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OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK (1962-1963) 

ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE 
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (*) 

door 

H. J. BLEEKER 
Wetenschappelijk hoofdmedewerker 

aan de Rijksuniversiteit te Groningen 

en 

A. T. VOS 
Wetenschappelijk medewerker 

aan de Rijksuniversiteit te Groningen 
Advocaat en procureur 

bij de Arrondissementsrechtbank te Groningen 

INHOUD 

Afdeling I. Huwelijksvermogensrecht (1). 
I. Uitoefening van een beroep door de gehuwde vrouw. 

Mdeling II. Erfrecht (2-3). 
2. Testamentaire beschikking ten behoeve van de aanstaande echtgenoot - Huwelijk, 

gevolgd door echtscheiding - Kan de gewezen echtgenoot op de niet herroepen testamen
taire beschikking beroep doen?- 3· Vervreemding door de erf!ater aan een bloedverwant 
in de rechte neerdalende Iijn onder de last van een lijfrente. 

(*) Op het strak stramien der wettelijke bepalingen borduurt de rechtspraak telken
jare verder : hier voegt zij een nieuwe nuance toe, daar vult zij een tot dan open gebleven 
plek op, terwijl zij elders een kleurverschil accentueert. 

Het is de bedoeling van het onderhavige artikel aan de Belgische lezer een blik te 
gunnen op dit steeds varierend patroon van de rechtspraak in Nederland over de jaren 
1962 en 1963. Om het beeld niet te kleurrijk- en daardoor onoverzichtelijk- te maken, 
hebben de samenstellers zich beperkt tot een overzicht van de belangrijkste arresten van de 
Hoge Raad der Nederlanden, waarvan zij ieder de bespreking van een deel op zich hebben 
genomen. 

Uit de arresten van die jaren is een keuze gemaakt in die zin, dat niet aileen gelet 
is op het belang van de betreffende uitspraak voor de Nederlandse rechtsbeoefenaar maar 
ook op de interesse, die zij bij de Belgische jurist kan ontmoeten. Voor zoveel dienstig is 
steeds een vergelijking getrokken met de Belgische rechtsregels, waaruit in enkele gevallen 
een verrassende parallellie blijkt, in andere eenzelfde - hoewel langs verschillende wegen 
bereikt - eindresultaat. Daar, waar scherpe tegenstellingen tussen beide rechtssystemen 
worden geconstateerd, kan soms de ontwikkeling in het ene land de wetgever of de rechter 
in het andere tot voorbeeld strekken. 

Tenslotte : deze verzameling bevat een keuze en zulk een keuze is steeds in zich zelf 
begrensd. Doch ook het materiaal, waaruit zij gemaakt diende te worden, was beperkt. 
Het is met een rechtspraak-overzicht eender als met de oogst uit een tuin : men kan slechts 
plukken, wat het jaargetijde biedt. Leverde het zakenrecht maar een arrest op, de oogst 
op het terrein der onrechtmatige daad was overvloedig. 
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Mdeling III. Zakenrecht (4). 
4· Acquisitieve verjaring - Ongestoord bezit - Stuiting van de verjaring. 

Afdeling IV. Verbintenissenrecht (5-15). 
§ 1. Algemeen (5). 

5· Het bedingen van interesten over interesten. 
§ 2. Overeenkomsten (6-8). 

6. Overeenkomst met een geestelijk gestoorde- Vertrouwenstheorie.- 7· Gedeelde 
verantwoordelijkheid met betrekking tot aansprakelijkheid uit overeenkomst. - 8. Koop 
en verkoop, waarbij de verkoper de afwezigheid van een verborgen gebrek had gegaran
deerd- Zijn de artt. I540 e.v. Ned. B.W. dan van toepassing of gelden de regels van de 
wanprestatie ? 
§ 3· Onverschuldigde betaling (9). 

9· Starting van gelden in gemeentekas in verband met afgifte van verklaring als 
bedoeld in art. r, 6de lid, Woonruimtewet I 94 7 - Onverschuldigde betaling ? 
§ 4· Onrechtmatige daad (ro-15). 

ro. Strafrechtelijke en civielrechtelijke vorm - Relativiteitstheorie. - I 1. Is een 
geestelijk gestoorde aansprakelijk voor een door hem begane onrechtmatige daad ? -
I 2. Lazing van ongezuiverd rioolwater in het IJ sselmeer - In hoeverre wordt de Staat in 
de uitoefening van zijn eigendomsbevoegdheden ten aanzien van dit meer beperkt door 
de publieke bestemming daarvan?- IJ. Overspanning van de rivier de Lek met kabels 
krachtens een vergunning ingevolge de Rivierenwet onrechtmatig ? - lnvloed van de 
overheidsvergunning op de a! of niet onrechtmatigheid van de gedraging. - I4. Beoordeling 
door de burgerlijke rechter van de rechtmatigheid van een woonruimtevordering. -
I5. Derdemedeplichtigheid- In hoeverre is het gebruik maken van wanprestatie van een 
derde onrechtmatig - Ondermijning van een verkooporganisatie. 

Afdeling V. Handelsrecht (16-19). 
§ r. Vennootschapsrecht (I6-I7). 

I6. Uitgifte van aandelen ener N.Y. met het doe! dat de verkrijger het stemrecht 
zallaten uitoefenen met gebruikmaking van stromannen- Onrechtmatig?- I]. Rechten 
van de houders van winstbewijzen- Uitgifte van bonus-aandelen door de N.Y. wan
prestatie jegens de houders van winstbewijzen? 
§ 2. Aanvaringsrecht (r8-I9). 

I8. Schuld van een schip - Is het scheppen van een gevaarssituatie een verkeerd 
varen in de zin van art. 536 W.v.K.? - 19. Sleepschip mede aansprakelijk voor de schade 
ten gevolge van een fout van de sleepboot- Fout van de sleepboot eigen schuld van het 
sleepschip ? - Gedeelde aansprakelijkheid ? 

AFDELING I 

Huwelijksvermogensrecht 

I - U1TOEFEN1NG VAN EEN BEROEP DOOR DE GEHUWDE VROUW (H.R., 
26 april 1963, N.J., 1963, 332, schoonheidssalon-arrest). - Zowel in 
Belgie als in Nederland is niet zo lang geleden de positie van de gehuwde 
vrouw ingrijpend gewijzigd. In Belgie geschiedde dit door de wet van 
30 april 1958, in Nederland door de wet van 14 juni 1956, Stbl. 343, in 
werking getreden op 1 januari 1957. Beide wetten gaan uit van de princi
piele gelijkheid van man en vrouw in het huwelijk. 

In Nederland geeft slechts op bepaalde punten de wil van de man de 
doorslag. Zo bepaalt artikel 160, tweede lid, Ned. B.W., dat de echtgenoten 
in onderling overleg de plaats van samenwoning bepalen. Bij gebreke van 
overeenstemming geeft de wil van de man de .doorslag. Heeft echter de 
man in dezen een beslissing genomen, die ernstige gevaren oplevert voor 
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de zedelijke of geestelijke belangen van de gezinsleden, of voor hun ge
zondheid, dan kan de vrouw zich tot de rechter wenden, met het verzoek, 
de beslissing van de man teniet te doen (artikel r6o, derde lid). Krachtens 
artikel 356 Ned. B.W. oefenen beide ouders ten aanzien van de persoon 
van het kind de ouderlijke macht uit. Bij verschil van inzicht geeft de wil 
van de vader de doorslag. Maar ook hier heeft de vrouw de mogelijkheid 
een beroep te doen op de rechter, aan wie zij kan verzoeken, om de beslissing 
van de vader teniet te doen, indien diens beslissing in kennelijke strijd is 
met of ernstige gevaren oplevert voor de zedelijke en geestelijke belangen 
dan wei voor de gezondheid van het kind. 

Ondanks het bovenvermelde uitgangspunt bevat artikel 159, eerste 
lid, Ned. B.W. de bepaling, dat de man het hoofd is van de echtvereniging. 
Deze bepaling is bij de behandeling van de wet bij amendement in de 
wet opgenomen. Op grond van wat toen in de Kamer verklaard is, kennen 
de meeste schrijvers aan deze bepaling geen juridische betekenis toe, zij 
het, dat het artikel de grondslag kan vormen voor de hierboven behandelde 
bepalingen, waarin een zeker overwicht van de man tot uiting komt. 

In het geval, waarover de Hoge Raad in het bovenvermelde arrest 
een beslissing moest geven, is in cassatie een beroep gedaan op de bepaling 
van artikel 159, eerste lid. De feiten van het geval waren als volgt: man en 
vrouw waren gewikkeld in een procedure tot scheiding van tafel en bed. 
De vrouw wilde toen in een stenen gebouwtje, grenzende aan de echtelijke 
woning, en daarmede verbonden, een schoonheidssalon gaan exploiteren. 
De man verzette zich daartegen, omdat zijns inziens zijn maatschappelijke 
positie dit niet duldde. Toen de vrouw zich hieraan niet stoorde, vorderde 
de man in kort geding, dat het de vrouw verboden zou worden het schoon
heidssalon te exploiteren. 

Zowel de president van de rechtbank als het hof wezen de vordering 
van de man af. Volgens het hof moest worden nagegaan, of de gewraakte 
gedragingen een schending opleverden van de huwelijksplichten van de 
vrouw jegens de man. Het hof was van oordeel, dat het geheel in strijd 
zou zijn met de zelfstandige positie, welke de wet thans aan de gehuwde 
vrouw had gegeven, om aan te nemen, dat bij verschil van mening tussen 
de echtelieden de mening van de man zonder meer moest prevaleren, en 
de vrouw de huwelijksplicht zou hebben zich daarnaar te schikken. Volgens 
het hof was voor een ingrijpen van de rechter met een verbod als hier door 
de man gevraagd werd, slechts dan reden, als van de ene partij in het 
huwelijk redelijkerwijze niet verlangd kon worden, dat hij of zij de gewraakte 
gedraging van de echtgenote (echtgenoot) zou dulden. Hieraan deed volgens 
het hof niet af het bepaalde bij artikel I 59, eerste lid, daar dit niet betekende 
dat de man geen rekening moest houden met de verlangens van de vrouw, 
voor zover daarbij de zo juist aangegeven grens niet werd overschreden. 
Hiervan uitgaande kwam het hof uiteindelijk tot de conclusie, dat de 
vordering van de man niet voor toewijzing vatbaar was. 

In cassatie klaagde de man over schending van artikel 159, eerste lid, 
Ned. B. W. De Hoge Raad liet daar, of uit het in dit artikel bepaalde voort-
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vloeide, dat de vrouw nog in andere gevallen dan die, waarin de wet 
uitdrukkelijk aan de wil van de man beslissende betekenis toekende, 
rechtens verplicht was bij verschil van inzicht zich naar de beslissing van de 
man te gedragen, doch besliste, dat voor het onderhavige geval het artikel 
geen richtsnoer gaf. Want volgens het college waren man en vrouw in het 
huwelijk gelijkelijk gerechtigd om een beroep te kiezen en dit uit te oefenen 
op de wijze, die hem of haar goeddunkte. Volgens de Hoge Raad had het 
hof terecht aangenomen, dat de enige grens die te dezen aanzien aan hun 
vrijheid was gesteld, hierin bestond, dat zij zich hadden te onthouden van 
gedragingen die van dien aard zijn, dat van de andere echtgenoot in rede
lijkheid niet kon worden verlangd ze te dulden. De Hoge Raad verwierp 
daarom het door de man ingestelde cassatieberoep. 

Sinds de wet van 30 april 1958 heeft in Belgie de gehuwde vrouw voor 
het uitoefenen van een beroep geen enkele machtiging meer nodig (artikel 
215, eerste lid, Belg. B.W.), maar de man kan een beroep doen op de 
rechtbank, indien hij van oordeel is, dat de activiteit van de vrouw in haar 
beroep een ernstig nadeel toebrengt aan zijn zedelijke of sto:ffelijke belan
gen of aan die van de minderjarige kinderen van de echtgenoten (artikel215, 
tweede lid) (zie hierover: De Page, I, 19623

, nr. 715). 

AFDELING II 

Erfrecht 

2 - TESTAMENTAIRE BESCHIKKING TEN BEHOEVE VAN DE AANSTAANDE 
ECHTGENOOT - HUWELIJK, GEVOLGD DOOR ECHTSCHEIDING - KAN DE 
GEWEZEN ECHTGENOOT OP DE NIET HERROEPEN TESTAMENTAIRE BESCHIKKING 
EEN BEROEP DOEN? - (H.R., 5 januari 1962, N.J., 1963, 117, Braun/ 
Oosterwijk). - Zowel in Belgie als in Nederland kan men te maken krijgen 
met het geval, dat de ene echtgenoot een testamentaire beschikking maakt 
ten gunste van de andere echtgenoot, dat het huwelijk ontbonden wordt 
door echtscheiding, en dat de erflater komt te overlijden, zonder de testa
mentaire beschikking ten behoeve van de vroegere echtgenoot te hebben 
herroepen. Een soortgelijke kwestie kan zich ook voordoen bij scheiding 
van tafel en bed. In Belgie komt men dan met een beroep op art. 299 
Bel g. B. W. tot het resultaat, dat de gewezen echtgenoot geen aanspraak 
kan maken op het hem bij testament vermaakte (zie: De Page, I, 19623

, 

nr. 976; - Dekkers, Precis I, nr. 300). 
De Nederlandse schrijvers passen echter het met art. 299 Belg. B.W. 

corresponderende art. 278 Ned. B.W. aileen toe op makingen bij huwelijkse 
voorwaarden. Langs twee wegen tracht men nu in Nederland hetzelfde 
resultaat te verkrijgen als in Belgie. 

In de eerste plaats doet men een beroep op de, niet in het Belg. B.W. 
voorkomende artikelen 932-934 Ned. B.W. Artikel 932 bepaalt dat indien 
de bewoordingen eener uiterste wilsbeschikking duidelijk zijn, men daar-
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van door uitlegging niet mag afwijken. Maar, aldus artikel 933, indien de 
bewoordingen eener uiterste wilsbeschikking daarentegen voor onder
scheidene opvatting vatbaar zijn, moet men veeleer nagaan, welke de 
bedoelingen des erflaters geweest zij, dan zich, tegen die bedoeling, aan de 
letterlijke zin der woorden te houden. Tenslotte bepaalt artikel 934, dat 
in zodanig geval, oak de bewoordingen moeten worden opgevat in de zin 
die met de aard der beschikking en derzelver onderwerp het meest over
eenkomt, en bij voorkeur in dier voege, dat de beschikking enige uitwerking 
of gevolg hebbe. In het hier aan de orde zijnde geval gaat men er dan vanuit, 
dat de bewoordingen van het testament onduidelijk zijn, en dan interpre
teert men deze aldus, dat de toevoeging van het woord echtgenoot bedoeld 
is als voorwaarde. Dit brengt dus mee, dat wanneer op het moment van het 
overlijden van de erflater het huwelijk door echtscheiding ontbonden is, 
de making vervallen is. 

In de tweede plaats doet men in navolging van E. M. Meijers een 
beroep op het eveneens niet in het Belg. B.W. voorkomende artikel 937 
Ned. B. W., inhoudende, dat de vermelding van een valse beweegreden 
voor niet geschreven wordt gehouden, tenzij uit de uiterste wil blijken 
mocht, dat de erflater de beschikking niet zou gemaakt hebben, indien 
hij van de valsheid der beweegreden kennis had gedragen. In deze opvatting 
wordt er dus vanuit gegaan, dat het zijn van echtglmoot een beslissend 
motief is van de making. Als er na het maken van de beschikking echt
scheiding plaats vindt, dan blijkt achteraf, dat dit motief vals is. De aan
hangers van deze leer zijn dus van oordeel, dat een motief voor het maken 
van een testamentaire beschikking door later intredende omstandigheden 
vals kan worden. Het bezwaar, dat Prof. J. H. Beekhuis in zijn noot onder 
het bovenvermelde arrest van de Hoge Raad tegen deze opvatting aanvoert, 
is, dat artikel 937 het vereiste stelt, dat uit het testament moet blijken, dat 
de erflater de beschikking niet zou hebben gemaakt, indien hij van de 
valsheid van de beweegreden had kennis gedragen. Indien echter de 
erflater aan de mogelijkheid van ontbinding van het huwelijk door echt
scheiding in het geheel niet gedacht heeft, kan men moeilijk volhouden, 
dat uit het testament blijkt, dat de verwachting op het tijdstip van het 
overlijden nag met dezelfde persoon gehuwd te zijn de beslissende be
weegreden van de beschikking is geweest. 

In het geval, dat de Hoge Raad bij het arrest van 5 januari 1962 te 
beoordelen kreeg, deed zich nag de complicatie voor, dat de erflater bij 
testament zijn aanstaande echtgenote tot erfgenaam had ingesteld. Nu had 
het hof in casu de tweede weg gevolgd, en beslist, dat in dit geval het 
huwelijk tussen de erflater en zijn aanstaande vrouw als de beslissende 
beweegreden was aan te merken, zodat, nu het huwelijk voor het overlijden 
van de erflater door echtscheiding was ontbonden, de beweegreden vals 
was en mitsdien de beschikking was vervallen. Volgens Prof. Beekhuis (I.e.) 
spreekt dan echter nag sterker dan in het geval van de instelling van de 
tegenwoordige echtgenoot het bezwaar, dat van de beslissende beweeg
reden in het testament zelf niets te vinden was. 
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Toch heeft de Hoge Raad het door de gewezen echtgenote ingestelde 
cassatieberoep verworpen. De Hoge Raad heeft de beslissing van het hof 
aldus geinterpreteerd, dat volgens het hof op grond van hetgeen het 
testament in casu deed blijken voor de erflater de beslissende beweegreden 
voor de benoeming van de aanstaande echtgenote tot enige erfgename is 
geweest het huwelijk en de veronderstelling, dat dit huwelijk op het tijd
stip van zijn dood nog in stand zou zijn. Door deze wei zeer vrije inter
pretatie van het arrest, aldus Prof. Beekhuis (l.c.), was het lot van het 
cassatiemiddel bezegeld. 

In het Ontwerp B.W. is voor het zich hier voordoende geval een 
speciale bepaling, artikel 4·3.1.12, opgenomen. In het gewijzigd Regerings
ontwerp luidt dit artikel als volgt: ,Een beschikking, getroffen ten voor
dele van iemand die op het tijdstip van het maken van de uiterste wil de 
verloofde of de echtgenoot van de erflater is, vervalt door een daarna 
ingetreden echtscheiding of scheiding van tafel en bed, tenzij uit de 
uiterste wil zelf het tegendeel is af te leiden". 

3 - VERVREEMDING DOOR DE ERFLATER AAN EEN BLOEDVERWANT IN DE 

RECHTE NEERDALENDE LIJN ONDER DE LAST VAN EEN LIJFRENTE (H.R. 
13 april 1962, N.J., 1963, 216, Swaak/Swaak). - De feiten van het geval 
waren als volgt : een erflater had aan een van zijn zoons een aantal huizen 
verkocht. Een deel van de koopprijs was contant betaald, terwijl voor het 
restant een lijfrente was gevestigd ten behoE!ve van de erflater. I)e_ bewuste 
zoon was v66r de erflater overleden, met achterlating van een aantal 
kinderen, die bij plaatsvervulling in de nalatenschap van hun grootvader 
opkwamen. Zij verwierpen echter diens nalatenschap. Een van de andere 
zoons van de erflater kwam op grond van artikel 969 Ned. B.W., dat ten 
dele overeenkomt met artikel 918 Belg. B.W. tegen de vervreemding van 
de huizen op. Zijns inziens washier een schenking, waardoor zijn legitieme 
partie geschonden was. De kleinkinderen waren van oordeel, dat artikel 969 
in casu toepassing miste omdat hun vader was vooroverleden, en zij zelf de 
nalatenschap hadden verworpen, alsmede omdat de lijfrente slechts een 
gedeelte van de contraprestatie vormde. 

Nadat de kleinkinderen door het hof in het ongelijk waren gesteld, 
gingen zij in cassatie. Het door hen ingestelde cassatieberoep werd echter 
door de Hoge Raad verworpen. De Hoge Raad overwoog, dat artikel 969 
voor die gevallen, waarin enig goed aan een erfgenaam in de rechte linie 
is vervreemd onder de last van een lijfrente of met voorbehoud van vrucht
gebruik, als onwederlegbaar rechtsvermoeden inhoudt, dat de handeling 
geschiedde met de bedoeling om te bevoordelen, zodat er sprake is van een 
gift in de zin van artikel968 Ned. B.W. ( = art. 922 Belg. B.W.). Volgens 
het college strookte het daarbij met de strekking van het voorschrift als 
middel ter bescherming van legitimarissen tegen mogelijkerwijze voor hen 
nadelige gevolgen van handelingen, die wegens hun aard in verband met de 
nauwe graad van verwantschap tussen de contractanten de wetgever tot 
wantrouwen aanleiding hebben gegeven, om voor de beantwoording van 
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de vraag wie als erfgenamen in de zin van het artikel zijn te beschouwen 
beslissend te achten het tijdstip der handeling, en erfgenamen te lezen als 
vermoedelijke erfgenamen of erfgerechtigden. De Hoge Raad wijst erop, 
dat dit in overeenstemming is met de terminologie van de bepaling in 
het Franse recht waaruit 969 Ned. B.W. stamt en waarin gesproken 
wordt over successibles (art. 918 Code civil) en heritiers presomptifs (art. 26 
der wet van r7 Nivose an II). Volgens de Hoge Raad kon dan ook niet 
worden aanvaard de door de eisers in cassatie geponeerde stelling, dat 
toepassing van artikel 969 zou zijn uitgesloten ten aanzien van die erf
gerechtigden, die tenslotte niet des erflaters erfgenamen bleken te zijn 
wegens vooroverlijden of verwerping van de nalatenschap. Wat het laatste 
betreft merkte het college nog op, dat in het standpunt van eisers tot 
cassatie de bevoordeelde erfgenaam een wel zeer gemakkelijk middel ten 
dienste zou staan om zich desverlangd ten koste van de belangen van zijn 
mede-erfgenamen aan de werking van het artikel te onttrekken. Het 
voorgaande is geheel in overeenstemming met wat in Belgie wordt aan
genomen met betrekking tot artikel918 Belg. B.W. Ook daar stelt men zich 
op het standpunt, dat met successibles bedoeld is iemand, die op het ogen
blik van de handeling vermoedelijk erfgenaam is. (Zie aldus : De Page, 
VIII, 2, nr. 1460, sub B; - Dekkers, III, nr. 1364; - Kluyskens, De 
schenkingen en testamenten, 1955'. nr. u6). 

In de tweede plaats besliste de Hoge Raad dat in verband met de 
reeds omschreven strekking van artikel 969 moest worden aangenomen, 
dat deze bepaling zag op iedere vervreemding van een goed aan een erf
genaam in de rechte linie onder de last van een lijfrente of met voorbehoud 
van vruchtgebruik, derhalve ook op die overeenkomsten, waarbij de lijf
rente, zoals in casu het geval was, slechts een gedeelte van de tegenprestatie 
vormde. 

In Belgie wordt aangenomen, dat indien de lijfrente slechts een deel 
van de tegenprestatie uitmaakt, er aanleiding is om de handeling te splitsen, 
en artikel918 Belg. B.W. slechts op een deel van de handeling toe te passen 
(Zie: De Page, VIIP, nr. 1459; - Kluyskens, o.c., nr. u8). 

Tenslotte gaf de Hoge Raad nog een belangrijke beslissing met betrek
king tot artikel969 Ned. B.W. Het college besliste namelijk, datal bepaalde 
dit artikel zulks niet uitdrukkelijk, een redelijke wetstoepassing medebracht, 
dat voor wat betreft de berekening van de bij te tellen vermogenswaarde 
op de waarde van het goed ten dage van het overlijden in mindering be
hoorden te worden gebracht de door de erflater inmiddels ter zake van de 
vervreemding ontvangen tegenprestaties. Volgens de Hoge Raad behoorden 
daaronder, voor het geval een lijfrente werd bedongen, te worden begrepen 
de aan de erflater tot op het tijdstip van zijn overlijden uitgekeerde lijf
rentetermijnen, voorzover deze de inkomsten van het goed hadden over
troffen. Als argument voerde de Hoge Raad hiervoor aan dat aldus aan de 
strekking van het artikel in het stelsel der wet - wijl immers de bepaling 
beoogde uit te schakelen de in de voorgeschreven, van des erflaters Ieven 
afhankelijk gestelde, kansovereenkomsten gelegen mogelijkheid om de 
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erfgenaam uit de boedel ten koste van legitimarissen een voordeel te doen 
toevloeien - op de zuiverste wijze recht werd gedaan. 

De tegenovergestelde opvatting wordt praktisch algemeen in Belgie 
en Frankrijk gehuldigd. Daar stelt men zich op het standpunt, dat met het
geen de verkrijger betaald heeft, geen rekening gehouden mag worden 
(Vgl.: De Page, VIIJ2, nr. 1462, sub A;- Dekkers, Precis, III, nr. 1365;
Planiol et Ripert, V, nr. 70). 

De Hoge Raad week in het bovenstaande arrest ook af van zijn arrest 
van 13 april 1928, (N.J., 1928, 1314), waarin het college de in Frankrijk 
en Belgie gehuldigde leer aanvaard had. In zijn noot onder het arrest 
van 1928 had E. M. Meijers reeds scherpe kritiek geleverd op de leer 
van de Hoge Raad. Volgens hem had de Hoge Raad te V'i!el waarde gehecht 
aan de geschiedenis van de totstandkoming van artikel918 Code civil, en er 
niet voldoende rekening mee gehouden, dat artikel 969 Ned. B.W. in 
verschillende opzichten afwijkt van artikel918 Code civil. Zo is in Nederland 
het gehele stelsel van imputation op beschikbaar gedeelte en legitieme 
portie prijsgegeven. En het slot van artikel 918 Code civil, inhoudende 
dat het artikel niet geldt ten aanzien van de erfgenamen, die hun toestem
ming tot de vervreemding hebben gegeven, is in Nederland niet overge
nomen. Volgens Meijers zegt artikel 969 Ned. B.W. niets anders, dan dat 
de vervreemding onder voorbehoud van een vruchtgebruik of een lijfrente 
voor een gift wordt gehouden, daarmede slechts het vermoeden van op
zettelijke bevoordeling in de wet vastleggend, zonder echter in enig opzicht 
te bepalen, dat de gift op meer bepaald moet worden, dan bewezen wordt 
de werkelijke bevoordeling te zijn. De Hoge Raad heeft thans dus in het hier
boven behandelde arrest van 13 april 1962 de leer van Meijers aanvaard. 

Met betrekking tot deze materie vindt men in het gewijzigd Regerings
ontwerp van Boek 4 van het Ontwerp B.W. de navolgende bepaling 
(art. 4·3·3.6): ,1. De gift van een goed door de erflater tegen verschaffing 
door de wederpartij van een aan het leven van de erflater gebonden recht 
wordt voor de toepassing van deze afdeling gewaardeerd als een gift van 
dat goed, verminderd met de door de erflater ontvangen of hem bij zijn 
overlijden nog verschuldigde prestaties, voor zover deze niet bestonden 
in het genot van het geschonken goed. 
2. Was de wederpartij echtgenoot, afstammeling, pleegkind of behuwd
kind van de erflater, dan wordt de bedoeling om te schenken geacht te 
hebben bestaan". 

AFDELING III 

Zakenrecht 

4 - AcQUISITIEVE VERJARING- ONGESTOORD BEZIT- STUITING VAN DE 
VERJARING (H.R., 30 maart 1962, N.J., 1962, 270, Lauwers/Eikelenboom).
In de onderhavige procedure vorderde Eikelenboom een strook grond op 
van Lauwers, bewerende, dat hij daarvan eigenaar was. Een van de vragen, 
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die zich hierbij voordeed, was, of Lauwers met toepassing van artikel 
1995 Ned. B.W. ( = art. 2235 Belg. B.W.), nadat hij de strook in bezit 
gekregen had door verjaring eigenaar was geworden. 

Het hof had deze vraag ontkennend beantwoord, omdat het bezit niet 
gedurende 30 jaar ongestoord was geweest, daar ten processe vaststond, 
dat Eikelenboom op een bepaald ogenblik voor de ommekeer van die 
dertig jaar, het stuk grond met palen en prikkeldraad had afgezet, en deze 
handeling een duidelijke betwisting van het bezitsrecht van Lauwers 
opleverde, welke in staat was een lopende verjaring te stuiten. Hiertegen 
deed volgens het hof niet af, dat Lauwers de genoemde afscheiding ver
volgens weer had verwijderd. De Hoge Raad kon zich in het bovenvermelde 
arrest met deze opvatting van het hof niet verenigen. Volgens het college 
volgde uit de artikelen 601, eerste lid, aanhef en onder 1° (,Men verliest 
tegen zijn wil, het bezit van een stuk lands, erf of gebouw: 1°. Wanneer 
een ander zich daarvan, tegen wil en dank van den bezitter, in het bezit 
stelt, en gerustelijk het genot, gedurende den tijd van een jaar behoudt") 
en 2015 Ned. B.W. ( =2243 Belg. B.W.) dat de daad van Eikelenboom, 
tengevolge waarvan Lauwers gedurende een dag van het genot van de zaak 
beroofd was geweest, niet had geleid tot een verlies van het bezit van de 
zaak in de zin van eerstgenoemde bepaling en zij niet vormde een stuiting 
van de verjaring in de zin van laatstgenoemd voorschrift. Volgens artikel 
2016 Ned. B.W. (= 2244 Belg. B.W.) was ook de omstandigheid, dat die 
daad, gelijk het hof had vastgesteld, opleverde een duidelijke betwisting 
van Lauwers' bezitsrecht onvoldoende om haar een daad van stuiting der 
verjaring in de zin der wet te doen zijn. Het voorgaande bracht volgens de 
Hoge Raad mee, dat de bedoelde daad van Eikelenboom, anders dan het hof 
had beslist, er niet aan in de weg stond om aan te nemen, dat het bezit 
van Lauwers voldeed aan de vereisten in art. 1992 Ned. B.W. ( = 2229 
Belg. B.W.) gesteld voor de verkrijging van de eigendom door middel 
van verjaring. De Hoge Raad verwerpt dus met een aantal Nederlandse 
schrijvers de opvatting, dat aan de eis van art. 2229 Code civil, dat het bezit 
paisible moet zijn, zelfstandige betekenis moet worden toegekend. In 
Belgie en Frankrijk wordt verschillend gedacht over de vraag, of het bezit 
van hem, die bezig is te verkrijgen door verjaring, en die tijdens de ver
jaringsperiode daden van geweld verricht om zich in het bezit van de 
zaak te handhaven, nog als paisible beschouwd mag worden. (In dezelfde 
zin als de Hoge Raad : Colin et Capitant, II, 1959, nr. 397; - Marty
Raynaud, II, 2, 1965, nr. 22; - De Page, V, nr. 86o; - Dekkers, Precis, 
III, nr. 1617;- Anders echter: Planiol et Ripert, III, nr. 155). 

In het Ontwerp B.W. is in artikel 3·4·3·1, dat de vereisten voor de 
aquisitieve verjaring aangeeft, de eis van de ongestoordheid van het bezit 
weggelaten met een verwijzing naar de artikelen 3+3·5 en 6. De laatste 
bepaling houdt in, dat onvrijwillig bezitsverlies de loop der verjaring niet 
onderbreekt, mits het goed binnen het jaar wordt terugverkregen of een 
binnen het jaar ingestelde rechtsvordering tot terugverkrijging van het 
goed leidt. 
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AFDEL1NG IV 

V er bintenissenrecht 

§ 1. Algemeen 

5 - HET BEDINGEN VAN 1NTERESTEN OVER 1NTERESTEN (H.R., 9 maart 
1962, N.J., 1964, 330, Bouwkas/Mr. van Gelder q.q.). - In de procedure, 
die met het bovenvermelde arrest van de Hoge Raad eindigde, was een 
kwestie aan de orde, waarover zowel in Belgie als in Frankrijk en in Neder
land veel verschil van mening bestaat, de kwestie namelijk, of het geoor
loofd is van te voren te bedingen, dat vervallen interesten bij de hoofdsom 
gevoegd zullen worden, en dus op hun beurt weer interest zullen produ
ceren. 

Het hof van den Haag was van oordeel, dat artikel 1287 Ned. B.W. 
(art. 1154 Belg. B.W.) zich hiertegen verzette. Wel was van oudsher in 
Nederland het zogenaamde anatocisme verboden, maar dit verbod was 
doorbroken door artikel 1287, dat in beperkte mate anatocisme toeliet. 
Juist omdat dit artikel op een vroeger bestaand verbod terugkwam, mocht 
het niet buiten zijn grenzen worden uitgebreid. Volgens het hof opende 
dit artikel slechts de mogelijkheid over vervallen interesten, welke ten 
minste over een geheel jaar verschuldigd waren, wederom interesten te 
bedingen, dus achteraf over interesten die in het verleden waren verschul
dl.gd geworClen, doch het arti.kel opende · ri.iet de gelegenheiO over riog te 
verschijnen interesten vooraf zulk een regeling te maken. 

De Hoge Raad kon zich met deze opvatting van het hof niet verenigen. 
Volgens de Hoge Raad stelde luidens zijn bewoordingen artikel 1287 B.W. 
aan de mogelijkheid om interesten over interesten te bedingen geen andere 
beperking, dan dat de overeenkomst liep over interesten, die ten minste 
voor een geheel jaar verschuldigd waren. Volgens het college bestonden er 
geen aanwijzingen, dat de wetgever had bedoeld aan de genoemde mogelijk
heid een verdergaande beperking aan te leggen, hierin bestaande dat -
zoals het hof had aangenomen - de overeenkomst slechts achteraf, name
lijk aileen over interesten, die in het verleden verschuldigd waren geworden, 
zou kunnen worden aangegaan, en wees met name de aanhef van artikel 
1287, inhoudende dat de interesten vervallen moeten zijn om wederom 
interesten te kunnen opbrengen, niet op zodanige bedoeling. De Hoge Raad 
concludeerde daarom, dat zulk een verder gaande beperking van het begin
sel van de contractsvrijheid van partijen in de regeling van artikel 1287 
niet lag besloten, en casseerde het arrest van het hof. 

Onder de Nederlandse schrijvers bestond tot dusver nog veel verschil 
van opvatting over deze kwestie. 

Het Ontwerp B. W. laat partijen geheel vrij in het bedingen van 
rente op rente. Artikel 6.1.8.9, vierde lid, bepaalt slechts, dat, tenzij anders 
is bedongen, vervallen renten eerst rente leveren van de dag, dat zij in 
rechte zijn gevorderd. 



In Frankrijk oordeelt de Cour de Cassation in dezelfde zin als de 
Hoge Raad (Zie bv.: Cass. fr. Civ., 15 juli 1913, D.P., 1917, I, 50 en 19 ok
tober 1938, D.H., 1938, 561). Onder de Franse schrijvers bestaat over de 
kwestie echter geen communis opinio (Zie voor de opvattingen pro en contra : 
PLANIOL et RIPERT, VII, nr. 889). 

Het Belgische hof van cassatie daarentegen acht het beding ongeldig 
(22 december 1938, Pas., 1938, I, 405). De opvatting van het hof was 
uitvoerig verdedigd door Laurent (XVI, nr. 344), bij wie ook De Page 
(III, nr. 149) zich aansluit. In de andere zin echter : Kluyskens, De Ver
bintenissen, 19485, nr. 82. 

§ 2. Overeenkomsten 

6 - 0VEREENKOMST MET EEN GEESTELIJK GESTOORDE - VERTROUWENS
THEORIE (H.R., 22 juni 1962, N.J., 1963, 3, van den HeuveljVakantie
huizen). - Voor de rechtsgevolgen van een rechtshandeling, verricht 
door een geestelijk gestoorde, geeft het Nederlandse B. W. - evenals het 
Belgische - slechts enkele regelen. Krachtens artikel soo, tweede lid 
(vgl. art. 502 Belgisch B.W.) in verband met artikel 1482 zijn in het geval 
van curatele (in Belgie: interdictie) de rechtshandelingen van de curandus 
vernietigbaar, terwijl artikel 501 deze werking der curatele voor curandi 
wegens krankzinnigheid uitbreidt tot de rechtshandelingen, door de cu
randus verricht v66r zijn onder curatelestelling, indien ,de oorzaak der 
curatele blijkbaar hestand op het tijdstip, waarop die handelingen verrigt 
zijn" (vgl. art. 503 Belgisch B.W.). Met een curandus is in dezen gelijk 
te stellen degene, die terzake van krankzinnigheid met rechterlijke mach
tiging in een gesticht is geplaatst (art. 32 Krankzinnigenwet). Afgezien 
van artikel 502 (vgl. art. 504 Belgisch B.W.), dat de mogelijkheid om op 
grand van krankzinnigheid de rechtshandelingen van een overledene aan 
te tasten beperkt, kent het B.W. geen bepaling betreffende de rechtskracht 
van rechtshandelingen, aangegaan door geestelijk gestoorden die niet onder 
curatele zijn gesteld of in een krankzinnigengesticht zijn geplaatst. 

De vraag of overeenkomsten, aangegaan door - niet onder curatele 
gestelde en niet in een krankzinnigengesticht geplaatste - geestelijk 
gestoorden, rechtsgeldig zijn, client derhalve met behulp van de algemeen 
geldende regels betreffende het tot standkomen van overeenkomsten 
opgelost te worden. Artikel 1356, 1°, Ned. B.W. (vgl. art. 1108 Belgisch 
B.W.) stelt als vereiste voor de geldigheid van een overeenkomst de toe
stemming van degenen, die zich verbinden. In Belgie wordt dit vereiste z6 
uitgelegd, dat van belang is de werkelijke toestemming en niet de verklaring, 
waardoor de wil tot uiting komt (De Page, I, 1962, biz. 37). In Nederland 
heeft deze bepaling echter - onder invloed van de Duitse rechtsleer -
tot discussie aanleiding gegeven. Tegenover de in Belgie aanvaarde zgn. 
wilstheorie stelde zich de in Duitsland gelanceerde verklaringstheorie. 
Vervolgens kregen beide theorieen een verfijning in de vertrouwenstheorie 
en thans wordt sedert geruime tijd in Nederland door de meeste schrijvers 



aangehangen de vertrouwenstheorie, gekoppeld aan de wilstheorie. Deze 
gaat er van uit, dat de wil bepalend is, maar dat de contractspartij op het 
ontbreken van zijn wil slechts een beroep mag doen voorzover de weder
partij had kunnen of moeten begrijpen, dat- ondanks de uiterlijk gege
ven toestemming - de innerlijke wil afwezig was. Deze leer vindt zijn 
rechtvaardiging in de eisen van het rechtsverkeer : men moet kunnen afgaan 
op het vertrouwen, dat de wederpartij schept, en deze mag zich aan zijn 
verplichtingen niet meer onttrekken, wanneer dit vertrouwen eenmaal 
door hem is opgewekt. 

Voor het eerst werd de vertrouwenstheorie door de Hoge Raad be
vestigd in zijn beroemd arrest van I I december I959 (N.j., I96o, 230, 
Eelman/Hin). Doch daarbij beperkte de Hoge Raad het werkingsterrein 
van deze leer tot de overeenkomsten onder bezwarende titel. Het betrof 
hier de verkoop van een boerenhofstede ; toen de koper Hin van de ver
koper Eelman nakoming vorderde, beriep Eelman zich op de omstandig
heid, dat hij bij het sluiten van de koopovereenkomst geestelijk gestoord 
was geweest en dientengevolge zijn wil niet had kunnen bepalen. 

De Hoge Raad stelde voorop, dat ,voor het slagen van een beroep 
op het gebrek aan een met een uiterlijk gegeven toestemming overeenstem
mende wil althans ten aanzien van overeenkomsten onder bezwarende 
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 deze opriep, werkelijk aanwezige wil". Hiermee maakte de Hoge Raad 
- althans voor overeenkomsten onder bezwarende titel- de leer van de 
wils-vertrouwenstheorie tot de zijne. Ter motivering werd met zoveel 
woorden een beroep gedaan op het rechtsverkeer, dat ,althans voor over
eenkomsten onder bezwarende titel verlangt, dat ten aanzien van degene, 
die afgaat op een bij hem opgewekte schijn, het daardoor gerechtvaardigde 
vertrouwen wordt beschermd tegenover hem, die deze opriep". 

Daarnaast moest de Hoge Raad in zijn arrest een oordeel geven ten 
aanzien van de tot dan toe in Nederland nog betwiste vraag, of de ver
trouwenstheorie ook toepassing verdient in die gevallen, waarin de inner
lijke wil ontbreekt op grond van geestelijke gestoordheid. Moet in zulk een 
geval niet het belang van de zieke beschermd worden hoven dat van het 
rechtsverkeer ? Het college besliste, dat er- buiten het geval van curatele 
- geen reden bestaat om van het algemene principe van de vertrouwens
theorie af te wijken en achtte de vertrouwenstheorie ook op dit geval van 
toepassing. Hiermee werd dus het belang van het rechtsverkeer gesteld 
hoven de bescherming van de geesteszieke, - dit in navolging van het 
Engelse en ltaliaanse recht, doch in tegenstelling tot het Duitse, Zwitserse 
Franse en met name het Belgische recht (zie de conclusie van de Procureur
Generaal Langemeijer en speciaal voor het Belgische recht, dat overigens 
de vertrouwenstheorie in zijn algemeenheid niet kent: De Page, I, nr. 8o 
en II, nr. 307). 



Reeds eerder in hetzelfde jaar had de Hoge Raad in zijn arrest van 
15 mei 1959 (N.J., 1959, 516, van Dongen/van den Oetelaar) de vertrou
wenstheorie niet toepasselijk geacht voor het geval, dat naar het oordeel 
van de feitelijke rechter geen bezwarende titel aanwezig was geweest. 
Door een verkeersongeluk, te wijten aan de schuld van Van Dongen, werd 
Van den Oetelaar ernstig gewond. De verzekeringsmaatschappij van 
Van Dongen betaalde aan Van den Oetelaar ter vergoeding van de door 
hem geleden schade een bedrag van fl. 875,- uit, terwijl zij van den Oete
laar een kwitantie liet tekenen, waarin de clausule was opgenomen, dat het 
ontvangen bedrag strekte tot finale en algehele kwijting van al hetgeen 
Van den Oetelaar tengevolge van het ongeval te vorderen zou hebben. Dit 
bedrag bleek echter bij lange na niet voldoende en Van den Oetelaar sprak 
achteraf Van Dongen aan tot algehele schadevergoeding, terwijl hij daarbij 
tevens stelde, dat hij ten tijde van het tekenen van de kwitantie had geleden 
aan een geestesstoornis tengevolge van een laesie van de hersenen, ver
oorzaakt door het bewuste ongeluk. Daartegenover deed Van Dongen een 
beroep op de vertrouwenstheorie. De Hoge Raad wilde echter in dit geval 
de toepasselijkheid van de vertrouwenstheorie niet erkennen, overwegende 
dat ,er voor een bescherming als in deze stelling bedoeld geen grond 
bestaat in een geval als het onderhavige, waarin de verklaring een afstand 
van recht inhoudt zonder dat de wederpartij daartegenover harerzijds 
in vertrouwen meer heeft gepresteerd, dan waartoe zij naar achteraf blijkt 
rechtens gehouden was". 

Prof. J. H. Beekhuis heeft in zijn noot onder dit arrest in het Juridisch 
Studentenblad Ars Aequi (1959-60, blz. 242) ten aanzien van deze uitspraak 
de opmerking gemaakt, dat door de wederpartij van Van den Oetelaar 
tegenover de afstand wel degelijk iets was gepresteerd : en wel het opgeven 
van de kans, dat in het geheel niets of een kleiner bedrag zou blijken 
verschuldigd te zijn. En D. J, Veegens stelde in zijn noot in de Neder
landse ]urisprudentie de vraag, of de beslissing van de Hoge Raad wellicht 
anders uitgevallen zou zijn, indien partijen de zaak op een later tijdstip, 
waarop de gevolgen van het letsel beter te overzien geweest zouden zijn, 
afgemaakt zouden hebben voor een bedrag, dat op dat moment reeel 
geacht had kunnen worden. 

Het zijn wellicht deze opmerkingen geweest, die de partijen Van den 
Heuvel en Stichting Vacantiehuizen enige jaren later in een bijna soort
gelijke casus-positie wederom het oordeel van de Hoge Raad deden inroe
pen. Van den Heuvel en de Stichting Vacantiehuizen hadden in juli 1952 
een overeenkomst gesloten, waarbij aan Van den Heuvel werd opgedragen 
een inzamelingsactie ten bate van de Stichting te houden, terwijl aan hem 
een percentage van de ingekomen bedragen werd toegezegd. In de loop 
van 1953 ontstonden er echter moeilijkheden: Van den Heuvel verweet 
de Stichting contractbreuk door ontslagverlening, terwijl de Stichting 
zich op het standpunt stelde, dat Van den Heuvel vrijwillig zijn werkzaam
heden had gestaakt. In 1955 liet vervolgens Van den Heuvel door middel 
van een brief weten, dat hij het geschil na betaling van een bedrag van 



fl. z8so,- door de Stichting als geregeld wilde beschouwen en in dat 
geval van iedere verdere actie zou afzien. Onmiddellijk voldeed de Stichting 
dit bedrag en beschouwde de zaak daarna als afgedaan. 

Toch dagvaardde enige jaren later Van den Heuvel de Stichting tot 
betaling van een bedrag van ongeveer fl. 6o.ooo,- op grond van de inder
tijd tot standgekomen overeenkomst. Tegen het verweer van de Stichting, 
die wees op de tot standgekomen dading, beriep Van den Heuvel zich op de 
omstandigheid, dat hij ten tijde van het schrijven van bovengenoemde 
brief geesteskrank was geweest en dientengevolge niet in staat zijn wil vrij 
te bepalen. Daartegenover verliet de Stichting zich op de vertrouwens
theorie, stellende dat de geestesziekte van Van den Heuvel voor haar 
niet kenbaar was geweest. 

Het hof maakte uit, dat de bedoelde dading een overeenkomst onder 
bezwarende titel was geweest en overwoog daartoe o.a., dat ,ten tijde van 
de dading tegenover de kans, dat de Stichting aan Van den Heuvel een 
bepaald bedrag zou moeten betalen, stand de mogelijkheid, dat de Stichting 
niets aan Van den Heuvel verschuldigd zou worden geacht, in welk geval 
zij nadeel leed door de dading". In cassatie beriep Van den Heuvel zich 
op het arrest van de Hoge Raad van IS mei I9S9 (Van Dongen/Van den 
Oetelaar) en in zijn conclusie was de Procureur-Generaal Langemeijer 
van oordeel, dat de zaak inderdaad door de leer van dit arrest beheerst 
werd. De Hoge Raad volgde echter zijn Procureur-Generaal niet enover
woog onder aanhaling van de hierboven geciteerde passage van het arrest 
van het hof ,dat in een zodanig geval op grand v~n de eis;-n ~an-het rechts
verkeer moet worden verlangd, dat de belangen van de partij, die inver
trouwen op de verklaring van de ander houdende afstand van recht ter 
beslechting van het tussen heiden gerezen geschil zich harerzijds een wezen
lijk offer heeft getroost, worden beschermd ... ". 

Hiermede heeft het College kennelijk voortgebouwd op de opmer
kingen der beide annotatoren van zijn arrest d.d. IS mei 19S9 en de in dat 
arrest gevestigde leer verder verfijnd. In gevallen van afstand van recht 
door een geestelijk gestoorde zal voor een beroep op de vertrouwens
theorie door de wederpartij volgens zijn arrest van 22 juni 1962 niet meer 
zozeer van belang zijn de vraag, of de wederpartij daartegenover minder 
heeft gepresteerd dan waartoe zij achteraf blijkt rechtens gehouden te zijn, 
maar of zij zich - naar de maatstaven van het moment der dading - een 
wezenlijk offer heeft getroost. Heeft zij dat niet en blijkt zij later tot een 
aanmerkelijk hogere prestatie rechtens verplicht, dan blijft echter gelden, 
dat haar een beroep op de vertrouwenstheorie niet kan baten. 

7 - GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID MET BETREKKING TOT AANSPRA
KELIJKHEID UIT OVEREENKOMST (H.R., 2 februari 1962, N.j., 1964, 329, 

Ove Skoufde Jonge).- In Nederland is het principe van gedeelde verant
woordelijkheid ten aanzien van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 
reeds lang aanvaard. Komt vast te staan, dat de schade, veroorzaakt door 
een onrechtmatige daad van een ander, mede het gevolg is van een fout, 
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die te wijten is aan de benadeelde zelf, dan wordt de dader slechts voor een 
gedeelte der schade aansprakelijk gehouden. Het is wonderlijk, dat in 
Nederland het beginsel der gedeelde verantwoordelijkheid tot voor kart 
nog nimmer aan de orde is gesteld met betrekking tot het overeenkomsten
recht. 

In Frankrijk (zie Mazeaud et Tunc, II, 1958, nr. 1447 e.v., in het 
bijzonder nr. 1474) en Belgie (zie Kluyskens, De Verbintenissen, 1948, 
blz. 153) wordt bijna als vanzelfsprekend aangenomen, dat er bij aanspra
kelijkheid op grand van wanprestatie sprake is van gedeelde verantwoor
delijkheid, wanneer de schade mede is ontstaan door een fout van de 
benadeelde contractspartner. Op zichzelf is deze leer in zijn algemeenheid 
oak redelijk en billijk ; de ontwerpers voor een nieuw Nederlands Burgerlijk 
Wetboek hebben haar dan oak in hun antwerp opgenomen. In Afdeling 
6. 1.9, die handelt over de verplichting tot schadevergoeding in het alge
meen (zowel op grand van onrechtmatige daad als op grand van wan
prestatie) vindt men het artikel 6.1.9.6: ,Wanneer de schade mede is te 
wijten aan een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegere
kend, wordt, voorzover dit redelijk is, de vergoedingsplicht gematigd of 
vervalt deze geheel". 

Thans is door het bovenstaande arrest deze leer, die niet steunt op 
enige wetsbepaling uit het huidige B.W., oak ten aanzien van de schade
vergoedingsplicht tengevolge van wanprestatie voor het geldende recht 
aanvaard. 

De feiten, die ten grondslag lagen aan dit arrest, waren als volgt : 
de Deense vennootschap Ove Skou - reder van het schip Marie Skou -
had met de J onge een bewakingsovereenkomst gesloten met betrekking 
tot de Marie Skou, die te Rotterdam gemeerd lag. Ter uitvoering van deze 
overeenkomst had de Jonge een wachtsman aan board van het schip 
geplaatst en de stuurman van dat schip had deze wachtsman er op gewezen, 
dat hij des nachts met name de gangway moest bewaken. In de bewuste 
nacht werd deze wachtsman echter voor een lange tijd door de kok in de 
kombuis uitgenodigd en terwijl hij zich daar verwarmde en met koffie en 
voedsel versterkte slopen dieven via de gangway op het schip, zaagden 
enige sloten door en verdwenen met een aanzienlijke buit. 

Toen Ove Skou de Jonge nu aansprakelijk stelde voor de door hem 
geleden schade, beriep deze zich er op, dat Ove Skou zelf mede aan
sprakelijk zou zijn geweest: inderdaad had de wachtsman van de Jonge 
op zijn post moeten zijn, maar er had ook nog een zgn. dekwacht op wacht 
gestaan, behorende tot de bemanning van de Marie Skou, die weliswaar 
voornamelijk tot taak had gehad met het oog op de getijwisselingen de 
trossen aan te halen of te vieren, maar die bij enige oplettendheid de dieven 
zeker had moeten bemerken. De schade zou derhalve mede een gevolg 
geweest zijn van een fout van het personeel van Ove Skou. 

Inderdaad nam het hof aan, dat Ove Skou een deel van de schade zelf 
moest dragen, nu deze dekwacht blijkbaar niet goed had opgelet. Toen 
Ove Skou tegen dit arrest in cassatie kwam, werd de Hoge Raad allereerst 



voor de principiele vraag gesteld, of hij de mogelijkheid van gedeelde 
aansprakelijkheid voor het overeenkomstenrecht wilde erkennen. Deze 
vraag werd in zijn algemeenheid door het college positief beantwoord : 
,De schade, die iemand heeft geleden, doordat een ander tegenover hem 
in de nakoming van een verbintenis is tekortgeschoten, moet voor rekening 
van de benadeelde worden gelaten voorzover dit met het oog op het feit, 
dat de schade mede is te wijten aan een omstandigheid, die aan de bena
deelde kan worden toegerekend, redelijk is". Deze overweging is voor het 
grootste dee! woordelijk gelijk aan het ontworpen artikel 6.1.9.6. voor het 
nieuwe B.W. 

Na dit uitgangspunt te hebben ingenomen diende de Hoge Raad 
voorts de vraag te beantwoorden, of in casu de schade mede te wijten was 
aan een omstandigheid, die aan Ove Skou kon worden toegerekend. Hierbij 
is de Hoge Raad bijzonder voorzichtig te werk gegaan : hij achtte de 
omstandigheden van het geval van groat belang, waaronder met name de 
inhoud van de gesloten overeenkomst. Hij stelde voorop, dat de tussen 
partijen gesloten overeenkomst niet inhield, dat Ove Skou zelf enige 
maatregel tot afwending van gevaren moest nemen, terwijl Ove Skou 
niettemin door het aanstellen van een dekwacht een maatregel had gena
men, die - volgens het oordeel van het hof - deze gevaren zou hebben 
kunnen afwenden. 

Hierop overwoog de Hoge Raad, ,dat onder deze omstandigheden 
het aan Ove Skou in haar verhouding tot de Jonge niet kan worden toege
rekend, dat deze maatregel door onoplettendheid van ·de dekwacht het 
door het hof bedoelde effect niet heeft gehad". 

Hieruit blijkt, dat men met de aanvaarding van het algemene principe 
van gedeelde verantwoordelijkheid nog niet klaar is. Men zal steeds nauw
keurig aan de hand van de bijzondere omstandigheden van het geval moeten 
nagaan, of er werkelijk van een relevante fout van de benadeelde contracts
partner sprake is. Voor de beoordeling van de vraag, of een omstandigheid 
aan de zijde van de benadeelde aan hem moet worden toegerekend, is dan 
met name de verhouding tussen partijen van belang, zoals die door de over
eenkomst is gevestigd. Past men eenmaal het principe van de gedeelde 
verantwoordelijkheid toe met betrekking tot de schade-aansprakelijkheid 
op grand van wanprestatie, dan is dit laatste ook niet meer dan redelijk 
en billijk. 

8 - KoOP EN VERKOOP, WAARBIJ DE VERKOPER DE AFWEZIGHEID VAN EEN 
VERBORGEN GEBREK HAD GEGARANDEERD- ZIJN DE ARTIKELEN 1540 E.V. 
NED. B.W. DAN VAN TOEPASSING, OF GELDEN DE REGELS VAN WANPRES
TATIE? (H.R., 10 mei 1963, N.]., 1963, 288, van den Hoek/Smit). - Het 
Ned. B.W. geeft in de artikelen 1540 tot en met 1548 een regeling voor de 
verborgen gebreken bij koop. Deze artikelen zijn bijna letterlijk ontleend 
aan de Code civil. 

Nu bestaat er onder de Nederlandse schrijvers groot verschil van 
mening over de vraag, of men de regeling van de verborgen gebreken bij 
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koop moet zien als een nadere uitwerking van de algemene regeling van 
dwaling, of die van de wanprestatie (zie hierover Asser-Kamphuisen, 
Bijzondere overeenkomsten, 19603, biz. 88 e.v.). In zijn arrest van 27 juni 
1941, (N.J., 1941, 781) koos de Hoge Raad voor de opvatting, dat de 
regeling van de verborgen gebreken is een lex specialis met betrekking 
tot de regeling van de wanprestatie. Dit bracht volgens de Hoge Raad 
mee, dat bij een verborgen gebrek geen ontbinding ex artikel 1302 Ned. 
B.W. (=art. II84 Belg. B.W.) gevorderd kon worden. De Hoge Raad liet 
daarbij echter in het midden, wat zou gelden, indien de afwezigheid van 
het verborgen gebrek was gegarandeerd. Op deze vraag heeft de Hoge 
Raad in het hier aan de orde zijnde arrest van 10 mei 1963 een duidelijk 
antwoord gegeven. In casu had van den Hoek van Smit een vouwapparaat 
gekocht. Volgens van den Hoek had Smit verzekerd, dat dit vouwapparaat 
achter een reeds eerder door van den Hoek van Smit gekochte snelpers 
paste. Dit bleek niet het geval te zijn. Tengevolge daarvan had van den 
Hoek aan zijn koper de koopsom moeten terugbetalen, terwijl hij bovendien 
voor reparatie en montage van het betreffende apparaat een bedrag had 
moeten betalen. Van den Hoek verlangde nu van Smit, dat deze hem de 
bewuste bedragen zou terugbetalen. 

In boger beroep verklaarde het hof te Arnhem van den Hoek niet 
ontvankelijk in zijn vordering. Het hof aanvaardde de stelling van Smit, 
dat het gebrek, waarop van den Hoek zich beriep, een verborgen gebrek 
was in de zin van de artikelen 1540 e.v. Ned. B.W., zodat van den Hoek, 
door eerst circa 5 jaar na de ontdekking van het gebrek te dagvaarden, 
de in artikel 1547 Ned. B.W. (= art. 1648 Belg. B.W.) gestelde verval
termijn had Iaten verlopen. Het hof was van oordeel, dat de artikelen 
1540 e.v. een lex specialis opleverden met betrekking tot de regeling van 
de wanprestatie, zodat in casu de regeling van de wanprestatie niet toe
passelijk was. Hieraan deed volgens het college niet af, dat Smit van den 
Hoek de afwezigheid van het gebrek zou hebben gegarandeerd. Het hof 
was van oordeel, dat een dergelijke garantie alleen inhield, dat de verkoper 
op zich nam, de koper ook bij goede trouw aan zijn, des verkopers zijde, 
volledig schadeloos te stellen, doch dat niet viel in te zien, dat de verkoper 
daarmee bedoeld had de termijn van artikel 1547 Ned. B.W. buiten werking 
te stellen, nog daargelaten, of dit bij een fatale termijn mogelijk was. 

In casu kwam het hof tot de conclusie, dat de korte tijd, genoemd in 
artikel 1547, aanmerkelijk was overschreden. 

De Hoge Raad kon zich echter met de opvatting van het hof niet 
verenigen, en casseerde het arrest van het hof. Volgens de Hoge Raad 
kunnen partijen, gelijk in het algemeen ten aanzien van enig feit, zo ook 
bij te koop ten aanzien van een eigenschap van de verkochte zaak uit
drukkelijk of stilzwijgend overeenkomen, dat de enkele afwezigheid van die 
eigenschap steeds wanprestatie van de verkoper zal opleveren en de koper 
de rechten zal geven, die in het algemeen uit wanprestatie voortvloeien. 
Volgens het college vermogen partijen dit evenzeer te doen ten aanzien 
van een eigenschap, waarvan het ontbreken een verborgen gebrek in de 



zin van de artikelen I540 e.v. Ned. B.W. zou zijn en komen zij daarmede 
een andere aansprakelijkheid voor zodanig gebrek overeen, dan uit die 
artikelen zou voortvloeien. Alsdan, aldus de Hoge Raad, berusten de 
rechten van de ene partij op hetgeen partijen daaromtrent zijn overeen
gekomen. Volgens de Hoge Raad geldt dit ook voor het geval dat het ont
breken een verborgen gebrek zou zijn, en ook dan vloeit de aansprakelijk
heid van de verkoper voort uit het tussen partijen daaromtrent overeen
gekomene, en dus niet uit de artikelen I540 e.v., zodat deze artikelen dan 
toepassing missen. Ten onrechte had daarom het hof beslist, dat die 
artikelen ook dan nog toepasselijk zouden zijn als de verkoper de koper 
de afwezigheid van het gebrek zou hebben gegarandeerd. Opgemerkt 
kan nog worden, dat in Belgie 'wordt aangenomen, dat wanneer de afwe
zigheid van een verborgen gebrek door de verkoper gegarandeerd is, de 
regeling van de verborgen gebreken wel blijft gelden, doch artikel I648 
Belg. B.W. ( = art. I547 Ned. B.W.) niet meer van toepassing is. (Zie 
aldus : De Page, IV, I938, nr. I82, sub D; - Dekkers, Precis, II, nr. 830). 

§ 3. Onverschuldigde betaling 

9 - STORTING VAN GELDEN IN GEMEENTEKAS IN VERBAND MET DE AFGIFTE 
VAN VERKLARING ALS BEDOELD IN ART. I, LID 6 WoONRUIMTEWET I947-
ONVERSCHULDIGDE BETALING? (H.R., I3 april I962, N.j., I964, 366, 
Kruseman/Gerneente Amsterdam). - Artikel I, eerste lid van de Woon
ruimtewet I947, welke wet ten doel heeft in verband met de heersende 
woningnood een doelmatige verdeling van de woongelegenheid over de 
bevolking te bevorderen, bepaalt, dat het verboden is woongelegenheid in 
gebruik of medegebruik te nemen of te geven, tenzij door burgemeester en 
wethouders voor het in gebruik nernen schriftelijk vergunning is verleend 
aan degene, die de woongelegenheid wenst te betrekken. Krachtens arti
kel I, zesde lid, geldt het in het eerste lid gestelde verbod niet ten aanzien 
van gebruik van lokalen door hem, die in het bezit is van een geldige, door 
of vanwege de Minister van Economische Zaken afgegeven verklaring, dat 
deze lokalen door hem als bedrijfsruimte benodigd zijn. Krachtens artikel 7 
van deze wet zijn burgemeester en wethouders verder bevoegd woonruimte 
te vorderen. Deze mogelijkheid bestaat echter in beginsel niet ten aanzien 
van de lokalen, bedoeld in artikel I, zesde lid. Krachtens delegatie van de 
Minister van Economische Zaken is de Kamer van Koophandel bevoegd, 
om de in artikel I, zesde lid bedoelde verklaring af te geven. Ministeriele 
instructies schrijven voor, dat er overleg tussen burgemeester en wethou
ders, en de Kamer van Koophandel moet plaats vinden, om te bereiken, 
dat de beleidsbeslissingen van deze twee colleges elkaar niet zullen door
kruisen. In de praktijk gaan belanghebbenden, die de bedoelde verklaring 
van de Kamer van Koophandel wensen te verkrijgen, vaak ook onder
handelen met burgemeester en wethouders met het doel, deze er toe te 
brengen, om een gunstig advies uit te brengen op hun verzoek aan de 
Kamer van Koophandel. Te Amsterdam heeft zich hieruit de praktijk 
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ontwikkeld, dat burgemeester en wethouders van die belanghebbenden 
een prestatie vragen, welke kan bestaan in het ter beschikking stellen van 
andere woonruimte, of van een geldsom, die burgemeester en wethouders 
kunnen gebruiken voor het scheppen van compenserende woonruimte. 
Hiertegenover verbinden burgemeester en wethouders zich dan, een voor 
belanghebbenden gunstig advies aan de Kamer van Koophandel te ver
strekken. 

In casu was Kruseman eigenaar van een pand te Amsterdam, dat in 
zijn geheel als woonruimte werd beschouwd. Hij had dit pand verkocht 
aan een verzekeringsmaatschappij, welke dit althans gedeeltelijk voor be
drijfsdoeleinden wilde gebruiken, en harerzijds de verkrijging van een 
verklaring als bedoeld in artikel 1, zesde lid Woonruimtewet als voorwaarde 
voor de koop had gesteld. Na enig onderhandelen had Kruseman tenslotte 
een bedrag van ca. fl. 17.ooo,- aan de gemeente Amsterdam betaald. 
Dit bedrag was gestort in een Fonds voor Woningonttrekking, ingesteld 
voor het financieren door de Gemeente van bouwprojecten voor de woning
bouw en het had gediend om de vervanging van de onttrokken woonruimte 
in de Gemeente door andere mogelijk te maken. 

Op een gegeven ogenblik vorderde Kruseman het bovenvermelde 
bedrag, als zijnde onverschuldigd betaald, van de Gemeente terug. Nadat 
het hof de vordering van Kruseman had afgewezen, ging deze in cassatie. 
De Hoge Raad verwierp echter het ingestelde cassatieberoep. Het college 
overwoog, dat wie ter bereiking van een door. hem gewenst en geoorloofd 
resultaat de medewerking nodig heeft van een ander en ter verkrijging 
van die medewerking aan dien ander enig door dezen voor zijn mede
werking bedongen goed geeft, niet zonder rechtsgrond presteert en, na 
het gewenste resultaat te hebben verkregen, het gepresteerde niet als on
verschuldigd betaald kan terugvorderen. Dit is volgens de Hoge Raad 
aileen anders, wanneer aan hetgeen aldus geschiedt een geoorloofde oor
zaak ontbreekt, bij voorbeeld wanneer de partij, die voor haar medewerking 
dat goed bedong misbruik maakte van de omstandigheden waarin die 
wederpartij verkeerde. 

Volgens de Hoge Raad geldt in beginsel hetzelfde voor wie ter ver
krijging van de medewerking van de overheid tot enige handeling waartoe 
deze wettelijk niet verplicht is, een door de overheid daarvoor verlangde 
prestatie verricht, tenzij tegen het bedingen of het in ontvangst nemen 
van die prestatie enig wettelijk beletsel bestaat, dan wel de overheid aldus 
handelende misbruik maakte van de bevoegdheden of de feitelijke machts
positie welke die medewerking voor haar wederpartij noodzakelijk deden 
zijn en haar tot die medewerking in staat stelden. Volgens de Hoge Raad 
is het daarbij onverschillig of de wilsovereenstemming, welke door de 
voldoening aan hetgeen de overheid voor haar medewerking verlangt aan 
de dag treedt, al dan niet kan worden gequalificeerd als een privaatrech
telijke overeenkomst. 

Onjuist achtte de Hoge Raad de door Kruseman in cassatie geponeerde 
stelling, dat het besluit van burgemeester en wethouders, waarbij van hem 
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voor de door hem van dit college gewenste medewerking een betaling ten 
gunste van het genoemde Fonds voor Woningonttrekking werd verlangd, op 
een bijzondere aan dit college toekomende bevoegdheid zou moeten berusten. 

In casu hield verder geen van de in het cassatiemiddel als geschonden 
genoemde wettelijke voorschriften een beletsel in tegen de handelwijze 
van het Gemeentebestuur ten opzichte van Kruseman. Volgens de Hoge 
Raad kon hier ook van misbruik van overheidsbevoegdheid of van over
heidsmacht niet worden gesproken, nu de van Kruseman bedongen betaling 
enkel strekte ter compensatie van de vermindering van woonruimte in de 
Gemeente welke van de van dit Bestuur verlangde medewerking het gevolg 
zou zijn, en het aannemelijk was, dat dit Bestuur bij de afgifte van de in 
artikel I, zesde lid, Woonruimtewet bedoelde verklaring juist met het oog 
op de bij de instandhouding van de woonruimte betrokken belangen was 
ingeschakeld. 

Opgemerkt kan worden, dat de Hoge Raad zich bij zijn motivering 
ongetwijfeld mede heeft laten leiden door de omschrijving van de condictio 
indebiti in het Ontwerp B. W. Art. 6.4.2.I, eerste lid, bepaalt nl.: ,Degene, 
die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit 
als onverschuldigd bedrag terug te vorderen". Over de kwestie van het 
misbruik van overheidsbevoegdheid zie men hieronder nr. 14. 

§ 4· Onrechtmatige daad 

10 - STRAFRECHTELIJKE EN C1VIELRECHTELIJKE NORM - RELATIVITEITS
THEORIE (H.R., I maart 1963, N.J., 1964, I2, Claessens/Tijssen).- In de 
leer van de onrechtmatige daad - de Belgische jurist spreekt met besef 
voor historie van de aquiliaanse aansprakelijkheid- is men in de Neder
landse jurisprudentie steeds meer een onderscheid gaan maken tussen het 
strafrechtelijk onrecht en het onrecht in civielrechtelijke zin. 

Sinds het beroemde arrest van de Hoge Raad d.d. 3I januari I9I9, 
(N.j., I9I9, I6I, LindenbaumfCohen) kent de Nederlandse rechtspraak 
vier afzonderlijke criteria voor de vraag of er sprake is van een onrechtmatig 
gedrag in de zin van artikel I40I B.W. (art. I382 Belgisch B.W.). On
rechtmatigheid wordt aanwezig geacht, indien de gedraging: I) in strijd 
is met een wettelijke rechtsplicht; 2) een inbreuk betekent op eens anders 
subjectief recht; 3) in strijd is met de goede zeden; of 4) strijdt met de 
zorgvuldigheid, die in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

Ten aanzien van het eerste hierboven genoemde criterium heeft zich 
de vraag voorgedaan of iedere overtreding van een in de strafwet neerge
legde rechtsnorm per definitie een onrechtmatige daad is in de zin van 
artikel I40I B.W. In I938 heeft P. H. Smits in een beroemd geworden 
artikel (Weekbladvoor Privaatrecht, NotarisambtenRegistratie, nr. 3586e.v.) 
voor het eerst de mening verdedigd, dat de overtreding van een wettelijk 
voorschrift nimmer op zich zelf onrechtmatig zou mogen geoordeeld 
worden, maar dat de wetsovertreding niet meer dan een factor behoort 
te zijn bij de beoordeling van de vraag, of in casu onrechtmatig is gehandeld. 
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Naar zijn mening behoort de zorgvuldigheid het algemeen criterium te zijn, 
terwijl de omstandigheid, dat een wettelijk voorschrift is overtreden, een 
belangrijk facet is in het kader van de vraag of onzorgvuldig is gehandeld. 
Alhoewel deze leer van Smits nimmer volledige ingang heeft gevonden, 
heeft zij er echter wel toe geleid, dat thans de Nederlandse rechter niet 
iedere strafrechtelijke overtreding zonder meer onrechtmatig acht in de 
zin van artikel 140I B.W. 

In een reeks van arresten heeft de Hoge Raad langzamerhand als zijn 
oordeel te kennen gegeven, dat men inderdaad het civielrechtelijk onrecht 
niet zonder meer mag vereenzelvigen met het strafrechtelijk onrecht 
in dien zin, dat iedere strafrechtelijke overtreding zonder meer een recht 
op schadevergoeding voor de gelaedeerde doet ontstaan (zie : H.R., 
22 december I96I, N.j., 1963, 76 en de in de noot daaronder vermelde 
uitspraken). Met name betreft het hier gevallen, waar sprake is van de 
overtreding van verkeersregels, doch in het arrest d.d. 1 maart I963 
werd eenzelfde beslissing gegeven in verband met een overtreding van de 
Veiligheidswet I934· Het belang van de uitspraak van de Hoge Raad in 
dit arrest ligt met name hierin, dat de Hoge Raad daar voor het eerst 
duidelijk en onomwonden heeft uitgesproken, dat de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid niet enkel afgeleid mag worden uit de omstandigheid, 
dat de aangesprokene een strafvoorschrift heeft overtreden. Voorzover 
wij konden nagaan, wordt in Belgie dit onderscheid tussen strafrechtelijke 
en civielrechtelijke vormen niet gemaakt (zie De Page, II, I964, blz. 937; 
- Kluyskens, De Verbintenissen, I948, blz. 535; - Novelles, Droit Civil, 
V, I, nr. 300-303). Wel wordt in de Belgische literatuur de vraag behan
deld, in hoeverre de vrijspraak door de strafrechter de veroordeling tot 
het betalen van een schadevergoeding door de civiele rechter in de weg 
staat (Novelles, Droit Civil, V, I, nr. 300). 

In de procedure, die tot het arrest van de Hoge Raad leidde, kwam 
vast te staan, dat de landbouwer Claessens een electrische installatie bezat, 
die niet voldeed aan de voorschriften van het Electrotechnisch Veiligheids
besluit en dat Claessens dientengevolge strafrechtelijk was veroordeeld 
wegens overtreding van artikel 10 van de Veiligheidswet 1934. Tevens stond 
vast, dat de monteur Swinkels (wijlen de echtgenoot van eiseresse Tijssen) 
bij het verrichten van enkele reparaties op het bedrijf van Claessens ten
gevolge van dit mankement dodelijk was getroffen. 

De weduwe Tijssen vorderde thans schadevergoeding op de enkele 
grond, dat Claessens een strafwettelijk voorschrift had overtreden en 
derhalve krachtens artikel 1401 jegens haar aansprakelijk was. Daartegen
over beriep Claessens zich op de omstandigheid, dat hij indertijd de 
aanleg van de installatie had opgedragen aan een deskundige installateur 
en dat hij zelf niet deskundig was om de deugdelijkheid van de installatie 
te beoordelen. Hij had niet onzorgvuldig gehandeld, terwijl hem evenmin 
enig verwijt trof. 

Het hof stelde zijn verweer terzijde onder de overweging, dat het 
enkel voorhanden hebben van de electrische installatie, waaraan een 
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mank.ement kleefde; schending was van wettelijke plicht. De Hoge Raad 
vernietigde echter dit arrest en verwees de zaak naar het hof terug, onder 
overweging, dat het hof wel degelijk een onderzoek had moeten instellen 
naar de door Claessens naar voren gebrachte omstandigheden. 

Het arrest is daarnaast voor Belgische rechtsbeoefenaars om een tweede 
reden interessant. De Belgische rechtsleer verwerpt de zgn. theorie van de 
relatieve onrechtmatigheid (zie: A.P.R., Tw. Schade en Schadeloosstelling, 
door Jan RoNsE, nr. 19 e.v;). In de Nederlandse rechtspraak is deze theorie 
echter wel tot ontwikkeling gekomen ; sedert het brandstichtingsarrest van 
1930 (H.R., 24 januari 1930, N.J., 1930, 299) neemt men in Nederland 
aan, dat een gelaedeerde partij slechts dan op grond van wetsovertreding 
aanspraak op schadevergoeding kan maken, wanneer het geschonden wette
lijk voorschrift inderdaad zijn belangen beoogt te beschermen. Ronse wijst 
er ter aangehaalde plaatse op, dat de relativiteitstheorie overbodig zou zijn, 
aangezien de door de leer te bereiken resultaten evenzeer langs een andere 
weg verkregen zouden kunnen worden. 

Inderdaad blijkt in de Nederlandse rechtspractijk een beroep op de 
theorie vaker af- dan toegewezen te worden. Zo ook in het onderhavige 
geval: Claessens beriep zich in cassatie er op, dat de Veiligheidswet slechts 
de bij de ondernemer zelf in dienst zijnde arbeiders beoogt te beschermen 
en niet de werknemers van een ander bedrijf, die in de onderneming 
enkele werkzaamheden komen verrichten. De Hoge Raad was echter van 
oordeel, dat deze stelling nieLopging. 

Doch ook wanneer een beroep op deze Schutznormtheorie wordt aan
vaard, voorkomt dit vaak nog niet, dat de wetsovertreder vrijuit gaat. 
Bij het tandartsenarrest (H.R., 17 januari 1958, N.J., 1961, 568) maakte de 
Hoge Raad uit, dat ondanks het feit, dat de wetsovertreding zelve geen 
onrechtmatige daad was in de zin van artikel 1 401, er in het berechte geval 
toch onrechtmatig was gehandeld wegens strijd met de betamelijkheid, -
terwijl de wetsovertreding een belangrijke rol speelt bij de beoordeling 
van de vraag, of een bepaalde handeling al of niet zorgvuldig is. Het betrof 
hier het geval, dat iemand de tandheelkunde uitoefende, zonder daartoe de 
bevoegdheid te hebben. Hiermee werd de wet van 1876 op de uitoefening 
van de tandheelkunst overtreden en de plaatselijke tandartsen vroegen aan 
de rechter een verbod jegens de wetsovertreder uit te vaardigen. 

De Hoge Raad maakte uit, dat weliswaar de genoemde wet slechts 
de belangen van de volksgezondheid in het algemeen wilde waarborgen 
en niet die van de wel bevoegde tandartsen, maar dat de onbevoegde 
tandarts desondanks onrechtmatig kan handelen jegens de wel bevoegde 
tandartsen, - terwijl de factor, dat de gedaagde zich aan wetsovertreding 
had schuldig gemaakt bij het vormen van een oordeel hierover mede van 
belang is. 

Uit deze jurisprudentie blijkt, dat de rechter niet spoedig een beroep 
op de Schutznormtheorie aanvaardt en dat hij - zelfs wanneer hij dit 
doet - toch vaak nog op andere gronden tot onrechtmatigheid concludeert. 
Er volgt tevens uit, dat de relativiteitstheorie weinig betekenis heeft en 
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wellicht- zoals Rouse (!.c.) van mening is- overbodig geacht kan worden. 
Hiervoor is destemeer aanleiding, wanneer de rechtspraak overtreding 
van de strafnorm niet zonder meer een civielrechtelijk onrecht acht. 
Ondertussen is de leer in het Ontwerp B.W. gehandhaafd (zie art. 6.3.2, 
tweede lid). 

II - Is EEN GEESTEL1JK GESTOORDE AANSPRAKEL1JK VOOR EEN DOOR HEM 
BEGANE ONRECHTMAT1GE DAAD? (H.R., 9 december 1960, N.j., 1963, I ; -
H.R., 9 december I96o, N.j., I963, 2, Jaguar-arresten).- In Belgie wordt 
het begrip faute in objectieve zin opgevat: de rechter vergelijkt de dader, 
die op grond van artikel 1382 Belgisch B.W. wordt aangesproken, met een 
bonus pater familias en vraagt zich vervolgens af, welke de gedragslijn 
van zulk een goede huisvader in de gegeven situatie had behoren te zijn. 
Had de goede huisvader de daad moeten nalaten, dan is de dader in kwestie 
aansprakelijk, afgezien van enig subjectief element (zie: Dekkers, Precis 
de droit civil beige, II, I955, blz. I25; - Novelles, Droit Civil, V, I, 
nr. 230I). 

Uit deze gedachtengang zou men afleiden, dat krankzinnigen en 
kinderen, die de jaren des onderscheids nog niet hebben bereikt, voor een 
door hen begane faute uit artikel I382 aansprakelijk gesteld kunnen wor
den. Hier echter construeert de Belgische rechtsleer buiten de tekst van 
artikel I382 om een afzonderlijk begrip, de capacite aquilienne. Voor 
aansprakelijkheid uit artikel I382 is vereist, dat de dader toerekeningsvat
baar is. Aangezien het echter als onbillijk werd gevoeld, dat in zulk een 
geval de schade door de gelaedeerde zelf zou moeten worden gedragen, 
voegde de Belgische wetgever in 1935 een apart artikel toe: artikel I386bis, 
welk artikel bepaalt, dat de rechter ook de krankzinnige tot gehele of ge
deeltelijke schadevergoeding kan veroordelen, daarin uitspraak doende naar 
billijkheid en rekening houdende met de omstandigheden en de toestand 
van de partijen. 

In het Nederlandse Burgerlijk Wetboek kent men geen artikel, te 
vergelijken met artikel I386bis Belgisch B.W. Ook kent de Nederlandse 
rechtsleer het begrip capacite aquilienne niet in dezelfde vorm als men dit 
begrip in Belgie heeft geconstrueerd. Toch wordt thans in Nederland het 
vereiste van de toerekeningsvatbaarheid van de dader aanvaard, doch in 
een ander verband. 

Waar men in Belgie slechts het vereiste van faute kent (en dan nog 
wel opgevat in objectieve zin), onderscheidt de Nederlandse rechtsleer 
over het algemeen op grond van de tekst van artikel I40I Ned. B.W. 
de begrippen onrechtmatigheid en schuld. Het begrip onrechtmatigheid is 
ongeveer gelijk te stellen met het begrip faute, zoals zich dit in objectieve 
zin in de Belgische jurisprudentie heeft ontwikkeld, en kwalificeert de 
daad, waardoor de schade is veroorzaakt. Onder het element schuld verstaat 
men in Nederland de kwalificatie van de dader. Over het algemeen neemt 
de Nederlandse rechtsleer aan, dat men het begrip schuld moet opvatten 
in subjectieve zin : de dader moet een verwijt gemaakt kunnen worden 
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van de door hem begane onrechtmatige daad. Met name kan volgens de 
schrijvers het vereiste van schuld in drieerlei opzicht van belang zijn: 
in de eerste plaats in het geval, dat de dader ontoerekeningsvatbaar is, -
ten tweede wanneer de dader op verontschuldigbare wijze heeft gedwaald, 
- zowel in het recht als in de feitelijke omstandigheden - en tenslotte 
daar, waar de dader zich op een schulduitsluitingsgrond beroept (het 
geval van noodweer-exces en het onbevoegd gegeven ambtelijk bevel). 
Doet een van deze gevallen zich voor, dan neemt men aan, dat de dader 
geen verwijt kan worden gemaakt van de door hem begane onrechtmatige 
daad en wordt hij niet aansprakelijk geacht. Oak buiten deze drie duide
lijke gevallen van afwezigheid van schuld oordeelt de rechter soms op 
grand van bepaalde omstandigheden, dat de dader geen schuld treft 
(zie : Asser-Rutten, Verbintenissenrecht, II, 1961, blz. 472 e. v. en Hofmann
Drion-Wiersma, Het Nederlands Verbintenissenrecht, Algemene Leer, II, 
1959, blz. 100 e.v.). 

Uit het bovenstaande volgt derhalve, dat de niet-aansprakelijkheid 
van de ontoerekeningsvatbare in het Nederlandse recht gezien moet worden 
in het wijdere verband van het Nederlandse schuldbegrip. 

Alhoewel echter de hierboven weergegeven zienswijze vrij algemeen 
door de literatuur werd aangehangen, was de Hoge Raad tot voor kart 
nag nimmer in de gelegenheid geweest een principiele uitspraak te doen. 
Zo hestand met name strijd omtrent de vraag, of men voor de aansprake
lijkheid van de dader het vereiste mag stellen, dat hij toerekeningsvatbaar 
is. Deze vraag is van destemeer belang, nu in Nederland een bepaiing als 
artikel 1386bis Belgisch B.W. onbekend is en een positieve beantwoording 
van de vraag ten gevolge zou hebben, dat de gelaedeerde de opgelopen 
schade steeds voor het geheel zou moeten dragen. 

Het is dan oak begrijpelijk, dat onlangs een verzekeringsmaatschappij 
dit probleem aan de Hoge Raad heeft voorgelegd. Het betrof het volgende 
geval : 

Een geestelijk zwaar gestoorde, minderjarige jongen van ongeveer 
20 jaar was gaan joy-rijden met de auto - een Jaguar - van de buurman 
en reed daarmede tegen een boom te pletter. Door de verklaringen van 
getuigen kwam onomstotelijk vast te staan, dat deze jongen op het moment 
van de daad volledig ontoerekeningsvatbaar was geweest. De verzeke
ringsmaatschappij, die aan de buurman zijn schade had vergoed, sprak 
thans de geestelijk gestoorde dader in zijn vermogen aan op grand van 
de door hem begane onrechtmatige daad. In cassatie stelde de verzekerings
maatschappij zich op het principiele standpunt, dat voor aansprakelijkheid 
uit onrechtmatige daad toerekeningsvatbaarheid van de dader geen vereiste 
zou zijn. 

De Hoge Raad maakte echter uit, dat de toerekeningsvatbaarheid wel 
een vereiste voor aansprakelijkheid is. Daarbij overwoog de Hoge Raad : 
,dat het woord schuld in artikel 1401 B.W. onder meer tot uitdrukking 
brengt, dat degene, die een onrechtmatige daad heeft gepleegd, tot ver
goeding van de dientengevolge door anderen geleden schade niet gehouden 
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is, indien uit hoofde van geestesziekte elke mogelijkheid om hem van zijn 
gedrag een verwijt te maken, ontbreekt". Het valt hierbij op, dat de Hoge 
Raad geen algemene uitspraak doet ten aanzien van het schuldbegrip 
doch zich !outer en alleen beperkt tot de vraag, of de ontoerekeningsvatbare 
al of niet schuld treft. 

In zijn noot onder het arrest in de Nederlandse ]urisprudentie heeft 
D. J. Veegens de uitspraak van de Hoge Raad bestreden. Daarbij heeft 
Veegens een beroep gedaan op de verobjectivering van het schuldbegrip, 
zoals die bij verschillende rechterlijke uitspraken en schrijvers ingang 
heeft gevonden. Inderdaad bevredigt de uitspraak van de Hoge Raad 
het rechtsgevoel niet. Wil men echter deze consequentie van het schuld
begrip, zoals dit thans ten aanzien van het vereiste van toerekeningsvat
baarheid door de Hoge Raad is opgevat, vermijden, dan zou de Nederlandse 
wetgever het voorbeeld van de Belgische moeten volgen en een aan
vullende bepaling in het Nederlandse B.W. moeten opnemen in de zin 
van artikel 1386bis Belgisch B.W. Het Ontwerp B.W. kent dan ook zulk 
een bepaling in art. 6.3.6. 

De verzekeringsmaatschappij had nog een tweede ijzer in het vuur: 
zij had naast en afzonderlijk van bovenstaande actie tegen de minderjarige 
dader zelf, een actie ingesteld tegen zijn ouders op grand van artikel 1403, 
tweede lid B.W. (vgl. art. 1384, tweede lid, Belgisch B.W.). 

De ouders beriepen zich echter op disculpatie krachtens het vijfde 
lid. Daarbij stelden zij, dat hun zoon op het moment, dat de daad werd 
gepleegd, over enkele dagen in een inrichting zou zijn opgenomen en dat 
de behandelende geneesheer het niet raadzaam had geacht de jongen 
gedurende de wachttijd in een andere instelling op te nemen. Zij hadden 
zelf gezamenlijk met de andere huisgenoten een waakdienst onderhouden, 
doch - op advies van de arts - was deze niet van dien aard geweest, dat 
zij de jongen geheel en al in huis hadden opgesloten. 

De Hoge Raad had reeds op 26 november 1948 (N.j., 1949, 149) 
uitgemaakt, dat de ouders zich op grond van het vijfde lid van artikel 1403 
ten aanzien van hun aansprakelijkheid uit het derde lid kunnen disculperen, 
wanneer zij aantonen ,dat zij ten opzichte van het kind zodanige zorg 
hebben inachtgenomen ter voorkoming van nadeel voor derden, als in de 
gegeven omstandigheden van goede ouders mocht worden verwacht". 
Op dit arrest, dat mijns inziens overeenkomt met het Belgisch standpunt 
in dezen (zie: De Page, II, 1964, blz. 995), deden de ouders met name 
een beroep. Hiertegenover stelde de verzekeringsmaatschappij zich in cas
satie op het standpunt, dat in gevallen, waarin een minderjarige tengevolge 
van een ernstige geestesstoornis gevaar oplevert voor derden, de ouders 
slechts dan gedisculpeerd zouden zijn, indien zij zich bij hun beleid 
hebben Iaten leiden door de overweging, dat tot elke prijs nadeel voor 
derden moet worden voorkomen. 

Ook in dit opzicht heeft de verzekeringsmaatschappij geen succes 
geoogst. Haar standpunt, dat afweek van de eerder door de Hoge Raad 
verdedigde leer, werd door de Hoge Raad verworpen op grond van de 
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overweging, dat van de ouders in redelijkheid niet zou kunnen worden 
gevergd, dat zij het belang van de rninderjarige volledig aan dat van derden 
zouden moeten opofferen. 

Nog opgemerkt zij, dat de ouders in dit geval geen beroep op de on
toerekeningsvatbaarheid van de rninderjarige openstond. De Nederlandse 
rechtsleer neemt algemeen aan, dat de ouders ex artikel 1403 ook aan
sprakelijk zijn, wanneer de rninderjarige ontoerekeningsvatbaar is (in 
gelijke zin de Belgische leer; zie: Novelles, Droit Civil, V, I, nr. 2313). 

12 - LaziNG VAN ONGEZUIVERD RIOOLWATER IN HET l}SSELMEER - lN 
HOEVERRE WORDT DE STAAT IN DE UITOEFENING VAN ZIJN EIGENDOMSBE
VOEGDHEDEN TEN AANZIEN VAN DIT MEER BEPERKT DOOR DE PUBLIEKE 
BESTEMMING DAARVAN? (H.R., 19 januari 1962, N.j., 1962, I5I; - H.R., 
IO januari 1964, N.j., 1964, 466, de I]sselmeer-arresten). - De wijze, 
waarop verschillende Nederlandse gemeenten het afvoerwater van hun 
rioleringen verwerkten, heeft verschillende malen aanleiding gegeven tot 
belangrijke processen. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn wel de pro
cedures, waartoe de gemeente Tilburg aanleiding heeft gegeven door 
jaren achtereen haar rioolwater in ongezuiverde toestand te lozen in het 
riviertje de Voorste Stroom. De bewoners van omliggende plaatsen -
onder andere van het in bosrijke omgeving gelegen villadorp Oisterwijk -
klaagden tegenover de gemeente over de stank, die hierdoor veroorzaakt 
werd. Aangezien de gemeente noch bereid was schadevergoeding uit te 
keren, noch een zuiveringsinstallatie wenste te bouwen, is het een en ander 
aanleiding geweest tot een honderdtal procedures, waarvan er zeven hebben 
geleid tot de zogenaamde Voorste Stroom arresten. Tegenover de vor
deringen der bewoners, gegrond op de onrechtmatige gedraging van de 
gemeente, beriep deze laatste zich op de omstandigheid, dat zij handelde 
in de uitoefening van haar overheidstaak. De Hoge Raad heeft echter op 
verschillende gronden dit verweer van de hand gewezen, zowel in het geval 
dat schadevergoeding van de gemeente werd gevraagd (H.R., I9 maart 
1943, N.j., 1943, 312) als in dat waarin van de rechter werd gevraagd een 
verbod jegens de gemeente uit te vaardigen het rioolwater nog langer in 
ongezuiverde toestand te lozen (H.R., 19 december 1952, N.j., 1953, 642). 
Sedert I952 is het derhalve de gemeente Tilburg niet meer toegestaan haar 
rioolwater ongezuiverd in de Voorste Stroom te doen uitmonden. 

Onlangs heeft wederom de lazing door een gemeente van haar onge
zuiverd rioolwater tot een belangrijke rechtsstrijd aanleiding gegeven. 
De gemeente Huizen loosde lange jaren achtereen haar rioolwater ongezui
verd in het I]sselmeer (v66r de afsluiting door de Afsluitdijk nog Zuiderzee), 
aangezien zij het in verband met haar gemeentefinancien onverantwoord 
achtte een zuiveringsinstallatie te bouwen. Hier was het echter niet een 
particulier, die klaagde, doch een ander overheidsorgaan, en wel de Staat 
in zijn hoedanigheid van eigenaar van het I]sselmeer. Krachtens artikel 577 
B.W. is immers de Staat eigenaar van onder andere de bevaarbare en vlot
bare stromen en hun oevers, de grate en kleine eilanden en de platen, 
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welke in die wateren opkomen en de havens en de reeden, - terwijl de 
Hoge Raad bij zijn arrest van 20 maart 1939 (N.J., 1939, 966) uitmaakte, 
dat ook het I]sselmeer op grond van dit artikel aan de Staat toebehoort. 

De procedure spitste zich dientengevolge niet zozeer toe op de vragen, 
die de procedures omtrent de Voorste Stroom hadden beheerst, -name
lijk in hoeverre een overheidsinstantie als gedaagde in een procedure op 
grond van onrechtmatige daad zich ter rechtvaardiging van een door haar 
begane onrechtmatige gedraging op de uitoefening van haar overheidstaak 
kan beroepen. Maar zij concentreerde zich op de vraag, in hoeverre de 
overheid, wanneer deze zich beklaagt over aantasting van haar eigendom
men, zulk een aantasting behoort te gedogen in verband met de publieke 
bestemming van deze eigendommen en de omstandigheid, dat de aan
tasting geschiedt in de uitoefening van een overheidstaak. Tegenover de eis 
van de Staat om de lozing van ongezuiverd rioolwater in het IJsselmeer -
zijn eigendom - te staken, beriep de gemeente Huizen zich op de publieke 
bestemming van dit meer en stelde zij, dat tot deze publieke bestemming 
mede het opnemen van rioolwater zou behoren. Deze publieke bestemming 
zou door de Staat slechts langs publiekrechtelijke weg kunnen worden 
opgeheven of beperkt en het zou - naar de mening van de gemeente -
de Staat niet vrij staan op grond van zijn eigendomsrechten langs privaat
rechtelijke weg een verbod te vragen van het gebruik, dat de gemeente 
maakte van deze publieke bestemming. 

De drie colleges, die werden geroepen een uitspraak in deze procedure 
te doen, zijn elk tot een andere oplossing gekomen. De rechtbank oor
deelde, dat het I]sselmeer inderdaad als openbaar water mede bestemd is 
tot het opnemen van rioolwater en dat derhalve het eigendomsrecht van de 
Staat een in dat opzicht beperkte inhoud had. Daarnaast echter achtte de 
rechtbank een algemeen rechtsbeginsel aanwezig (uitdrukkelijk in de wet 
geregeld bij het burenrecht, de erfdienstbaarheden en het pandrecht), 
dat er van uitgaat, dat beperkingen van het eigendomsrecht op de voor de 
eigenaar minst bezwarende wijze moeten worden uitgeoefend. Waar de 
gemeente het rioolwater in ongezuiverde staat loosde, overschreed zij de 
grenzen, die aan de beperking van de eigendom van het I] sselmeer gesteld 
konden worden, en maakte zij onrechtmatig inbreuk op het eigendomsrecht 
van de Staat. 

Het hof - uitgaande van de overweging, dat artikel 577 B. W. de 
eigendom van de daargenoemde zaken aan de Staat toekent in verband met 
de publieke bestemming daarvan - was daarnaast de mening toegedaan, 
dat deze publieke bestemming slechts door de Staat als overheid langs 
publiekrechtelijke weg, maar niet door de Staat in zijn hoedanigheid van 
eigenaar beperkt zou kunnen worden. Het hof constateerde vervolgens, 
dat in dezen tweeerlei overheidstaak tegenover elkaar stond: enerzijds de 
overheidstaak van de Staat, die als eigenaar van het I]sselmeer de uiteen
lopende publieke bestemmingen van dat meer - waaronder naast het 
opnemen van rioolwater bestemmingen als visserij, recreatie en drink
watervoorziening - tegen elkaar af diende te wegen, - anderzijds de 
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overheidstaak van de gemeente, aan wie de afweging van de gemeente
belangen was toevertrouwd. In dit verband oordeelde het hof, dat de 
rechter het overheidsbeleid van de gemeente heeft te eerbiedigen, tenzij 
de gemeente door lazing in het IJ sselmeer een daad van willekeur zou 
begaan, - dan wel misbruik zou maken van de publieke bestemming 
van het IJsselmeer tot het opnemen van rioolwater, dit ten koste van de 
andere openbare bestemmingen van dat meer. 

Deze redenering van het hof is door de Hoge Raad in zijn arrest 
van 19 januari 1962 in genen dele gevolgd. Daarbij trad de Hoge Raad 
niet in een beoordeling van het gemeentebeleid, maar ging hij - omge
keerd - uit van het beleid van de Staat. Allereerst oordeelt het college, 
dat artikel 577 - door de Staat als eigenaar van het IJsselmeer aan te 
wijzen - aan de Staat ten aanzien van dat meer dezelfde bevoegdheden 
geeft als die, welke de artikelen 625 e.v. B.W. aan iedere eigenaar toekent. 
Uitgaande van dit standpunt overwoog de Hoge Raad vervolgens, dat -
zelfs indien het tot de publieke bestemming van het IJ sselmeer zou behoren 
rioolwater op te nemen - de Staat bij zijn zorg over dit meer mag bepalen, 
hoever deze bijzondere bestemming behoort te gaan en op welke wijze 
daarvan door de belanghebbenden kan worden gebruik gemaakt. Hierbij 
mag - zo vervolgt de Hoge Raad - de Staat gebruik maken van alle 
bevoegdheden, welke hem als eigenaar van het IJsselmeer toekomen. 

Door uit te gaan van de gedachte, dat een eventuele publieke bestem
ming van het IJsselmeer de Staat niet berooft van de bevoegdheden, die 
het privaati'echt hem als eigenaar toekent, diende de Hoge Raad tevens 
een criterium aan te wijzen, in hoeverre de Staat- mede in verband met 
de publieke bestemming van het IJsselmeer- van deze eigenaarsbevoegd
heden gebruik mocht maken. Hiertoe overwoog de Hoge Raad, dat de 
wijze waarop de Staat het belang van de afvloeiing van rioolwater tegenover 
de andere bij dat meer betrokken belangen (recreatie, drinkwatervoor
ziening) afweegt in beginsel aan het oordeel van de rechter is onttrokken. 
Voor rechterlijke tussenkomst is slechts plaats, indien zou moeten worden 
aangenomen, dat de Staat na afweging van de betrokken belangen in 
redelijkheid niet tot de beslissing had kunnen komen, dat de gemeente 
Huizen geen ongezuiverd rioolwater in het IJsselmeer zou mogen lozen. 

De Hoge Raad wees hier dus het bekende criterium van het abus de 
pouvoir (willekeur) aan, zoals dit door de Nederlandse rechter wordt gehan
teerd ten aanzien van de uitoefening door de Overheid van haar overheids
bevoegdheden (zie Hofmann-Drion-Wiersma, 1959, blz. 234 e.v. ; - Asser
Rutten, II, 1961, blz. 597; zie ook hieronder nr. 13 en 14). Zou daarentegen de 
eigendom van een particulier zijn aangetast, waarop geen publieke bestem
ming had gerust, dan ware in dezen het criterium voor misbruik van eigen
domsrecht toepasselijk geweest. Ten aanzien van de inhoud van dit crite
rium is de Hoge Raad gedurende de laatste dertig jaar niet in de gelegenheid 
geweest een uitspraak te doen. Op grand van de lagere rechtspraak wordt 
echter algemeen aangenomen, dat een eigenaar zich dan aan rechtsmisbruik 
schuldig maakt, wanneer het belang, dat bij hij het gebruik van zijn be-
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voegdheid maakt, onevenredig klein is in vergelijking met het belang van 
degene, tegenover wie hij van zijn bevoegdheid gebruik wil maken (zie 
laatstelijk nog: Vas, Ars Aequi, 1962-1963, blz. 109 e.v. en daar aangehaalde 
literatuur en jurisprudentie). Beekhuis (Asser-Beekhuis, Zakenrecht, bij
zonder deel, blz. 47) omschrijft dit criterium als volgt: van misbruik van 
eigendomsrecht is sprake, wanneer de uitoefening van de eigenaarsbevoegd
heid in verband met de omstandigheden van het geval een kennelijk on
redelijk karakter draagt. 

De Hoge Raad verwees de zaak vervolgens terug, teneinde met inacht
neming van het door de Hoge Raad aangewezen criterium nader te be
slissen. Het hof diende thans de verschillende in het geding zijnde belangen 
na te gaan en zich af te vragen, of de Staat - na afweging van deze belan
gen - in redelijkheid tot de beslissing had kunnen komen, dat de gemeente 
voor de zuivering van het rioolwater diende zorg te dragen. De gemeente 
wees als haar belang aan de omstandigheid, dat zij voor de vestiging van 
een zuiveringsinstallatie een aanvullende bijdrage uit het Gemeentefonds 
zou moeten vragen, waardoor zij haar financiele zelfstandigheid zou ver
liezen en noodlijdend zou worden. De Staat wees er op, dat hij in ernstige 
mate werd getroffen in zijn behartiging van de op het gebied der volks
gezondheid liggende belangen en dat in de nabije toekomst het IJsselmeer 
meer en meer voor recreatie-doeleinden en voor de drinkwatervoorziening 
gebruikt zou worden. Het hof maakte uit, dat het door de gemeente aan
gewezen belang niet zo zwaar woog, dat daarbij vergeleken de voor de 
Staat bij de staking van lozing van ongezuiverd rioolwater in het lJsselmeer 
betrokken belangen practisch in het niet zouden verzinken en kwam der
halve tot de conclusie, dat de Staat inderdaad in redelijkheid tot zijn be
slissing had kunnen komen. Ditmaal was het de gemeente Huizen, die van 
het arrest van het hof in cassatie ging, aanvoerende, dat beslissend zou zijn 
well.< belang het zwaarste woog en niet of het belang van de Staat practisch 
in het niet zou verzinken bij dat van de gemeente, zoals het hof had geoor
deeld. De Hoge Raad stelde de gemeente echter nogmaals in het ongelijk 
en verwierp haar cassatieberoep (arrest d.d. 10 januari 1964). 

Deze laatste uitspraak van de Hoge Raad was te verwachten geweest, 
aangezien zowel ten aanzien van abus de pouvoir als ten aanzien van misbruik 
van eigendomsrecht wordt aangenomen, dat daarvan slechts sprake is bij 
grote onevenredigheid tussen de betrokken belangen en niet reeds, wanneer 
het belang van de overheid of van de eigenaar minder zwaar weegt dan het 
belang van de betrokken derde. In dit opzicht komen derhalve het thans 
door de Hoge Raad aangegeven criterium en dat van misbruik van eigen
domsrecht met elkander overeen. In hoeverre zij echter van elkander 
verschillen, zal moeten worden afgewacht. 

13- 0VERSPANN1NG VAN DE R1VIER DE LEK MET KABELS KRACHTENS EFN VER
GUNN1NG 1NGEVOLGE DE R1VIERENWET ONRECHTMATIG? - INVLOED VAN 
DE OVERHEIDSVERGUNNING OP DE AL OF NIET ONRECHTMAT1GHEID VAN DE 
GEDRAGING (H.R., 14 juni 1963, N.j., 1965, 82; - H.R., 26 juni 1964, 
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N.J., 1965, 83, de Lek-arresten). - In Belgie geldt reeds langere tijd, dat 
- wanneer voor een activiteit, die hinder veroorzaakt, een administratieve 
vergunning is verkregen - de burgerlijke rechter deze hinder niet zal 
mogen verbieden of verwijdering van de hinderende inrichting mag beve
len. Hierdoor zou de rechter op de stoel van de administratie plaatsnemen 
(zie : Derine, R., Praeadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van 
het recht van Belgie· en Nederland, 1964, blz. 28-29). Door het arrest van 
het hof van cassatie van 27 april 1963 (R. W., 1962-63, 57 e.v.) is voorts 
beslist, dat de burgerlijke rechter wel de uitvoering van werken kan bevelen 
om de hinder te doen ophouden, tenzij deze in strijd zouden komen met de 
verleende vergunning. In dat laatste geval zou degene, die zich over de 
hinder beklaagt, genoegen moeten nemen met een schadevergoeding. 

In de Nederlandse rechtspraak is dit onderscheid tussen een rechterlijk 
verbod en een bevel tot het aanleggen van werken instrijd met devergunning 
enerzijds en anderzijds de aanleg van werken, die niet strijden met de ver
gunning, en de toekenning van schadevergoeding tot heden niet tot uit
drukking gekomen. Daarentegen kent het Ontwerp B.W. dit onderscheid 
wel, waar het in artikel 5.1.2. bepaalt, dat hinder, die op grond van het 
algemeen belang geduld zal moeten worden, slechts aanspraak op schade
vergoeding geeft. Voor het huidige recht heeft men sedert het arrest van 
de Hoge Raad van 30 januari 1914 (N.J., 1914, 497) inzake Joostens/Krul 
steeds aangenomen, dat de omstandigheid, dat degene die hindert daarvoor 
een administratieve_ vergunning heeft_verkregen, in geen enkel opzicht een 
rechtvaardigingsgrond kan opleveren. De rechter beoordeelde derhalve 
geheellos van de vergunning, of de hinder in casu rechtmatig of onrecht
matig was, terwijl hij in het geval van onrechtmatigheid de volledige vrij
heid had de hinder te verbieden, bepaalde werken te bevelen of schade
vergoeding toe te kennen. Uit de jurisprudentie blijkt overigens, dat de 
rechter over het algemeen in dit soort gevallen slechts ongaarne een verbod 
oplegt en er veelal de voorkeur aan geeft de aanleg van bepaalde werken 
te bevelen. Daarnaast is ook steeds in de literatuur verdedigd, dat de 
rechter in zijn beoordeling over de al of niet rechtmatigheid van hinder 
een eventuele administratieve vergunning buiten beschouwing moet laten 
en - voor het geval hij tot onrechtmatigheid concludeert - in de door hem 
op te leggen sanctie geheel vrij moet zijn (zie laatstelijk nog: Hofmann
Drion-Wiersma, 1959, blz. 79; - Vos, Ars Aequi, 1962-63, blz. 86). 
Ook de vergadering van de Nederlandse Juristenvereniging stelde zich in 
1958 nog met overgrote meerderheid op dit standpunt (zie: Handelingen 
N.]. V., 1958, II, blz. 88, beantwoording van vraagpunt 5). Dit standpunt 
werd steeds gemotiveerd door er op te wijzen, dat de administratie bij het 
verlenen van de vergunning uitgaat van een zekere prognose, terwijl 
de rechter door partijen geconfronteerd wordt met de werkelijke situatie. 

Door het eerstvermelde arrest van 14 juni 1963 is echter in deze op
vatting thans een kentering gekomen. Het ging hier niet om een vergunning 
krachtens de Hinderwet, maar een op grand van de Rivierenwet : Het 
Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (E.Z.H.) wenste electrische kabels te 
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spannen over de rivier de Lek en behoefde daarvoor de vergunning van 
de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze vergunning werd verleend 
en bepaalde onder meer dat de laagst hangende leiding niet lager zou 
mogen zijn dan 34,70 meter en dat bij het gebruiken en aanwezig zijn 
van het werk geen belemmering zou mogen worden veroorzaakt aan de 
scheepvaart. Toen E.Z.H. in 1962 met de werken begon en het daarbij 
duidelijk was, dat zij de kabels niet hoger dan 34,70 meter zou aanleggen, 
werd het electriciteitsbedrijf in kort geding aangesproken door de N.Y. 
Bailey, die stroomopwaarts aan de Lek een werf exploiteerde en dien
tengevolge regelmatig met door haar vervaardigde kranen en constructie
werken van een hoogte van 57 meter op de rivier voer. Hiertoe stelde 
Bailey, dat E.Z.H. haar de vaart op de rivier niet zou mogen belemmeren 
en dat de hogere kosten, aan het verhogen van de installatie verbonden, 
niet in verhouding stonden tot de door Bailey te lijden schade. Daartegen
over beriep E.Z.H. zich op de door de Minister verleende vergunning. 

Het hof liet - in overeenstemming met de gangbare leer - de ver
leende vergunning buiten beschouwing en oordeelde, dat E.Z.H. aan 
Bailey ten aanzien van het bevaren van de Lek met haar kranen en schepen 
geen hinder mag toebrengen, die zij zonder onoverkomelijk bezwaar zou 
kunnen vermijden. In cassatie oordeelde de Hoge Raad echter, dat de vraag, 
of E.Z.H. onrechtmatig had gehandeld, niet los van de verleende vergun
ning kon worden gezien. Indien de strekking van de ministeriele vergun
ning was, dat deze E.Z.H. niet verplichtte de geleidingen hoger te hangen 
dan 34,70 meter - hetgeen door de feitelijke rechter nog zou moeten 
worden nagegaan -dan zou E.Z.H. als vergunninghoudster in beginsel 
de vrijheid hebben op de grondslag van de vergunningsvoorwaarden te 
handelen en niet zonder meer uit onrechtmatige daad aangesproken 
kunnen worden. Dit is volgens de Hoge Raad slechts anders, indien ,de 
Minister bij zijn afweging van de in aanmerking komende belangen met 
het oog op een voor bepaalde belangen dreigend nadeel in redelijkheid 
niet tot zijn in de vergunning neergelegde beslissing had kunnen komen" 
en dit aan de vergunninghouder duidelijk zou zijn geweest. In dat zeer 
speciale geval zou een vergunninghouder zich niet ter zijner rechtvaar
diging op de naleving van zulk een vergunning kunnen beroepen. 

Het valt op, dat de Hoge Raad in deze beslissing verder gaat dan het 
Belgische recht : niet alleen is in het geval van de naleving van een ver
leende vergunning geen verbodsactie mogelijk, doch evenmin de toe
kenning van schadevergoeding. Immers, de Hoge Raad beschouwt de 
gedraging van de vergunninghouder - behoudens de genoemde uitzon
dering- als een rechtmatige en de Nederlandse wet kent in het algemeen 
geen schadeplichtigheid op grond van rechtmatige handelingen. Ook in 
ander opzicht gaat de opvatting van de Hoge Raad bijzonder ver. Het 
gebezigde criterium ,dat de Minister ... in redelijkheid niet tot zijn in de 
vergunning neergelegde beslissing had kunnen komen" is het criterium 
voor abus de pouvoir (zie eveneens hierboven nr. 12 en hieronder nr. 14). 
Prof. J. H. Beekhuis heeft er in zijn noot onder het arrest in de Nederlandse 



]urisprudentie op gewezen, dat men de overweging van de Hoge Raad moei
lijk anders kan lezen, dan dat er pas van een onrechtmatige daad zijdens 
de vergunninghouder sprake kan zijn, wanneer de overheid zelve zich aan 
een onrechtmatige daad jegens de belanghebbende derde zou hebben 
schuldig gemaakt door de vergunning ten onrechte te verlenen. Uit het 
arrest zou derhalve een uitbreiding van de gevallen van abus de pouvoir 
te lezen zijn ; tot dusverre kende men in Nederland slechts gevallen van 
abus de pouvoir, waarin het al of niet verlenen van een vergunning door de 
overheid onrechtmatig kon zijn jegens de aanvrager van zulk een ver
gunning, - thans zou het geven van een vergunning ook een onrechtma
tige daad van de overheid jegens een derde kunnen opleveren (Zie in dit 
verband voor Belgie : Novelles, Droit Civil, V1, nr. 355). De onrechtmatig
heid van de gedraging van de vergunninghouder zou dan gezien moeten 
worden als het profiteren van de onrechtmatige daad van de overheid. 

Men kan zich afvragen of de thans door de Hoge Raad gegeven 
uitspraak aanleiding zal geven tot een gevestigde jurisprudentie in dezelfde 
zin - met name in die gevallen, waarin vergunningen door de Overheid 
worden verleend op grand van andere wetten, zoals de Hinderwet. Ten 
aanzien van deze laatste wet is er voor een leer in de zin van de thans door 
de Hoge Raad gegeven uitspraak in zoverre iets te zeggen, dat de Hinderwet 
bij de verleningen van de vergunningen voorziet in een procedure, waarbij 
de belanghebbende derden worden gehoord. Anderzijds client men daarbij 
niet te vergeten, dat de meeste schrijvers aannemen, dat degene, die over
matig wordt gehinderd, gekrenkt wordt in zijn eigendomsrecht. In ieder 
geval zal echter de mogelijkheid tot schadevergoeding moeten blijven 
bestaan, - evenals die in het Belgische recht wordt erkend. Artikel 5.1.2 
Ontwerp B.W. zal mettertijd deze mogelijkheid openen, door hier een 
schadevergoeding uit rechtmatige daad te erkennen, doch in het huidige 
Nederlandse recht bestaat deze mogelijkheid nog niet. 

Toen de Hoge Raad zijn eerste Lek-arrest wees, had de feitelijke 
rechter de vergunning buiten beschouwing gelaten en derhalve nag geen 
oordeel uitgesproken over de vraag of de tekst van de Ministeriele ver
gunning inderdaad zo geinterpreteerd moest worden, dat aan E.Z.H. de 
vergunning was verleend om de draden op een hoogte van 34,70 meter 
aan te brengen zonder verder op de belangen van de scheepvaart te be
hoeven letten. De Hoge Raad verwees derhalve de zaak terug naar het hof, 
dat thans aan de vergunningsvoorwaarde een uitleg gaf in deze zin, dat de 
Minister - bepalende, dat door de werken geen belemmering mocht 
worden veroorzaakt aan de scheepvaart - daarmede eveneens de door
vaarthoogte op het oog had gehad. Aangezien het hof tevens oordeelde, 
dat het varen met drijvende bokken en kranen als scheepvaart beschouwd 
moest worden, oordeelde het de handeling van E.Z.H. oak thans onrecht
matig, en wel op grand van overtreding van de vergunningsvoorwaarden. 
Nogmaals ging E.Z.H. in cassatie, doch ditmaal tevergeefs (H.R., 26 juni 
1964, N.J., 1965, 83). De Hoge Raad liet het arrest van het hof in stand 
op grand van overwegingen, die hier verder niet van belang zijn. 



14 - BEOORDELING DOOR DE BURGERLIJKE RECHTER VAN DE RECHTMATIG

HEID VAN EEN WOONRUIMTEVORDERING (fl.R., 4 januari 1963, N.j., 1964, 
202 en 204, Landsmeer-arresten). - De gemeente Landsmeer had met 
financiele steun van de Amsterdamse Droogdok-Maatschappij N.V. (verder 
te noemen de ADM) en van de vennootschap onder firma Nederlandsche 
Dok- en Scheepsbouwmaatschappij (verder te noemen de NDSM) ar
beiderswoningen gebouwd. De gemeente had zich verbonden de wonin
gen aan de genoemde maatschappijen te verhuren. Dit was geschied. In 
de huurcontracten was bepaald, dat het gehuurde bestemd was om als 
dienstwoning aan de !eden van het personeel der maatschappijen ter 
beschikking te worden gesteld. Verder was in deze huurcontracten bepaald, 
dat de maatschappijen hun personeelsleden de verplichting zouden opleggen, 
om bij de beeindiging van de dienstbetrekking de dienstwoning te ontruimen. 

Ten aanzien van twee van deze woningen, waarvan de ene verhuurd 
was aan de ADM, en de andere aan de NDSM, deden zich vervolgens 
moeilijkheden voor. Beide woningen waren bewoond door werknemers 
van de genoemde maatschappijen. Deze werknemers hadden op een gege
ven ogenblik hun dienstbetrekking verbroken. Op vordering van de 
maatschappijen waren zij vervolgens veroordeeld om de woningen te 
ontruimen. De gemeente Landsmeer had daarop te kennen gegeven, dat 
zij op grond van de (reeds hierboven onder nr. 9 ter sprake gekomen) 
Woonruimtewet 1947 van plan was de bewuste woningen ten behoeve van 
de gewezen werknemers te vorderen. Hiertegen verzetten zich de maat
schappijen. Zij begonnen een kort geding, waarbij zij eisten, dat de Presi
dent de gemeente zou verbieden, de genoemde woningen te vorderen en 
aan zodanige vordering uitvoering te geven. 

De President van de rechtbank Amsterdam wees de beide vorderingen 
toe. In hoger beroep vernietigde het hof de beide vonnissen, en wees het de 
vorderingen af. De beide maatschappijen gingen vervolgens in cassatie. Zij 
voerden daarbij in de eerste plaats aan, dat de vorderingen in strijd waren 
met de eisen van behoorlijk bestuur. Ten aanzien hiervan overwoog de 
Hoge Raad dat voorop moest worden gesteld dat een overheidsorgaan 
dat gebruik maakt van een in hoofdzaak discretionnaire bevoegdheid, als 
in artikel 7 Woonruimtewet aan burgemeester en wethouders is gegeven, 
bij de afweging van de daarbij in aanmerking komende belangen in beginsel 
vrij was naar eigen inzicht de rangorde dier belangen te bepalen en over
eenkomstig dat inzicht te beslissen. Volgens het college zou de burgerlijke 
rechter die op grand van artikel 1401 Ned. B.W. ( = art. 1382 Belg. 
B. W.) tot de beoordeling van een op grond van een dergelijke bevoegdheid 
verrichte bestuurshandeling werd geroepen (aangenomen dat aan de 
wettelijke voorschriften die het gebruik van die bevoegdheden beheersen, 
overigens was voldaan) daarbij in het algemeen slechts mogen ingrijpen 
indien het desbetreffende orgaan hetzij van zijn bevoegdheden een ander 
gebruik had gemaakt dan tot de doeleinden waartoe die bevoegdheid 
was gegeven, hetzij bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid 
niet tot zijn besluit had kunnen komen. 



Hiermee bevestigde de Hoge Raad een leer, die hij gehuldigd heeft 
sinds de arresten van 14 januari 1949 (N.J., 1949, 557) en 24 juni 1949, 
(N.J., 1949, 559), inhoudende, dat ingrijpen door de rechter mogelijk is 
in twee gevallen, namelijk bij detournement de pouvoir en bij abus de pouvoir. 

De Hoge Raad wees vervolgens er nog op, dat de beperking die de 
burgerlijke rechter zich in zijn beoordeling had op te leggen, bij woonruim
tevorderingen in het bijzonder voortvloeide uit art. 32 Woonruimtewet 
dat de doelmatigheid van de verdeling van de woongelegenheid in de 
gemeente uitdrukkelijk aan het oordeel van de rechter onttrok. 

Volgens het college viel een rechtstreeks toetsen aan de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur daarom in het bijzonder ten aanzien van 
de belangenafweging waarop de woonruimtevordering berust, buiten de te 
dezen aanzien voor de burgerlijke rechter bestaande taak. De Hoge Raad 
voegde hieraan toe, dat het niet was uitgesloten, dat die beginselen binnen 
het kader van de beoordeling van de vraag of de vorderende autoriteit 
in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen, onder omstandigheden 
in het oordeel van de rechter zouden kunnen worden betrokken. Voor 
zover het cassatiemiddel een verder gaande toetsing aan de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur bedoelde te verdedigen, was het onge
grond. 

In dit verband kan nog worden opgemerkt, dat in verschillende 
Nederlandse wetten de drie criteria (detournement de pouvoir, abus de 
pouvoir, handelen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk 
besttiur) naast elkaar vermeld worden, terwijl ook de Centrale Raad v~m 
Beroep, rechtsprekende in ambtenarenzaken, de beschikkingen van de 
Overheid aan de genoemde algemene beginselen toetst, hoewel de Amb
tenarenwet niet van een dergelijke toetsing spreekt. 

In de tweede plaats voerden de maatschappijen in cassatie aan, dat de 
vorderingen in strijd waren met de door hen met de gemeente gesloten 
overeenkomsten. De Hoge Raad ging er vanuit, dat in cassatie vaststond, 
dat de vorderingen inderdaad in strijd waren met de gesloten overeen
komsten. Het college overwoog verder, dat nu, al sloot een overeenkomst, 
als waarvan hier sprake was, een daarvan afwijkend gebruik van de vorde
ringsbevoegdheid niet uit, zulk een afwijking haar rechtvaardiging slechts 
zou kunnen vinden in omstandigheden welke door het gemeentebestuur 
bij de overeenkomst niet waren voorzien en de vorderende autoriteit in 
redelijkheid hadden kunnen leiden tot het oordeel dat bij een doelmatige 
verdeling van woongelegenheid in de gemeente betrokken belangen zich 
met inachtneming van de overeenkomst niet langer verdroegen en tot 
afwijking daarvan noodzaakten. Want volgens de Hoge Raad ging de 
vrijheid van de administratie welke uit de Woonruimtewet voortvloeide, 
niet zover, dat de administratie die zichzelf met betrekking tot de uit
oefening van haar vorderingsbeleid zekere grenzen had gesteld, van de 
aldus zichzelf gestelde richtlijn naar willekeur mocht afwijken, dat wil 
zeggen zonder dat er aanwezig waren onvoorziene omstandigheden als 
bovenbedoeld die haar tot deze afwijking in redelijkheid noodzaakten. 
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Hieruit leidde het college af, dat de rechter, die geroepen werd in zodanig 
geval de rechtmatigheid van de woonruimtevordering te beoordelen, indien 
de administratie, die bij haar vordering was afgeweken van de gedragslijn 
waaraan zij zichzelf had gebonden, niet op onvoorzienbare omstandigheden 
als bedoeld beroep kon doen, zou moeten aannemen, dat de administratie 
haar bevoegdheid had overschreden en derhalve de vordering, die een 
aantasting van burgerlijke rechten inhield, onrechtmatig was. Maar dat 
indien de administratie op omstandigheden als bovenbedoeld die naar 
haar oordeel in redelijkheid een afwijking van datgene waartoe zij zich 
gebonden had noodzakelijk maakten wei een beroep deed, de rechter 
voor de beoordeling van de rechtmatigheid van deze vordering niet zijn 
waardering van deze omstandigheden voor die van de administratie in de 
plaats mocht stellen. Volgens de Hoge Raad was voor een tussenkomst 
van de rechter in zodanig geval echter wei weer reden, indien moest 
worden aangenomen, gelet op alle in aanmerking komende belangen, dat 
de vorderende autoriteit in redelijkheid niet kon oordelen dat er sprake 
was van onvoorziene omstandigheden van zodanige betekenis dat daarvoor 
de gebondenheid der administratie aan de betreffende gedragslijn moest 
wijken. 

De annotator van deze arresten in de Nederlandse Jurisprudentie, 
Prof. J. H. Beekhuis, wijst erop, dat het voorgaande betekent, dat aan de 
imprevision op het gebied van overeenkomsten, die door de overheid worden 
afgesloten met betrekking tot de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegd
heden, een betekenis wordt toegekend, die er niet aan toekomt bij over
eenkomsten, die zich uitsluitend op privaatrechtelijk terrein afspelen. 
Het is namelijk vaste jurisprudentie van de Hoge Raad., dat hetgeen 
uitdrukkelijk is overeengekomen, niet met een beroep op de goede trouw 
(artikel 1374, derde lid, Ned. B.W. = artikel 1134, derde lid, Belg. B.W.) 
mag worden terzijde gesteld of gewijzigd, indien zich na het sluiten van de 
overeenkomst niet voorziene omstandigheden voordoen. Ook de Belgische 
rechtspraak stelt zich op het standpunt, dat imprevision op zich zelf geen 
grond oplevert tot wijziging of terzijdestelling van het uitdrukkelijk over
eengekomene (zie: De Page, II, 19643, nr. 578, sub B;- Dekkers, Precis, 
II, nr. 32). 

De Hoge Raad heeft in de hier aan de orde zijnde procedures uit
eindelijk het door de ADM ingestelde cassatieberoep verworpen, en het 
tegen de NDSM gewezen arrest gecasseerd. Dit was echter uitsluitend 
het gevolg van het feit, dat het hof in de eerste zaak had vastgesteld, dat 
er zich onvoorziene omstandigheden hadden voorgedaan (namelijk dat 
in de tijd van de totstandkoming van de bewuste overeenkomst de ge
meente Landsmeer een ruime toewijzing van de Regering had voor het 
doen bouwen van woningwetwoningen en dat deze toewijzing in latere 
jaren drastisch was gereduceerd, hoewel de woningnood niet was ver
minderd) en dat de vordering bedoeld was als een tijdelijke voorziening, 
terwijl in de zaak tussen de NDSM en de gemeente Landsmeer het hof 
dergelijke omstandigheden niet had vastgesteld. 



15 - DERDE-MEDEPLICHTIGHEID - IN HOEVERRE IS HET GEBRUIK MAKEN 
VAN WANPRESTATIE VAN EEN DERDE ONRECHTMATIG - 0NDERMIJN1NG 
VAN EEN VERKOOPORGANISATIE (H.R., 12 januari 1962, N.j., 1962, 246. 
Nibeja-Grundig). - Zowel in Belgie als in Nederland is de vraag actueel 
geworden in hoeverre onrechtmatig wordt gehandeld door vrije han
delaars, die - meestal beneden de marktprijs - merkartikelen ver
kopen, die zij aileen hebben kunnen verkrijgen door te profiteren van de 
wanprestatie van handelaars, die wel opgenomen zijn in de verkoop
organisatie van de fabrikant en aan wie een exportverbod of een prijs
binding is opgelegd. 

In Belgie zijn in dezen van belang de arresten van het hof van cassatie 
d.d. 17 juni 1960 (R. W., 1960-I96I, IJI en 316, Dick en Snoeck/Holvoet) 
en d.d. 3 november 1961 (R.W., 1961-1962, ro85, Thienpont/Codaco). 
In het eerste door het hof van cassatie berechte geval had een Deense 
fabrikant van een verpakking voor eieren het alleenverkoopsrecht voor 
Belgie gegeven aan Holvoet. Dick en Snoeck kocht dezelfde waar van een 
afnemer van de fabriek in Duitsland, voerde deze in Belgie in en verkocht 
ze daar. Het hof van beroep oordeelde deze handelingen onrechtmatig, 
nu vaststond, dat Dick en Snoeck wist, dat Holvoet het monopolie in 
Belgie bezat en desondanks de producten van dezelfde fabrikant in Belgie 
invoerde en verkocht. Het hof van cassatie achtte op deze enkele grond 
geen onrechtmatige daad aanwezig. Het hof van beroep had tevens moeten 
nagaan, of Dick en Snoeck oak derde-medeplichtig was geweest aan een 
contractuele fout van de Duitse handelaar, waarvan hij de producten had 
betrokken, of wel zich aan bedrog, oneerlijkheid of aan professionele 
tekortkoming had schuldig gemaakt. Eenzelfde beslissing gaf het hof van 
cassatie in zijn arrest van 3 november 1961. 

Over de vraag echter, wanneer er sprake is van derde-medeplichtigheid 
aan een contractuele fout is de Belgische rechtsleer verdeeld. Het bekende 
arrest van het hof van cassatie d.d. 24 november 1932, (Pas., 1933, I, 19) 
maakte uit, dat het profiteren van eens anders wanprestatie op zichzelf niet 
onrechtmatig is, maar dit wel kan worden wanneer de derde heeft gehandeld 
met het. opzet om de gene, die wanprestatie pleegt, behulpzaam te zijn 
met het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen. Dit arrest, 
dat het begrip mede-plichtigheid wel zeer beperkt en een zware bewijslast 
legt op de eiser in een procedure, heeft in Belgie veel kritiek ontmoet. 
Zo nog van de zijde vanS. Fredericq in zijn annotatie van het arrest Dick 
en Snoeck/Holvoet (R.C.].B., 1961, 455). Over de vraag, welk criterium 
in dezen dan wel toegepast moet worden, bestaat geen eenstemrnigheid 
(zie: Fredericq, o.c., 455 e.v.; - zie ook Waelbroeck, R.C.].B., 1962, 
338 e.v.). Zoals Fredericq en Waelbroeck in hun hier geciteerde artikelen 
hebben opgemerkt, is in dit opzicht de Nederlandse Jurisprudentie in
teressant. 

Het hoven geschetste probleem werd in Nederland tot voor kort 
beheerst door het beroemde Kolynos-arrest van 1 I november 1937 (N.J., 
1937, 1096, met noot van E. M. Meijers). Kerkhoff was importeur van 
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Kolynos-tandpasta en had voor de verspreiding daarvan een hechte verkoop
organisatie opgebouwd. Met zijn grossiers was hij overeengekomen, dat 
zij alleen zouden leveren aan detaillisten, die op een speciale lijst waren 
gesteld en die zich jegens Kerkhoff hadden verbonden om de tandpasta 
voor een prijs van fl. o,6o per tube te verkopen. Desalniettemin verkocht 
het parfumeriehuis Florence, dat niet op de bedoelde lijst voorkwam, 
tubes Kolynos en wel tegen een prijs van fl. 0,49 per tube. Hiertoe was 
Florence slechts in staat gesteld door wanprestatie van een van de afnemers 
van Kerkhoff. Het stond echter niet vast, dat Florence rechtstreeks van 
een van deze afnemers had betrokken, maar wel dat Florence bekend was 
met de gesloten verkooporganisatie van Kerkhoff. De Hoge Raad achtte 
de handelwijze van Florence onrechtmatig onder de overweging, dat 
Florence - door bewust gebruik te maken van de omstandigheid, dat 
personen, betrokken bij de verkooporganisatie van Kerkhoff, zich aan hun 
verplichtingen onttrokken - voor zich de gelegenheid had geschapen en 
die gelegenheid had benut om regelmatig ter bevordering van eigen 
bedrijf handelingen te plegen, waartegenover zijn concurrenten die hun 
verplichtingen jegens Kerkhoff naleefden, machteloos stonden, en waar
door de verkooporganisatie van Kerkhoff werd verstoord. Het was hierbij 
naar het oordeel van de Hoge Raad niet van belang, of Florence de tubes 
rechtstreeks had betrokken van degene die wanprestatie tegenover Kerk
hoff pleegde of van een derde, aangezien Florence wist, dat deze tubes 
slechts door contractbreuk in haar bezit konden komen (Zie voor dit 
arrest tevens: Fredericq, R.C.].B., 1961, 461 en Waelbroeck, R.C.].B., 
1962, blz. 349). 

Bij dit arrest sluiten thans nauw aan de arresten van de Hoge Raad 
13 januari 1961, (N.j., 1962, 245, K.I.M./Sieverding) en H.R. 12 januari 
1962, (N.J., 1962, 246, Nibeja/Grundig). De Duitse Naamloze Vennoot
schap Grundig verkoopt haar radio's via een gesloten verkooporganisatie. 
Daartoe heeft zij haar afnemers in Duitsland een exportverbod opgelegd, 
terwijl zij in Nederland als alleen-importeur had aangesteld Sieverding. 
De importeur Sieverding legde zelf in Nederland aan zijn afnermers een 
prijsbinding op. Verschillende vrije handelaren wisten echter toch buiten 
Sieverding om Grundig-toestellen in handen te krijgen en wel van Duitse 
afnemers die hun contractuele verplichtingen jegens Grundig om niet te 
exporteren niet nakwamen. Deze verkochten zij op de Nederlandse markt 
beneden de door Sieverding opgelegde marktprijs. Door Grundig is 
tegenover deze vrije handelaars in Nederland een actie opgezet, die heeft 
geresulteerd in vele procedures. Nadat een beroep op het merkrecht niet 
het gewenste resultaat had gehad, is van de zijde van Grundig en haar 
importeur Sieverding een beroep op het Kolynos-arrest gedaan. 

In de procedure, die eindigde in het arrest van de Hoge Raad 13 januari 
1961 vroeg de importeur Sieverding in kort geding een rechterlijk verbod 
j egens een van deze vrije handelaren, K.I.M. Het gerechtshof oordeelde 
inderdaad de gedragingen van K.I.M. onrechtmatig, nu Grundig aan haar 
Duitse afnemers een exportverbod had opgelegd en wel ter bescherming 
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van de belangen van Sieverding, terwijl K.I.M. wist dat Grundig aan 
Sieverding het uitsluitend recht had toegekend om haar artikelen in Neder
land te importeren. In feite betekende de leer van het hof een uitbreiding 
van het Kolynos-principe; immers, het stond wel vast, dat K.I.M. had 
geprofiteerd van een wanprestatie, die de Duitse afnemers als contract
partners niet jegens Sieverding hadden gepleegd, maar jegens Grundig. 
De Hoge Raad wilde van zulk een uitbreiding niet weten en vernietigde 
het arrest. Hij liet daarbij in het midden, of K.I.M. zich jegens Grundig 
aan een onrechtmatige daad had schuldig gemaakt en achtte de omstan
digheid, dat Sieverding geen partij was bij de overeenkomst tussen Grundig 
en de Duitse afnemers van beslissende betekenis. Nu Sieverding bij deze 
contracten geen partij was geweest, had K.I.M. zich in ieder geval niet 
aan een onrechtmatige daad jegens Sieverding schuldig gemaakt. 

Het wil mij voorkomen, dat - afgezien van de vraag hoever het 
begrip medeplichtigheid in het Belgische recht strekt - het hof van 
cassatie blijkens zijn bovengenoemde arresten de hier door de Hoge Raad 
van belang geachte omstandigheid (namelijk dat Sieverding geen partij 
was bij het geschonden contract, casu quo dat Holvoet geen partij was bij 
een eventuele overeenkomst tussen de Deense fabrikant en de Duitse 
afnermers) niet van beslissende betekenis zou hebben geacht. Immers 
het hof van cassatie liet juist doorschemeren, dat het wellicht anders zou 
hebben geoordeeld, wanneer er sprake zou zijn geweest van medeplich
tigheid bij een contractbreuk, - terwijl vaststond, dat Holvoet geen 
contractspartner was bij een eventueel contract tussen de Deense fabrikant 
en de Duitse afnemers. Het hof van Brussel bepaalde tenslotte, dat de 
actie van Holvoet niet kon slagen, aangezien niet was gebleken, dat de 
Deense afnemer een exportverbod had opgelegd (zie Fredericq, I.e., 
blz. 459). 

Nu de actie van de importeur Sieverding zo jammerlijk was mislukt 
en de Hoge Raad in het midden had gelaten, of de vrije handelaar wellicht 
onrechtmatig had gehandeld jegens Grundig, spande thans de Duitse 
maatschappij Grundig in Nederland een actie aan tegen een andere vrije 
handelaar (Nibeja) en deed zelf een beroep op de Kolynos-leer: Nibeja 
had geprofiteerd van wanprestatie van haar contractspartners en derhalve 
jegens haar onrechtmatig gehandeld. Het hof wees de eis van Grundig toe 
onder de enkele overweging, dat Nibeja de producten van een Duitse 
afnemer had betrokken, wetende dat deze daardoor jegens Grundig wan
prestatie pleegde. De Hoge Raad vernietigde echter deze beslissing van het 
hof onder de motivering, dat zulk een gedraging op zichzelf nog niet 
onrechtmatig is. Wel kan zulks volgens de Hoge Raad onrechtmatig zijn 
in verband met andere omstandigheden. In dat verband was door Grundig 
naar voren gebracht 1) dat Nibeja de apparaten onder de prijs verkocht, 
2) dat Nibeja door haar handelwijze de door Grundig in het !even geroepen 
export- en verkooporganisatie ondermijnde en 3) dat Nibeja aan haar 
afnemers niet die garantie en service kon geven als waartoe Grundig en 
haar afnemers in staat waren. Al deze omstandigheden werden door de 
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Hoge Raad niet als voldoende aangemerkt voor een kwali:6.catie onrecht
matig. 

De Hoge Raad overwoog, dat Nibeja zich slechts dan onrechtmatig 
gedraagt door het verhandelen van producten, welke zij heeft verkregen 
door gebruik te maken van de wanprestatie van een ander, wanneer zij 
daarbij in concurrentie treedt met handelaren op wie een gelijke contractuele 
verplichting rust en de aldus met behulp van contractbreuk verkregen ge
legenheid benut om ter bevordering van eigen bedrijf bij het verhandelen 
der producten te profiteren van de omstandigheid dat haar concurrenten, 
die zich wel aan de bedoelde contractuele verplichting gebonden weten, 
tegenover haar in een ongunstige positie verkeren. Dit was in casu niet 
het geval : Nibeja trad niet in concurrentie met de Duitse afnemers, die 
zich jegens Grundig aan een contractuele verplichting hadden gebonden, 
maar met de Nederlandse afnemers van Sieverding, op wie niet een gelijke 
contractuele verplichting jegens Grundig rustte. 

De Hoge Raad motiveerde zijn beslissing met de overweging, dat een 
concurrentie, die op de door hem omschreven wijze profiteert van de door 
een verkooporganisatie gevestigde contractuele gebondenheid van hen die 
trouw blijven aan hun verplichtingen, kan leiden tot verstoring van die orga
nisatie aangezien anderen die tot deze organisatie behoren eveneens hun 
verplichtingen kunnen gaan verzuimen en derden niet meer tot de orga
nisatie willen toetreden. Weliswaar kan een verkooporganisatie ook door 
andere manieren van mededinging aangetast worden, doch het zonder meer 
ondermijnen van een verkooporganisatie zou niet onrechtmatig zijn, het 
ondermijnen daarvan op de door de Hoge Raad beschreven wijze wei. 

De Hoge Raad is in zijn onderscheidingen over wat hier rechtmatig 
en onrechtmatig zou zijn wei bijzonder subtiel te werk gegaan. Zeker 
zal in deze kwesties het laatste woord nog niet gesproken zijn; men client 
af te wachten, in welke richting de Hoge Raad zijn leer nader zal uit
werken. 

Intussen is in de Nederlandse literatuur pennestrijd gevoerd over de 
vraag, of de Hoge Raad in zijn laatste arrest is teruggekomen op zijn Koly
nos-leer of dat de Hoge Raad aan deze leer slechts nadere uitwerking 
heeft gegeven (Zie: noot van Hijmans van den Bergh, N.j., 1962, 
nr. 246; - Mok, S.E. W., 1962, 466 e.v. en S.E. W., 1963, 81 e.v.; -
Vrijheid, S.E. W., 1963, 73 e.v.). Uit het K.I.M.-Sieverding-arrest blijkt 
reeds, dat de Hoge Raad niet voor uitbreiding van de Kolynos-leer voelde. 
Of de Hoge Raad in het Nibeja-Grundig-arrest een stap terug heeft 
gedaan ten aanzien van de Kolynos-leer (zoals Hijmans van den Bergh en 
Mok stellen) valt te betwijfelen. De thans door de Hoge Raad van beslis
sende betekenis geachte omstandigheid - te weten dat Nibeja bij het 
verhandelen van de producten in concurrentie treedt met andere concur
renten, die zich beperkt weten door hun verplichtingen jegens de fabri
kant - kan men ook reeds vinden in het Kolynos-arrest : daar sprak de 
Hoge Raad over de handelingen van Florence , , waartegenover zijne con
currenten die hunne verplichtingen jegens Kerkhoff naleven, machteloos 
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staan". In ieder geval heeft de Hoge Raad ook in Nibeja-Grundig de 
Kolynos-leer wederom streng beperkt in zijn werkingsterrein; verdere 
conclusies mag men op dit moment nog niet aan dit arrest ontlenen. 

Inmiddels is sedert 1937 de publieke opinie ten aanzien van exclusivi
teitsovereenkomsten, prijsbindingen en dergelijke gewijzigd. Men achtte 
deze overeenkomsten v66r de laatste wereldoorlog zeer zeker geoorloofd 
en zelfs nuttig ter bestrijding van te excessieve concurrentie. Ondertussen 
heeft zich een ontwikkeling voorgedaan, tengevolge waarvan thans een 
vrije concurrentie - waarvan de consument voordeel heeft - te zeer 
wordt belemmerd door uitgebreide en in hun werking stringente verkoop
organisaties, prijsafspraken enzovoorts. De Wet Economische Mede
dinging 1956, op grond waarvan in sommige gevallen maatregelen kunnen 
worden genomen tegen te ver gaande beperking van een gezonde mede
dinging, heeft zijn intrede gedaan en op grond van deze wet zijn bij Ko
ninklijk Besluit sommige vormen van verticale prijsbinding door de Kroon 
onverbindend verklaard. Uit de hier besproken arresten van de Hoge 
Raad blijkt niet, in hoeverre de Hoge Raad zich in zijn oordeel heeft Iaten 
leiden door deze gewijzigde waardering betreffende de in het geding zijnde 
overeenkomsten en afspraken. De Procureur-Generaal Langemeijer stelde 
zich in zijn conclusie voor het. Nibeja-Grundig-arrest op het standpunt, 
dat deze omstandigheden van geen belang konden zijn, zolang de in het 
geding zijnde overeenkomsten niet rechtens ongeldig waren. Verschillende 
schrijvers hangen daarentegen de mening aan, dat de waardering van zulke 
overeenkomsten in dit verband wel een rol moet spelen. 

In beide procedures was er door de vrije handelaars nog een beroep 
op gedaan, dat de door Grundig aan haar Duitse afnemers opgelegde 
exportverboden in strijd kwamen met de Kartelwetgeving van de E.E.G. 
(artikel 85 en 86 E.E.G.-verdrag). Aangezien de Hoge Raad tot het oordeel 
kwam, dat - ook wanneer deze exportverboden geldig waren geweest -
aan K.I.M. en Nibeja geen onrechtmatige daad kon worden verweten, 
is dit op zichzelf zo belangrijke argument onbesproken gebleven. 

AFDELING V 

Handelsrecht 

§ 1. Vennootschapsrecht 

16 - UITGIFTE VAN AANDELEN ENER N.V. MET HET DOEL, DAT DE VER
KRIJGER HET STEMRECHT ZAL LATEN UITOEFENEN MET GEBRUIKMAKING VAN 
STROMANNEN - ONRECHTMATIG? (H.R., 4 januari 1963, N.J., 1964, 434, 
Dr. Scholten/N.Y. W.A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken c.s.). - De 
commissarissen van de N.V. W.A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken 
(verder te noemen de N.V.) hadden op een gegeven ogenblik besloten, 
de directeuren te machtigen over te gaan tot het emitteren van aandelen. 
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Op grand van dit besluit hadden de directeuren op verschillende tijd
stippen aandelen geemitteerd. Zo waren o.a. aan de Amsterdamsche 
Bank (verder te noemen de Bank) 300 aandelen uitgegeven. 

Een van de commissarissen van de N.V. was Dr. Scholten, een afstam
meling van de oprichter. Hij bezat een groat pakket aandelen in de N.V. 
Een bepaling in de statuten hield echter in, dat een aandeelhouder niet 
meer dan zes stemmen kon uitbrengen. 

Op verschillende gronden had Dr. Scholten tegen de geschetste gang 
van zaken bezwaar. Hij vroeg daarom nietigverklaring van het bewuste 
machtigingsbesluit alsmede van de emissies, die hadden plaats gevonden. 
Verder vorderde hij een verklaring voor recht, dat de commissarissen en 
de !eden van de directie onrechtmatig gehandeld hadden en veroordeling 
van hen tot schadevergoeding. Rechtbank en hof stelden Dr. Scholten in 
het ongelijk. Ten aanzien van de 300 aandelen, uitgegeven aan de bank, 
achtte het hof bewezen, dat tussen de Bank en het bestuur van de N.V. 
was afgesproken, dat de Bank de aandelen onder haar personeel zou ver
spreiden en dit personeel in de op handen zijnde aandeelhoudersverga
dering zou Iaten stemmen op de aan het bestuur welgevallige wijze. Het 
bestuur van de N.V. had als reden hiervoor aangevoerd, dat het vreesde, 
dat Dr. Scholten zich oak van stromannen zou bedienen. Volgens het hof 
stand verder vast, dat Dr. Scholten zich op de bewuste vergadering inder
daad van stromannen had bediend. Het hof was van oordeel, dat Dr. 
Scholten er zich daarom niet over kon beklagen met gelijke munt betaald 
te zijn, en waren de bewuste besluiten jegens hem niet onrechtmatig. 
Derhalve konden zijn vorderingen gericht op de vernietiging van de be
sluiten en op schadevergoeding niet worden toegewezen. 

Dr. Scholten ging daarop in cassatie. Ten aanzien van het door Dr. 
Scholten aangevoerde cassatiemiddel was de Hoge Raad van oordeel, dat 
ter beoordeling van de cassatierechter aileen stand de juistheid van 's hofs 
oordeel, dat de in het arrest vermelde gedragingen van de commissarissen 
en de leden der directie geen onrechtmatige daad jegens Dr. Scholten 
opleverden. Deze gedragingen, waarvan de eiser in cassatie de onrecht
matigheid volhield, bestonden hierin, dat de commissarissen van de N.V. 
de directeuren hadden gemachtigd een aantal niet-geplaatste aandelen 
van de vennootschap uit te geven, en dat de directeuren op grand van deze 
machtiging 300 aandelen hadden uitgegeven aan de Amsterdamsche Bank. 
Volgens de Hoge Raad konden deze gedragingen, die, op zichzelfbeschouwd 
geoorloofd waren en slechts in verband met bijkomstige omstandigheden 
een onrechtmatige daad konden opleveren, onrechtmatig worden door het 
daarmee beoogde doel, en dit kon met name het geval zijn, indien de 
commissarissen en de directeuren de mogelijkheid beoogden te scheppen, 
dat de koper van de aandelen in een aandeelhoudersvergadering op een 
aan het bestuur welgevallige wijze zou laten stemmen, daarbij - ter 
ontduiking van de bepaling der statuten, waarbij het stemrecht per aan
deelhouder tot zes stemmen was beperkt - gebruik makende van stro
mannen. Volgens het college waren de bedoelde gedragingen niet, op 
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grond van dit ongeoorloofde doel, onrechtmatig jegens een iegelijk, doch 
slechts jegens hen die door het gebruik van stromannen in hun rechtmatige 
belangen werden getroffen. Volgens de vaststellingen in het bestreden 
arrest bevond Dr. Scholten zich niet in deze positie. Immers Dr. Scholten 
had slechts aangevoerd, dat hij en zijn familieleden tevoren een machts
positie in de vennootschap bezaten, welke hun door het gebruik van 
stromannen was ontnomen. Volgens de Hoge Raad had het hof evenwel 
vastgesteld, dat van een tevoren bestaande machtspositie van Dr. Scholten 
c.s. geen sprake kon zijn, daar van de 37I9 geplaatste aandelen zich slechts 
336 in hun handen bevonden, zodat slechts door gebruikmaking van 
stromannen in voorkomende gevallen een overwicht van stemmen aan de 
zijde van Dr. Scholten ter aandeelhoudersvergadering kon worden bereikt, 
anderzijds, dat op de vergadering, waarin met betrekking tot de 300 aan 
de Amsterdamsche Bank uitgegeven aandelen van stromannen gebruik 
was gemaakt, ook Dr. Scholten zelf zich van stromannen had bediend. 
Vol gens het college kon daarom onder deze omstandigheden Dr. Scholten 
niet gezegd worden door het gebruik van stromannen in zijn rechtmatige 
belangen te zijn getroffen. Het door Dr. Scholten ingestelde cassatieberoep 
werd daarop verworpen. Zoals Prof. van der Grinten in zijn noot onder het 
arrest (Ars Aequi, I962-63, blz. 226) opmerkt, kan men in dit arrest zien 
een nieuwe toepassing van de leer van de relativiteit van de onrechtmatige 
daad (zie over deze leer hierboven: onder nr. 10). 

Het is waarschijnlijk, dat de Hoge Raad in dit verband ook gelet heeft 
op het Ontweip B.W.J\rtil<el 6.3.i, eefste -lia.; bepaalt namelijk: ,Hit die 
jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden 
toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te 
vergoeden". Het On twerp stelt dus voor toewijzing van een vordering 
tot schadevergoeding ter zake van onrechtmatige daad naast de vereisten 
van onrechtmatigheid van de daad en van de mogelijkheid tot toerekening 
van die daad aan de gedaagde o.a. nog de voorwaarde, dat de onrechtmatige 
daad jegens de eiser moet zijn gepleegd. Met betrekking tot gedragingen, 
die onrechtmatig zijn wegens strijd met een wettelijke plicht, wordt deze 
voorwaarde nader vermeld in artikel 6.3.2., tweede lid, luidende : ,Hij die 
in strijd handelt met een wettelijke plicht, pleegt een onrechtmatige daad 
jegens een ieder die dientengevolge schade kan lijden welke op het tijdstip 
van het plegen van de daad met voldoende graad van waarschijnlijkheid 
als gevolg te voorzien is, tenzij blijkt dat de overtreden wetsbepaling een 
andere strekking heeft". 

17 - RECHTEN VAN DE HOUDERS VAN WINSTBEWIJZEN - UITGIFTE VAN 
BONUS-AANDELEN DOOR DE N.V. WANPRESTATIE JEGENS DE HOUDERS VAN 
WINSTBEWIJZEN? (H.R., II januari 1963, N.J., I964, 433, R.C.M.A./ 
van den Bergh).- Zowel het recht van de Belgische vennootschap op aan
delen als dat van de Nederlandse naamloze vennootschap kennen het insti
tuut van het winstaandeel, doch in een verschillende vorm. Deze verschillen 
tussen het Nederlandse en Belgische recht blijken allereerst uit de naam-
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geving : in Belgie spreekt men van een winstaandeel, in Nederland van een 
winstbewijs. In Belgie ziet men de gerechtigde (vaak een oprichter, in welk 
geval men spreekt van een oprichtersaandeel) over het algemeen als een 
deelgenoot in de vennootschap (zie : Van Rijn, Principes de Droit Commercial, 
I954, I, 552; - Fredericq, Handboek van Belgisch Handelsrecht, I962, 
I, blz. 628). In Nederland beschouwt men de gerechtigden tot een winst
bewijs als schuldeisers van de vennootschap (Van der Heijden-Van der 
Grinten, Handboek voor de Naamloze Vennootschap, I962, blz. 322). 

Artikel4I van Boek I, titel9 van het Belgisch Wetboek van Koophan
del zegt, dat de statuten de rechten bepalen, die uit zulk een winst
aandeel voortvloeien. Zo kunnen de statuten - naast een recht op winst
uitkering - aan de houder van een winstaandeel onder zekere wettelijke 
beperkingen een stemrecht in de algemene vergadering toekennen (zie : 
Van Rijn, o.c., nr. 554). Ook komt het voor, dat statuten aan de houders 
van een winstaandeel de mogelijkheid geven bij een vergroting van kapi
taal onder zeer gunstige voorwaarden daarin deel te nemen. Veelal komen 
de belangen der houders van winstaandelen in conflict met die der gewone 
aandeelhouders (zie: Van Rijn, o.c., nr. 55 I). Dit heeft in Belgie geleid 
tot de wet van IO november I953, die het mogelijk maakte onder zekere 
voorwaarden de rechten van houders van winstaandelen te wijzigen of 
de winstaandelen te converteren in gewone aandelen (zie art. 7I en 218, 
hoek I, titel 9, Belgisch Wetboek van Koophandel; - Van Rijn, o.c., 
nr. 556 en 845). 

In Nederland hebben de rechten van de houders van winstbewijzen 
nimmer zulke extravagante vormen aangenomen als in Belgie. Over het 
algemeen geeft een winstbewijs recht op een zekere uitkering uit de winst 
en uit het liquidatiesaldo. Een stemrecht in de algemene vergadering kan 
aan het winstbewijs nimmer verbonden worden. Wel kunnen bepaalde 
bevoegdheden aan de houders van winstbewijzen worden toegekend, zoals 
bijvoorbeeld het benoemen van een of meer der commissarissen van de 
naamloze vennootschap. De rechten, behorende bij een winstbewijs, 
steunen meestal op de statuten, doch ook daarbuiten kan de N.V. winst
bewijzen uitreiken. In geen van beide gevallen kunnen de rechten der 
houders zonder hun medewerking door een statutenwijziging worden 
aangetast of gewijzigd (zie art. 45a W.v.K.). Hoewel zich tot heden in 
Nederland nog niet de behoefte heeft voorgedaan aan een wet als de 
Belgische wet van I953, kunnen zich ook in Nederland tegenstrijdige 
belangen van aandeelhouders en houders van winstbewijzen voordoen, 
gelijk uit het hier te behandelen arrest moge blijken. 

De N.Y. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam (R.C.M.A.) had 
indertijd IOO winstbewijzen uitgegeven. De winstverdeling was als volgt 
geregeld : de gewone aandeelhouders kregen volgens de statuten allereerst 
een primair dividend ad 5 %. Van de overwinst kwam IO% statutair toe 
aan de houders van winstbewijzen. In I954 keerde de R.C.M.A. in het 
kader van een herkapitalisatie aan haar gewone aandeelhouders ten laste 
van een reserve bonusaandelen uit in een verhouding van 3: I, alsmede 
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een uitkering in contanten gelijk aan 25 % van het nominale bedrag van 
elk uitgegeven aandeel. Deze uitkering van bonusaandelen kon geschieden 
zonder wijziging van de statuten, aangezien door deze vergroting van het 
geplaatste kapitaal het maatschappelijk kapitaal niet werd overtroffen. 
Door deze uitkering werden de houders van winstbewijzen benadeeld : 
immers, aangezien het aantal geplaatste aandelen zich met I/3 vergrootte, 
zou voortaan met de uitkering van het primaire dividend aan de gewone 
aandeelhouders een grater deel van de winst gemoeid zijn. De overwinst 
zou dientengevolge in de toekomst percentueel geringer worden en daar
mede de uitkering van 10% van deze overwinst aan de houders van winst
bewijzen. 

Van den Bergh, houder van 2 winstbewijzen, nam met deze gang van 
zaken geen genoegen. Hij wendde zich tot de rechter en stelde allereerst, 
dat de uitkeringen aan de gewone aandeelhouders een uitkering van over
winst was geweest. Ook aan hem zou een uitkering van deze overwinst 
toekomen. Zowel rechtbank als hof stelden feitelijk vast, dat deze uitkering 
uit de reserves was geschied en dat er derhalve geen uitkering van over
winst had plaatsgevonden. 

Daarnaast stelde Van den Bergh echter, dat het besluit van de R.C.M.A 
tot de uitgifte van bonusaandelen en de uitkering van 25 % in contanten 
niet te goeder trouw was genomen en der halve nietig was. Ook deze stel
ling werd door rechtbank en hof niet geaccepteerd; het hof overwoog, dat 
bestuur en commissarissen ,bij afweging van de belangen van de vennoot
schap zelve en de bij het besluit betrokken aa.ndeelhouders en houders van 
winstbewijzen zeer zeker tot de beslissing konden komen, dat het belang 
der vennootschap, dat in dezen vooropstond, tot herkapitalisatie moet 
leiden". 

De derde stelling van Van den Bergh was: door deze uitbreiding 
van kapitaal maakte de R.C.M.A. zich aan wanprestatie schuldig ten aan
zien van de tussen de R.C.M.A. en de houders van winstbewijzen bestaande 
overeenkomst. Immers, hierdoor werden de winstuitkeringen aan de hou
ders van winstbewijzen zonder meer verminderd en werd ook het aan hen 
toevallende deel van de winst bij liquidatie aangetast. Deze stelling van 
Van den Bergh had bij het hof succes. Het hof overwoog: ,dat tussen 
naamloze vennootschap en de houders van winstaandelen een contractuele 
band bestaat en de vennootschap haar daaruit voortvloeiende verplichtin
gen te goeder trouw moet nakomen ; dat uitbreiding van het geplaatste 
kapitaal, waardoor de uitkering van die houders zonder meer wordt ver
minderd en waardoor, naar te verwachten was, ook het hen toevallende 
deel van de overwinst bij liquidatie wordt aangetast, terwijl de mogelijkheid 
voor een andere oplossing aanwezig was, zoals hlijkt uit door andere 
vennootschappen getroffen regelingen, niet in overeenstemming is met 
een behoorlijke nakoming van de tussen naamloze vennootschap en de 
houders van winstaandelen bestaande overeenkomst". Het hof wees ver
volgens de vordering van Van den Bergh toe, voorzover deze als houder 
van twee winstbewijzen over het eerste jaar na de vergroting van het 



kapitaal een winstuitkering vroeg, berekend naar de verhoudingen zoals 
die v66r de kapitaalsuitbreiding hadden gegolden. 

Het cassatiemiddel van de R.C.M.A. richtte zich voornamelijk tegen 
deze beslissing van het hof : Het hof had geen omstandigheden vastgesteld 
op grand waarvan de handelwijze van de R.C.M.A. wanprestatie tegen de 
houders van winstbewijzen opleverde, terwijl het feit dat deze benadeeld 
waren zonder meer niet tot deze conclusie had mogen leiden. 

De Hoge Raad overwoog hierop, dat inderdaad het enkele feit, dat 
de uitkering van bonusaandelen een ongunstige invloed had gehad op de 
rechten van de houders van winstbewijzen zonder meer nag niet inhield 
dat op de R.C.M.A. de verplichting zou rusten maatregelen te nemen, 
welke deze invloed zouden kunnen opheffen. De vraag, of een uitvoering 
van de overeenkomst tussen de vennootschap en de houders der winst
bewijzen naar redelijkheid en billijkheid met zich meebrengt, dat de N.V. 
maatregelen moet treffen teneinde voor de houders der winstbewijzen 
de v66r de herkapitalisatie bestaande toestand te herstellen, zou - zo 
oordeelde het college - afhankelijk zijn van de in elk bijzonder geval 
bestaande omstandigheden. Als omstandigheden, die in dit verband van 
belang zouden kunnen zijn, wees de Hoge Raad aan : de v66r de verhou
ding tussen aandeelhouders en houders van winstbewijzen met betrekking 
tot hun aandeel in winst en liquidatiesaldo oorspronkelijk gekozen opzet, 
de ontwikkeling van die verhouding en de herkomst van de reserves, 
waardoor de bij de herkapitalisatie uitgegeven bonusaandelen zijn gedekt. 
Aangezien Van den Bergh in geen enkele der instanties van de procedure 
een beroep op zodanige bijzondere omstandigheden had gedaan, sprak 
de Hoge Raad ten principale recht, vernietigde het arrest van het hof 
en verklaarde Van den Bergh niet ontvankelijk in zijn vordering. 

De consequentie van het arrest is, dat - wil er in gevallen als de 
onderhavige sprake zijn vaneen wanprestatie zijdens de naamloze vennoot
schap tegenover haar houders van winstbewijzen - deze houders zullen 
moeten aantonen, dat de hen aangedane benadeling eerder verkregen 
voordelen teboven gaat, althans daarmede niet in redelijke verhouding 
staat. Oak andere omstandigheden kunnen van belang zijn : bijvoorbeeld 
het feit, dat de reserves, waaruit een uitkering in bonusaandelen geschiedt, 
verkregen zouden zijn ten nadele der houders van winstbewijzen, - de 
omstandigheid, dat de gewone aandeelhouders berust hebben bij eerder 
opgetreden verschuivingen ten voordele van de houders van winstbewij
zen of de omstandigheid, dat het belang van de onderneming van de N.V. 
een uitkering in bonusaandelen met zich mee zou brengen (zie voor deze 
laatste twee omstandigheden de noot van G. J. ScHOLTEN onder het arrest 
in de Nederlandse ]urisprudentie). 

Was voor de vergroting van hetkapitaaleen statutenwijziging nodig 
geweest, dan had de N.V. zich daarvoor krachtens artikel 45a W.v.K. 
van de toestemming van de houders van winstbewijzen moeten verzekeren. 
In gevallen waarin zulk een statutenwijziging niet noodzakelijk is, geeft 
de hierboven uiteengezette leer van de Hoge Raad aan de besturen van 
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naamloze vennootschappen een ruime mogelijkheid om de houders van 
winstbewijzen te benadelen. Pas onder zeer bijzondere omstandigheden 
(welke door de houders van winstbewijzen zullen moeten worden aan
getoond) zal zulk een benadeling volgens de Hoge Raad een wanprestatie 
van de N.V. tegenover de houders van winstbewijzen betekenen. 

Is de leer van de Hoge Raad - gezien de bezwaren die men tegen het 
instituut der winstbewijzen kan aanvoeren - wellicht aantrekkelijk, zij 
tast de positie van houders van winstbewijzen in belangrijke mate aan. 
Zoals Vander Grinten in zijn noot onder het arrest (Ars Aequi, 1962-1963, 
blz. 227) terecht naar voren brengt, wordt hierdoor niet de oorspronkelijke 
verkrijger van het winstbewijs getroffen, - doch de latere verkrijger 
daarvan, die het effect wellicht voor een hoge prijs heeft verworven. 

§ 2. Aanvaringsrecht 

18 - ScHULD VAN EEN SCHIP- Is HET SCHEPPEN VAN EEN GEVAARSSITUATIE 

EEN VERKEERD VAREN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 536 W.v.K.? (H.R., 9 no
vember 1962, N.j., 1963, 3II, Antje/Nieuwe Weg). - Na de inwerking
treding van het Brusselse Aanvaringstractaat van 1910 zijn zowel het 
Belgische als het Nederlandse Wetboek van Koophandel aan de regels 
van dit verdrag aangepast. Dientengevolge kan men in beide landen een
zelfde bepa~ng vinden omtrent de aansprakelijkheid voor aanvaringsschade: 
in het Belgisch Wetboek van Koopliandel neergelegd-in Boek 2, artikel251, 
derde lid, en in het Nederlandse Wetboek van Koophandel in artikel 536. 
In deze artikelen is sprake van het begrip schuld van een schip en beide 
artikelen achten het schip, door welks schuld de aanvaring is ontstaan, 
aansprakelijk voor de schade. 

In Belgie heeft men het bedoelde artikel 251, derde lid, steeds z6 
opgevat, dat dit in genen dele afwijkt van de normale regels van aanspra
kelijkheid, neergelegd in artikel 1382 e.v. Belg. B.W., waaronder met 
name artikel 1384 een bijzondere plaats inneemt. Dit heeft in Belgie 
geleid tot het volgende systeem : Wil het beschadigde schip zijn schade 
op een ander schip verhalen, dan zal een faute in de zin van artikel 1382 
moeten worden aangetoond. Wanneer de gelaedeerde bewijst, dat de 
aanvaring is ontstaan tengevolge van een gebrek van het andere schip, 
dan kan hij hiermede volstaan en op grand daarvan de gardien ex art. 1384, 
eerste lid aanspreken. In dit laatste geval behoeft de gelaedeerde krachtens 
de huidige Belgische leer (zie: De Page, II, 1964, blz. 1046) geen faute 
aan te tonen, terwijl de gardien zich op geen enkele wijze van zijn aan
sprakelijkheid kan vrijpleiten. Het feit, dat hij het opzicht heeft gehad van 
een gebrekkige zaak, terwijl door dit gebrek schade is ontstaan, maakt hem 
aansprakelijk voor zulk een schade. Hier is sprake van een zogenaamde 
risico-aansprakelijkheid (Zie voor het bovenstaande: Van Oven, A, De 
uniformerende werking van het Brusselse Aanvaringstractaat, Leiden, 1938, 
blz. 29 e.v.). 



In Nederland daarentegen heeft men artikel 536 W.v.K. apart in 
beschouwing genomen en op dit artikel een eigen leer gebaseerd. Dit 
vindt mede zijn oorzaak hierin, dat de Nederlandse rechtsleer geen risico
aansprakelijkheid erkent van de houder of opzichter van een zaak voor 
schade, voortgevloeid uit de gebreken daarvan, - zoals de Belgische 
rechtsleer deze heeft gedestilleerd uit het eerste lid van artikel 1384 Belg. 
B.W. Weliswaar kennen wij in art. 1403, eerste lid, Ned. B.W. een be
paling, ongeveer gelijkluidend aan artikel 1384, eerste lid, Belg. B.W. (even
eens overgenomen uit de Franse Code Civil), doch in Nederland heeft men 
in de zinsnede of door zaken, welke men onder zijn opzicht heeft slechts een 
verwijzing gezien naar de gewone regels der aansprakelijkheid. Dat wil zeg
gen, dat in het geval, dat schade ontstaat door het gebrek van een zaak, deze 
niet zonder meer afgewenteld kan worden op de houder of opzichter daarvan. 

In Nederland heeft zich nu ten aanzien van artikel 536 W.v.K. een 
strijd afgespeeld tussen de zogenaamde schuldleer en de risicoleer. De 
schuldleer zocht aansluiting bij de algemeen geldende regels omtrent aan
sprakelijkheid uit onrechtmatige daad, die voor zulk een aansprakelijkheid 
altijd de eis stellen, dat de dader een verwijt treft. Slechts dan zou een schip 
aansprakelijk zijn voor aanvaringsschade, wanneer men met betrekking tot 
de oorzaak, die de aanvaring heeft doen ontstaan, de reder of de bemanning 
laakbaar kan achten. Daartegenover stand de risicoleer, die aan artikel 
536 W.v.K. een geheel eigen betekenis gaf: er is schuld van een schip, 
wanneer dit verkeerd vaart door een oorzaak aan board van dit schip. 

Het doet er volgens deze leer niet toe, of aan reder of bemanning 
terzake van deze oorzaak aan board van het schip al of niet een verwijt 
kan worden. Het verkeerd varen op zichzelf tengevolge van een oorzaak 
aan board van het schip - welke oorzaak dit dan oak mage zijn - maakt 
het schip aansprakelijk. 

De Hoge Raad heeft in het arrest van 5 januari 1940 (N.J., 1940, 340) 
inzake de Synthese-Rubens de risicoleer tot de zijne gemaakt. Door een 
gebrek in de stuurinrichting was de Rubens plotseling van zijn koers af
geweken en had de Synthese aangevaren. De reder van de Synthese vor
derde schadevergoeding op grand van het enkele feit, dat de Rubens 
verkeerd had gevaren tengevolge van dit gebrek, waarop de Hoge Raad 
overwoog : " ... , dat aan het artikel de bedoeling ten grondslag ligt om de 
reeder aansprakelijk te stellen in geval van aanvaring veroorzaakt door 
een gebrek aan zijn schip, ook indien noch hem noch iemand, voor wien 
hij verantwoordelijk is, ter zake van dat gebrek eenig verwijt treft". Voor 
het geval, dat een aanvaring is veroorzaakt door een gebrek, komt de 
risicoleer volledig overeen met de rechtspractijk in Belgie. Echter bij 
volledige aanvaarding van de risicoleer gaat deze voor gevallen, waarin 
geen gebrek aanwezig is, verder dan de Belgische leer: wanneer een aan
varing wordt veroorzaakt, doordat de roerganger flauw valt (zonder dat 
iemand daarvan een verwijt valt te maken), bestaat krachtens artikel 536 
W.v.K. aansprakelijkheid van het schip (zie: Cleveringa, Zeerecht, 1961, 
biz. 766). 
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Stelt derhalve de risicoleer - dit in tegenstelling tot de algemene 
leer omtrent de onrechtmatige daad - schuld in de zin van verwijtbaarheid, 
niet als vereiste voor aansprakelijkheid, het onrechtmatigheidsver
eiste .ligt opgesloten in het begrip verkeerd varen (Zie voor de begrippen 
onrechtmatigheid en schuld, hierboven nr. r r). Een oorzaak aan boord 
van het schip moet als gevolg hebben, dat het verkeerd vaart. Dat wil 
zeggen, dat het onder de gegeven omstandigheden - gelet op de geldende 
reglementen en de eisen van goed zeemanschap - anders heeft gevaren 
dan was geboden. De rechtspraak zal steeds van geval tot geval na moeten 
gaan of er van verkeerd varen sprake is geweest. 

In de zaak, die door de Hoge Raad op 9 november 1962 (N.j., 1963, 
3II, Antje/Nieuwe Weg) werd berecht, ging het om devraag, of het doen 
ontstaan van een gevaarssituatie zonder meer met zich meebrengt, dat van 
verkeerd varen gesproken kan worden. Het binnenvaartuig Antje had in 
een sluis ligplaats gekozen tussen twee andere schepen op zulk een wijze, 
dat de afstand tussen dit schip en het binnenvaartuig van de oorspron
kelijke eiser (Nieuwe Weg) slechts enkele centimeters bedroeg. Bij het 
schutten raakte de Antje tussen de beide andere schepen bekneld en 
beschadigde de Nieuwe Weg. De eigenaar daarvan vorderde schadever
goeding, stellende dat de Antje een gevaarssituatie had doen ontstaan 
en dat er dientengevolge schuld van de Antje aan de aanvaring bestond 
in de zin van artikel 938 W.v.K., dat voor het binnenvaartrecht een bepaling 
inhoudt, nagenoeg gelijk aan artikel 536 W.v.K. voor het zeerecht. De 
Rechtbank oordeeide de eigenaar van de Antje op deze grond zonder ineer 
aansprakelijk. Inderdaad kent de Nederlandse jurisprudentie in het kader 
van de algemene leer van de onrechtmatige daad vele uitspraken van de 
Hoge Raad waarin het scheppen van een · gevaarlijke situatie op zichzelf 
onrechtmatig is (zie de noot van Prof. Hijmans van den Bergh onder het 
arrest in de Nederlandse ]urisprudentie). Doch in de meeste gevallen 
wordt bij zulk een uitspraak mede gelet op aile omstandigheden van het 
geval, terwijl de vraag of de schade voorzienbaar was een grote rol speelt. 
Tenslotte is daarnaast voor de aansprakelijkheid tengevolge van artikel 
1401 e.v. Ned. B.W. nog verwijtbaarheid van de dader nodig. 

De risicoleer zou nu wel bijzonder ver gaan, wanneer men moet aan
nemen, dat het scheppen van een gevaarssituatie door een schip zonder meer 
dit schip aansprakelijk zou stellen voor eventuele daaruit voortvloeiende 
aanvaringsschade. De Hoge Raad oordeelde dan ook, dat het scheppen van 
een gevaarlijke situatie door een schip nog niet · direct een verkeerd varen 
behoeft in te houden, doch dat ,de vraag of dit in een gegeven geval zou 
moeten worden aangenomen, van de bijzondere omstandigheden van dat 
geval afhankelijk zal zijn". 

19 - SLEEPSCHIP MEDE AANSPRAKELIJK VObR SCHADE TEN GEVOLGE VAN 
EEN FOUT VAN DE SLEEPBOOT- FouT VAN DE SLEEPBOOT ,EIGEN SCHULD" 
VAN HET SLEEPSCHIP?- GEDEELDE AANSPRAKELIJKHEID? (H.R., 25 mei 1962, 
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N.j., 1963, 321, Tento/Tampomas-Kathe).- Naast het aan het Brusselse 
Aanvaringstractaat ontleende artikel 536 kent het Nederlandse Wetboek 
van Koophandel nog een aparte bepaling in zijn artikel 538, dat niet aan het 
Verdrag is ontleend en dat dan ook in de meeste buitenlandse wetgevingen 
niet voorkomt,- met name niet in het Belgische Wetboek van Koophandel. 
Dit artikel bepaalt, dat - indien een gesleept schip (een zogenaamd 
sleepschip) in aanvaring komt door schuld van het slepende schip (de 
zogenaamde sleepboot) - de reder van het sleepschip hoofdelijk aanspra
kelijk is voor de schade naast de reder van de sleepboot. De Belgische 
jurist zou de aansprakelijkheid van de reder van het sleepschip op grand 
van. artikel 538 W.v.K. ongetwijfeld rangschikken onder het begrip respon
sabilite complexe. Deze is immers niet aan.sprakelijk voor zijn eigen fout 
of de fout van. zijn eigen schip, maar voor de fout van. de sleepboot. 

De bepaling, die een aanvullin.g vormt op de regels van het Aan
varingsverdrag, heeft in de Nederlan.dse rechtsliteratuur herhaalde malen 
bestrijdin.g gevonden, maar werd nog onlangs door Zevenbergen in zijn 
bewerkin.g van. de Leidraad van Molengraaff op het voetspoor van deze 
schrijver verdedigd voor het geval, dat een zeeschip zich laat slepen.. 
Inderdaad laat de strekking van het artikel zich, voor dit laatste geval 
verdedigen, aangezien de Ieiding van de manreuvres over het algemeen 
bij het gesleepte zeeschip berust. De consequenties van de bepaling zijn 
echter onaanvaardbaar wanneer een aantal binnenvaartschepen zich in 
een zogenaamde sleeptrein laten slepen. Het oude Nederlandse Binnen
vaartrecht kende echter ten aanzien van de regels omtrent aanvaring nog 
een algemene verwijzing naar de bepalingen van het zeerecht, zodat 
artikel 538 eveneens voor het binnenvaartrecht gold. Bij de tot standkoming 
van het nieuwe binnenvaartrecht in 1954 stelde men aparte bepalingen voor 
het binnenaanvaringsrecht op, waarin - terecht - een regel als in artikel 
538 voor het zeerecht gegeven niet meer voorkwam. Weliswaar verklaart 
artikel 947 W.v.K. de aanvaringsregels van het zeerecht toepasselijk voor 
het geval, dat naast een of meer binnenvaartuigen een zeeschip bij een aan
varing is betrokken, doch dit artikel zondert uitdrukkelijk de bepaling van 
artikel 538 uit in geval van aanvaring met in een sleeptrein verenigde 
schepen. 

Het onderhavige door de Hoge Raad berechte geval betrof een aan
varing v66r de wijziging van het binnenvaartrecht tussen een zeeschip 
- de Tento - en twee door de sleepboot Tonny gesleepte binnenvaar
tuigen - de Tampomas en de Kathe. Op deze aanvaring was derhalve 
het voor het binnenvaartrecht zo onbillijke artikel 538 nog onverkort van 
kracht. Door de sleepschepen Tampomas en Kathe werd schade geleden. 
In de procedure kwam vast te staan, dat de schuld aan de aanvaring voor 
2/3 gedeelte aan de Tento waste wijten en voor 1/3 gedeelte aan de sleep
boot Tonny. Toen nu de eigenaren van de Tampomas en de Kathe de 
reder van de Tento aanspraken voor de aan deze schepen opgelopen schade, 
deed de Tento een beroep op gedeelde verantwoordelijkheid (zo wordt dit 
begrip in Belgie omschreven: zie Kluyskens, De Verbintenissen, 1948, 
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biz. 570 en 571; - de Nederlandse jurist spreekt over medeschuld). De 
Tento verdedigde de stelling, dat hij - waar artikel 538 het sleepschip 
aansprakelijk stelt voor schade ontstaan ten gevolge van schuld van de 
sleepboot en de sleepboot in dit geval voor I/3 gedeelte schuld aan de 
aanvaring had - slechts 2/3 gedeelte van de door de Tampomas en de 
Kathe geleden schade behoefde te vergoeden. 

Men kan zich allereerst de vraag stellen, of artikel 538 W.v.K. wei op 
deze wijze extensief gei:nterpreteerd mag worden ; immers het ging hier 
niet om een door de Tento ondervonden schade, waarvoor de sleepschepen 
ongetwijfeld op grand van artikel 538 naast de sleepboot aansprakelijk 
gesteld hadden kunnen worden, maar om schade aan de beide sleepschepen 
Tampomas en Kathe zelf. Doch daarnaast rijst een principiele vraag: 
algemeen wordt zowel in Belgie als in Nederland het principe van gedeelde 
aansprakelijkheid erkend voor het geval, dat de gelaedeerde zelf eveneens 
een fout heeft begaan (zie hoven onder nr. 7; - zie voor Nederland: 
Hofmann-Drion-Wiersma, 1959, blz. 161 e.v.; - Asser-Rutten, II, 
1961, blz. 496 e.v.; - voor Belgie: Kluyskens, De Verbintenissen, 1948, 
biz. 570, 571; - Novelles, Droit Civil, V, 2, 1962, nr. 266o e.v.}. In 
Nederland heeft zich in dit verband de vraag voorgedaan, of er ook sprake 
mag zijn van gedeelde aansprakelijkheid in een geval, waar weliswaar de 
gelaedeerde niet zelf een fout heeft begaan maar iemand waarvoor hij 
aansprakelijk is (bijvoorbeeld een ondergeschikte}. De Nederlandse juris
prudentie kent een reeks van uitspraken, waarin de fout van de onderge
schikte van de gelaedeerde - begaan in het kader vah zijn dienstbetrek
king - wordt opgevat als eigen schuld van de benadeelde zelf. Het bleef 
echter twijfelachtig of men op grand van deze jurisprudentie een algemene 
leer zal mogen baseren, dat de schuld van ieder, voor wiens onrechtmatige 
daden men aansprakelijk is ten aanzien van schade door derden geleden 
ook als eigen schuld mag worden toegerekend, indien men er zelf schade 
door lijdt. (Deze algemene leer is verdedigd door Hofmann-Drion-Wiersma, 
blz. 167 en I 68}. 

In het thans door de Hoge Raad berechte geval deed zich inderdaad 
zulk een situatie voor: krachtens artikel 538 waren de Tampomas en de 
Kathe aansprakelijk voor de schade, door derden geleden, tengevolge 
van een fout van de Tonny. De Tento- aangesproken voor de schade 
door de Tampomas en de Kathe tengevolge van de aanvaring opgelopen 
- verdedigde de bovengenoemde leer en was van mening, dat ook in dit 
geval een gedeelde aansprakelijkheid aanwezig was. De Hoge Raad heeft 
deze door Hofmann-Drion-Wiersma en de Tento aangehangen algemene 
leer niet willen aanvaarden. Hierbij heeft hij zich niet zozeer uitgelaten 
over de merites van deze leer in het algemeen, maar zich bij zijn oordeel 
voornamelijk gebaseerd op de tekst en de strekking van artikel 538. De 
Hoge Raad overwoog, dat artikel 538 alleen betrekking heeft op schade, 
die derden lijden en dat uit dit artikel geen gevolgtrekkingen kunnen worden 
gemaakt ten aanzien van de schade, die door een aanvaring aan het sleep
schip zelve toegebracht wordt. 
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Nude Hoge Raad artikel 538 W.v.K. op deze wijze beperkt uitlegde, 
was er daarnaast geen mogelijkheid op grond van de algemene regels van 
de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad te komen tot een constructie 
van een mede-aansprakelijkheid van de sleepschepen. Zeer waarschijnlijk 
is de kritiek, die artikel 538 W.v.K. in de Nederlandse rechtsliteratuur 
heeft onderwonden en waarop door de advocaat van de Tampomas en de 
Kathe bij pleidooi uitdrukkelijk is gewezen, er mede aanleiding toe geweest 
dat het college de voorkeur heeft gegeven aan een beperkte uitleg van 
dit artikel. Door uitdrukkelijk aan deze bepaling zulk een beperkte uitleg 
te geven, sneed de Hoge Raad tegelijk ieder beroep op de door de Tento 
verdedigde algemene leer af. 
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