. 354. 
(61) Zie bijv. Asser (Beekhuis), blz. 89 en 101 en met een voorbehoud t.a.v. 
res nulius Pitlo, Zakenrecht, blz. 88. 
(6la) Blijkens HR 9.1.1953, NJ 1953,388 is voldoende voor de nietigheid, 
dat bewezen wordt dat de testateur niet in het bezit van zijn verstandelijke 
vermogens was. Niet behoeft te blijken dat die toestand op de inhoud van het 
testament van invloed is geweest. Zie ook de belangwekkende informatie van 
Veegens in zijn noot onder het arrest over de vraag of een bepaalde geestelijke 
stoornis steeds duidt op een aantasting van de voor rechtshandelingen vereiste 
verstandelijke vermogens. 
(62) Het Ontwerp volgt de opvatting van Scholten in Asser (Scholten), 
blz. 42 e.v.; zie Toelichting Meijers blz. 231. 
(63) Zo Donders, NJB, blz. 341; Star Busmann, Hoofdstukken, no. 134; zie 
verder Kingma Boltjes, preadvies, blz. 108 e.v. 
(64) Kingma Boltjes a.w., blz. 110 met rechtspraak en literatuur. 
(65) Star Busmann, a.w. no. 354, van Rossem-Cleveringa aant.l. op art. 272; 
Kingma Boltjes a.w. blz. 114; Burg. Rechtsvord. (v. d.Dungen c.s.) in het stuk 
over desaveu bewerkt door C.H.Beekhuis, nos. 2 en 3. 
(66) Van Oven, NJB 1926, blz. 392; van Rossem Cleveringa aant. 2 op 
art. 272 en Beekhuis t.a.p. met uitvoerige opgave van rechtspraak. 
(67) HR 21.3.1941, NJ 1941, 756. 
(68) HR 17.11.1950, NJ 1951,604. 
(69) Veegensin zijn noot onder dit arrest. 
(70) Toelichting Meijers blz. 186. 
(70a) Zo reeds Rb.Rotterdam 15.3.1909,W 8957 betreffende een sommatie 
tot huurbetaling en de instelling van een ontruimingsprocedure tegen een in 
het ziekenhuis verblijvende, door een beroerte getroffen huurster, met in
stemming vermeld door Asser-Losecaat Vermeer, blz. 257 en Kingma Boltjes, 
preadvies, blz. 13 7. 
(71) Voor ongeldigheid van de verklaring gedaan aan de gestoorde spraken 
zich uit Suyling I,l blz. 106, nt 2 en nos. 219- 224; Pitlo, preadvies, blz. 9, 
Mulderije, HNJV 1949, 11 blz. 19; Daarentegen voor de geldigheid de Jong, 
HN JV 1949, 11 blz. 15 en Hofmann - van Opstall, blz . .3 5 7 nt 1. 
(72) anders; Scholten in zijn noot. 
(73) Dat het afschrift niet aan iedere willekeurige huisgenoot kan worden 
gelaten is communis opinio. Zie van Rossem-Cleveringa aant. 3 op art. 2; Star 
Busmann no. 175; v.d. Dungen-Jansen, Burg. Rechtsv. blz. 17 en Rb. Den Haag 
31.5.1955, NJ 1956, 57. 
(74) Zo Kingma Boltjes, Preadvies blz. 136. 
(75) Vgl. de uiteenzetting bij Asser (Rutten) I, blz. 240 - 265. 
(76) Asser (Rutten) I, blz. 251; Kingma Boltjes, preadvies blz. 138. 
(77) Men denke aan de veelgenoemde portretschilder; zie bijv. Pitlo, preadvies, 
blz. 12; Asser (Rutten) 11, blz. 254. 
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(78) In dat geval is de stoornis van de debiteur in beginsel niet een verhinde
ring om na te komen. 
(79) Vgl. het is noot 70 vermelde vonnis; zo ook H.Drion, Ned. Tijdschrift 
voor Psychologie, 1964 blz. 578. 
(80) Vgl. Kingma Boltjes, preadvies blz. 137 noot 4. 
(81) Voor eenuitvoerige opgave van literatuur zie Onrechtmatige Daad (Drion 
c.s.) I, nos. 241-243. 
(82) Zie literatuur en rechtspraak vermeld in Onr.Daad I, nos. 246 en 24 7. 
(83) Vgl. reeds Vraagpunt 16 van Meijers, aldus door de 2e Kamer beant
woord, dat geestelijk gestoorden de door hen veroorzaakte schade moeten 
vergoeden; aansprakelijkheid wel van geestelijk gestoorden, maar niet van 
jeugdige minderjarigen is ook bepleit door v.d.Grinten en Leyten, preadviezen 
Thijmgenootschap 1968, blz. 3 e.v. resp. 29 e.v. 
(84) HR 9.12.1960, Nj 1963, 1. 
(85) HR 9.12.1966, NJ 1967, 69; vgl. de annotatie van Scholten in de Ned. 
Jurispr. en die van Köster in AAe.XVIII, 38. 
(86) Door de annotatoren Scholten en Köster is het niet uitdrukkelijk gesig
naleerd; zie echter Langemeijer (M.van Gestel), NJB 1943, blz. 337 e.v., die 
alleen dan de onrechtmatige daad niet aan de geestelijk gestoorde wilde toe
rekenen, indien deze geheel "zinneloos" is. Vgl. ook de discussie tussen Lan
gemeijer en Drion, Ned. Tijdschrift voor Psychologie 1964, blz. 581. 
(87) Evenals aan het votum van de 2e Kamer in antwoord op het 16e vraag
punt; vgl. Windhausen, blz. 91. 
(88) Leyten, preadvies Thijmgenootschap blz. 42. 
(89) Pitlo, HNJV 1949, 11 blz. 40. 
(90) Visser van IJzendoorn HNJV 1949 blz. 30. 
(91) Mulderije, HNJV 1949 11, blz. 20. 
(92) Zo bijv. Visser van IJzendoorn HNJV 11, blz. 30; Veegeus in zijn noot 
onder HR 22.6.1962, NJ 1963, 3. 
(93) Enige cijfers geeft Windhausen, blz. 6 nt. 3 en 4. 
(94) Vgl. Querido, NJB 1948, 677 die tevens uitlegt, dat de dwangverpleging 
vanuit medisch oogpunt minder wenselijk is dan vrijwillige verpleging in een 
open af deling; zie ook J elgers ma, N JB 19 5 9, 414 en van Ze ben, ·preadvies 
NJV 1974, blz. 29 vermeldende dat men in de psychiatrische ziekenhuizen de 
ondercuratelestelling in het kader van een therapeutische behandeling als een 
ultimum remedium ziet. 
(95) Vgl. Pitlo, preadvies blz. 29 en Windhausen, blz. 96. 
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