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Afdeling I. Personen- en familierecht. - Huwelijksvermogensrecht (r-4). 

r. Overeenkomst tussen echtgenoten, waarbij de man zich verbindt zijn vrouw een 
uitkering tot levensonderhoud te verschaffen na tegen haar op verzoek van de man uit te 
spreken echtscheiding wegens overspel. - Natuurlijke verbintenis, welke bij deze over
eenkomst tot een rechtens afdwingbare is versterkt? - 2. Hinkende echtscheiding. -
Erkenning buitenlands echtscheidingsvonnis op niet-Nederlandse gronden. - Dubbele 
nationaliteit. - 3· Gemeenschap van winst en verlies.- Aankoop van onroerende goe
deren ten name van de man. - Behoren deze goederen tot het privevermogen van de 
vrouw, nu deze met haar geld zijn aangekocht? - 4· Kan een gemeenschap van vruch
ten en inkomsten ook schulden omvatten? 

Afdeling 2. Hypotheekrecht (s-6). 

5· Procedure tot opheffing van conservatoir beslag, gelegd op onroerend goed, na
dat dit krachtens art. 1223, 2de lid Ned. B.W. was geveild, doch voordat het procesver
baal van toewijzing overeenkomstig art. 671 Ned. B.W. was overgeschreven in de open
bare registers. - 6. Werking van rententierecht van aannemer jegens schuldeiser van 
aanbesteder, die verhaal zoekt op het teruggehouden voorwerp. - Onttrekken van dit 
voorwerp aan hem, die daarop een recht van retentie heeft, niet onrechtmatig, wanneer 
dit geschiedt krachtens bij voorraad uitvoerbaar verklaard vonnis in kort geding op mo
ment dat dit vonnis nog niet in hoger beroep is vernietigd? - Criterium voor de vraag of 
de handeling van X als aan enig toedoen van Y te wijten en daarom aan Y toe te rekenen 
onrechtmatige daad moet worden beschouwd. 

Afdeling 3· Erfrecht (7-rr). 

7. Voldoet een in het buitenland bij een notaris of andere aldaar bevoegde ambte
naar in bewaring gegeven holografisch testament aan art. 992 Ned. B.W. indien door die 
ambtenaar van de bewaargeving geen authentieke akte is opgemaakt?- 8. Tijdstip waar-
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naar te beoordelen is of een bij testament bevoordeelde persoon heeft te gelden als een 
tussenbeide komende persoon in de zin van art. 958, 2de lid Ned. B.W.- 9· Rechts
positie van de erfgenaam. - Overgang van de verplichting tot nakoming van een door de 
erflater gesloten overeenkomst. - IO. Moet een vennootschappelijk verblijvensbeding 
worden aangemerkt als een beding over een nog niet opengevallen nalatenschap? - Rege
ling van de gevolgen van het verblijvensbeding, waarbij de overlevende vennoot is bevoor
deeld.- Aan inbreng onderworpen schenking als bedoeld in art. II32 Ned. B.W.- II. 
Uitlegging van testamenten. - Duidelijke en onduidelijke bewoording. - Bedoeling des 
erflaters. - Yergissing. 

Afdeling 4· Overeenkomsten (I2-I3). 

I2. Misbruik van omstandigheden.- Wilsgebreken.- Ongeoorloofde oorzaak.
Benadeling.- I3. Bindend advies.- Goede trouw.- Toetsing.- Rechterlijke beoor
deling beinvloed door statutaire of contractuele beroepsmogelijkheid. 

Afdeling 5· Onrechtmatige daad (I4-I8). 

I4· Zorgvuldigheidsnorm. - In het Ieven roepen van gevaarlijke situatie. - Nemen 
van veiligheidsmaatregelen. - In hoeverre moet men daarbij rekening houden met de 
mogelijke onvoorzichtigheid van derden? - I5. Derde-medeplichtigheid. - Yerkoop
organisatie. - Yerticale prijsbinding. - Gebruikmaken van wanprestatie gepleegd door 
een rechtsvoorganger van degene van wie de vrije handelaar koopt. - I6. Derde-mede
plichtigheid. - Dubbele verkoop. - Handelt tweede koper, die met eerste koopcon
tract bekend is, onrechtmatig jegens een koper? - I?. Aansprakelijkheid van degene, 
die een niet van waarde verklaard conservatoir beslag heeft gelegd, voor daardoor aan de 
beslagene veroorzaakte schade.- r8. Rechterlijk verbod onder verbeurte van een dwang
som. - Bepaaldheid van het verbod. 

Mdeling 6. Rechtspersoon (I9-20). 

I9. Nietigheid van besluiten der organen van een N.Y. - Nietigheidsgronden. 
- Regels van ongeschreven recht met betrekking tot de wijze van totstandkoming van 
een besluit. - Redelijkheid en billijkheid. - Marginale toetsing? - 20. Overeenkomst 
met daartoe onbevoegd orgaan van een N.Y.- Gebondenheid der N.Y.- Yertrouwens
theorie en toerekenbare schijn van bevoegdheid. - Door wie moet zulk vertrouwen zijn 
opgewekt? - Mandat apparent. 

Mdeling 7· Aanvaringsrecht (2I). 

21. Aanvaringsschade. - Op welke schaden zijn het Brussels Aanvaringstractaat 
I9IO en de art. 534-544 a en 936-949 Ned. W.v.K. toepasselijk? 

AFDELING I 

Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht 

I - 0VEREENKOMST TUSSEN ECHTGENOTEN, WAARBIJ DE MAN ZICH VER

BINDT ZIJN VROUW EEN UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD TE; VERSCHAF

FEN NA TEGEN HAAR OP VERZOEK VAN DE MAN UIT TE SPREKEN ECHTSCHEI

DING WEGENS OVERSPEL. - NATUURLIJKE VERBINTENIS, WELKE BIJ DEZE 

OVEREENKOMST TOT EEN RECHTENS AFDWINGBARE IS VERSTERKT? (H.R., 4 
juni 1965, N.]., 1965, 277) - Evenals in Frankrijk kent men in Nederland 
met betrekking tot de natuurlijke verbintenis twee opvattingen, een enge 
en een ruime. Bij het arrest van 12 maart 1926, (N.J., 1926, 777) inzake 
de Goudse bouwmeester aanvaardde de Hoge Raad de ruime opvatting. 
De feiten van het geval waren toen als volgt : een gemeentearchitect had 
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steekpenningen aangenomen van leveranciers van de gemeente. Dit werd 
ontdekt, en de architect werd toen bedreigd met oneervol ontslag. Om dit 
te voorkomen, stortte hij het geld, dat hij ontvangen had, in de gemeente
kas. Desondanks kreeg hij toch oneervol ontslag. Daarop vorderde de 
architect het geld, dat hij gestort had, als onverschuldigd betaald terug. 
Het hof maakte uit, dat hij het geld had gestort als 't ware uit een gevoel 
van berouw, fatsoen of iets dergelijks, en dat hij dus door die storting had 
willen voldoen aan een natuurlijke verbintenis. De Hoge Raad aanvaardde 
deze stelling, daarbij overwegende, dat op grond van de geschiedenis van 
genoemde, aan art. 1235, 2de lid van de Code civil ontleende wetsbepaling 
(= art. 1395, 2de lid Ned. B.W.) moest worden aangenomen, dat daarbij 
niet alleen gedacht was aan gevallen, waarin naar de positieve rechtsrege
ling een schuld aanwezig was, doch het recht tot vorderen hetzij van de 
aanvang af had ontbroken, hetzij door later ingetreden omstandigheden 
was komen te vervallen, maar mede aan gevallen, waarin de betrokkene 
voldeed aan een verplichting jegens een ander, welke slechts berustte op 
de voorschriften van de moraal of het fatsoen. In een later arrest van 18 
februari 1938, (N.j., 1938, 323) heeft de Hoge Raad zijn opvatting over 
de natuurlijke verbintenis in het voetspoor van Losecaat Vermeer in zo
verre nader gepreciseerd, dat alleen bij een dringende verplichting uit 
moraal en fatsoen sprake was van een natuurlijke verbintenis. Scholten 
heeft in de noot onder het arrest van 1938 betoogd, dat een beter crite
rium zou zijn of het recht aan de crediteur een aanspraak toekent, zij het 
een niet afdwingbare. Als argument voerde hij hiervoor aan, dat er bij
zonder sterke zedelijke verplichtingen bestaan, die toch niet zijn natuur
lijke verbintenissen. Als voorbeeld noemde hij de verplichting een vriend 
ook geldelijk bij te staan. De Hoge Raad heeft dit overgenomen in ver
schillende arresten. Zo vindt men in het arrest van 18 maart 1953, (N.j., 
1953, 640) de overweging, dat niet elke morele verplichting een natuur
lijke verbintenis doet ontstaan, doch zulks alleen het geval is, indien de 
omstandigheden van het geval en de verhouding der daarbij betrokken 
personen de nakoming daarvan zo dringend maken, dat degene, tegenover 
wie zulk een verplichting bestaat, die nakoming als de vervulling van 
een hem toekomende, zij het rechtens niet afdwingbare prestatie mag be
schouwen. Aldus ook art. 6. 1. 1. 3., lid 2, sub b, Ontwerp B.W. 

De jurisprudentie erkent thans het bestaan van een natuurlijke ver
bintenis o.a. bij de uitbetaling van niet bedongen pensioenen, het toe
zeggen van onderhoud aan bepaalde personen, aan wie men krachtens de 
wet geen onderhoud verschuldigd is, de beloning van bewezen diensten 
etc. 

Tot dusver was het een betwiste kwestie, of er voor de man aan wie 
een vordering tot echtscheiding, ingesteld tegen zijn vrouw, was toege
wezen, en die wettelijk niet verplicht was, zijn vrouw na de echtscheiding 
alimentatie te geven, niet een natuurlijke verbintenis bestond, om zijn 
gewezen vrouw te onderhouden. Over deze kwestie heeft de Hoge Raad 
in het hier aan de orde zijnde arrest een uitspraak gegeven. De feiten van 
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het geval waren als volgt. Man en vrouw waren 14 jaar gehuwd geweest, 
en uit het huwelijk waren twee kinderen geboren. Op grond van door de 
vrouw gepleegd overspel wenste de man een vordering tot echtscheiding 
tegen de vrouw in te stellen. Zij sloten toen met het oog op het door hen 
te voeren echtscheidingsgeding een overeenkomst, waarbij de man zich 
verbond, om aan de vrouw na de echtscheiding een bedrag van f 40.- per 
week te betalen. Nadat de echtscheiding tot stand was gekomen, hield 
de man zich een tijd lang aan deze afspraak, maar op een gegeven ogenblik 
staakte hij de betaling van de overeengekomen alimentatie. Toen hij 
daarop door de vrouw tot nakoming werd aangesproken, was zijn verweer 
o.a., dater in casu sprake was van een schenking, die bij gebreke aan de 
door art. 1719 Ned. B.W. (= art. 931 Belg. B.W.) geeiste notariele akte 
nietig was. Zowel door de rechtbank als het hof werd de man in het onge
lijk gesteld. De Hoge Raad verwierp het door de man ingestelde cassatie
beroep. Het college overwoog o.a., dat, ook als een huwelijk ontbonden 
werd op vordering van de man en wegens door de vrouw gepleegd over
spel, op de man de morele verplichting kon rusten (bv. op grond van al 
hetgeen zich gedurende het huwelijk tussen de echtgenoten had voorge
daan en de verhouding waarin zij tot elkander hadden gestaan, en van 
de na de echtscheiding te verwachten omstandigheden) ook na de echt
scheiding in het onderhoud van de vrouw bij te dragen, en dat deze ver
plichting van zo dringende aard kon zijn, dat zij als een natuurlijke ver
bintenis moest worden aangemerkt. Volgens de Hoge Raad hing het 
antwoord op de vraag of daarvan sprake was, zozeer af van de waardering 
van alle feiten, die tijdens het huwelijk waren voorgevallen, dat, wanneer 
de rechter die over de feiten oordeelde, in een gegeven geval had beslist, 
dat een natuurlijke verbintenis aanwezig was, aan de cassatierechter slechts 
ter beoordeling stond · of de feitelijke rechter zonder schending van het 
begrip natuurlijke verbintenis tot zijn beslissing had kunnen komen. 
Vooropstellende, dat de man vrijwillig en desbewust de onderhavige 
overeenkomst was aangegaan, had het hof bij zijn beslissing dat er een 
natuurlijke verbintenis bestond, in aanmerking genomen de omstandig
heden waarin partijen verkeerden en die welke zij voorzagen, waaronder 
deze dat partijen 14 jaren gehuwd geweest waren en uit het huwelijk 
kinderen waren geboren en dat de vrouw na de echtscheiding niet in staat 
zou zijn zelf in haar levensonderhoud te voorzien. De . Hoge Raad kwam 
daarop tot de conclusie, dat het hof, deze omstandigheden in aanmerking 
nemende, tot de aanwezigheid van een natuurlijke verbintenis had kun
nen besluiten. 

2 - ftiNKENDE ECHTSCHEIDING - ERKENNING BUITENLANDS ECHTSCHEI
DINGSVONNIS OP NIET-NEDERLANDSE GRONDEN - DUBBELE NATIONALI
TEIT (H.R., 9 december 1965, N.J. 1966, 378, Ars Aequi, 1966, 211; 

Noorse echtscheiding). - Door het steeds intensiever wordende inter
nationale verkeer komen veelvuldig huwelijken tot stand tussen part
ners van verschillende nationaliteit. Terzake van het echtscheidings-



recht roepen dergelijke huwelijken problemen van internationaalrechte
lijke aard op : vraagt een der echtelieden echtscheiding aan, dan rijst de 
vraag, welk recht terzake van de echtscheidingsgronden zal moeten worden 
toegepast; is eenmaal in het buitenland reeds een echtscheidingsvonnis tot 
stand gekomen, onder welke omstandigheden client zulk een vonnis dan 
in Nederland (of Belgie) te worden erkend? 

In Belgie is vooral het eerste probleem van belang geworden door 
de huwelijken, die in de loop der tijd werden gesloten tussen Belgische 
vrouwen en buitenlandse werknemers, die in de Belgische mijnen kwamen 
werken. Nadat aanvankelijk verschillende hoven (zo Luik, Gent en Brus
sel; zie : Van Heeke, Ars Aequi, IV, blz. 254; - Rev. dr. int. dr. camp., 
I950, I4I) bereid bleken om ook in het geval, dat de wet van de nationali
teit der buitenlandse echtgenoot (bv. de ltaliaanse) een dergelijke echt
scheidingsgrond niet kende, aan de Belgische vrouw een echtscheiding 
toe te wijzen, gebaseerd op een Belgische echtscheidingsgrond, - gaf 
het hof van cassatie in zijn arrest van I6 februari I955 (R. W., I954-SS, 
1797; Ars Aequi, IV, blz. 249, met noot van Heeke) blijk van een engere 
opvatting. In dit arrest handhaafde het hof van cassatie de leer van de 
zgn. cumulatieve aanknoping, welke reeds eerder in Belgie opgeld had 
gedaan en die ook is neergelegd in het Haagse echtscheidingsverdrag 
van I 902 : alleen op grond van de nationale wetten van beide echtgenoten 
kan de echtscheiding worden uitgesproken (Zie evenwel ook de Belgische 
wet van 27 juni I96o, alsmede: Spanoghe E. en Bouckaert F., Internatio
naal privaatrecht, overzicht van de rechtspraak (I96I-1965), T.P.R., I966, 
blz. 443, nr. 42 e.v.). Het Franse internationaal privaatrecht daarentegen 
huldigt een veel ruimere opvatting. In het Ferrari-arrest van 6 juli 1922 
(D., I922, I, I37; S., I92J, I, 5, met noot Lyon-Caen) wees het Franse 
hof van cassatie in een soortgelijk geval als berecht door het Belgische 
hof van cassatie de vordering van de Franse echtgenote tegen haar Itali
aanse man toe op grond van Franse echtscheidingsgronden, - zulks 
ondanks het feit dat de Italiaanse wet de echtscheiding niet kent. Hierbij 
werd aanknoping gezocht bij de Franse nationaliteit van de eiseres; het 
gevolg van een dergelijke jurisprudentie is echter wel de creatie van zgn. 
matrimonia claudicantia (huwelijken, welke in het ene land als ontbonden 
gelden, in het andere land als nog bestaande). Later zocht het Franse hof 
van cassatie in de arresten Riviere (17 april I953. ]., I953, 86o; ].C.P., 
1953, II, 7863) en Lewandowski (IS maart I955, D. I955, 540; ].C.P., 
I955, II 877I) aanknoping bij het domiciliebeginsel : toepasselijk is het 
recht van het gemeenschappelijk domicilie der beide echtelieden (zie 
Batiffol, Traite elementaire de droit international prive, I959. blz. s I4). 

Sedert I907 is het Nederlandse hoogste rechtscollege niet meer in 
de gelegenheid geweest om op dit punt een uitspraak te doen. In zijn 
standaardarrest van I3 december I907, (Weekblad van het Recht, 8636) 
inzake Boon/Schmidt wees de Hoge Raad als toepasselijke wet de lex fori 
aan : in zaken van echtscheiding of scheiding van tafel en bed behoorde de 
Nederlandse rechter op gronden van openbare orde en goede zeden alleen 
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op de Nederlandse wet te letten. Zo langzamerhand heeft de lagere recht
spraak zich van deze leer afgekeerd ; herhaaldelijk werd het nationale recht 
der echtelieden toegepast (zie: Kollewijn, 10 jaren Nederlandse rechtspraak, 
internationaal privaatrecht 1954-1963, 1966, blz. 103; W.P.N.R., 4467), 
terwijl de laatste tijd een tendens is te bespeuren naar toepassing van het 
recht der gemeenschappelijke woonplaats (zo Rb. Leeuwarden, 23 april 
1964, N.J. 1964, 377; - zie ook Rb. 's-Gravenhage, 1 juni 1955, N.J., 
1955, 779, besproken door Kollewijn, l.c.): 

In tegenstelling tot Belgie bestaat in Nederland een veel omvang~ 
rijker jurisprudentie terzake van de tweede hierboven opgeworpen vraag~ 
stelling : in hoeverre wordt in Nederland een buitenlands echtscheidings
vonnis tussen een Nederlandse en een buitenlandse echtgenoot erkend? 
Art. 126 sub 4 ° Ned. B.W. stelt namelijk in geval van tweede of volgend 
huwelijk het vereiste, dat de ambtenaar der burgerlijke stand zich - al
vorens tot voltrekking van het huwelijk over te gaan - 6f de akte van 
overlijden van de vorige echtgenoot 6f de akte van echtscheiding ter hand 
laat stellen. De praktijk leert nu, dat de ambtenaar der burgerlijke stand 
zich niet zonder meer tevreden laat stellen met ieder buitenlands echt
scheidingsvonnis, maar dat hij de geldigheid van zulk een echtscheidings
vonnis naar Nederlands recht beoordeelt. Wanneer hij de buitenlandse 
echtscheiding ongeldig acht, dan verklaart hij de stukken ongenoegzaam en 
weigert hij het huwelijk te sluiten (art. 129 Ned. B.W.). In dat geval 
kunnen_de toekomstige_echtelieden zich tot de rechtbankwenden_om de 
beslissing van de ambtenaar der burgerlijke stand terzijde te stellen en de 
stukken alsnog genoegzaam te verklaren, terwijl van het rechtbankvonnis 
nog beroep in cassatie mogelijk is. Het Belg. B.W. kent een dergelijke 
preventieve maatregel - uitgaande van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand- niet; in het geval van een tweede huwelijk na een ongeldig buiten
lands echtscheidingsvonnis lijkt aldaar slechts de mogelijkheid van verzet 
of vernietiging toegelaten. Alleen in dergelijke procedures of in een straf
rechtelijke bigamieprocedure zal de Belgische rechter voor dit probleem 
komen te staan. 

Art. 6 der Nederlandse Wet Algemene Bepalingen luidt: ,De wet
ten betreffende de regten, den staat en de bevoegdheid der personen, ver
binden de Nederlanders, ook wanneer zij zich buiten 's lands bevinden" 
(zie art. 3, 3de lid Belg. B.W.). 

Wanneer derhalve in het buitenland tussen twee Nederlandse echt
genoten de echtscheiding wordt uitgesproken, dan wordt de erkenning in 
Nederland van de geldigheid van zulk een echtscheidingsvonnis door de 
bovengenoemde bepaling beheerst. De Hoge Raad legde in zijn arrest 
van 24 november 1916, (N.J., 1917, 5) deze toetsing z6 uit, dat de buiten
landse echtscheiding tussen Nederlanders moet worden erkend, wanneer 
de scheiding is uitgesproken op gronden, die ook naar Nederlands recht 
daartoe reden geven. Het zijn dus slechts de materiele rechtsregels, waar 
art. 6 Wet A.B. op doelt; het is niet zo, dat een echtscheiding tussen 
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Nederlandse partners alleen door de Nederlandse rechter kan worden uit
gesproken. De leer van de Hoge Raad wordt algemeen gevolgd; zij wordt 
ook gehuldigd door de meeste schrijvers (zie : van der Grinten, Ars 
Aequi, 1966, 213). De leer geeft echter aanleiding tot matrimonia claudi
cantia: een buitenlandse echtscheiding op niet-Nederlandse gronden 
tussen twee Nederlandse echtelieden wordt in het buitenland wei erkend, 
in Nederland niet. Hertrouwt een van de gescheiden echtelieden in het 
buitenland, dan betekent dit naar Nederlands recht bigamie. Daarom 
huldigt Van der Grinten een ruimere opvatting. 

Wat nu, wanneer het een buitenlands echtscheidingsvonnis betreft, 
uitgesproken tussen een Nederlander en een echtgenoot van buitenlandse 
nationaliteit? Reeds enige tijd werd door de lagere rechtspraak en de 
schrijvers aangenomen, dat hiervoor artikel 6 Wet A.B. niet is geschreven 
en dat een buitenlands echtscheidingsvonnis in zulk een geval door de 
Nederlandse rechter zal moeten worden erkend, wanneer het hier een 
vonnis betreft van de rechter van de woonplaats en de nationaliteit van de 
buitenlandse echtgenoot (zie Kollewijn, W.P.N.R., 4832; - Tien jaren 
Nederlandse rechtspraak, internationaal privaatrecht, 1954-1964; biz. 127, 
128; - van Sasse van IJsselt, Het Personeel Statuut, 1963, biz 83). De 
regel blijkt vrij beperkt in zijn werking, aangezien vele mogelijkheden 
denkbaar zijn, die er buiten vallen. Zij is duidelijk geinspireerd door het 
nationaliteitsbeginsel, waar zij het nationale recht van de buitenlandse 
echtgenoot respecteert. Door De Winter (Het Personeel Statuut, 1964, 
biz. 92 e.v.) is een ruimere regeling van erkenning van dergelijke buiten
landse echtscheidingsvonnissen verdedigd, waarbij wordt aangeknoopt bij 
het domiciliebeginsel (zie ook de jurisprudentie, geciteerd door de Winter 
l.c., biz. 88). 

In deze gevallen van verschillende nationaliteit is inderdaad een ruime 
erkenningsmogelijkheid verkieselijk, zulks wederom ter voorkoming van 
de zgn. hinkende echtscheiding. Naar Nederlands recht bestaat daartoe 
echter nog een bijzonder argument voor het geval de buitenlandse echt
genoot niet in Nederland woonachtig is. Krachtens de processuele regel 
van art. 262, 2de lid Ned. B.W. heeft de Nederlandse echtgenoot alsdan 
binnen Nederland geen forum om zelf de echtscheiding (nogmaals) aan 
te vragen : wanneer de andere echtgenoot buitenslands verblijft, geeft 
het genoemde artikel slechts aan de in Nederland wonende echtgenoot een 
Nederlands forum, wanneer beide echtgenoten van Nederlandse nationa
liteit zijn. In het geval dat in den vreemde een echtscheiding is uitgespro
,ken welke niet door de Nederlandse rechter wordt erkend, kan enerzijds 
de Nederlandse echtgenoot in Nederland geen nieuwe echtscheiding aan
vragen, terwijl anderzijds de grote kans bestaat, dat de buitenlandse 
rechter een eventuele herhaalde echtscheidingsvordering op wel-Neder
landse gronden als niet-ontvankelijk verwerpt. De buitenlandse rechter -
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zeker die van het land waarin de eerste uitspraak werd gegeven - zal 
immers het echtscheidingsvonnis meestal wel erkennen. 

Nog veel grotere moeilijkheden hebben de gevallen opgeleverd, 
waarin beide echtelieden de Nederlandse nationaliteit bezitten doch een 
van hen tevens een buitenlandse; men denke aan het huwelijk tussen een 
Nederlandse man en een buitenlandse vrouw, die door het huwelijk tevens 
de Nederlandse nationaliteit verwerft. Moet men een buitenlands echt
scheidingsvonnis terzake van een dergelijk huwelijk op niet-Nederlandse 
echtscheidingsgronden in Nederland erkennen? Of zal men in deze situ
atie de algemene regel van art. 6 Wet A.B. toepassen? Nadat aanvankelijk 
de lagere rechtspraak tot de laatst genoemde oplossing neigde, trof men 
langzamerhand steeds meer vonnissen aan die tot erkenning van een buiten
lands echtscheidingsvonnis op niet-Nederlandse gronden kwamen, hoe
wei de motivering van deze rechtspraak nog onvoldoende was (zie voor 
dergelijke vonnissen : De Winter, Het Personeel Statuut, 1964, blz. 89, 
90; --,- Deelen, Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, 1963, 
blz. 313 e.v. en 384 e.v.). 

Onder deze omstandigheden was een uitspraak van de Hoge Raad 
in een zo belangrijke kwestie welkom en zij kwam bij het hierboven geci
teerde arrest. Een Nederlandse man trouwde in 1958 te Oslo (Noorwegen) 
met een Noors meisje. De Noorse vrouw behield haar eigen nationaliteit, 
doch. verkreeg ook de Nederlandse. Nadat de. echtelieden enige. tijd in 
Noorwegen hadden samengewoond, ontstonden er huwelijksmoeilijkheden 
en werd door de Fylkesmann (de daartoe in Noorwegen bevoegde autori
teit) in 1960 de scheiding van tafel en bed uitgesproken. Daarop volgde in 
1962 op verzoek van beide echtelieden volledige echtscheiding. Toen de 
man enige jaren daarna in Nederland opnieuw in het huwelijk wilde tre
den, verklaarde de ambtenaar der burgerlijke stand de stukken ongenoeg
zaam, aangezien het Noorse echtscheidingsvonnis was gewezen op gron
den, die het Nederlandse recht niet kent (art. 255 e.v. Nederlands B.W. 
kennen slechts echtscheiding na scheiding van tafel en bed na verloop van 
een periode van 5 jaar). Ook de rechtbank wees het verzoek van de man tot 
geldigverklaring van de Noorse echtscheiding af. In cassatie kreeg de 
Hoge Raad de gelegenheid om thans lijn te geven aan de rechtspraak op 
dit gebied. Allereerst bevestigde de Hoge Raad zijn leer van 1916, nl. dat 
artikel 6 Wet A.B. met zich meebrengt, dat een buitenlands echtschei
dingsvonnis tussen Nederlandse echtelieden slechts kan worden erkend 
wanneer dit vonnis berust op echtscheidingsgronden, die ook in de Ne
derlandse wet voorkomen. Vervolgens overweegt de Hoge Raad, dat deze 
regel geen gelding heeft terzake van een huwelijk tussen partners van 
verschillende nationaliteit (hetgeen reeds algemeen werd aanvaard), en 
evenmin voor het geval, dat van de twee Nederlandse echtelieden een van 
beide tevens een buitenlandse nationaliteit bezit (over dit laatste punt 
bestond nog twijfel). Na deze aanloop komt dan de Hoge Raad tot twee 
belangrijke beslissingen : 

so 



1 . Een buitenlands echtscheidingsvonnis tussen een Nederlander en een 
buitenlandse echtgenoot moet worden erkend indien deze echtscheiding 
is verkregen door de buitenlandse echtgenoot in zijn eigen land, waar 
hij woont en waartoe hij mede door zijn nationaliteit behoort. De Hoge 
Raad bevestigt hier dus een leer, die door de lagere jurisprudentie en 
de schrijvers algemeen werd aanvaard; hij gaat niet verder en geeft met 
name geen regels voor gevallen, die buiten de gegeven omschrijving 
staan. Hij zegt niet, dat andere echtscheidingsvorinissen niet eveneens 
onder bepaalde omstandigheden erkenning kunnen vinden en laat hier 
de deur open voor verdere rechtsontwikkeling zonder daaraan echter 
zelf richting te geven. 

2. Of men voor het geval van een buitenlandse echtscheiding tussen twee 
Nederlandse echtgenoten waarvan een eveneens een buitenlandse na
tionaliteit bezit, de regel van de Wet A.B. moet toepassen, of de thans 
ook door de Hoge Raad aanvaarde regel met betrekking tot echtschei
dingen tussen echtelieden van verschillende nationaliteit, hangt af van 
de vraag, welke de effectieve nationaliteit is van de bi-patride. 

Met deze tweede, zeer belangrijke beslissing aanvaardde het hoogste 
rechtscollege een theorie, die reeds door enkele schrijvers was verdedigd 
(Kosters-Dubbink, Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1962, blz. 
657; - Kollewijn, W.P.N.R., 4832, blz. 467; Tien ]aren Nederlandse 
Rechtspraale, internationaal privaatrecht 1954-1963, 1966, blz. 127, 128;
De Winter, Het Personeel Statuut, 1964, biz. 91). De Hoge Raad geeft er 
hierbij duidelijk blijk van, groot belang aan het nationaliteitsbeginsel te 
hechten. Als we het goed zien, wordt het domicilieprincipe- door som
mige rechterlijke uitspraken en schrijvers verdedigd - verworpen. 

Het eind van het verhaal : de Hoge Raad verwees de feitelijke vraag
stelling van de effectieve nationaliteit van de Noors-Nederlandse echt
genote naar het hof te Amsterdam, welke bij beschikking van 7 januari 
1966 de Noorse nationaliteit als de effectieve beschouwde en de stukken 
voor het nieuwe huwelijk genoegzaam verklaarde. 

J - GEMEENSCHAP VAN WINST EN VERLIES.- AANKOOP VAN ONROERENDE 
GOEDEREN TEN NAME VAN DE MAN TIJDENS HET BESTAAN VAN DE GEMEEN
SCHAP. - BEHOREN DEZE GOEDEREN TOT HET PRIVEVERMOGEN VAN DE 
VROUW, NU DEZE MET HAAR GELD ZIJN AANGEKOCHT? (H.R., 18 december 
1964, N.j., 1965, 158). - Wanneer in Nederland man en vrouw huwen, 
treedt van rechtswege de algehele gemeenschap van goederen in. Aile 
activa en aile passiva, zowel de tegenwoordige als de toekomstige, worden 
in beginsel gemeen. Uiteraard staat het partijen vrij, om bij huwelijkse 
voorwaarden van de wettelijke gemeenschap af te wijken, en een meer 
beperkte gemeenschap te bedingen, of zelfs iedere gemeenschap geheel 
uit te sluiten. De Nederlandse wetgever heeft twee beperkte gemeen
schappen nader geregeld, en wei de gemeenschap van winst en verlies en 
die van vruchten en inkomsten (zie voor deze laatste gemeenschap : ver
der nr. 4). De wetgever heeft de gemeenschap van winst en verlies be-
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schouwd als een soort subsidiaire wettelijke gemeenschap, die intreedt, 
als partijen de wettelijke gemeenschap uitsluiten. Vanzelfsprekend kan 
deze gemeenschap ook uitdrukkelijk worden bedongen. De Nederlandse 
gemeenschap van winst en verlies komt in beginsel overeen met de Bel
gische gemeenschap van aanwinsten. 

Tegenwoordig is het in Nederland communis opinio; dat er bij de 
gemeenschap van winst en verlies sprake is van drie vermogens, en wel 
een gemeenschappelijk vermogen, alsmede de beide privevermogens van 
man en vrouw. Tot de activa van de privevermogens behoren alle zaken, 
die partijen ten huwelijk aanbrengen, alle zaken, die door erfstelling, 
legaat en schenking verkregen worden, alsmede de zaken, die door beleg
ging of wederbelegging van de zo juist vermelde activa worden verkregen. 
Prive passiva zijn de voorhuwelijkse schulden, de schulden, die het gevolg 
zijn van het verkrijgen van een erfenis, alsmede de schulden, die tijdens 
het huwelijk zijn aangegaan, en die de echtgenoten niet tezamen betreffen. 

Wat de door belegging of wederbelegging verkregen activa betreft, 
bepaalt art. 214 Ned. B.W. : ,Onroerende goederen en effecten, staande 
huwelijk aangekocht, op wiens naam dit ook geschied zij, worden voor 
winst gehouden, ten zij het tegendeel daarvan blijke". Winst heeft hier 
de betekenis van gemeenschappelijk actief. Wil een tijdens het bestaan 
van de gemeenschap gekocht ontroerend goed dus prive zijn,dan is het 
nodig, dat het goed is aangekocht op naam van een der echtgenoten en 
betaald . is met -het geld. van .diezelfde echtgenooLVerschiL van_ mening 
bestaat echter over de vraag, hoe het zit, wanneer een zaak gekocht is op 
naam van de man, en betaald is met het geld van de vrouw. Volgens de 
heersende opvatting valt de zaak dan in het gemeenschappelijk vermogen. 
Volgens een andere opvatting behoort de zaak dan tot het privevermogen 
van de man. 

In casu had de man tijdens het bestaan van de gemeenschap van 
winst en verlies onroerende zaken gekocht op zijn naam, en deze betaald 
met geld van de vrouw. Nadat de gemeenschap ontbonden was, stelde 
de vrouw zich op het standpunt, dat deze onroerende zaken van haar 
waren. Het hof stelde de vrouw in het ongelijk. De vrouw ging in cassatie 
en poneerde de stelling, dat het voor de vraag of de tijdens het bestaan van 
de gemeenschap van winst en verlies aangekochte goederen en effecten 
behoorden tot de gemeenschap, tot het prive-vermogen van de man of tot 
dat van de vrouw, onverschillig was op wiens naam die zaken werden ge
kocht en aan wie deze werden geleverd, en dat ten aanzien van die vraag 
alleen beslissend was de herkomst van de gelden, welke voor de aankoop 
van genoemde goederen werden besteed. De Hoge Raad achtte deze op
vatting onjuist. Volgens het college was wel de herkomst van de gelden 
voor de tijdens het huwelijk aangekochte onroerende goederen en effecten 
besteed van belang voor het doen blijken van het tegendeel van het door 
art. 214 B.W~ gestelde vermoeden, dat die goederen, hetzij de aankoop 
ten name van de man, hetzij deze ten name van de vrouw geschiedde, tot 
de gemeenschap behoorden, in die zin, dat de echtgenoot te wiens name 
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de aankoop geschiedde en aan wie de goederen werden geleverd door het 
bewijs, dat hij deze met eigen geld betaalde, kon doen blijken, dat hij 
deze goederen niet voor de gemeenschap, doch voor zich zelf verwierf. 
Maar volgens de Hoge Raad kon echter noch in de bewoordingen van 
art. 214 Ned. B.W., noch in enig ander gegeven, dat voor de uitlegging 
van dat artikel van belang was, grand worden gevonden voor de opvatting 
dat volgens die bepaling ook de echtgenoot te wiens name de aankoop 
van genoemde goederen niet geschiedde en aan wie deze goederen ook niet 
werden geleverd, desalniettemin voor zijn of haar prive-vermogen de 
eigendom van die goederen zou kunnen verwerven, aileen omdat de gelden 
voor de aankoop besteed van hem of haar afkomstig waren. 

Aan het bovenstaande kan nog worden toegevoegd, dat Meijers in het 
Ontwerp B.W. geen regeling van de gemeenschap van winst en verlies 
en die van vruchten en inkomsten had opgenomen, omdat hij het onwen
selijk achtte dat van deze beide vormen meer dan van enige andere niet 
genoemde vorm gebruik gemaakt zou worden, en wel speciaal omdat de 
beide genoemde vormen tot vele feitelijke en juridische moeilijkheden 
aanleiding gaven. In plaats daarvan stelde hij voor in de wet op te nemen 
een regeling van het wettelijk deelgenootschap, waarbij aileen sprake is 
van twee privevermogens, en waarmee men dezelfde economische resul
taten kan bereiken als met de gemeenschap van winst en verlies. In het 
Gewijzigd Ontwerp Invoeringswet Boek 1 Nieuw B.W. is echter in de 
artt. I. 8. I. 7h - 7g wederom een wettelijke regeling van de hier bedoelde 
beperkte gemeenschappen opgenomen. 

4 - KAN EEN CtEMEENSCHAP VAN VRUCHTEN EN INKOMSTEN OOK SCHUL

DEN OMVATTEN? (H.R., 12 maart 1965, N.J., 1966, 401). - De hierboven 
reeds genoemde gemeenschap van vruchten en inkomsten is door de wet
gever slechts zeer summier geregeld, en het is daarom niet verwonderlijk, 
dat over de aard van deze gemeenschap veel verschil van mening bestaan 
heeft. 

Vroeger heeft men wei aangenomen, dat het begrip vruchten en in
komsten enger zou zijn dan het begrip winst, en dat hieronder niet zouden 
vailen de inkomsten uit arbeid, doch slechts die uit vermogen. Tegen
woordig neemt men echter aan, dat ook de inkomsten uit arbeid eronder 
vailen, en dat de gemeenschap van vruchten en inkomsten is een gemeen
schap van winst, en niet van verlies. De gemeenschappelijke activa zijn dus 
dezelfde, als bij de gemeenschap van winst en verlies, en een eventueel 
voordelig saldo wordt gewoon in tweeen gedeeld. De vraag blijft dan, hoe 
men het begrip verlies moet opvatten. De meest verregaande oplossing, 
die vroeger wei gehuldigd werd, houdt in, dat men bij de gemeenschap 
van vruchten en inkomsten geen gemeenschappelijke schulden kent. De aan
sprakelijkheid voor de schulden zou dus net zo zijn als bij uitsluiting van 
iedere gemeenschap. Dit wordt tegenwoordig niet meer aangenomen. Ook 
bij de gemeenschap van vruchten en inkomsten erkent men dus het be
staan van gemeenschappelijke schulden. Volgens de meeste schrijvers 
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gelden voor de aansprakelijkheid van de echtgenoten tegenover derden 
dezelfde regels als bij de gemeenschap van winst en verlies. 

In het bovenstaande arrest heeft de Hoge Raad beslist, dat de gemeen
schap van vruchten en inkomsten schulden kent, die in de onderlinge 
verhouding tussen de echtgenoten als gemeen gelden. Bovendien maakte 
het college uit, dat het hierbij onverschillig is of op het tijdstip van het 
aangaan van de schulden bepaalde activa in de gemeenschap aanwezig 
zijn. 

Het enige verschil tussen de gemeenschap van winst en verlies en die 
van vruchten en inkomsten blijft dus de werking van de gemeenschap bij 
de ontbinding, en wei in dien zin, dat bij de ontbinding van de gemeen
schap van vruchten en inkomsten aileen de winst en niet het verlies ver
rekend wordt. Het verlies blijft voor degene, die het leed. 

AFDELING II 

Hypotheekrecht 

5 - PROCEDURE TOT OPHEFFING VAN CONSERVATOIR BESLAG, GELEGD OP 
ONROEREND GOED, NADAT DIT KRACHTENS ART. 1223, 2DE LID NED. B.W. 
WAS GEVEILD, DOCH VOORDAT HET PROCESVERBAAL VAN TOEWIJZING OVER
EENKOMSTIG ART. 671NED. B.W. WAS OVERGESCHREVEN IN DE OPENBARE 
REGISTERS. (H.R., 24 januari 1964, N.J., 1964, 450; Kindt/Viruly). - In 
verschillende opzichten bestaan er belangrijke verschillen tussen het Bel
gische hypotheekrecht en het Nederlari.dse. Zo kent men in Nederland 
slechts een soort hypotheek, n.l. de conventionele. Wil een hypotheek van 
waarde zijn, dan is het per se noodzakelijk, dat een uittreksel uit de hypo
theekakte is ingeschreven in de openbare registers. Verder is in Nederland 
het specialiteitsbeginsel zeer streng doorgevoerd : in het borderel moet 
de verhypothekeerde zaak aan de hand van de kadastrale omschrijving pre
des omschreven zijn (zie: Rijtma, H. J., Het Nederlands kadaster en het 
ontwerp kadasterwet van de staatscommissie inzake het kadaster, nr. 2 e.v., 
T.P.R., 1966, 205). Verder opent de Nederlandse wet de mogelijkheid, 
dat de hypotheekhouder verschillende bedingen maakt, die zijn positie 
belangrijk versterken. Dit zijn de z.g. zakelijke bedingen, die hun naam 
ontlenen aan het · feit dat zij ook werken tegen derden, en met name tegen 
latere verkrijgers van de verhypothekeerde zaak. Een daarvan is het be
ding van eigenmachtige verkoop, dat volgens de wet aileen door de eerste 
hypotheekhouder gemaakt kan worden, doch in de praktijk ook gemaakt 
wordt door de lagere hypotheekhouders, voor het geval zij eerste worden. 
Het beding is geregeld in art. 1223, 2de lid Ned. B.W. en houdt in, dat 
de eerste hypotheekhouder bij gebreke van behoorlijke voldoening van 
de hoofdsom, of van de betaling van de verschuldigde renten, onherroepe
lijk gemachtigd zal zijn, het goed in het openbaar te doen verkopen. Het 
beding brengt voor de eerste hypotheekhouder verschillende voordelen 
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mee. Zo zijn de formaliteiten van de verkoop veel eenvoudiger dan bij een 
gewone executie. Van een faillissement behoeft de eerste hypotheekhouder 
zich niets aan te trekken : hij kan de zaak verkopen, alsof er geen faillisse
ment was. Dit brengt voor hem het voordeel mee, dat hij niet behoeft bij 
te dragen in de faillissementskosten. Bij dit beding doet zich een prin
cipiele vraag voor, n.l. wat voor soort verkoop is die verkoop van art. 1223, 
2de lid Ned. B.W.? Tot dusver nam de Hoge Raad aan, dat de hypotheek
houder hier optrad als lasthebber van de eigenaar van de verhypothekeerde 
zaak. In verband hiermee beschouwde de Hoge Raad de verkoop van art. 
1223, 2de lid als een willige verkoop. Dit is de z.g. mandaatsleer. Tegen
over de opvatting van de Hoge Raad stond die van de schrijvers, die bijna 
unaniem aannamen, dat de hypotheekhouder hier optrad krachtens eigen 
recht, en dat de verkoop van art. 1223, 2de lid beschouwd moest worden 
als een vereenvoudigde executie. Nu maakt het in verschillende opzichten 
verschil, of men de leer van de Hoge Raad dan wei die van de schrijvers 
aanhangt. Zo besliste de Hoge Raad, dat de hypotheekhouder als lastheb
ber van de eigenaar niet bevoegd was ontbinding te vragen ex art. 1302 
Ned. B.W. (= art. n84 Belg. B.W.), als de koper weigert de koopprijs te 
voldoen. In de leer van de schrijvers is er geen bezwaar tegen, de hypo
theekhouder deze bevoegdheid toe te kennen. 

In de controverse nam alleen Eggens een tussenstandpunt in : volgens 
hem vertegenwoordigt de hypotheekhouder in bepaalde opzichten de 
debiteur, maar hiernaast oefent hij een eigen recht uit. Dit hangt samen 
met de speciale opvatting van Eggens over executie. Dat de leer van Eggens 
kennelijk invloed heeft uitgeoefend op de Hoge Raad, blijkt uit het hier 
aan de orde zijnde arrest. De feiten hiervan waren als volgt: Een eerste 
hypotheekhouder had verkocht krachtens art. 1223, 2de lid .Op de open
bare veiling was Viruly als koper opgetreden. Juist voordat het proces
verbaal van de veiling door de notaris werd overgeschreven in de openbare 
registers, werd door een andere schuldeiser conservatoir beslag gelegd op 
de onroerende zaak. Dat beslag werd gelegd door overschrijving in de 
openbare registers tussen het moment van de veiling en het moment van 
het overschrijven van het proces-verbaal van de veiling. De beslaglegger 
Kindt beweerde nu, dat het beslag op het goed was blijven rusten ten laste 
van de koper Viruly, en hij beriep zich hiervoor op art. 505, laatste lid 
Ned. Rv. hetwelk bepaalt, dat de door art. 671 van het Ned. B.W. gevor
derde overschrijving van vroeger opgemaakte akten of de inschrijving van 
vroeger verleende hypotheken na de dag der overschrijving van het proces
verbaal der inbeslagneming, aan de rechten van de inbeslagnemer geen 
nadeel kan toebrengen. Nu had de Hoge Raad bij een vroeger arrest van 
21 juli 1944 (N.J., 1944, 576) uitgemaakt, dat indien conservatoir beslag 
gelegd was op een onroerend goed, nadat de debiteur het goed had ver
kocht, maar voordat de overschrijving van de transportakte in de openbare 
registers had plaats gehad, het goed door de overschrijving wel in eigendom 
overging op de koper, maar dat de overdracht ingevolge art. 505, lid 5 
jo. nob Ned. Rv. niet aan de beslaglegger kon worden tegengeworpen. 
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Kindt beweerde nu, dat verkoop krachtens art. I223, 2de lid gold als verkoop 
door de debiteur, en dat dus ook in casu het beslag was blijven bestaan. 

Deze stelling heeft funeste gevolgen voor de praktijk, want er ver
loopt altijd wei enige tijd tussen de veiling en de overschrijving van het 
proces-verbaal in de openbare registers. Zou de conclusie van Kindt juist 
zijn, dan zou elke koper de kans lopen, dat hij gedupeerd werd door een 
beslag na de veiling. Het gevolg hiervan zou zijn, dat bij verkoop krach
tens art. 1223, 2de lid niemand als koper ·zou willen optreden. De Hoge 
Raad heeft de leer van Kindt niet aanvaard. Het college begon met te 
zeggen, dat art. 505, laatste lid Ned. Rv. eng moest worden gei:nterpre
teerd. Onder de daar genoemde akten waren niet begrepen de processen
verbaal, opgemaakt van een veiling. De Hoge Raad motiveerde deze 
restrictieve interpretatie van art. 505 als volgt : de hypotheekhouder, die 
krachtens art. I223, 2de lid verkoopt, oefent, hoewel hij zijn bevoegdheid 
tot verkoop ontleent aan de eigenaar, en hij deze in zoverre vertegenwoor
digt, niettemin tegen die eigenaar een verhaalsrecht als schuldeiser uit. 
Er is dus verschil tussen een willekeurige verkoop en die ex art. I223, 
2de lid en dat verschil wordt geaccentueerd door verschillende bepalingen 
in het Ned. Rv, en de Ned. Faillissementswet, waarbij aan de hypotheek
houder die verkoopt ex art. I223, 2de lid een recht wordt toegekend, dat 
gaat v66r 't recht van andere beslagleggers en voor het recht van de curator, 
die de boedel te gelde wil maken. Volgens de Hoge Raad zou het stelsel 
van.de wet,. welke de rechtsuitoefening van_de_eerste_hypothekaire_schuld
eiser aldus doet voorgaan aan die van de overige schuldeisers, niet tot zijn 
recht komen, indien het mogelijk zou zijn (in weerwil van de toewijzing 
van het krachtens art. I223, 2de lid verkochte pand plus de overschrijving 
daarvan in de openbare registers) uit kracht van een v66r deze overschrij
ving gelegd beslag alsnog over te gaan tot een executoriale verkoop onder 
de koper. 

6 - WERKING VAN RETENTIERECHT VAN AANNEMER JEGENS SCHULDEISER 
VAN AANBESTEDER, DIE VERHAAL ZOEKT OP HET TERUGGEHOUDEN VOOR
WERP.- 0NTTREKKEN VAN DIT VOORWERP AAN HEM, DIE DAAROP EEN RECHT 
VAN RETENTIE HEEFT, NIET ONRECHTMATIG, WANNEER DIT GESCHIEDT 
KRACHTENS BIJ VOORRAAD UITVOERBAAR VERKLAARD VONNIS IN KORT GE
DING OP MOMENT, DAT DIT VONNIS NOG NIET IN HOGER BEROEP IS VERNIE
TIGD?- CRITERIUM VOOR DE VRAAG OF HANDELING VAN X ALS AAN ENIG 
TOEDOEN VAN Y TE WIJTEN EN DAAROM AAN Y TOE TE REKENEN ONRECHT
MATIGE DAAD MOET WORDEN BESCHOUWD (H.R., I mei I964, N.j., I965, 339; 
Echo-arrest)- De feiten van het geval, waarover de Hoge Raad een uit
spraak moest doen, waren als volgt. In opdracht van de eigenaar had de 
verweerder in cassatie, Rijke, aan het schip Echo bepaalde reparaties ver
richt. De eigenaar had op het schip een eerste en een tweede hypotheek 
gevestigd ten behoeve van de N.V. Kerkraadse Handelsbank, de eiser 
tot cassatie, verder te noemen de bank. Omdat de eigenaar het aan de 
bank verschuldigde niet betaalde, deed deze laatste het schip veilen, dat 



toen werd ingekocht door de derde hypotheekhouder. Rijke weigerde 
echter het schip af te geven, en beriep zich hiervoor op zijn retentierecht, 
dat hij ontleende aan art. 1652 Ned. B.W., volgens welke bepaling bij 
aannemening van werk arbeidslieden, die enig goed van een ander onder 
zich hebben, om daaraan enig werk te verrichten, gerechtigd zijn om dat 
goed onder zich te houden, tot de volle voldoening van de kosten en ar
beidslonen daaraan besteed. Op initiatief van de koper kwam er daarop 
een kort geding, waarin afgifte van het schip werd gevorderd. Hierbij liet 
de procureur zonder hiertoe opdracht te hebben ontvangen de bank als 
partij optreden. De president wees de vordering tot afgifte tegen Rijke 
toe met de overweging, dat het retentierecht teniet zou zijn gegaan, nu 
Rijke het schip aan een derde uit handen had gegeven. Het hof, dat zich 
met dit argument niet kon verenigen, vernietigde in hoger beroep deze 
uitspraak. Ondertussen had de procureur aan Rijke medegedeeld, dat het 
vonnis van de president zo nodig zou worden geexecuteerd, en hierop 
had Rijke het schip aan de koper afgegeven. Toen het hof beslist had, 
dat het retentierecht ten nadele van de eerste hypotheekhouder was blij
ven bestaan, stelde Rijke een actie uit onrechtmatige daad in tegen de 
bank. Hij grondde deze actie op het onttrekken van het schip aan zijn 
macht, waardoor hij zijn retentierecht verloor. Zowel de rechtbank als 
het hof wezen de vordering van Rijke toe. 

Toen de bank daarop in cassatie ging, was een van de vragen, die de 
Hoge Raad moest beslissen de vraag, of het retentierecht van art. 1652 
Ned. B. W. ook kon worden tegengeworpen aan een hypotheekhouder, 
zelfs wanneer diens vordering ouder was dan die van de retentor. De 
Hoge Raad heeft deze vraag bevestigend beantwoord met een beroep op 
art. 6o Ned. Faillissementswet, inhoudende, dat de schuldeiser, die ge
rechtigd is goederen, aan den schuldenaar toebehorend, terug te houden, 
totdat zijn schuldvordering is gekweten, door de faillietverklaring van 
zijn debiteur dit recht niet verliest. Volgens het college bestond er geen 
aanleiding, het beginsel, dat aan de genoemde bepaling in de Faillisements
wet ten grondslag lag, niet evenzeer te erkennen in het hier aan de orde 
zijnde geval. Volgens Prof. Beekhuis, die het arrest in de N.J. annoteerde, 
heeft het feit, dat het retentierecht werkt ten nadele van hypothecaire 
schuldeisers van de schuldenaar verder ten gevolge, dat het ook mag 
worden tegengeworpen aan degeen, die de eigendom na executie heeft 
verkregen, m.a.w. aan de rechtsopvolgers onder bijzondere titel van de 
eigenaar van de zaak. Het behoeft volgens hem nauwelijks betoog, dat dit 
eveneens geldt, wanneer de schuldenaar de zaak zelf vervreemdt. In 
Frankrijk wordt door de doctrine en de rechtspraak aangenomen, dat het 
recht van retentie aan derden kan worden tegengeworpen. Er bestaat 
echter verschil van opvatting over de vraag, aan welke hypothecaire 
schuldeisers het recht van retentie kan worden tegengeworpen. Volgens 
sommigen kan dit alleen worden tegengeworpen aan die hypothecaire 
schuldeisers, wier recht ontstaan is na dat van de retentor. Volgens anderen 
moet men ten aanzien van de hypothecaire schuldeisers geen enkel verschil 

57 



maken : steeds zal het recht van retentie hen kunnen worden tegenge
worpen. (Vgl. Dalloz, Nouveau Repertoire de Droit civil, Tw. Retention, 
nr. 71 e.v.). In Belgie stelt Kluyskens zich op het standpunt, dat het reten
tierecht, hoewel het geen zakelijk recht is, aan derden, en wel de andere 
schuldeisers van degene, aan wie de teruggehouden zaak behoort, kan 
worden tegengeworpen. Hij baseert dit op art. 570 van de Belg. Faillisse
mentswet. Maar oak kan het retentierecht z.i. worden tegengeworpen aan 
latere verkrijgers onder bijzondere titel van de zaak (Kluyskens, VI, nr. 
48 bis). Volgens De Page, (VI, nr. 825 e.v.) kan het recht van retentie 
aileen worden tegengeworpen aan concurrente schuldeisers, en dus niet 
aan schuldeisers, die een voorrecht of een recht van hypotheek hebben, 
en oak niet aan derden, die de zaak onder bijzondere titel verkregen heb
ben (zie oak : de Rijke, R., en Heurterre, P., Voorrechten en Hypotheken, 
Overzicht van rechtspraak (1961-1965), nr. 7 e.v., T.P.R., 1967, 108). 

De tweede vraag, die in het arrest aan de orde kwam, was de vraag, 
of bedreiging met executie van een vonnis in kart geding een onrechtmatige 
daad opleverde, die tot schadevergoeding verplichtte, indien het vonnis 
hetzij in hager beroep werd vernietigd, hetzij de rechter in de hoofdzaak 
anders oordeelde dan de rechter in kart geding. De Hoge Raad achtte de 
stelling van de bank, dat dit nimmer een onrechtmatige daad opleverde 
in haar algemeenheid voorzeker onjuist. De derde vraag tenslotte was deze 
of in casu een onrechtmatige daad van de bank kon worden aangenomen, 
nu de dreiging met executie uitging van een procureur, die - zij het dat 
hij daartoe geen opdracht had ontvangen - namens de bank geprocedeerd 
had en oak voorgaf bij de bedreiging met executie namens de bank op te 
treden. Het hof had deze vraag bevestigend beantwoord, zich hierbij er o.a. 
op beroepend, dat door de bank geen desaveu tegen haar procureur was 
ingesteld, en dat deze verder de schijn had gewekt, dat de procureur 
namens haar handelde, toen hij op grand van de beslissing van de Presi
dent Rijke beval het schip af te geven. Tegen het eerste argument werd, 
volgens de annotator terecht, aangevoerd, dat de procedure tot ontkentenis 
van gerechtelijke verrichtingen, geregeld in de art. 263 e.v. Ned. RV., 
niet gold voor een kart geding. Voor Belgie oordeelt van Lennep (Belgisch 
Burgerlijk Procesrecht, I, nr. 625, sub 1) in dezelfde zin. De Hoge Raad be
hoefde zich echter over deze vraag niet uit te laten, omdat de beweerde 
onrechtmatigheid van de bank niet was gelegen in het voeren van de 
procedure in kart geding, maar in de bedreiging met executie. Wat het 
tweede argument betreft heeft de Hoge Raad volgens Prof. Beekhuis vol
komen terecht de leer van de toerekenbare schijn beperkt tot de toereke
ning van rechtshandelingen van de pseudo-vertegenwoordiger aan de 
vertegenwoordigde. Na de afgifte van het schip aan de door de procureur 
aangewezen persoon kon de bank op grand van de door haar opgewekte 
schijn misschien niet meer beweren, dat de procureur niet bevoegd was 
afgifte aan deze te bevelen, zodat zij door de afgifte gebonden zou zijn. 
Een geheel andere vraag is echter, aldus de annotator, of de bank door 
het wekken van een toerekenbare schijn zich aan een onrechtmatige daad 



jegens de persoon, met wie de pseudo-vertegenwoordiger handelde, 
schuldig maakte. Schuld in de zin van art. 1401 Ned. B.W. (= art. 1382 
Belg. B.W.) eist z.i. meer dan het wekken van een toerekenbare schijn. 
Volgens de Hoge Raad zou in casu slechts schuld aanwezig zijn, indien de 
bank, wetende dat de procureur in haar naam een procedure tot afgifte 
van het schip voerde, er onder de bestaande omstandigheden tevens 
rekening mee behoorde te houden, dat hij zonder nader overleg met haar 
maatregelen tot executie van het vonnis zou nemen. Op grond hiervan 
casseerde de Hoge Raad het arrest van het hof. 

AFDELING III 

Erfrecht 

7 - VoLDOET EEN IN HET BUITENLAND BIJ EEN NOTARIS OF ANDERE AL
DAAR BEVOEGDE AMBTENAAR IN BEWARING GEGEVEN HOLOGRAFISCH TESTA
MENT AAN ART. 992 NED. B.W., INDIEN DOOR DIE AMBTENAAR VAN DE 
BEWAARGEVING GEEN AUTHENTIEKE AKTE IS OPGEMAAKT? (H.R., 22 janu
ari 1965, N.J., 1966, 291.) - Evenals in Frankrijk en Belgie kent men in 
Nederland drie soorten testamenten : het openbare, het geheime en het 
holografische testament. Het Nederlandse holografische testament heeft 
echter met het Franse en Belgische holografische testament slechts de 
naam gemeen. De regeling ervan is zodanig, dat het het kenmerk van het 
Franse en Belgische holografische testament mist. Wil men n.l. in Neder
land een dergelijk testament maken dan is het nodig, dat dit testament bij 
een notaris in bewaring gegeven wordt (art. 987 Ned. B.W.). De reden, 
dat men naast de besloten testamenten ook nog een regeling gaf voor holo
grafische testamenten, welke eigenlijk overbodig was, hangt samen met 
de geschiedenis. In Nederland had men van oudsher, aldus Asser-Meijers
van der Ploeg, (Erfrecht, 1967, blz. 18o), ernstige bezwaren tegen holo
grafische testamenten, die iedere authenticiteit misten, en zij waren dan 
ook vroeger voor erfstellingen onbekend geweest. Het Wetboek Lodewijk 
Napoleon had het holografische testament niet uit de Code civil overge
nomen, en ook de Ontwerpen 1816 en 1820 plaatsten ze niet naast de 
open en besloten testamenten. Doch de Belgen wilden graag deze ·testa
mentsvorm in het B.W. opnemen, omdat deze nu eenmaal in de Code 
civil voorkwam. De commissie van redactie heeft toen bij wijze van com
promis de regeling, die thans in het Ned. B.W. voorkomt, voorgesteld. 
Volgens Meijers valt het slechts toe te juichen, dat men in 1838 de eigen
lijke holografische testamenten afgeschaft heeft : ,Moge het voor de 
romanschrijvers een verlies zijn, voor het recht is het dit zeker niet. In 
tegenstelling met Frankrijk verheugt men zich bij ons in een vrij grote 
zekerheid in de erfopvolging, processen over erfenissen zijn betrekkelijk 
zeldzaam, het openbaar testament is regel en dientengevolge kan het 
notariaat voortdurend het erfrecht vereenvoudigen en moeilijkheden voor-
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komen" (o.c., blz. 181). Volledigheidshalve zij aan het bovenstaande nog 
toegevoegd, dat in Nederland bij een enkele ~nderhandse, door de erf
later geheel geschreven, gedagtekende en ondertekende verklaring 
zonder verdere formaliteiten, beschikkingen na dade gemaakt kunnen 
worden, doch alleen en bij uitsluiting ter aanstelling van executeuren, ter 
bestelling van lijkbezorging, en tot het maken van legaten van klederen, 
van lijfstoebehoren, van bepaalde lijfssieraden en van bijzondere meubelen. 
Aldus art. 982 Ned. B.W. 

Ten nauwste in verband met het voorgaande staat art. 992 Ned .. B.W., 
inhoudende, dat een Nederlands onderdaan die zich in een vreemd land 
bevindt geen andere uiterste wil kan maken dan bij authentieke akte en 
met inachtneming van de formaliteiten welke in het land alwaar deze 
akte verleden wordt, gebruikelijk zijn. Deze bepaling houdt een afwijking 
in van art. 10 van de Wet van 15 mei 1829 S. 28 houdende algemeene 
bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk (Wet A.B.) welk artikel als 
volgt luidt : ,De vorm van alle handelingen wordt beoordeeld naar de wet
ten van hetland of de plaats alwaar die handelingen zijn verrigt". Voor deze 
afwijking is alle reden nu men in Nederland het eigenlijke holografische 
testament niet erkent. Door in het buitenland zijn testament te maken, of 
zelfs al door dit voor te wenden in het testament zou de wet anders gemak
kelijk ontdoken kunnen worden (Zie Asser-Meijers-van der Ploeg, o.c., blz. 
195). 

Met betrekking tot dit_art. 992_Ned. B.W._zijn door de HogeRaad 
in de loop der jaren een aantal interessante arresten gewezen. In het ar
rest van 6 januari 1927 (N.J. 1927, 267, met noot E. M. Meijers) ging 
het om een geval waarin een Nederlandse erflater in het buitenland een 
holografisch testament had gemaakt en dit daarna in bewaring had ge
geven bij een buitenlands notaris die hiervan een authentieke akte van 
bewaargeving had opgemaakt. De geldigheid van het testament werd 
toen bestreden omdat het holografische testament zelf niet als een authen
tieke akte in de zin van art. 1905 Ned. B.W. (= art. 1317 Belg. B.W.) 
kon gelden. De Hoge Raad besliste hierop met een beroep op de wetsge
schiedenis, die aan art. 992 B.W. ten grondslag ligt, dat aan de eis van 
992 Ned. B.W. reeds was voldaan indien de uiterste wil onder mede
werking van een openbaar ambtenaar was tot stand gekomen, hetzij door
dat de uiterste wil te diens overstaan werd verleden, hetzij doordat diens 
ministerie werd ingeroepen zoals bij het maken van een olografisch of 
geheim testament. 

In een arrest van 13 februari 1953 (N.J., 1953, 579) ging het om een 
geval, waarin een Nederlandse erflater in Zuid-Afrika een holografisch 
testament had gemaakt met inachtneming van de voorschriften van het 
ter plaatse geldende recht met betrekking tot de vorm van uiterste wils
beschikkingen. Toen werd de stelling geponeerd dat het testament val
deed aan de eisen van art. 992 Ned. B.W. omdat onder een authentieke 
akte in dit artikel niet alleen te verstaan zou zijn een akte verleden ten 
overstaan van een openbaar ambtenaar of bij zodanig ambtenaar in be-
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waring gegeven, maar ook een akte aan welke het recht van het land waar 
zij gemaakt was, dezelfde bewijskracht toekende als aan een Nederlandse 
authentieke akte. De Hoge Raad besliste toen in de eerste plaats dat de 
vraag of aan de eis van authentieke akte gesteld in art. 992 Ned. B.W., 
was voldaan, uitsluitend beoordeeld moest worden naar Nederlands 
recht, aangezien het artikel speciaal bedoeld was voor in het buitenland 
door een Nederlands onderdaan gemaakt testament. In de tweede plaats 
besliste de Hoge Raad in dit arrest van 13 februari 1953, dat voor de gel
digheid van een holografisch testament, gemaakt in het buitenland, nodig 
was, dat door een daartoe bevoegd openbaar ambtenaar op soortgelijke 
wijze als in de art. 979, 987 en 988 Ned. B.W. voor de notaris is voorge
schreven, aan de totstandkoming ervan was medegewerkt. Het was volgens 
het College echter niet geoorloofd om, met algehele verwaarlozing van de 
woorden der art. 992 en 1905 Ned. B.W., een uiterste wil, aan het tot 
standbrengen waarvan op geen enkele wijze door een openbare ambtenaar 
als zodanig was medegewerkt, als een bij authentieke akte gemaakte uiter
ste wil te laten gelden. Dit zou volgens het College ook niet met de wor
dingsgeschiedenis van art. 992 Ned. B.W. te rijmen zijn. De Hoge Raad 
liet in deze beslissing in het midden, hoe de medewerking van de betref
fende ambtenaar moest geschieden, en meer speciaal, of deze van de 
inbewaringgeving een akte van bewaargeving moest opmaken. 

De feiten van het geval, waarover de Hoge Raad bij het hier aan de 
orde zijnde arrest van 22 januari 1965 een beslissing moest geven, waren 
als volgt. De erflater, die van Nederlandse nationaliteit was, had ten kan
tore van een notaris te Zurich een door hem tevoren gesloten en gezegelde 
enveloppe, waarop geschreven was Eigenhiindige letztwillige Verfugung 
gedeponeerd. Daarbij waren een aantal formaliteiten in acht genomen, 
die echter niet beschouwd konden worden als het maken van een akte 
van bewaargeving. Het hof was van oordeel, dat onder deze omstandig
heden niet voldaan was aan de eis, dat de uiterste wil bij authentieke akte 
gemaakt moest worden. Hiervoor zou nodig zijn, dat hetzij de bewaarge
ving geschied was bij authentieke akte, hetzij op zodanige wijze dat zij -
lettende op de ter plaatse geldende mogelijkheden - zoveel mogelijk 
overeenkwam met art. 979 Ned. B.W. Volgens het hof was in casu aan 
deze eis niet voldaan, omdat het Zwitsers recht de mogelijkheid van het 
opmaken van een authentieke akte van bewaargeving wel kende, maar 
desalniettemin van deze mogelijkheid geen gebruik was gemaakt. 

Volgens Prof. Beekhuis, die in de N.J. het arrest annoteerde, hinkte 
deze opvatting van het hof kennelijk op twee gedachten, doordat ener
zijds gezegd werd dat de vraag, of een uiterste wil was gemaakt bij authen
tieke akte, beantwoord moest worden naar de regelen van Nederlands 
recht, maar anderzijds ook rekening gehouden werd met de mogelijkheden 
tot het opmaken van een authentieke akte, die in het buitenland bestonden. 
Hij acht het daarom begrijpelijk, dat de Hoge Raad de opvatting van 
het hof niet gevolgd heeft. Volgens het college viel, rekening houdend 
met de bedoeling des wetgevers, uit art. 992 Ned. B.W. voor wat het ver-
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eiste van een authentieke akte betreft geen verdere voorwaarde voor de 
geldigheid van een in een vreemd land gemaakt holografisch testament af 
te leiden, dan dat het in bewaring was gegeven aan een tot het in be
waring nemen van een holografisch testament bevoegd notaris of andere 
openbare ambtenaar en de ter plaatse gebruikelijke formaliteiten in acht 
waren genomen. 

Volgens de annotator mag uit de lankmoedigheid, waarmee de Hoge 
Raad de eisen gesteld in art. 992 Ned. B.W. de laatste jaren hanteert, 
zeker niet worden afgeleid, dat het College zich verenigt met de critiek, 
die van sommige zijden op het voorschrift is uitgeoefend. Dat art. 992 
Ned. B.W. in het n ieuwe B.W. niet is gehandhaafd, is dan ook uitsluitend 
een gevolg van de omstandigheid, dat het een bepaling van internationaal 
privaatrecht bevat. (Zie ook : H.R., 20 januari 1961, N.J., 1964, 381 : de 
bepaling van art. 992 Ned. B.W. kan worden beperkt door een ongeschre
ven regel van internationaal privaatrecht). Ook tijdens de besprekingen 
in internationaal verband heeft de Nederlandse Regering blijk gegeven 
op de handhaving van het artikel prijs te stellen. Men vergelijke art. 4 
van het ontwerp van wet tot goedkeuring van het Benelux-verdrag, als
mede de Actes et Documents behorende bij de negende Haagse Conferentie 
over internationaal privaatrecht (1960), die leidde tot een tractaat over 
de testamentsvormen (III, blz. 91 e.v.; 122 e.v. en 137 e.v.). 

8 - TIJDSTIP WANNEER TE BEOORDELEN IS OF EEN BIJ _TESTAMENT_ BE
VOORDEELD PERSOON HEEFT TE GELDEN ALS EEN TUSSENBEIDE KOMENDE 
PERSOON IN DE ZIN VAN ART, 958, LID 2, NED. B.W. (H.R., 5 maart 1965, 
N.J., 1966, 426). - Evenals het Belgisch B.W. bevat het Nederlands 
B.W. bepalingen om te verhinderen, dat een tweede echtgenoot bevoor
deeld wordt ten koste van voorkinderen door testamentaire bevoordelingen, 
giften bij huwelijkse voorwaarden etc. In Nederland mag de tweede echt
genoot in totaal niet meer genieten dan het minste kindsdeel met een 
maximum van een kwart van het vermogen van de hertrouwde echtgenoot. 
Nu had in casu een erflater, die een wettige zoon had, v66r zijn tweede 
huwelijk een testament gemaakt, waarbij hij aan zijn aanstaande echtge
note _het maximum, wat zij bij zijn overlijden mocht genieten, vermaakte, 
en het overige beschikbare gedeelte vermaakt had aan twee dochters . van 
de bewuste aanstaande echtgenote. De zoon beriep zich na het overlijden 
van de vader er op, dat de twee dochters krachtens art. 958 Ned. B.W. 
(= art. 911 Belg. B.W.) beschouwd moesten worden als tussenbeide 
komende personen, die als zodanig niet konden erven. Rechtbank en hof 
stelden de zoon in het gelijk. In cassatie voerden de kinderen van de tweede 
echtgenote aan, dat eerst na het huwelijk met de erflater hun moeder on
bevoegd was geworden meer dan een bepaald maximum te genieten, en 
dat zij dus ten tijde van het maken van het testament niet waren kinderen 
van iemand die onbekwaam was om te erven, zodat zij dus niet krachtens 
art. 958, 2de lid Ned. B.W. voor tussenbeide komende personen gehouden 
mochten worden. Zij stelden zich op het standpunt, dat het al dan niet zijn 
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van tussenbeide komend persoon moest worden beoordeeld naar het 
ogenblik van het maken van het testament, en niet naar het ogenblik van 
het openvallen der nalatenschap of enig ander tijdstip. 

De Hoge Raad verwierp echter het door de twee dochters ingestelde 
cassatieberoep. Volgens de Hoge Raad heeft de wetgever blijkens het in 
art. 958 Ned. B.W. bepaalde willen voorkomen, dat een erflater uiterste 
wilsbeschikkingen maakt met de bedoeling, dat de daarin begunstigde 
personen het aan hen vermaakte doen strekken ten voordele van een als 
erfgenaam onbekwame persoon. Nu wordt volgens het college krachtens 
het in het tweede lid van genoemd wetsartikel opgenomen onweerlegbaar 
rechtsvermoeden in de aldaar vermelde gevallen vooromschreven bedoe
ling van de erflater verondersteld, zonder dat het ter zake doet, of hij zo
danige bedoeling in werkelijkheid heeft gehad. Nu had in het onderhavige 
geval het hof vastgesteld, dat de beschikkingen in het testament ten gun
ste van de twee dochters kennelijk deze betekenis hadden dat zij als erfge
namen van het restant werden aangewezen, indien haar moeder die de 
erflater in zijn testament als zijn aanstaande echtgenote aanduidde, als 
gevolg van haar huwelijk niet meer dan een kindsdeel of ten hoogste r/4 
zou kunnen erven, en dat dus de twee kindere als erfgenamen waren inge
steld voor het geval en voor zover haar moeder onbekwaam zou zijn om 
te erven. Volgens de Hoge Raad zou echter (al zal men in het algemeen 
voor de beoordeling van de vraag of een in een testament begunstigd 
persoon als een tussenbeiden komende persoon in de zin van art. 958, 
zde lid Ned. B.W. heeft te gelden, moeten uitgaan van het tijdstip, waarop 
het testament werd gemaakt) onder de hier aanwezige omstandigheden 
de strekking van het voorschrift worden miskend, indien de toepassing 
daarvan ten aanzien van de beide kinderen achterwege zou worden ge
laten op grond dat de blijkens voormelde vaststelling in het testament 
voorziene situatie waarop de inhoud ook was gericht, zijnde het aanstaande 
huwelijk van haar moeder met de erflater en het dientengevolge gedeel
telijk onbekwaam worden van die moeder van de erflater te erven, ten tijde 
van het maken van het testament nog niet was ingetreden. Het hof had 
dan ook terecht beslist, dat de beschikkingen in het testament ten gunste 
van de beide kinderen nietig en van onwaarde waren. In zijn noot onder 
het arrest in de N.J. merkt Prof. Beekhuis op, dat uit de casuspositie, die 
tot het arrest heeft geleid, blijkt, dat het eerste en tweede lid van art. 958 
Ned. B.W. geen sluitend geheel vormen. 

Art. 958, rste lid houdt in, dat een uiterste wilsbeschikking niet ai
leen nietig is, wanneer zij rechtstreeks ten voordele van een onbevoegde 
gemaakt is, maar ook als de bevoordeling indirect heeft plaats gevonden 
via een z.g. tussenbeide komende persoon. Nu neemt men algemeen aan, 
dat wil iemand als tussenbeide komende persoon gelden, bewezen moet 
worden, dat de erflater ten tijde van het maken van de uiterste wilsbe
schikking de bedoeling had via de tussenpersoon de onbevoegde te be
voordelen. Men mag aannemen, dat dit alleen dan het geval is, als een 
uitdrukkelijke of stilzwijgende opdracht van de erflater aan de benoemde 



erfgenaam of legataris bestond het vermaakte hetzij dadelijk, hetzij na 
enige tijd ten goede van de onbevoegde te doen komen. Een dergelijk 
bewijs zal uiteraard in de praktijk vrijwel niet te leveren zijn. En daarom 
heeft de wetgever in art. 958, 2de lid een onweerlegbaar vermoeden ge
schapen, dat de daar opgesomde personen geacht worden tussenbeide 
komende personen te zijn. Volgens de annotator kan men niet zeggen, 
dat deze regeling goed doordacht is. Want onder de voor tussenbeide, 
komende personen gehouden familieleden worden ook de kinderen eQ. 
afstammelingen van de onbevoegde genoemd. Maar de ratio van de uit
sluiting van de afstammelingen van de onbevoegde kan niet zijn, dat zij 
geacht kunnen worden het aan hen vermaakte weer door de geven aan hun 
onbevoegde ascendent (dit zal immers slechts zelden het geval zijn). Vol
gens Prof. Beekhuis heeft de wetgever hen waarschijnlijk slechts als een 
verlengstuk van de onbevoegde beschouwd en daarom hen naast hun 
ouders zelfstandig onbevoegd willen verklaren. 

De ratio van de uitsluiting van de afstammelingen van de onbevoegde 
is nu volgens de annotator van beslissende betekenis voor de uitleg van het 
tweede lid van art. 958 Ned. B.W. In de opvatting dat de daar genoemde 
personen worden opgesomd omdat aangenomen mag worden dat de erf
later via hen langs een omweg de onbevoegde erfgenaam heeft willen be
voordelen, is het z.i. logisch de eis te stellen, dat de onbevoegdheid en de 
familierelatie bestonden ten tijde van het maken van het testament . 

. . Aldus. de meeste Nederlandse. schrijvers (Zie voor. F rankrijk :-Aubry 
et Rau, X, § 650 bis, noot 19; - Planiol-Ripert, Traite pratique, V, nr. 
256; - voor Belgie : De Page, VIII, (1962), nr. 230, sub B). Acht men 
echter de in art. 958, lid 2 opgesomde personen onbevoegd omdat zij met 
de onbevoegde mogen worden vereenzelvigd, dan ligt het volgens Prof. 
Beekhuis voor de hand het ogenblik van het openvallen der nalatenschap 
beslissend te achten. Voor de rechtsgeldigheid van een making aan de 
onbevoegde zelf is immers ook steeds het moment van het overlijden van 
de erflater beslissend. 

In het onderhavige geval, aldus de annotator, is de Hoge Raad uit
gegaan van de traditionele leer, maar deze leidde in casu niet tot een be
vredigend resultaat. En daarom paste de Hoge Raad art; 958, 2de lid toe 
op de kinderen van de tweede echtgenote, hoewel deze laatste op het 
moment van het maken van het testament nog niet onbevoegd was. Vol
gens de annotator is dit zeker een hoogst merkwaardige wijze van wetsin
terpretatie, die er in werkelijkheid op neer komt, dat de Hoge Raad zelf 
ter aanvulling van de bestaande wettelijke bepaling een nieuwe rechtsregel 
construeert, volgens welke het beginsel van art. 958, 2de lid Ned. B.W. 
naast het in de wet bedoelde geval dat de onbevoegdheid bestaat ten tijde 
van het maken van het testament, ook geldt indien de erflater er rekening 
mee behoorde te houden dat de onbevoegdheid na het maken van het 
testament zou ontstaan. Het vormen van nieuwe rechtsregels buiten de 
wet om door de Hoge Raad is volgens Prof. Beekhuis tegenwoordig geen 
uitzondering meer en gezien de veroudering van het huidige B.W. ver-



klaarbaar (zie : Veegens, D. ]., Nieuw cassatierecht in Nederland, T.P.R., 
1965, 177 e.v.). Maar z.i. client men dit na de invoering van het nieuwe 
B.W. zo veel mogelijk te beperken. Hij acht het daarom wenselijk, om de 
thans door de Hoge Raad gevormde regel alsnog in het reeds door de 
Tweede Kamer vastgestelde Vierde Boek, handelende over het erfrecht, 

' op te nemen. 

9 - RECHTSPOSITIE VAN DE ERFGENAAM. - 0VERGANG VAN DE VERPLICH
TING TOT NAKOMING VAN EEN DOOR DE ERFLATER GESLOTEN OVEREEN
KOMST. (H.R., 4 juni 1965, N.J., 1966, 469; Vacantievreugdfvan Calden
borgh).- De feiten van het geval, waarover de Hoge Raad in dit arrest te 
oordelen kreeg, waren als volgt. Quaedvlieg Sr., die in gemeenschap van 
goederen gehuwd was met Metzemakers, had samen met zijn zoon een 
vennootschap onder firma Vacantievreugd, welke vennootschap een pen
sion dreef, dat gevestigd was in een pand, dat toebehoorde aan Quaed
vlieg Sr. en zijn vrouw. Op een gegeven ogenblik ging Quaedvlieg Sr. met 
medewerking van zijn vrouw, een overeenkomst aan met van Caldenborgh, 
waarbij hij laatstgenoemde een koopoptie verleende met betrekking tot 
het bewuste pand, alsmede tot het in dat pand gedreven pensionbedrijf 
met goodwill en inventaris. Van Caldenborgh gaf tijdig te kennen, dat hij 
van de optie gebruik wenste te maken, doch Quaedvlieg Sr. weigerde na 
te komen. Kort daarop overleed Quaedvlieg Sr. Van Caldenborgh vor
derde toen nakoming (met een dwangsom) benevens schadevergoeding 
wegens vertraging en wei van de vennootschap onder firma in liquidatie, 
de erven Quaedvlieg, de weduwe Quaedvlieg en Quaedvlieg Jr. De recht
bank ontzegde de eis. In boger beroep vermeerderde daarop van Calden
borgh zijn eis met een subsidaire vordering, strekkende tot ontbonden
verklaring van de overeenkomst plus schadevergoeding. Het hof be
krachtigde bij zijn eindarrest het vonnis van de rechtbank, waarbij de 
primaire vordering tot nakoming werd afgewezen, en wees de subsidiaire 
vordering tot ontbondenverklaring en schadevergoeding toe. Nadat de 
vennootschap onder firma in liquidatie c.s. in cassatie waren gegaan tegen 
het arrest van het hof, stelde van Caldenborgh incidenteel cassatie in, 
waarbij hij zich erover beklaagde, dat zijn vordering tot nakoming ten 
onrechte was afgewezen. 

De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep van de vennootschap 
onder firma c.s., doch achtte het incidentele cassatiemiddel gegrond. De 
Hoge Raad overwoog hierbij, dat toch Quaedvlieg Sr., die zich met toe
stemming van zijn echtgenote persoonlijk had verbonden tot de levering 
niet aileen van het tot de huwelijksgemeenschap behorende pand, maar 
ook van het daarin uitgeoefende pensionbedrijf c.a. dat behoorde tot het 
vermogen van de tussen hem en zijn zoon bestaande vennootschap, ten 
aanzien van deze beide objecten ook persoonlijk tot nakoming van die 
overeenkomst tegenover van Caldenborgh verplicht was. Volgens het 
college zou de omstandigheid, dat Quaedvlieg Sr. over het pensionbedrijf 
c.a. niet zonder medewerking van zijn zoon kon beschikken, aan de toe-



wijsbaarheid van een tegen hem ingestelde vordering tot nakoming niet 
in de weg hebben gestaan, al zou hij, indien hij er niet in had kunnen 
slagen die medewerking te verkrijgen, aan de desbetreffende veroordeling 
niet hebben kunnen voldoen en al zou die veroordeling in dat geval ook 
niet voor tenuitvoerlegging vatbaar zijn geweest. De Hoge Raad besliste 
daarop, dat Quaedvlieg Jr. en d~ weduwe Quaedvlieg, die als erfgenamen 
van Quaedvlieg Sr. aan diens verplichtingen hadden te voldoen, tot de 
nakoming van de door Quaedvlieg Sr. met van Caldenborgh gesloten over
eenkomst waren gehouden, zodat de vordering tot nakoming ook te hun
nen aanzien toewijsbaar was. Hieraan kon volgens de Hoge Raad niet 
afdoen, dat, voor zover die overeenkomst verplichtte tot de levering van 
het pensioenbedrijf c.a. dat behoorde tot de tussen Quaedvlieg Sr. en 
Quaedvlieg Jr. bestaan hebbende vennootschap, Quaedvlieg Jr. aldus 
als erfgenaam van zijn vader zou worden veroordeeld tot de nakoming 
van een overeenkomst, waaraan hij als medevennoot van zijn vader niet 
was gebonden, en tot de levering van een zaak, welke tijdens het Ieven van 
Quaedvlieg Sr. door deze niet zonder medewerking van Quaedvlieg Jr. 
geleverd had kunnen worden. 

Prof. Beekuis, die onder het arrest in de Nederlandse ]urisprudentie 
een noot schreef, achtte de beslissing van de Hoge Raad een juiste con
clusie uit de regel, dat de erfgenaam de persoon van de erflater, ook wat 
de schulden betreft, voortzet, maar z.i. kon men niet ontkennen, dat zij 
vergaande consequenties heeft voor de positie van een erfgenaam. Zo zou 
een erflater tijdens zijn Ieven een huis, toebehorende aan de erfgenaam, 
kunnen verkopen. Deze laatste zou dan tot nakoming verplicht zijn, 
tenzij hij de nalatenschap verwierp. Weliswaar bepaalt art. 1507 Ned. 
B.W. (=art. 1599 Belg. B.W.), dat de koop en verkoop van eens anders 
goed nietig is, doch deze bepaling wordt in Nederland aldus opgevat, 
dat de koop slechts vernietigbaar is, en wel aileen op verzoek van de 
koper (in dezelfde zin voor het Belgisch recht: Dekkers, R., Handboek, 
II (1957), nr. 765). Hij acht het daarom wel begrijpelijk, dat het hof deze 
consequentie niet had aangedurfd. De leer van de Hoge Raad heeft vol
gens Prof. Beekhuis tot gevolg, dat de erflater zelfs zijn wettelijke erfge
namen zou kunnen noodzaken tot prestaties, waartoe zij zich nooit uit 
eigen beweging zouden hebben willen verplichten en waartoe de erflater 
niet, maar de erfgenamen wel in staat zouden zijn, terwijllaatstgenoemden 
slechts door verwerping zich aan de verplichting zouden kunnen ont
trekken. Wel is het volgens de annotator waar, dat de erflater de erfge
namen ook een last kan opleggen, bestaande in een prestatie die de erf
later zelf niet had kunnen verrichten, maar in dat geval kan de erfgenaam 
althans zijn verplichting kennen uit het testament. Volgens Prof. Beekhuis 
kan de opvatting van de Hoge Raad daarom in bepaalde gevallen tot zeer 
onbillijke resultaten leiden. 

10 - MoET EEN VENNOOTSCHAPPELIJK VERBLIJVENSBEDING WORDEN AAN

GEMERKT ALS EEN BEDING OVER EEN NOG NIET OPENGEVALLEN NALATEN-
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SCHAP? - REGELING VAN DE GEVOLGEN VAN HET VERBLIJVENSBEDING, 
WAARBIJ DE OVERLEVENDE VENNOOT (TEVENS EEN DER ERFGENAMEN VAN 
DE OVERLEDEN VENNOOT) IS BEVOORDEELD. - AAN INBRENG ONDERWOR
PEN SCHENKING ALS BEDOELD IN ART. II32 Ned. B.W. (verg. art. 843 
Belg. B.W.)? (H.R., 26 maart I965, N.J., 1966, 328).- De feiten waren 
in casu als volgt. Op I3 juni I959 overleed Josephina C. A. M. Janssen 
(weduwe van J. P. C. de Rooy) die sinds het overlijden van haar echtge
noot commanditaire vennote was in de commanditaire vennootschap 
Wollenstoffenfabriek de Rooy van Dijk te Tilburg. Enig beherend ven
noot was haar zoon de Rooy jr. In art. IO van de notariele akte van 29 juni 
I943, welke de verhouding tussen de vennoten beheerste, was bepaald, 
dat ingeval van overlijden van de enige commanditaire vennote, aan de 
(enige) overgebleven beherende vennoot de activa van de vennootschap 
zouden verblijven; dat op de verblijvensbalans (per de sterfdatum) de 
gebouwen en machines der vennootschap zouden worden opgenomen 
tegen de waarde, welke het gemiddelde was hunner verkoopswaarde en 
bedrijfswaarde. Blijkens een notariele akte d.d. 23 juli 1955 werd toen 
tussen voornoemde weduwe en de Rooy jr. o.m. overeengekomen, dat in 
afwijking van voormeld art. Io, indien de commanditaire vennootschap 
werd ontbonden door het overlijden van of door opzegging door de we
duwe, en haar activa aan de Rooy jr. verbleven, op de verblijvensbalans de 
gebouwen en de machines zouden worden opgenomen voor de boekwaar
de, zijnde het bedrag van de kostprijs, verminderd met de gebruikelijke 
afschrijvingen. Daaraan werd toegevoegd, dat de weduwe in deze af
wijking bewilligde, omdat zij zulks billijk achtte wegens de aanzienlijke 
winstaandelen welke zij sinds haar toetreding als commanditaire vennote 
uit de vennootschap had genoten. De weduwe liet als haar enige erfgenamen 
na de zusters de Rooy en de Rooy jr. Bij de scheiding en deling harer nala
tenschap ontstond een zwarigheid, hierin bestaande dat de zusters de Rooy 
stelden, dat de Rooy jr. in de boedel behoorde in te brengen de waarde van 
de schenking, welke hem door de erflaatster bij de akte van 23 juli I955 was 
gedaan, van welke inbreng hij niet was vrijgesteld. Die schenking kwam 
volgens de zusters de Rooy overeen met het verschil tussen enerzijds het 
gemiddelde tussen verkoopswaarde en bedrijfswaarde van de gebouwen 
en machines der vennootschap per I3 juni I959, en anderzijds de boek
waarde daarvan per die datum, voor wat erflaatsters aandeel daarin (te 
weten 30 %) betrof, welk aandeel zij becijferden op 30 % van f 1.222.881, 
49 off 366.864.45. De Rooy jr. ontkende de gestelde verplichting tot in
breng. 

De rechtbank verklaarde de zusters de Rooy in haar vordering niet
ontvankelijk. In hoger beroep vermeerderden de zusters de Rooy haar eis 
subsidiair met de vordering te verklaren, dat de akte van 23 juli 1955, 
waarbij de erflaatster en de Rooy jr. partijen waren, nietig en van onwaarde 
was, althans dat het gestelde in art. I van deze overeenkomst nietig en 
van onwaarde was. Het hof achtte de beslissing van de rechtbank voor 
wat betreft de niet-ontvankelijkverklaring van de zusters de Rooy juist. 



Maar het hof was van oordeel, dat de wijziging van 1955, voor zover be
trekking hebbende op het geval van ontbinding der vennootschap door 
overlijden van de weduwe, moest worden aangemerkt als een beding, 
aangegaan over een nag niet opengevallen nalatenschap, en mitsdien als 
strijdig met art. 1370, 2de lid Ned. B.W. (= art. 1130 Belg. B.W.), voor 
nietig moest worden gehouden. Het wees derhalve de nadere vordering 
van de zusters de Rooy, te weten dat het in art. 1 van de wijzigingsover
eenkomst gestelde nietig en van onwaarde was, toe. Toen van Rooy jr. 
tegen het arrest van het hof beroep in cassatie instelde, stelden de zusters 
de Rooy voorwaardelijk, - onder de voorwaarde dat het middel in het 
principale beroep tot vernietiging van het arrest zou kunnen leiden -
incidenteel cassatieberoep in. Met betrekking tot het door van Rooy jr. 
aangevoerde middel van cassatie oordeelde de Hoge Raad, dat dit terecht 
het oordeel van het hof, dat de wijzigingsovereenkomst moest worden 
beschouwd als een beding aangegaan over een nog niet opengevallen 
nalatenschap hetwelk, als strijdig met art. 1370, 2de lid Ned. B.W. ( = art. 
1130 Belg. B.W.), voor nietig zou moeten worden gehouden, bestreed. 
Volgens het college hield immers een vennootschappelijk verblijvens
beding, aangegaan voor het geval van ontbinding der vennootschap bij 
overlijden van een vennoot, een regeling van de rechtsgevolgen van de 
ontbinding van de vennootschap waarvan de overleden vennoot deel uit
maakte, in, en niet een regeling omtrent diens nalatenschap als zodanig. 
Volgens de Hoge Raad bestond er geen grand om anders te oordelen ten 
aanzien van een overeenkomst waarbij in de in het verblijvensbeding 
vervatte voorwaarden wijziging werd gebracht. 

Ten aanzien van het voorwaardelijk voorgedragen incidentele middel 
overwoog de H.R., dat de zusters de Rooy haar primaire vordering had
den gebaseerd op de stelling dat in 1955 een schenking onder de levenden 
in de zin van art. 1132 Ned. B.W. (= art. 843 Belg. B.W.) had plaats 
gevonden welke de Rooy jr. tot inbreng van de waarde van de schenking 
in de nalatenschap van de weduwe- de moeder van partijen - verplichtte. 
Volgens het college was echter van een aan inbreng onderworpen schenking 
als in art. 1132 Ned. B.W. bedoeld in casu geen sprake. Volgens de Hoge 
Raad was de figuur welke de wetgever bij de in art. 1132 Ned. B. W. ge
geven regeling op het oog had, die waarin een erfgenaam reeds tijdens 
het leven van de erfiater door een schenking in het genot wordt gesteld 
van een deel van diens vermogen, en behandelde de wet, door de aldaar 
onder Ie genoemde erfgenamen (d.w.z. de descendenten), in tegenstelling 
tot die onder 2e genoemd (d.w.z. alle overige erfgenamen), tot inbreng te 
verplichten, ten aanzien van eerstbedoelde erfgenamen zodanige schen
kingen (voor zover de erflater op de in de wet voorgeschreven wijze niet 
van een tegengestelde bedoeling had doen blijken) alsof de erflater aan de 
begiftigde een voorschot had gegeven op hetgeen hem bij het overlijden 
van de erflater als erfgenaam zou toekomen. Deze regeling berustte volgens 
het college op de overweging, dat naar het oordeel van de wetgever in 
het algemeen een gelijke behandeling van de afstammelingen van de 
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erflater redelijk was. Volgens de Hoge Raad moest worden uitgegaan van 
de veronderstelling dat een erflater die niet uitdrukkelijk had blijk gegeven 
een of meer van hen hoven de anderen te willen bevoordelen - hetgeen 
hem overigens, behoudens het omtrent het wettelijk erfdeel voorgeschre
vene, vrijstond - overeenkomstig dit door de wetgever redelijk geachte 
beginsel had willen handelen. 

Volgens de Hoge Raad deed een figuur als die waaraan de wetgever 
bij die regeling moest hebben gedacht, zich in casu echter niet voor. 
Immers in dit geval had de overeenkomst tussen de weduwe de Rooy en 
de Rooy jr. welke de zusters de Rooy als een aan inbreng onderworpen 
schenking beschouwden, niet tot gevolg, dat de Rooy jr. tijdens het Ieven 
van de weduwe een voordeel ten dee! vie! dat als een voorschot op het 
hem uit haar nalatenschap toekomende erfdeel zou kunnen worden be
schouwd. Doch die overeenkomst beoogde, naar de stellingen van de 
zusters de Rooy, een bevoordeeling van de Rooy waarvan het profijt 
door hem zou worden genoten wanneer bij het overlijden van de weduwe 
de tussen haar en hem bestaande vennootschap zou worden ontbonden 
en de daartoe behorende activa aan hem zouden verblijven. 

Volgens het college zou, indien ten aanzien van deze overeenkomst 
het bij art. 1132 onder Ie Ned. B.W. bepaalde toepasselijk zou worden 
geacht, de overeenkomst de daarmede volgens de zusters de Rooy beoogde 
uitwerking (waarin, nu geen schending van haar wettelijk erfdeel was 
gesteld, niets ongeoorloofds school) praktisch missen. Een overeenkomst 
als deze week zozeer af van de figuur waaraan de wetgever bij de in art. 
I I 3 7 gegeven regeling had gedacht, en de voorstelling dat de erflater de 
inbreng van een voordeel als bij zulk een overeenkomst toegekend zou heb
ben kunnen wensen was zo ongerijmd dat al zou voor de toepassing van 
andere wettelijke voorschriften in zulk een overeenkomst mogelijk wei 
een materiele schenking kunnen worden gezien niet vie! aan te nemen 
dat de wetgever ook deze had willen begrijpen onder hetgeen hij in art. 
1132 Ned. B.W. met de daar genoemde schenkingen onder de levenden 
bedoeld had uit te drukken. 

Op grond van het voorgaande verwierp de Hoge Raad het incidentele 
cassatieberoep, vernietigde hij het arrest van het hof, verklaarde hij ver
weersters in cassatie niet-ontvankelijk in haar in hoger beroep ingestelde 
subsidiare vordering, en bekrachtigde hij tenslotte met wijziging van 
gronden het vonnis van de rechtbank. 

In Frankrijk stelde het hof van cassatie zich bij zijn beslissing van 
28 april I96I (D., I96I, 697; ].C.P., I96I, 2, nr. 12. 135; - zie ook: 
Matthijs, J., en Baeteman, G., Verbintenissen, Overzicht van Rechtspraak 
(I96I-64), nr. 90, T.P.R., I966, 23I) op het standpunt, dat een vennoot
schappelijk verblijvensbeding wei is een beding over een nog niet open
gevallen nalatenschap, doch dat dit bij wijze van uitzondering op grond 
van art. I868 Code civil geldig is (I). 

(r) Art. r868 van het Franse Code Civil werd sedert deze rechtspraak diepgaand 



In Belgie is De Page echter van oordeel, dat men bij een vennoot
schappelijk verblijvensbeding helemaal niet met een beding over een 
nog niet opengevallen nalatenschap te doen heeft, zodat men ook niets 
met art. I 130 Belg. B.W. te maken heeft (zie : De Page, IX, nr. 553). 

Prof. Beekhuis, die het arrest in de N.j. annoteerde, vindt in dit arrest 
verreweg het merkwaardigst de beslissing die de Hoge Raad heeft gegeven 
in verband met de regeling van de inbreng. Hoewel het college, op grond 
van de beslissing van het hof ervan uitging, dat de nadere overeenkomst 
tot wijziging van het verblijvensbeding was geschied ,onverplicht, om 
niet en met de bedoeling de erfgenaam de Rooy te bevoordelen", achtte 
het de Rooy toch niet tot inbreng verplicht. Zie voor de argumenten bier
hoven. De annotator acht deze opvatting des te opvallender, omdat de 
Hoge Raad begint met een algemene beschouwing over de ratio van het 
instituut van de inbreng en zich hierbij - in overeenstemming met de 
heersende leer - op het standpunt stelt, dat de verplichting tot inbreng 
primair berust op de door de wet gewilde gelijke behandeling van de 
erfgenamen, en niet op de vermoedelijke bedoeling van de erflater zijn 
nakomelingen gelijkelijk te bevoordelen. Met dit uitgangspunt is volgens 
Prof. Beekhuis moeilijk in overeenstemming te brengen de overweging 
in het arrest, dat de veronderstelling dat de erflater de inbreng van een 
voordeel zoals in casu had beoogd, in hoge mate ongerijmd is, waarin dus 
wel degelijk aan de bedoeling van de erflater betekenis wordt toegekend. 
Intussen kan volgens de annotator de uitspraak van de Hoge Raad belang
rijke gevolgen hebben voor andere bevoordelingen die eerst na het over
lijden effect sorteren. Men denke aan levensverzekeringen en schenkingen 
onder voorbehoud van vruchtgebruik ( ook in het laatste geval wordt de 
bevoordeelde niet ,tijdens het leven van de erflater in het genot gesteld 
van een deel van diens vermogen"). 

Merkwaardig acht Prof. Beekhuis verder, dat in het Ontwerp B. W. 
de verplichting tot inbreng - in tegenstelling tot de huidige wet - ge
baseerd wordt op de vermoedelijke wil van de erfiater. In verband hiermee 
is zij teruggebracht tot enige met name genoemde giften (zie art. 4· S· 4· 
3 met toelichting). Hij acht het niet uitgesloten, dat de Hoge Raad zich 
door deze regeling heeft doen bei:nvloeden. 

II - UITLEGGING VAN TESTAMENTEN - DuiDELIJKE EN ONDUIDELIJKE 

BEWOORDING - BEDOELING DES ERFLATERS - VERGISSING- (H.R., 22 

januari 1965, N.J., 1966, 177; Admiraal c.s./Brakenhoff c.s.; - H.R., 9 

gewijzigd bij de wet nr. 66.538 van 24 juli 1966, art. 2. Aan de nieuwe tekst van de Code 
civil beantwoorden de artikelen 21 en 32 van de Loi nr. 66-538 van 24 juli 1966, sur les 
societes commerciales, respectievelijk betreffende de V.O.F. en de Comm. Ven. (zie de 
tekst in Dalloz-Sirey, 1967, Legislation; - zie ook T.V.V.S., X (1967), biz. 316). Op te 
merken valt dat de nieuwe teksten het geval niet voorzien waar het hele vennootschaps
vermogen toebedeeld wordt aan de enig overblijvende vennoot. Over de toepassing op 
deze hypothese van het nieuwe art. 1868 zie Hou1N ET GoRE, La reforme des societes com-
merciales, Dalloz-Sirey, 1967, biz. 1341 voetnoot 48. · 



april 1965, N.J., 1966, 178; Freyne c.s./Ponjee) - De Nederlandse 
rechtsliteratuur kent vele verhandelingen over de uitleg van testamenten 
(zie voor een opsomming : Asser-Meijers-van der Ploeg, Erfrecht, 1967 
blz. 74, noot 1; Beekhuis, N.J., 1966, 178). Aangezien in Nederland het 
openbare testament, verleden ten overstaan van een notaris - en dan 
ook steeds door deze laatste geredigeerd - het meest wordt toegepast, is 
echter wei de opmerking gemaakt, dat openbare testamenten en bekwame 
notarissen meer nut doen dan de beste verhandeling over de uitlegging 
van testamenten (zie Asser-Meijers-van der Ploeg, Erfrecht 1967, biz. 76. 
Gezien de zorg, die de notarissen aan het opstellen van testamenten ple, 
gen te besteden, is de jurisprudentie op dit punt dan ook gering. In de 
beide hier te behandelen arresten bleek echter bij uitzondering van uit
leggingsmoeilijkheden, ontstaan doordat notaris en testateur elkander 
niet goed hadden begrepen. 

Het eerste arrest betrof de uitlegging van een testament, waarbij de 
erflater zijn beide broers Camelis en Johannes tezamen en voor gelijke 
delen tot zijn erfgenamen instelde. Naast deze beide broers bezat de erf
later nog andere halfbroers en een halfzuster, die anders erfgenamen bij 
versterf waren geweest. De broer Cornelis was echter ten tijde van het 
opmaken van het testament reeds 5 maanden overleden en de broer Johan
nes overleed na het opmaken van het testament, doch voor het overlijden 
van de erflater zelf. In het testament was niet uitdrukkelijk bepaald, dat 
de wettige afstammelingen der beide broers bij plaatsvervulling zouden 
erven. Na overlijden van de erflater ontstond dan ook een procedure tus
sen de nakomelingen van Cornelis en Johannes enerzijds, en de overige 
halfbroers en halfzusters anderzijds. De eersten stelden, dat het de be
doeling van de erflater was geweest, dar zij bij plaatsvervulling zouden 
erven (ondanks het zwijgen van de tekst van het testament hieromtrent). 
De laatsten verdedigden mede in de erfenis gerechtigd te zijn, aangezien 
volgens hen de woorden van het testament duidelijk waren en de testa
mentaire erfstelling zijn kracht verloren had, nu Johannes en Cornelis 
voor de erflater waren overleden. De rechtbank oordeelde de bewoor
dingen van het testament onduidelijk en stelde de nakomelingen van 
Johannes en Cornelis in de gelegenheid door getuigen te bewijzen, dat 
het de bedoeling van de erflater was geweest hen testamentair bij plaats
vervulling te laten erven. Na getuigenbewijs en aanvullende eed achtte 
de Rechtbank hen in dit bewijs geslaagd en wees zij de vordering der 
overige familieleden af. 

Het hof daarentegen ging enkel en aileen uit van de bewoordingen 
van het testament, vond deze duidelijk en wilde op grand daarvan geen 
acht slaan op een eventuele bedoeling van de erflater, die uit andere feiten 
bleek dan uit de bewoordingen der uiterste wil. 

Men komt hier op het onderscheid tussen duidelijke en onduidelijke 
bewoordingen. Anders dan het Belgisch B.W. kent het Nederlands B.W. 
enkele bepalingen omtrent uitlegging van testamenten (artt. 932 t/m 934, 
analoog aan artt. 1378 t/m 1380 Ned. B.W. ten aanzien van uitlegging 



van contracten; zie ook : Bleeker, H. ]., en Vos, A. T,. Enkele belangrijke 
arresten van de Hoge Raad der Nederlanden (1962-1963), T.P.R., 1965, 
556). welke dit onderscheid vooropstellen : art. 932 Ned. B.W. bepaalt, 
dat door uitlegging niet mag worden afgeweken van bewoordingen in 
een testament, welke duidelijk zijn, - art. 933, dat bij onduidelijke be
woording moet worden nagegaan, welke de bedoeling van de erflater is 
geweest, eerder dan waarde te hechten aan de letterlijke tekst. De zin van 
de tegenstelling is, dat in het eerste geval de bedoeling van de erflater 
slechts mag worden afgelezen uit de bewoordingen der uiterste wil, - in 
het tweede geval echter ook uit andere daden en verklaringen van de 
erflater (Asser-Meijers-van der Ploeg, Erfrecht, 1967, blz. 75). 

De Belgische rechtsleer past in dezen de uitleggingsbepalingen van 
art. 1156 e.v. Belg. B.W. (met betrekking tot overeenkomsten) analoog 
toe op de uiterste wil. Hoewel de Belgische wet een bepaling als art. 932 
Ned. B.W. (analoog aan art. 1378 Ned. B.W.) en het daaruit voortvloei
ende principiele onderscheid tussen duidelijke en onduidelijke bewoor
dingen niet kent, aanvaardt de rechtsleer eveneens dat duidelijke bepa
lingen niet tegen hun betekenis in mogen worden uitgelegd (De Page, 
VIII, nr. 1304; - zie ook: Dillemans, R., Schenkingen en Testamenten, 
overzicht van rechtspraak (1961-1964), nr. 43 e.v., T.P.R., 1965, 622). 

Wanneer zijn bewoordingen nu duidelijk en wanneer zijn zij dit niet? 
Mag men bij de beoordeling van deze vraag alleen letten op de tekst van 
het testament zelf, of ook op andere omstandigheden? Het hof ()Ordeelde 
kennelijk het eerste; hoewel het op grand van de getuigenverklaringen in 
eerste instantie als vaststaand aannam, dat de erflater ten tijde van het 
maken van het testament op de hoogte was van het overlijden van zijn 
broer Camelis, mocht men op deze omstandigheid niet letten bij de be
oordeling van de vraag of een erfstelling aan zulk een overleden broer -
welk een erfstelling nimmer voor uitvoering vatbaar zou zijn - al of niet 
duidelijk was. 

De Hoge Raad casseerde dit arrest en bepaalde, dat voor de vraag, 
of een bewoording in de zin van art. 932 B.W. duidelijk is" mede client te 
worden gelet op de verhoudingen, die de erfiater bij de beschikking heeft 
willen regelen en op de omstandigheden, waaronder deze is gemaakt". Een 
nader onderzoek naar de bedoelingen van de erflater was dus geoorloofd. 

Het arrest van de Hoge Raad is een duidelijk voorbeeld hoe het 
antwerp voor een nieuw Nederlands B.W. reeds thans de rechtsvorming 
beinvloedt : art. 4· 3· 1. 8. antwerp B.W. geeft een regeling voor uitleg
ging van testamenten, waarbij het scherpe onderscheid tussen duidelijke 
en onduidelijke bewoordingen enigermate is vervallen. Lid 1 stelt de 
algemene regel, dat bij de uitlegging van een testament ,client te worden 
gelet op de verhoudingen, die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen 
en op de omstandigheden, waaronder de uiterste wil is gemaakt". Het 
valt op, dat de Hoge Raad letterlijk dezelfde terminologie gebruikt voor 
de beoordeling van die andere vraag van uitlegging, of woorden al of niet 
duidelijk zijn. 



Ten tweede is het arrest opmerkelijk, nu het voor het eerst de beslis
sing van een feitelijke rechter betreffende al of niet duidelijkheid casseert. 
Tot voorheen werd steeds aangenomen, dat de feitelijke rechter auto
noom was met betrekking tot deze vraag. Oordeelde de lagere rechter, 
dat de woorden onduidelijk waren, dan was zijn interpretatie van deze 
onduidelijke woorden wederom feitelijk en evenmin voor cassatie vatbaar 
(een veel door de feitelijke rechter gehanteerd middel om zijn beslissing 
onaantastbaar te maken). Slechts die uitspraken kwamen voor cassatie in 
aanmerking, die enerzijds de bewoording van een contract of testament 
duidelijk achtten, doch anderzijds deze duidelijke bewoordingen kennelijk 
tegen hun zin interpreteerden. Nu de Hoge Raad op regels van ongeschre
ven recht (analoog aan het ontwerp B.W.) nieuwe regels aanvaardde voor 
de beoordeling van al of niet duidelijkheid, - kon hij bij schending daar
van casseren. Zulks staat mede in verband met een recente wetswijziging 
op het terrein der cassatierechtspraak, welke niet aileen cassatie op grond 
van schending van de wet, maar ook van ongeschreven rechtsregels mogelijk 
maakt. 

Het tweede arrest betrof niet zozeer de al of niet duidelijkheid der 
gebezigde woorden, - maar de vraag of de betekenis van een duidelijke 
tekst in de uiterste wil opzij moet gaan voor de werkelijke bedoeling van 
de erflater, wanneer de tekst door een vergissing tengevolge van een mis
verstand tussen erfiater en notaris de bedoeling niet goed weergeeft. 

Het betrof een 83-jarige dove erflaatster die aan de notaris als haar 
uiterste wil had opgegeven, dat haar broer en haar zuster ieder voor de 
helft zouden erven, waarbij zij niet vermeldde, dat zij nog een voorover
leden broer had, van wie nog nakomelingen in het Ieven waren. De notaris, 
die haar daarnaar evenmin had gevraagd en de indruk had gekregen, dat 
de opgegeven broer en zuster de enige wettelijke erfgenamen waren, 
redigeerde het testament in die zin, dat de nalatenschap zal vererven 
volgens de wet. Na haar dood maakten nu ook de nakomelingen van haar 
vooroverleden broer aanspraak op de erfenis. De rechtbank liet de broer 
en zuster toe de werkelijke bedoeling van de erflaatster te bewijzen en 
hoorde de notaris en zijn kandidaat als getuigen. Het hof vernietigde deze 
uitspraak op grond dat de bewoordingen duidelijk waren en in zulk een 
geval geen rekening mag worden gehouden met een bedoeling, die daar
mede lijnrecht in strijd is. In cassatie gingen de broer en zuster er van 
uit, dat inderdaad de bewoordingen duidelijk waren doch dat daarvan 
moet worden afgeweken als de daarin voorkomende aanduiding van een 
erfgenaam door een vergissing afwijkt van de bedoeling van de erflater, 
zoals deze aan de notaris is opgegeven. Het cassatiemiddel wilde hiermede 
een beroep doen op de voor het Nederlandse recht nieuwe regel, gegeven 
in artt. 4· 3· 1. 8 lid 3 ontwerp B.W., luidende : ,Wanneer een erflater 
zich klaarblijkelijk in de aanduiding van een persoon of goed heeft vergist, 
wordt de beschikking naar de bedoeling der erflater ten uitvoer gebracht, 
indien deze bedoeling ondubbelzinnig met behulp van de uiterste wil of 
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met andere gegevens kan worden vastgesteld". (Verg. voor buitenlands 
recht : par. 570 A.B.G.B., art. 469 Z.G.B., art. 625 It.C.C.). 

De Hoge Raad verwierp het beroep. Het hof had terecht mogen 
oordelen, dat de bewoordingen duidelijk waren (hetgeen ook niet was 
bestreden); in dit opzicht handhaaft de Hoge Raad zijn leer uit het vorige 
arrest door wederom dezelfde overweging te bezigen, namelijk, dat de 
rechter bij beoordeling van deze vraag rekening mag houden met de om
standigheden, waaronder het testament is gemaakt en de verhouding, 
welke de erflater heeft willen regelen. Daartoe hoort volgens het college 
echter niet de verklaring van de erflater tegenover de notaris. Hiermede 
wordt nog duidelijker aangesloten bij de regeling van art. 4· 3· I. 8 dan in 
het voorgaande arrest : het tweede lid van deze bepaling van het antwerp 
B.W. stelt, dat slechts op daden of verklaringen van de erflater ,.buiten 
uiterste wil" mag worden gelet, wanneer de woorden onduidelijk zijn. 

Nu eenmaal vaststaat, dat de bewoording duidelijk is - zo oordeelt 
het college verder -,mag daarvan niet worden afgeweken met een beroep 
op de werkelijke bedoeling van de erflater, onverschillig hoe en waarom 
bedoeling en tekst afwijken. Dit zou lijnrecht in strijd zijn met de rechts
zekerheid, welke door art. 932 B.W. wordt beoogd. Zo ook reeds de advo
caat-generaal Mevr. Minkenhof in haar conclusie. Prof Beekhuis in zijn 
noot acht de beslissing eveneens juist : zou men anders oordelen, dan 
wordt de deur opengesteld voor talloze aanvechtingen van duidelijke tes
tamenten, intriges en getuigenverklaringen over wat nu eigenlijk een 
testateur in werkelijkheid heeft bedoeld enz. 

Vander Ploeg, (W.P.N.R., 4858) schijnt van mening te zijn, dat de 
Hoge Raad in dit arrest de regeling van het antwerp B.W. (art. 4· I. 8. 
3 lid 3) nog niet heeft willen aanvaarden. Dit valt nog te bezien; het ant
werp B.W. staat immers alleen herstel van een vergissing toe, welke be
trekking heeft op de aanduiding (individualisatie) van een persoon of goed 
en dan nog alleen wanneer deze vergissing klaarblijkelijk is. Het betrof 
hier echter in het geheel niet een probleem van individualisatie, terwijl 
evenmin van een klaarblijkelijke vergissing sprake was (zie de conclusie 
van Mr. Minkenhof en noot Prof. Beekhuis). Het lijkt overigens, dat 
de beslissing van de Hoge Raad in dezen overeenstemt met de ook in Bel
gie heersende tendens om niet van duidelijke bewoordingen af te wijken. 

AFDELING IV 

Overeenkomsten 

12 - MrsBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN (undue influence) - WrLSGE
BREKEN - 0NGEOORLOOFDE OORZAAK - BENADELING (H. R., 29 mei 
1964, N.J., 1965, 104; Ars Aequi, 1964-65, 235; van Elmbt/Feiera
bend). - De Weduwe Feierabend verkeerde in 1957 in ernstige finan
ciele moeilijkheden. Daarentegen was zij psychisch niet hestand; zij was 
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zeer depressief en geestelijk labiel, terwijl zij weinig begrip van zaken had 
en geestelijk gemakkelijk bei:nvloedbaar was. Een van haar grootste zorgen 
was, haar woning te Maastricht - waaraan zij was verknocht - te kun
nen behouden, ondanks de dreiging van executie door schuldeisers. Zij 
had in die tijd een veelvuldig contact met de makelaar van Elmbt, op wie 
zij volledig vertrouwde en die haar zeer regelmatig bezocht. Deze Van 
Elmbt verstrekte haar in november 1957 een geldlening van f. 8.ooo, -. 
Daarbij verkreeg hij een tweede hypotheek op het huis en bedong tevens, 
dat hij een optie kreeg om het huis te kunnen aankopen voor een vast 
bedrag van f. 46.ooo, - bij voorgenomen vervreemding waaronder be
grepen aangekondigde publieke verkoop tengevolge van executie door 
een der schuldeisers of een andere hypotheekhouder dan Van Elmbt. 
Het stond in rechte vast, dat deze optie z6 ruim was dat Van Elmbt daar
van ook gebruik kon maken, wanneer uiteindelijk de voorgenomen exe
cutie niet zou doorgaan. Het is duidelijk, dat dit beding geheel in strijd 
was met het belang van Feierabend, dat immers daarin bestond het huis 
voor zich te behouden. 

Van Elmbt had dit zeer goed begrepen en verwachtte, dat ondanks 
de door hem verstrekte geldlening binnen niet a1 te lange tijd een der 
schuldeisers wel weer tot executoriale maatregelen zou overgaan; hij ver
telde aan een derde, dat hij de zaak van zijn leven had gesloten. Inderdaad 
kondigde ongeveer een jaar later de eerste hypotheekhouder de publieke 
verkoop van het huis aan. Hoewel deze verkoop niet doorging, maakte de 
makelaar Van Elmbt onmiddellijk van de gelegenheid gebruik en eiste 
van de weduwe Feierabend overdracht van het huis tegen de in het optie
beding vastgestelde prijs. De weduwe Feierabend was hiertoe niet bereid, 
aangezien het immers steeds haar bedoeling was geweest het huis te houden 
en daarin te blijven wonen. Nadat van Elmbt tegen haar een vordering tot 
nakoming had ingesteld voor de rechtbank te Maastricht, beriep zij zich 
op nietigheid van het optiebeding en stelde zij een reconventionele vor
dering in tot vernietiging daarvan. Zij wees er op, dat het beding een 
ongeoorloofde oorzaak had in de zin van art. 1373 Ned. B.W. (art. 1133 
Belg. B.W.) doordat het slechts was tot standgekomen door de onbehoor
lijke invloed, welke Van Elmbt- misbruik makend van haar geestelijke 
gesteldheid - had uitgeoefend. 

Hiermede deed F eierabend een beroep op de leer van misbruik van 
omstandigheden, ook wel bekend onder de Engelse term undue influence 
en in Belgie behorend tot het leerstuk der benadeling. Zowel in de Belgische 
als de Nederlandse handboeken wordt de leer systematisch gerangschikt 
bij de wilsgebreken (zie Kluyskens, De Verbintenissen, blz. 58 e.v.; - de 
Page, I nr. 66 e.v.; - Dekkers, Handboek, II, 36 e.v.; - Nov., Droit 
Civil, IV-I nr. 933 e.v.; - zie voor Nederland: Asser-Rutten, Overeen
komst en Verbintenis uit de Wet, 1961 blz. 155 e.v.;- anders: Hofmann
van Opstall, Algemene leer Verbintenissenrecht, 1959 blz. 395). 

Het positieve Belgische recht aanvaardt geen algemene erkenning 
van de vernietigbaarheid van contracten op grond van benadeling. Wel 
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kent de wet in een groat aantal gevallen een aparte regeling, zo bij de 
overeenkomsten van verkoop van onroerend goed, arbeidsovereenkom
sten, verkoop van zaden, plantgoed enz., geldlening e.d. (zie o.m. Kluys
kens, o.c., biz. 59, 6o; - zie ook : Matthijs, J., en Baeteman, G., Verbinte
nissen, overzicht van rechtspraak, (1961-1964), T.P.R., 1966, 132 e.v.), ter
wijl de rechtspraak bij zaakwaarneming een matiging van onevenredig 
grate beloning mogelijk maakt middels de theorie der oorzaak, in verband 
met art. 1986 Belg. B.W. en het werkingsterrein van dit artikel aanzienlijk 
uitbreidt (zie Kluyskens, o.c., blz. 61). 

Het Nederlands B.W. kent dergelijke gedetailleerde regelingen 
nauwelijks, terwijl het evenmin een algemene bepaling op dit gebied rijk 
is. Nadat de schrijvers reeds lange tijd de wenselijkheid hadden bepleit 
van vernietigbaarheid ener overeenkomst, die onder misbruik van om
standigheden tot stand was gekomen en daarbij hadden gewezen op de 
rechtsontwikkeling in Engeland, Duitsland en Zwitserland, heeft de 
Hoge Raad in zijn bekende arrest van 11 januari 1957 N.J. 1959, 37, 
met noot Hijmans van den Bergh; Ars Aequi, VI, blz. 181 e.v., met noot 
van Prof. Beekhuis (het tweede BovAG-arrest), de leer van misbruik van 
omstandigheden voor het Nederlands recht erkend. In verband met de 
beperkte opsomming der wilsgebreken ( dwang, dwaling en bedrog) in 
de wet, kon de Hoge Raad daarbij de constructie van een wilsgebrek niet 
hanteren, maar moest hij zijn toevlucht nemen tot een noodoplossing en 
weL door een .. contract, .. aangegaan .onder-- dergelijke . omstandigheden, 
nietig te achten op grand van een ongeoorloofde oorzaak in de zin van 
art. 1373 B.W. (art. 1133 Belg. B.W.). De Hoge Raad stelde als regel, dat 
een nadelige overeenkomst of clausule ,een geoorloofde oorzaak kan ont
beren in verband met de bijzondere invloeden, welke zich bij het sluiten 
der overeenkomst doen gelden, met name wanneer de benadeelde partij 
de onevenredig grate last heeft aanvaard onder de druk van de omstandig
heden, waarvan zijn mede-contractant misbruik maakte". De erkenning 
van de leer voor het Nederlandse recht is door de doctrine toegejuicht, 
de noodgedwongen constructie echter gegispt. Zo kan in ernstige twijfel 
worden getrokken, of de omstandigheden, waaronder een overeenkomst 
is gesloten, onder het oorzaak-begrip kunnen worden gebracht; bovendien 
betekent de constructie op grand van de oorzaak-theorie nietigheid van 
het contract, waarop beide partijen zich kunnen beroepen en welke zelfs 
ambtshalve door de rechter kan worden uitgesproken, - terwijl in feite 
slechts plaats is voor vernietigbaarheid, waarop aileen door de partij 
jegens wie misbruik der omstandigheden is gemaakt een beroep zou kun
nen worden gedaan (zie de noten van Prof. Hijmans van den Bergh en 
Prof. Beekhuis onder het arrest en ook noot van Prof. van der Grinten 
onder het Feierabend-arrest in Ars Aequi, 1964-65, 237; - van Zeben, 
proefschrift Utrecht, 1960, blz. 56 e.v.). In art. 3· 2. 10 Ontwerp B.W. 
wordt dan ook de constructie van een wilsgebrek gevolgd met als sanctie 
vernietigbaarheid. 

De Hoge Raad geeft in het tweede Bovag-arrest twee vereisten aan 
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voor nietigheid op grand van ongeoorloofde oorzaak : benadeling en mis
bruik van omstandigheden. 

Nadat het hof in het geval Feierabend na uitvoerige getuigenverhoren 
misbruik van omstandigheden had aangenomen, en op grand daarvan het 
beding nietig achtte, stelde de makelaar van Elmbt in cassatie, dat mis
bruik van omstandigheden aileen niet voldoende was, maar dat daarnaast 
aan het benadelingsvereiste moest zijn voldaan. In de procedure had hij 
deze benadeling ontkend, nu het huis in 1957 was getaxeerd voor f. 5o.ooo, 
-'-en de bedongen prijs f. 46.ooo, - bedroeg. De pracureur-generaal Mr 
Langemeijer hield in zijn conclusie vast aan het benadelingsvereiste, doch 
in casu was naar zijn mening aan dit vereiste voldaan en had het Hof 
zulks ook in zijn overwegingen betrokken, nu de optie voor een lange 
termijn was aangegaan (gedurende de tijd, dat de geldlening nog niet was 
afgelost en gedurende tien jaar na aftossing) en de prijzen van onroerend 
goed de neiging hebben te stijgen. 

In zijn arrest verzwakt de Hoge Raad het benadelingsvereiste in 
ernstige mate door te overwegen, dat voor nietigheid op grand van mis
bruik van omstandigheden geenszins een bepaalde mate of een bepaalde 
vorm van benadeling aanwezig behoeft te zijn, doch de benadeling slechts 
een der factoren vormt die naast alle andere bijzonderheden, welke bij 
het aangaan der overeenkomst een rol hebben gespeeld, bepalen of van 
een ongeoorloofde oorzaak kan worden gesproken. Op grand van door 
het hof vastgestelde omstandigheden (o.a. de toestand van Feierabend, 
de verhouding tussen partijen, het doel dat Feierabend met de overeen
komst beoogde, de strijd van het optierecht met dat doel en de aard van 
het optierecht enz.) had het hof terecht een ongeoorloofde oorzaak aan
genomen en werd het cassatieberaep verworpen. De Hoge Raad heeft 
dus de objectieve benadeling als apart vereiste voor nietigheid der over
eenkomst laten vallen. Prof. Scholten in zijn noot in de Nederlandse ]uris
prudentie betreurt zulks en had er de voorkeur aan gegeven, wanneer het 
college zijn procureur-generaal had gevolgd. Prof. van der Grinten (in 
zijn noot in Ars Aequi, 1964-65 blz. 236) verkiest de door de Hoge Raad 
ingeslagen weg, nu de onoirbaarheid van het gedrag van degene die mis
bruik der omstandigheden maakt naar zijn mening niet noodzakelijk 
wordt bepaald door benadeling der wederpartij. Zo geeft hij het voorbeeld 
van twee zusters, waarvan de ene onder psychische druk aan de ander een 
familie-sieraad tegen taxatiewaarde verkoopt. Hij zou nietigheid van een 
dergelijke overeenkomst onder omstandigheden niet willen uitsluiten. 

Wel is voorzichtigheid op dit pad geboden en zullen de omstandig
heden wel zeer sprekend moeten zijn, wil men zonder objectieve benade
ling toch tot nietigheid van een bepaald contract willen besluiten. De 
leer van het Feierabend-arrest wijkt af van de meeste buitenlandse rechts
stelsels, die het leerstuk kennen. Zo is de benadeling voor de nietigheid 
op grand van par. 138 lid 2 B. G.B. en art. 21 der Zwitserse Code des Obli
gations een essentieel vereiste. Zo ook art. 3· 2. 10 lid 4 Ontwerp B.W., 
dat bepaalt : ,Misbruik van omstandigheden leidt tot vernietigbaarheid, 
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wanneer iemand daardoor een ander tot een bepaalde, voor hem nadelige 
rechtshandeling heeft bewogen". Men zou echter de woorden ,voor hem 
nadelige rechtshandeling" kunnen uitleggen in subjectieve zin en daarin 
geen objectief benadelingsvereiste lezen. (zo van Zeben, dissertatie, Utrecht, 
1960, blz. 112, 113; - anders: Stein, dissertatie Leiden, 1967, blz. 173). 

Verwerping van het objectief benadelingsvereiste als constitutief 
element voor nietigheid (c.q. vernietigbaarheid) lijkt mij beter passen bij 
de constructie van de leer als wilsgebrek, dan in het kader der ongeoor
loofde oorzaak. Wat dit betreft lijkt de opvatting van Zeben voor het 
Ontwerp B.W. alleszins verantwoord en zou men kunnen zeggen, dat 
de Hoge Raad in het hier behandeld arrest op de rechtsontwikkeling voor
uitloopt en zich niet laat dwingen door het keurslijf van de noodgedwongen 
gehanteerde oorzaaktheorie. 

IJ - BINDEND ADVIES - GOEDE TROUW - TOETSING - RECHTERLIJKE 
BEOORDELING BEINVLOED DOOR STATUTAIRE OF CONTRACTUELE BEROEPS
MOGELIJKHEID (H. R., 14 mei 1965, N.J., 1965, 259; Altelaar/A.S.V.; -
H.R., 11 juni 1965, N.J., 1965, 258; Blenzo/Hedeman; Ars Aequi, 1966, 
81). - De Nederlandse rechtspraktijk kent naast de arbitrage (geregeld 
in art. 620 e.v. Rv. en voor Belgie in art. 1003 e.v. Rv.) nog een andere 
mogelijkheid tot de beslechting van geschillen buiten de gewone rechter : 
het bindend ac:lvks. _V Qorzoverkon worden nagegaan is deze rechtsfiguur 
in Belgie onbekend (zie Clavareau, Enige hulpovereenkomsten 1947, blz. 
154; ze wordt bondig aangeraakt in A.P.R., Tw. Dading, door G. Gheysen, 
nr. 51-52). Hierbij dragen partijen in een overeenkomst de beslissing van 
eventuele tussen hen rijzende geschillen op aan een derde (de zgn. bindend 
adviseur of bindend adviseurs), zonder deze tot scheidsman te benoemen. 
De door deze te geven beslissing is weliswaar bindend voor partijen, zon
der echter de kracht van een arbitraal vonnis te bezitten. De belangrijkste 
verschillen tussen de procedure van arbitrage en die van bindend advies 
zijn, dat een arbitrale uitspraak na exequatur een executoriale titel ople
vert en kracht van gewijsde kan verkrijgen, hetgeen bij bindend advies 
niet mogelijk is. Wil een der partijen nakoming van het bindend advies 
van de ander afdwingen, dan zal hij de normale rechterlijke procedure tot 
contractsnakoming moeten aanwenden. Een tweede verschil is, dat men 
bij wijze van bindend advies niet aileen de beslechting van een geschil aan 
bindend adviseurs kan opdragen, maar ook andere kwesties, die zich bij 
de uitvoering van een overeenkomst kunnen voordoen, als bijv. de taxatie 
van goederen of schade e.d. Tenslotte is de door de rechter toe te passen 
toetsing van een bindend advies veel ruimer dan die, welke mogelijk is 
ten aanzien van een arbitrale uitspraak. Tenzij partijen zich uitdrukkelijk 
de mogelijkheid van hoger beroep tegen een arbitraal vonnis hebben voor
behouden (zie art. 646 Ned. Rv.; verg. art. 1010 Belg. Rv., dat de mogelijk
heid voor hoger beroep als regel stelt), staat hen tegen de uitspraak geen 
middel meer open, behalve dan, dat zij op de zeer beperkte gronden van 
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art. 649 Ned. Rv. vernietiging daarvan aan de gewone rechter kunnen vragen. 
Het bindend advies daarentegen kan door de rechter - wanneer de 

nakoming daarvan wordt gevraagd ·- steeds naar de regels van billijkheid 
en goede trouw worden getoetst. Deze toetsing wordt geconstrueerd op 
grond van art. 1374 3de lid en 1375 Ned. B.W. (verg. art. 1134 lid 3de 
en art. 1135 Belg. B.W.), krachtens welke contracten te goeder trouw 
moeten worden uitgevoerd. Aangezien de bindend adviseur niet zelf 
partij bij de overeenkomst is en zijn beslissing daarvan ook geen uitvoering 
vormt, kan een gegeven advies zelf niet op grond van deze goede trouw
regel worden aangetast. De theoretische oplossing is dan ook deze, dat de 
contractspartij, die zijn wederpartij wil houden aan een kennelijk onjuist 
advies, daardoor zelf de overeenkomst niet te goeder trouw uitvoert, zo
dat hij in zijn vordering alsdan niet kan worden ontvangen. Langs deze 
indirecte weg wordt dus het bindend advies op regels van redelijkheid 
billijkheid door de rechter beoordeeld. Ten aanzien van deze beoordeling 
leert de Hoge Raad (zie o.a. H.R., 29 januari 1931, N.J., 1931, 1317; -
H.R., 17 december 1943, N.J., 1944, 139), dat zij niet een volledige is; er 
wordt een vrij grote speelruimte aan bindend adviseurs en partijen ge
laten. Pas wanneer het advies klaarblijkelijk in strijd is met de redelijkheid, 
het apert onjuist is of in de gegeven omstandigheden geen redelijk oor
delend adviseur z6 had kunnen beslissen, handelt de contractant, die er 
een beroep op wil doen in strijd met de goede trouw (zie Asser-Rutten, 
Overeenkomst en Verbintenis uit de Wet, 1961, blz. 279 e.v.; -Hofmann
van Opstall, Algemeen Verbintenissenrecht, I, blz. 437, 438). Hier is dus 
sprake van een door de rechter" toegepaste marginale toetsing, zoals men 
die in het Nederlandse recht veelvuldig tegenkomt in gevallen, waar de 
rechter beslissingen (zoals overheidsbeslissingen, besluiten van organen 
van een rechtspersoon enz.) beoordeelt (zie o.a. hieronder nr. 19). 

Verwant aan het bindend advies zijn de partijbeslissing, waarbij aan 
een der contractspartijen de bevoegdheid is gegeven om de omvang van 
bepaalde rechten of plichten of de uitlegging of aanvulling der overeen
komst eenzijdig te bepalen en het geval, dat de geschillen tussen een ver
eniging en een harer leden worden beslecht door een orgaan der vereniging 
(zie Asser-Scholten-van der Grinten, Vertegenwoordiging en rechtspersoon, 
1959, blz. 244). De partijbeslissing zelve kan zonder meer aan de regels 
van redelijkheid en billijkheid worden getoetst; de beslechting van geschil
len door organen van een rechtspersoon eveneens, terwijl deze beslissingen 
meestal als bindend advies worden opgevat en daarbij ook weer zekere 
marges in acht worden genomen (zie Asser-Scholten-van der Grinten, 
o.c., blz. 245). 

Kunnen nu partijen bij hun overeenkomst deze toetsing door de 
rechter van een bindend advies uitsluiten en bepalen, dat zij zich onvoor
waardelijk bij een eenmaal gegeven advies zullen neerleggen? Bij arrest 
van 11 januari 1924 (N.J., 1924, 293) besliste de Hoge Raad dat een derge
lijk beding in strijd is met de openbare orde en goede zede en derhalve 
nietig. 
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In beide arresten komt een andere vraag aan de orde : wat geldt 
wanneer partijen in hun overeenkomst of de rechtspersoon in haar statuten 
aan de bij bindend advies in het ongelijk gestelde partij de mogelijkheid 
geven daartegen bij een ander bindend adviescollege of een ander orgaan 
in beroep te komen? Wanneer van zulk een beroep gebruik wordt gemaakt, 
dan spreekt het vanzelf dat de in beroep gegeven beslissing zelf weer een 
bindend advies is en naar bovenstaande maatstaven door de rechter kan 
worden getoetst. Maar wat, als de in het ongelijk gestelde partij van deze 
beroepsmogelijkheid geen gebruik maakt? Kan hij zich dan later nog voor 
de gewone rechter beroepen op eventuele onbillijkheid van deze beslissing 
in eerste instantie, waarvan hij geen beroep instelde, of is deze weg dan 
voor hem gesloten? Verschillende schrijvers waren deze laatste mening 
toegedaan (zie Clavareau, Enige hulpovereenkomsten 1947, blz. 279; -
Hofmann-van Opstall, Algemeen Verbintenissenrecht, I, blz. 438, noot 3; 
- Asser-Scholten-van der Grinten, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, 
1959, blz. 245, 246; - de lagere jurisprudentie, geciteerd door Prof. 
Scholten in zijn noot in de Nederlandse ]urisprudentie). Blijkens de beide 
thans door de Hoge Raad gewezen arresten, lijkt dit college in principe 
deze mening ook toegedaan, hoewel het de vraag iets genuanceerder be
kijkt en de beide uitspraken evenmin van tegenstrijdigheid zijn vrij te 
pleiten. 

In het bij arrest van 14 mei 1965 berechte geval betrof het het roye
ment van een verenigingslid door het bestuur. Tegen deze beslissing 
stond beroep open bij de algemene vergadering, waarvan het lid echter 
geen gebruik maakte. Toen bleek dat het geroyeerde lid nadien nog brief
papier van de vereniging onder zich had en dit bleef gebruiken, vroeg de 
vereniging in kort geding een rechterlijk verbod. Het lid beriep zich ver
volgens op ongeldigheid van het royementsbesluit. Het hof interpreteerde 
de statuten z6, dat de geldigheid van het royementsbesluit slechts kon 
worden aangetast door gebruikmaking van de beroepsmogelijkheid en 
besliste, dat - nu van deze mogelijkheid geen gebruik was gemaakt -
de rechter niet in een beoordeling mocht treden. De Hoge Raad bevestig
de het arrest van het hof : de uitlegging van de statuten was van feitelijke 
aard, een dergelijke bepaling in de statuten is geldig en nu vaststond, dat 
van de beroepsmogelijkheid geen gebruik was gemaakt, kon de ongeldig
heid van het besluit niet voor de gewone rechter worden ingeroepen. 

Het valt op, dat de Hoge Raad, die destijds een algemene uitsluiting 
van rechterlijke toetsing nietig verklaarde, zulk een beperkte uitsluiting 
daarvan (voor het geval dat niet van een beroepsmogelijkheid gebruik is 
gemaakt) wel toelaatbaar acht. Daarnaast verdient de aandacht, dat de 
Hoge Raad geen algemene rechtsregel construeerde, maar zijn beslissing 
nadrukkelijk heeft gegrondvest op de feitelijke beslissing van het hof, dat 
de statuten geen andere toetsingsmogelijkheid erkende dan die van een 
beroep bij de algemene vergadering. Of bij een gegeven beroepsmogelijk
heid het bindend advies in eerste instantie steeds onaantastbaar is, werd 
dus onbeslist gelaten. 
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Het arrest van II juni 1965 betrof een verkoopcontract waarop alge
mene voorwaarden van toepassing waren. Deze bepaalden, dat bij niet
nakoming van de verplichtingen door de koper de schade van verkoper 
bindend door een commissie kon worden vastgesteld, tegen welke beslis
sing beroep openstond bij een gemengde commissie. Toen koper niet aan 
zijn verplichtingen voldeed, bepaalde de commissie de schade in een een
voudige procedure, waarbij volgens de latere beweringen van koper ele
mentaire procedure-regelen niet in acht waren genomen. Nadat koper 
van deze beslissing niet in hoger beroep was. gekomen bij de gemengde 
commissie, sprak de verkoper hem tot nakoming aan. In cassatie speelde 
wederom de vraag een rol, of het bindend advies door het niet-gebruik
maken van de beroepsmogelijkheid onaantastbaar was geworden. Het hof 
had hier niet - als in het voorgaande arrest - feitelijk beslist, dat de uit
spraak van de commissie slechts door beroep op de gemengde commissie 
kon worden aangetast. De Hoge Raad maakte vervolgens uit, dat het 
enkele feit van het niet-gebruikmaken der beroepsmogelijkheid in een 
dergelijk geval onaantastbaarheid nog niet met zich medebrengt. Wel 
kan volgens de Hoge Raad deze omstandigheid een rol spelen bij de be
oordeling van die andere vraag, of de contractspartij zijn wederpartij aan 
het wellicht niet vlekkeloos advies mag houden. 

De conclusie ligt voor de hand, dat dit tweede arrest in strijd komt 
met het eerste : immers, men mag over het algemeen toch wel aannemen 
dat een in statuten of contract gegeven beroepsmogelijkheid tegen een 
bindend advies exclusieve werking heeft. Wanneer men daarvan uit zou 
gaan, dan zou uit de beide arresten de gevolgtrekking moeten worden 
gemaakt, dat zulk een exclusieve beroepsmogelijkheid in een statutaire 
bepaling het bindend advies in eerste instantie wel onaantastbaar maakt, 
doch vervat in een overeenkomst niet (zie noot van der Grinten, Ars 
Aequi, 1966, blz. 84). Men zou wellicht een rechtvaardiging voor zulk een 
ongelijke benaderingsmethode kunnen zoeken in de verschillende aard 
van een beslissing op grond van een statutaire bepaling en een bindend 
advies in verband met een contracts-uitvoering. In het eerste geval neemt 
men over het algemeen aan, dat de rechter de beslissing van het orgaan 
rechtstreeks kan toetsen en ongeldig verklaren, - in het tweede geval dat 
dit slechts indirect mogelijk is door n.l. de gedraging te beoordelen van de 
contractspartij, die zijn wederpartij aan het advies wil houden. Zulk een 
onderscheid lijkt echter wel zeer gezocht (zie van der Grinten t.a.p.). 
Wellicht kan men voor de verschillende uitkomst der beide arresten 
eerder een verklaring vinden in de omstandigheid, dat de feitelijke grand
slag voor het tweede arrest zwakker was dan in het eerste : daarin had het 
hof immers aan de beroepsmogelijkheid een feitelijk zeer stringente uit
leg gegeven, in het tweede geval was van zulk een beperkte uitleg der 
contractsbepaling geen sprake. Had het hof daar de contractueel voor
ziene beroepsmogelijkheid eveneens zo beperkt uitgelegd, dan had de 
Hoge Raad waarschijnlijk tot een andere conclusie moeten komen. 

Hoe dit ook zij en wat men ook van deze eventuele tegenspraak in 
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beide arresten moge denken, men mag toch wel aannemen, dat in het 
algemeen moet worden uitgegaan van onaantastbaarheid van een beslis
sing in bindend advies, waartegen van een gegeven beroepsmogelijkheid 
geen gebruik is gemaakt. Ook wanneer men de constructie uit het tweede 
arrest toepast - op grond waarvan het niet-gebruikmaken van de beroeps
mogelijkheid een argument kan zijn om de wederpartij niet van een on
redelijke contractsuitvoering te betichten - zal in het merendeel der ge
vallen het bindend advies in eerste instantie onaantastbaar blijken (zie 
noot Prof. Scholten in de N.J.). Daarbij komt nog dat de rechter bij de 
toetsing van bindende adviezen over het algemeen niet gauw tot de con
clusie komt, dat partijen elkander daaraan in redelijkheid niet kunnen 
houden (zie Asser-Rutten, Overeenkomst en Verbintenis uit de Wet, 1961, 
blz. 281). 

AFDELING v 

Onrechtmatige daad 

14 - ZORGVULDIGHEIDSNORM - . IN HET LEVEN ROEPEN VAN EEN GE
VAARLIJKE SITUATIE - HET NEMEN VAN VEILIGHEIDSMAATREGELEN - IN 
HOEVERRE MOET MEN DAARBIJ REKENING HOUDEN MET DE MOGELIJKE ON
VOORZICHTIGHEID VAN DERDEN? (H.R., 5 november I965, N.J., 1966, 126; 
Coca-Cola/Duchateau). - Hij die een gevaarlijke situatie in het Ieven 
roept, zal daarbij de nodige veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen. 
De Belgische jurisprudentie gaat daarbij vrij ver : het is niet voldoende, 
dat normale voorzorgsmaatregelen worden genomen, ook de uitzonder
lijke voorzorgen moeten worden aangewend (zie: Nov., Droit Civil, 
V, I, 1967, nr. 334). Het gaat hier om gevallen, waarbij de derde (uit
eindelijk gelaedeerde) geen enkele invloed heeft op het zich al of niet ver
werkelijken van de schade. 

Een speciale categorie van gevallen wordt gevormd door die gevaar
lijke situaties (als bv. een opbreking in de weg, een kelderluik of- veel 
voorkomend geval in de Belgische jurisprudentie - een onbewaakte 
spoorwegovergang), waarbij de gedraging van de derde mede van invloed 
is op het zich al of niet voordoen van een ongeval. De vragen, die zich 
hierbij voordoen zijn de volgende : behoeft degene, die de gevaarlijke 
situatie in het Ieven roept, met het nemen van voorzorgsri:laatregelen ai
leen bedacht te zijn op voorzichtige derden, of is hij verplicht deze maat
regelen zover uit te strekken, dat daarmede ook wordt gewaakt tegen de 
onvoorzichtigheid van derden. Tot welke maatregelen is de gevaarschepper 
in dat laatste geval wei en niet verplicht? 
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Aanvankelijk leek het of de Hoge Raad de eerste weg zou inslaan 
(H.R., I8 april I940, N.J., I94I, IJO, keldertrap-arrest) : het betrof een 
huis, dat z6 was gebouwd, dat de open keldertrap zich vlak naast de ruimte 
achter de voordeur bevond. Een koopman, die deze deur - nadat zij uit 
het slot was getrokken - openduwde en vervolgens binnentrad, viel daar
bij in het keldergat en stelde de eigenaresse van het huis aansprakelijk. 
De Hoge Raad onderschreef de stelling van het hof, dat slechts dan van 
een onrechtmatige daad van eiseres sprake kon zijn, indien het gevaar van 
neerstorten van dien aard was, dat een zich normaal gedragende, binnen
tredende in het bezit van normale gezichtsvermogens en opmerkingsgave 
daaraan ten offer kon vallen. Met andere woorden : met een zekere onvoor
zichtigheid van de binnentredende behoefde geen rekening te worden 
gehouden. Meijers heeft in zijn noot dit oordeel bestreden en is van me
ning, dat bij het treffen van de nodige voorzorgsmaatregelen een rol speelt 
welke handelwijze men van derden mag verwachten, - maar daarnaast 
ook of een voorzorgsmaatregel gebruikelijk is, of deze zonder veel bezwaar 
kan worden getroffen en of de situatie, die wordt geschapen, een normale 
of een bijzondere is. Zijn oordeel is dus meer gedifferentieerd. In som
mige gevallen kan men een zekere onvoorzichtigheid van de derde ver
wachten, en dit geldt bijvoorbeeld te meer, wanneer de geschapen situatie 
op zichzelf ongebruikelijk is. 

In zijn arrest van I I februari I955. (N.J., I955. 2I8, doorgezaagde 
balkonleuning) slaat de Hoge Raad vervolgens de andere richting in : 
een timmerman had opdracht van de huiseigenaar ontvangen om het 
oude balkan te; vernieuwen. Wanneer hij aankomt, blijkt de huurder het 
balkan nag niet te hebben leeggeruimd en terwijl hij met zijn werkzaam
heden begint, gaat de huurder de op het balkan aanwezige voorwerpen 
naar de zolder brengen. Zo zaagt de timmerman - in aanwezigheid van 
de heen en weer lopende huurder - de balkonleuning aan beide zijden 
door, maar neemt het hek niet weg. Wanneer even later heiden de zware 
kolenkist van het balkan willen verwijderen, waarschuwt de timmerman 
niet dat het hek in feite los zit; de huurder steunt onder het tillen tegen 
het hek en start naar beneden. 

De Hoge Raad is met het hof van mening, dat de timmerman rekening 
moest houden met een zekere onvoorzichtigheid van de bewoner, daar 
hij diens handelwijze met een grate mate van waarschijnlijkheid had kun
nen verwachten. Op hem had een waarschuwingsplicht gerust, waaraan 
hij niet heeft voldaan. 

Thans wordt in het opgemelde arrest deze leer bevestigd, terwijl 
tevens een aantal richtlijnen worden gegeven, welke bij de beoordeling 
een rol moeten spelen. Sjouwerman, ondergeschikte van Coca-Cola, 
kwam een aantal kratten Coca-Cola in een cafe brengen. Zij dienden in de 
kelder te worden gebracht, welke bereikbaar was door een luik aan de 
achterzijde van het cafe in de vloer van de doorgang naar de toiletten. 
Sjouwerman opende het luik en zette enkele kistjes neer ter waarschuwing 
van gasten, die naar de toiletten zouden gaan. Veiliger ware het geweest, 



wanneer hij enkele stoelen voor het luik had geplaatst en daardoor de toe
gang tot de toiletten geheel had versperd, een methode die door de cafe
houder zelf steeds werd gebezigd. Duchateau, die zich in het cafe bevond, 
wenste zich te verwijderen en stortte bij de gang naar het toilet in het 
openstaande luik. Het hof oordeelde de door Sjouwerman genomen veilig
heidsmaatregelen onvoldoende, doch nam tevens mede-schuld aan van 
Duchateau, die beter had moeten kijken waar hij liep. Sjouwerman (en 
daarmede Coca-Cola) werd voor de helft aansprakelijk geacht voor de door 
Duchateau geleden schade (zie voor een soortgelijk geval op dezelfde 
wijze berecht : Brussel, 24 mei I958, R.G.A.R., I959, nr. 6288). 

Na de door Coca-Cola ingestelde cassatie handhaaft de Hoge Raad 
de beslissing van het hof en overweegt daarbij, dat de vraag, of en in hoe
verre in de hier bedoelde gevallen veiligheidsmaatregelen moeten worden 
genomen met het oog op mogelijke onoplettendheid of onvoorzichtigheid 
van derden, van feitelijke aard is. Als maatstaven, waarmede bij een der
gelijke beoordeling moet worden gerekend, wijst het college daarop de 
navolgende punten aan : 

(I) de mate van waarschijnlijkheid, waarmede de niet in achtneming 
van de nodige oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, 

(2) de hoegrootheid van de kans, dat daaruit ongevallen ontstaan, 

(3) de ernst, die de gevolgen daarvan kunnen hebben, en 
(4) de mate van bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen. 

Het valt hierbij op, dat een aantal van de maatstaven, die destijds 
reeds door Meijers zijn genoemd, overgenomen werden. 

Het Belgisch hof van cassatie heeft zich de laatste tijd met soortge
lijke problemen beziggehouden, waar het betreft de aansprakelijkheid 
van de N.M.B.S. met betrekking tot ongevallen op onbewaakte overwegen. 
De rechtspraak schijnt wei aan te nemen, dat in bepaalde omstandigheden 
het plaatsen van waarschuwingsborden en andere seinen, welke regle
mentair zijn voorgeschreven, niet voldoende is voor de spoorwegen om 
aansprakelijkheid te ontgaan (zie Nov., Droit Civil, V, I, I967, nr. 339). 
Onder welke feitelijke omstandigheden verdergaande veiligheidsmaat
regelen zijn vereist, staat echter nog niet vast en evenmin welke algemene 
regels hier moeten gelden. De maatstaf dat hierbij moet worden gelet op 
de belangrijkheid van de weg en op de vraag of het zicht bij de overweg 
is belemmerd, achtte het hof bij arrest van IO oktober I958 (Pas., I959, I, 
I45; R.G.A.R., I96o, nr. 6538) niet voldoende. Evenzeer vernietigde het 
hof bij arrest van 22 april I962 (Pas., I962, I, 7IO) de beslissing van de 
lagere rechter, dat maatregelen die doeltreffend bleken onder normale 
omstandigheden voldoende waren (zie hiervoor: Nov., Droit Civil, V, I, 
I967, nr. 339; - Dabin et Lagasse, Examen de Jurisprudence, nr. I7, 
R.C.].B., I963, 270). Wellicht, dat bij het vinden van een oplossing in 
deze interessante problemen de thans door de Hoge Raad aangegeven 
maatstaven behulpzaam kunnen zijn. 



IS - DERDE-MEDEPLICHTIGHEID - VERKOOPORGANISATIE - VERTI
CALE PRIJSBINDING - GEBRUIKMAKEN VAN WANPRESTATIE, GEPLEEGD 
DOOR EEN RECHTSVOORGANGER VAN DEGENE, VANWIE DE VRIJE HANDELAAR 
KOOPT (H.R., 26 juni 1964, N.J., 1965, 170; celstofluier-arrest; - H.R., 
18 december 1964, N.J., 1965, 171; Douwe Egberts/Tromp. - In het 
vorige rechtspraak-overzicht werd het bekende Nibeja/Grundig-arrest 
besproken (zie T.P.R., 1965, 588 e.v.). Aan het eind van de bespreking 
werd opgemerkt, dat het laatste woord over de onrechtmatigheid van het 
gebruikmaken van eens anders wanprestatie (in Belgie genaamd de derde
medeplichtigheid) nog niet was gesproken. Het hoeft' dan ook geen ver
bazing te wekken, dat bepaalde facetten van deze problematiek nadien 
aan het oordeel van de Hoge Raad werden onderworpen. In de onder dit 
en het volgend nummer besproken arresten werden enkele - wat ik zou 
willen noemen - detailkwesties van principiele aard door het college 
beslist. 

In het celstofluier- en het Douwe Egberts-arrest waren de casus
posities vrijwel identiek, terwijl de beslissende rechtsoverwegingen in 
de twee arresten woordelijk gelijk waren. In beide gevallen betrof het een 
producent van merkartikelen, die voor de verkoop daarvan een gesloten 
verkoopsysteem in het leven had geroepen in die zin, dat aan de directe 
afnemers (voornamelijk grossiers) de verplichting was opgelegd om bij 
verkoop aan detaillisten het beding te maken, dat deze alleen voor een 
bepaalde door de producent vast te stellen prijs mochten verkopen, en 
bij doorverkoop deze zelfde verplichting op te leggen. In beide gevallen 
bleken er vrije handelaren te zijn, die zich ondanks het feit, dat de ver
koopvoorwaarden van de producent hen bekend waren, niet aan de gestelde 
prijsvoorschriften hielden en op wie blijkbaar door hun leveranciers niet 
een dergelijke verplichting was gelegd. Aangezien de vrije handelaren in 
beide procedures de naam van hun rechtsvoorganger niet wilden noemen, 
kwam niet vast te staan of de contractbreuk, waarvan zij profiteerden, 
uiteindelijk was gepleegd door hun rechtstreekse leverancier of door een 
eerdere schakel in de keten producent-detaillist. 

Het hof te Amsterdam gaf in beide procedures als zijn opvatting te 
kennen, dat het profiteren van wanprestatie alleen dan onrechtmatig kan 
zijn, wanneer de vrije handelaar zelf rechtstreeks betrekt van degene, die 
de contractbreuk jegens de producent of de leden van zijn verkooporga
nisatie pleegt. Een dergelijke leer zou wederom een ernstige inperking 
zijn van het zgn. Kolynos-principe (zie T.P.R., 1965, 589). Het hof maakt 
het de producenten van merkartikelen wel bijzonder lastig om tegen 
vrije handelaren op te treden; de producent zal immers volgens de door 
het hof verdedigde leer moeten aantonen, dat de vrije handelaar de pro
ducten rechtstreeks betrok van een leverancier, die deel uitmaakt van 
de verkooporganisatie. 

De Hoge Raad wil blijkens bovenstaande arresten van een dergelijke 
beperking niet weten. Hij wijst het onderscheid tussen vrije handelaren, 
die rechtstreeks of via vrije tussenpersonen van de contractbreker betrek-



ken, af. Deze afwijzing is echter niet van algemene strekking, doch wordt 
gerelativeerd : alleen wanneer van een frequent en stelselmatig afnemen van 
merkartikelen sprake is, kan naar de mening van het college het profiteren 
van wanprestatie door een derde in een eerder stadium- behoudens bij
zondere omstandigheden - worden gelijkgesteld met het rechtstreeks 
handelen met de contractbreker zelve. De motivering is, dat in dat geval 
aan de uiteindelijke contractbreker een geregelde afzet wordt verzekerd 
en zodoende deze contractbreuk wordt bevorderd. De Hoge Raad hecht 
dus niet alleen belang aan het element profiteren van de wanprestatie, 
maar ook aan det element bevorderen daarvan (zie de noot van Prof. Schol
ten in de Nederlandse Jurisprudentie). 

Deze beslissing is m.i. geheel in overeenstemming met het Kolynos
arrest, waarin men ook reeds de overweging kon vinden, dat het niet 
van belang was of rechtstreeks werd betrokken van degene, die wanpres
tatie pleegde (zie T.P.R., 1965, 589). Uit deze arresten mag men dan ook 
concluderen, dat de Hoge Raad het Kolynos-principe wel degelijk heeft 
gehandhaafd, waarover sedert het arrest Nibeja/Grundig in de literatuur 
enige twijfel was ontstaan (zie T.P.R., 1965, 591). 

x6- DERDE-MEnEPLICHTIGHEID - DuBBELE VERKOOP - fuNDELT 
TWEEDE KOPER, DIE MET EERSTE KOOPCONTRACT BEKEND IS, ONRECHTMATIG 
JEGENS EERSTE KOPER? (H.R., 3 januari 1964, N.j., 1965, 16; Lekkerkerkse 
Boerderij). - In 1949 verkocht de 73-jarige B. S. Streefland haar huis 
rn:et erf aan haar neef A. C. Streefland voor de prijs van f. 15.ooo, -en 
onder de bepaling, dat levering en betaling der koopsom moest geschieden 
v66r of op 1 januari 1970 of bij eerder overlijden van verkoopster. In 
feite overleed de koper eerder dan zijn tante en volgde zijn weduwe van 
der Graaf hem op in de rechten uit deze koopovereenkomst. Tante Streef
land werd zeer oud en liet haar vermogen beheren door haar neef H. 
Streefland, broer van de overleden koper. In 1960 komt dan een tweede 
koopovereenkomst betreffende hetzelfde onroerend goed tot stand, dit
maal tussen de bejaarde tante en haar neef H. Streefland, waarna het on
roerend goed inderdaad aan de tweede koper wordt geleverd. Hierdoor 
stelde de verkoopster zich in de practische onmogelijkheid aan haar ver
plichtingen uit het koopcontract van 1949 te voldoen. 

De weduwe van der Graaf, die vast had vertrouwd krachtens het 
koopcontract van 1949 te zijner tijd de eigendom van het onroerend goed 
te verwerven en daarop oak reeds een noodwoning had gebouwd, waarin 
zij en haar zoon waren gehuisvest, stelde tegen haar zwager een actie uit 
onrechtmatige daad in en vorderde, dat deze het onroerend goed weer 
aan de tante zou terug leveren, welke laatste daartoe bereid bleek. Recht
bank en hbf wezeh deze vordering toe, waarbij het hof de onrechtmatigheid 
kennelijk afleidde uit de omstandigheid, dat H. Streefland wist, dat zijn 
tante het goed eerder had verkocht aan zijn broer en hij het beheer voor 
haar uitoefende, de hoge ouderdom van zijn tante en het feit, dat zijn 
schoonzuster kennelijk op de eigendomsoverdracht rekende. 
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In cassatie voerde H. Streefl.and daartegen ailereerst aan, dat zijn 
handelswijze slechts onrechtmatig had kunnen zijn, indien de tweede ver
koop en de daarop gevolgde levering door tante Streefl.and zelf een wan
prestatie van haar ten aanzien van de eerste koper betekenden en dat 
zulks niet was komen vast te staan. En voorts, dat - wanneer men wan
prestatie aan zou nemen - voor onrechtmatigheid van zijn handeling de 
door het hof aangenomen omstandigheden niet voldoende waren, maar dat 
daarvoor met name nodig zou zijn, dat hij de tweede verkoop had uitge
lokt of zijn tante daartoe had verleid. 

Beide stellingen, werden door de Hoge Raad van de hand gewezen. 
De handelwijze van de tweede koper kan ook onrechtmatig zijn, wanneer 
de tweede verkoop en levering zelf geen wanprestatie tegen de eerste 
koper betekenen, - maar de verkoopster daardoor in de onmogelijkheid 
komt te verkeren aan haar verplichtingen uit het eerste contract te vol
doen. In dit opzicht geeft het arrest een uitbreiding aan de leer der derde
medeplichtigheid : niet aileen medeplichtigheid aan een wanprestatie, 
maar ook aan het zichzelf in de onmogelijkheid steilen zijn contractuele 
verplichtingen na te komen, kan onder omstandigheden onrechtmatig 
zijn. lmpliciet aanvaardt de Hoge Raad voorts, dat ook het medeplichtig 
zijn en profiteren van een enkele wanprestatie onder omstandigheden 
reeds een onrechtmatig karakter kan hebben; in het Nederlandse stan
daardarrest van II november 1937, (N.J., 1937, 1096 (Kolynos-arrest) 
werd aileen het regelmatig profiteren van contractbreuk als onrechtmatig 
veroordeeld : zie T.P.R., 1965, 589). 

Terzake van de tweede stelling van de eiser in cassatie valt het op, 
dat de Hoge Raad de door het hof in aanmerking genomen omstandig
heden voldoende heeft geacht om tot onrechtmatigheid te concluderen. 
Men mag hieruit echter niet te vergaande consequenties trekken. Terecht 
is groot gewicht toegekend aan de familieverhouding die tussen partijen 
bestond; men mag o.i. niet aannemen, dat bij een soortgelijke transactie 
tussen zakenlieden eenzelfde oordeel zou zijn gevolgd. 

17 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DEGENE, DIE EEN NIET VAN WAARDE VER

KLAARD CONSERVATOIR BESLAG HEEFT GELEGD, VOOR DAARDOOR AAN DE 

BESLAGENE VEROORZAAKTE SCHADE (H.R., 15 april 1965, N.J., 1965, 331). 
- In casu pretendeerden Snel en Laan een vordering tot schadevergoe
ding te hebben op Ter Steege, en in verband hiermee hadden zij ten laste 
van laatstgenoemde conservatoir beslag gelegd. In reconventie vorderde 
toen Ter Steege schadevergoeding ter zake van het volgens hem onrecht
matig te zijnen laste gelegde conservatoir beslag. De rechtbank wees in 
conventie de door Snel en Laan ingestelde vordering tot schadevergoeding 
af, en gelastte in reconventie opheffing van het door hen gelegde conser
vatoire beslag, en veroordeelde hen tot vergoeding van de door Ter Steege 
als gevolg van dat beslag gelegen schade. In hager beroep bekrachtigde 
het hof het vonnis van de rechtbank. De Hoge Raad verwierp het door 
Snel en Laan ingestelde cassatieberoep. Volgens de Hoge Raad kon de 



opvatting van de eisers in cassatie, dat, indien als gevolg van een conser
vatoir beslag dat niet van waarde verklaard wordt, door de beslagene 
schade is geleden, de beslaglegger tot vergoeding van die schade slechts 
zal zijn verplicht, ingeval hij bij het leggen van het beslag onzorgvuldig 
had gehandeld, niet worden aanvaard. Volgens het college was blijkens 
het bepaalde bij de artikelen 732 en 739 Ned. Rv. er bij de regeling van 
het conservatoire beslag van uitgegaan, dat bij opheffing of vervallen van 
zodanig beslag de beslaglegger zal worden verwezen tot vergoeding van 
kosten, schaden en interessen indien daartoe gronden aanwezig zijn. Val
gens de Hoge Raad zouden, indien gelijk te dezen het beslag verviel als 
gevolg van de afwijzing van de vordering tot van-waardeverklaring, zo
danige gronden in het algemeen aanwezig moeten worden geacht. De 
Hoge Raad was van oordeel, dat tach het inruimen van de bevoegdheid 
om ter verzekering van een vordering waarvan in rechte het bestaan nog 
niet was vastgesteld, een conservatoir beslag te leggen en daardoor aan 
anderen het vrije beschikkingsrecht over hun eigendommen te ontnemen 
aileen dan maatschappelijk gerechtvaardigd kon worden geacht, indien 
de beslagenen ervan verzekerd konden zijn, dat de door de beslagen ge
leden schade hun zou worden vergoed, als de vordering tot vanwaardever
klaring werd afgewezen. Een redelijke wetstoepassing leidde daarom er toe 
om aan te nemen, dat degene die een conservatoir beslag legde, voor 
eigen risico handelde, met dien verstande dat de door het beslag geleden 
schade - bijzondere omstandigheden daargelaten - door hem moest 
worden vergoed, indien het beslag ten onrechte gelegd bleek te zijn. 
Aan zijn aansprakelijkheid voor deze schade kon het niet afdoen dat 
hij, op verde.digbare gronden van het bestaan van zijn vorderingsrecht 
overtuigd, bij het leggen van het beslag niet lichtvaardig had gehandeld. 

In Nederland heeft zich de vraag, of de partij, die krachtens een 
voorlopige beslissing van de rechter haar tegenpartij schade heeft ver
oorzaakt, tot vergoeding daarvan gehouden is, als het definitieve oordeel 
anders uitvalt, zich in verschillende vormen voorgedaan. Deze vraag 
wordt meestal bevestigend beantwoord. Veegens wijst er in zijn noot onder 
het arrest in de N.j. op, dat het hier aan de orde zijnde arrest de heersende 
richting in de jurisprudentie bevestigt en haar versterkt met een nieuwe 
motivering, ontleend aan het bepaalde bij de artt. 732 en 739 Ned. Rv. 
In het arrest wordt het weinigzeggende tussenzinnetje indien daartoe 
gronden aanwezig zijn uitgebouwd tot de grondslag van een risico-aan
sprakelijkheid. Dit is volgens de annotator in strijd met het voorgevallene 
bij de parlementaire behandeling van de wet van 7 april 1869 (Stbl., 55) 
en de overwegingen van het arrest van de Hoge Raad van 4 april 1912, 
(W., 9358), doch met dit produktieve misverstaan van de bedoelde woor
den kan men z.i. vrede hebben. 

Ook in Belgie wordt aangenomen, dat de tenuitvoerlegging van een 
rechterlijke uitspraak op eigen risico geschiedt (Zie : Van Lennep, Bel
gisch Burgerlijk Procesrecht, VI, blz. 10). 
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18 - RECHTERL1JK VERBOD ONDER VERBEURTE VAN EEN DWANGSOM -
BEPAALDHEID VAN HET VERBOD. - (H.R. 3 januari 1964, N.j., 1964, 445; 
Lexington-arrest).- Zowel in Belgie als in Nederland wordt de bevoegd
heid van de rechter om bij vonnis een rechterlijk verbod uit te vaardigen 
terzake van een aktie uit onrechtmatige daad erkend. De Hoge Raad had 
deze mogelijkheid reeds in 1914 aanvaard (H.R., 13 november 1914, 
N.J., 1915, 98), waarna het college in een belangrijk arrest van 1944 (H.R., 
18 augustus 1944, N.J., 1944/45, 598; Alkmaar/Noord-Holland) nog 
eens uitdrukkelijk verklaarde, dat de bescherming van artikel 1401 Ned. 
B.W. (art. 1382 Belg. B.W.) niet was uitgeput met de toekenning van een 
schadevergoeding, maar zich ook uitstrekt tot het geven van een rechter
lijk verbod. In H.R. 4 januari 1952, (N.J., 1953, 158; Johan de Witt/ 
Heuvelmans) besliste het college voorts, dat ook een verbod voor de toe
komst gevraagd kan worden van overtreding van de ongeschreven zorg
vuldigheidsnorm, welke deel uitmaakt van het rechtmatigheidscriterium 
van art. 1401 B.W. In Belgie wordt hetzelfde aangenomen (zie Roose, J., 
A.P.R., Tw. Schade en schadeloosstelling, nr. 302). 

Wat betreft echter de aan zulk een rechterlijk verbod te verbinden 
dwangmiddelen verschillen de beide rechtssystemen aanmerkelijk. Het 
Belgisch recht kent de instelling van de dwangsom niet (zie Roose, J., 
A.P.R., Tw. Schade en schadeloosstelling, nr. 304 e.v.; - Prae-advies voor 
de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Neder
land, De Dwangsomin het Belgische Recht,Jaarboek 1961/62, blz. 107 e.v.;
Storme M., De dwangsom, R.W., 1962-1963, 1321 e.v.). Aanvankelijkheb
ben de rechtbanken en hoven getracht de dwangsom te kleden in de voor
waardelijke veroordeling tot een schadeloosstelling voor elke overtreding 
of elke dag van overtreding van het rechterlijk verbod, maar sedert het 
arrest van het hof van cassatie van 24 januari 1924, (Pas., 1924, I, 151) 
waarin de dwangsom als onwettelijk werd veroordeeld, geldt als algemene 
leer, dat het bedrag van zulk een schadeloosstelling die van de werkelijke 
schade niet te hoven mag gaan; hierdoor werd daaraan het typisch karakter 
van dwangsom ontnomen. 

Aanvankelijk is de voorwaardelijke veroordeling tot een schadeloos
stelling ook door de Nederlandse jurisprudentie gevolgd, waarbij echter 
minder scherp op de verhouding tussen het bedrag van de schadeloosstel
ling en het werkelijke schadebedrag werd gelet. De Nederlandse wetgever 
heeft vervolgens bij Wet van 29 december 1932 (Stbl., 676) de dwangsom 
als rechterlijke sanctie erkend en een plaats gegeven in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering (artt. 6ua en b); - zie hiervoor : Coops, 
Grondtrekken van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 1966 blz. 279 e.v.;
van Opstall, De dwangsom in het Nederlandse Recht, Prae-advies, Jaarboek 
1961/62, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie 
en Nederland, blz. 125 e.v.). Sindsdien is in Nederland van het rechterlijk 
gebod of verbod, opgelegd onder verbeurte van een dwangsom, een veel
vuldig gebruik gemaakt. Vooral bij procedures in kort geding, waarin een 
snelle en efficiente bescherming kan worden gevonden tegen onrecht-



matige handelingen of het voortduren van onrechtmatige situaties, zoals 
ongeoorloofde mededinging in het algemeen, en inbreuken op merkrechten, 
octrooirechten, auteursrechten en dergelijke. 

Daarbij spelen steeds twee punten een rol : 
1. aan welke vereisten moet zijn voldaan, mag de rechter overgaan tot 

het uitvaardigen van een dergelijk verbod ? Hier gelden twee voorwaarden : 
(a) er moet een werkelijke dreiging voor bepaalde toekomstige onrecht
matige daden bestaan, en (b) de eiser moet een rechtstreeks belang hebben 
bij het voorkomen daarvan (zie Hofmann-Drion-Wiersma, Het Nederlands 
Verbintenissenrecht, II, blz. 174; - Asser-Rutten, III, 2, 1961, blz. sox). 

2. het gevraagde verbod moet bepaalbaar zijn. Men komt hier tot de 
moeilijke vraag welke omschrijving de rechter aan zijn verbod moet geven. 
Het verbod zal duidelijk omgrensd moeten zijn, aangezien degene tot wie 
het is gericht zal moeten weten: wat hij wel en niet moet nalaten en in welke 
gevallen precies de dwangsom wordt verbeurd. 

In het bekende AVRO/Buma-arrest (H.R., 4 maart 1938, N.j., 1938, 
948) stelde de Hoge Raad de vereisten voor de bepaaldheid van het rechter
lijk verbod zeer ruim. Het Burna is een organisatie, die voor eigentijdse 
componisten de muziekauteursrechten beheert. De omroepvereniging 
A VRO had deze aan Burna toevertrouwde muziekauteursrechten ge
schonden door zonder voorafgaande toestemming een aantal tot het reper
toir van Burna behorende muziekwerken via de radio uit te zenden. Het 
Burna vroeg vervolgens een rechterlijk verbod, dat de AVRO zich in de 
toekomst zou onthouden van het spelen van alle werken waarvan Burna 
op dat ogenblik het auteursrecht had, zonder dat deze werken werden 
gespecificeerd. De Hoge Raad beschouwde een dergelijk verbod voldoende 
bepaald onder overweging, dat er objectieve zekerheid bestond hoever 
het verbod zich uitstrekte en daarin later bij een eventueel executiegeschil 
door de rechter een voldoende ·afbakening gevonden kon worden ter 
vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod begrepen was. Het 
arrest heeft aan verschillende schrijvers kritiek ontlokt (zie de noot van 
Paul Scholten onder het arrest, en Drion in Hofmann-Drion-Wiersma, 
Algemene Leer, II, blz. 175). Zo schreef Meijers, dat de bepaaldheid van 
het verbod een zodanige client te zijn, dat met inachtneming van de in 
het verkeer betamelijke zorg de gewaarschuwde zonder veel bezwaar kan 
vaststellen of hij het verbod al of niet overtreedt. Voorts wordt door Drion 
verdedigd, dat bij overtreding van het rechterlijk verbod zonder schuld 
- dus in het geval van een verontschuldigbare dwaling - de dwangsom 
niet wordt verbeurd (zie Hofmann-Drion-Wiersma, Algemene Leer, II, 
blz. 180, 181). 

In het onderhavige arrest heeft thans de Hoge Raad strengere eisen 
aan de bepaaldheid van het rechterlijk verbod gegeven. Het betrof de 
inbreuk op het merkrecht voor sigaretten Lexington. Men kan in het 
Nederlandse merkenrecht drie vormen van inbreuk onderscheiden: (a) 
het gebruik van precies hetzelfde merk voor dezelfde soort waren, (b) het 
gebruik voor dezelfde soort van waren van een merk, dat in hoofdzaak 
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met dat van de merkgerechtigde overeenstemt en (c) het algemeen gebruik 
- voor welke soort waren dan ook - van een merk, dat zodanig met dat 
van de merkgerechtigde overeenstemt, dat bij het publiek verwarring om
trent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan (Zie art. 1 o van de 
Merkenwet van 30 september 1893) (Stbl., 146, laatstelijk gewijzigd op 21 
november 1956, Stbl., 681). 

In casu was de inbreuk gepleegd door het gebruik van precies hetzelfde 
merk voor dezelfde soort waren (sigaretten), derhalve zoals sub (a) aan
gegeven. In deze procedure vroeg nu de merkgerechtigde niet alleen een 
verbod voor de toekomst om zich te onthouden van inbreuken als reeds 
gepleegd in de vorm sub (a), maar eveneens om zich te weerhouden van 
inbreuken op de wijze als hierboven sub (b) en (c) bedoeld. Rechtbank
president en hof vaardigden een dergelijk in algemene termen gesteld 
verbod uit. Men kan daartegen zeker bedenkingen hebben, omdat het -
gezien ook de zeer uitvoerige jurisprudentie op dit punt - vaak moeilijk 
te voorspellen valt of volgens deze twee laatste maatstaven door het ge
bruik maken van een bepaald merk inbreuk op een ander merk wordt 
gemaakt. Toch heeft de Hoge Raad het arrest van het hof niet vernietigd 
en wel op grand van de redenatie, dat- wanneer een feitelijke dreiging 
ten aanzien van dergelijke inbreuken aanwezig is - de mogelijkheid moet 
bestaan om zich daartegen met een rechterlijk verbod te voorzien, terwijl 
zulk een verbod niet anders dan in algemene termen kan worden gegeven. 
Wel moet dit verbod aan de eis van bepaaldheid voldoen, maar dit was 
volgens de Hoge Raad ook het geval, nu een redelijke uitlegging van een 
zodanig verbod medebrengt ,de draagwijdte daarvan beperkt te achten 
tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld, dat zij, mede 
gelet op. de gronden waarop zij werd gegeven, inbreuken, als door de 
rechter verboden, opleveren". 

Hiermede is een zeer belangrijke beperking aan het in algemene 
termen geformuleerd rechterlijk verbod gegeven : nl. het verbod richt 
zich volgens de Hoge Raad slechts tegen die inbreuken, waarvan in ernst 
niet kan worden betwijfeld, dat zij destijds bij het geven van het rechterlijk 
verbod door de rechter zijn bedoeld. De annotator in de Nederlandse ]uris
prudentie - Prof. G. J. Scholten - merkt op, dat de Hoge Raad het ken
nelijk niet nodig acht dat deze beperking zelf in het rechterlijk verbod 
tot uiting komt, - maar deze restrictie aanbrengt in de meer algemeen 
geldende vorm van een uitlegging van het verbod. Het voordeel hiervan 
is, dat deze beperking dus niet alleen geldt voor het onderhavige rechter
lijk verbod, maar voor alle rechterlijke verboden, ook die reeds lang zijn 
gegeven en in kracht van gewijsde zijn gegaan. Bij mogelijke executiege
schillen met betrekking tot in algemene termen gestelde rechterlijke ver
boden zal ·met dit arrest rekening moeten worden gehouden. 

Het betrof hier de inbreuk op een merkrecht. In een nog meer recent 
arrest van 18 februari 1966, (N.J., 1966, 208) heeft de Hoge Raad zijn 
leer bevestigd door de zelfde formulering te gebruiken, - waarbij tevens 
bleek, dat het college aan zijn leer een algemene strekking geeft, door het 
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ook toe te passen buiten het terrein van het merkenrecht. 
Men zal zich wellicht de vraag stellen, welk belang deze uitspraak 

de Belgische jurist kan inboezemen, nu de verbodsactie in de Belgische 
rechtspraktijk zoveel minder toepassing vindt. Het lijkt mij, dat dit belang 
op tweeerlei gebied kan zijn gelegen. Allereerst in die gevallen:, waar de 
Belgische rechter een verbod uitvaardigt onder de voorwaardelijke veroor
deling tot een schadeloosstelling. In de tweede plaats daar waar de wet een 
strafsanctie stelt op overtreding van een rechterlijk verbod. Wij denken 
daarbij aan het K.B. nr. 55, van 23 december 1934, krachtens hetwelk de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel een rechterlijk verbod tot 
ophouding van oneerlijke mededinging kan geven (zie hierover Ronse, 
Prae-advies, ]aarboek 1961/I962, Vereniging voor de vergelijkende studie van 
het recht van Belgie en Nederland, blz. 1 12;- Fredericq, Droit Commercial, 
II,blz. 133e.v.;-VanRyn,}.,Principesde Droit Commercial, I, (1954) nr. 
230 e.v.; - Gotzen, M., Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige 
medinging, II, 1962, nr. 699 e.v.). Juist op het terrein der oneerlijke mede
dinging zal zulk een verbod vaak in algemene termen moeten worden ver
vat, zodat juist daar de hierboven besproken problematiek een rol speelt. 

AFDELING VI 

Rechtspersoon 

19 - NIETIGHEID VAN BESLUITEN DER ORGANEN VAN EEN N.V.- NIETIG
HEIDSGRONDEN - REGELS VAN ONGESCHREVEN RECHT MET BETREKKING 
TOT DE WIJZE VAN TOT STANDKOMING VAN EEN BESLUIT- REDELIJKHEID 
EN BILLIJKHEID - MARGINALE TOETSING? (H.R., 30 oktober 1964, N.]., 
1965, 107, A.A., 1964-65 blz. 63, I.A.M./Mante).- Zowel in het Belgische 
als in het Nederlandse recht wordt de mogelijkheid erkend de nietigheid 
in te roepen van besluiten van organen der naamloze vennootschap. In 
december 1966 werd dit onderwerp behandeld door de Vereniging voor 
de Vergelijkende Studie van het Recht voor Belgie en Nederland, waarbij 
prae-adviezen werden uitgebracht door Prof. Jan Ronse en Prof. W.C.L. 
van der Grinten (zie ]aarboek der Vereniging, 1965-I966, blz. 373 e.v. en 
407 e.v.; - zie voor het verslag der besprekingen blz. 239 e.v. en voorts 
Maeijer, Maandblad N.V., jg. 44, blz. 224 e.v.; Nietigheid van besluiten 
van organen van de N.V., T.P.R., 1967, 167 e.v.). 

De Belgische vennootschappenwet bevat geen enkele regeling om
trent de nietigheid van besluiten; het Nederlandse Wetboek van Koop
handel in art. 46a slechts een onvolledige : volgens deze bepaling kan de 
nietigheid van een besluit der algemene vergadering in rechte worden 
ingeroepen door iedere aandeelhouder en iedere derde-belanghebbende. 
Het tweede lid stelt aan de mogelijkheid om de rechtsgeldigheid van een 
besluit in rechte te betwisten op grand, dat het niet op rep-elmatige wijze 
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of met door de wet of statuten vereiste medewerking van aandeelhouders 
is tot standgekomen (tenzij het geval van kwade trouw) een termijn van 
zes maanden, nadat het besluit is genomen. 

In beide rechtssystemen kan men drie verschillende nietigheids
gronden onderscheiden : 

1. Strijd met het gemene recht. Voor het besluit als rechtshandeling gelden 
dezelfde nietigheidsgronden als voor iedere rechtshandeling in het al
gemeen. Op dit punt blijkt in beide Ianden weinig jurisprudentie te 
bestaan. Men denke echter aan de wilsgebreken zoals dwaling en be
drog, die echter eerder betrekking hebben op de uitbrenging der ver
schillende stemmen dan op het tot standkomen van het besluit zelf. 
Volgens het Belgische hof van cassatie (26 april 1948, Pas., 1948, I, 
277, geciteerd door Ronse in zijn prae-advies op blz. 384, noot 4) kan 
nietigheid van een besluit op grond van een wilsgebrek bij enkele stem
mende aandeelhouders slechts worden aangenomen indien en voor 
zover zou blijken, dat bij anders-stemmen door hen geen meerderheid 
voor het nemen van het besluit aanwezig was geweest. In Nederland 
wordt wel aangenomen (zie van der Grinten, Prae-advies, blz. 414; 
Handboek N.V. nr. 224.2 en Ontwerp B.W. art. 2. 1. 8a lid 4), dat 
slechts de uitgebrachte stemmen worden aangetast. Bij de bespreking 
in de vorengenoemde vereniging bleek, dat het grootste gedeelte van 
de vergadering bij de aanwezigheid van wilsgebreken voelde voor de 
volledige nietigheid van het besluit. 

2. Strijd met de wettelijke regeling van de N. V. en strijd met de statuten. 
Men onderscheide in dezen tussen de wettelijke en statutaire bepalingen 
terzake van de bevoegdheid der besluitende organen en die met betrek
king tot de wijze van tot standkoming der besluiten. Belgische rechts
leer en jurisprudentie nemen ten aanzien van onregelmatigheden bij 
het tot standkomen van het besluit aan, dat deze slechts nietigheid 
tengevolge hebben, wanneer blijkt dat zij van beslissende invloed zijn 
geweest op de uitslag der beraadslaging (zie Ronse, Prae-advies, blz. 
388.) Anders is dit in het Nederlandse recht, waar op grond van iedere 
onregelmatigheid zonder meer nietigverklaring moet volgen, doch 
waarbij art. 46a lid 2 Wetboek van Koophandel de mogelijkheid om 
nietigheid in rechte in te roepen beperkt tot een termijn van zes maanden. 
In de vergadering van de bovengenoemde vereniging bleek, dat de 
Nederlandse deelnemers in dezen de voorkeur gaven aan het Belgische 
systeem, - terwijl de vergadering voorts van mening was, dat de be
wijslast in dezen client te rusten op degene die het besluit wenst te 
handhaven (anders de Belgische jurisprudentie : zie in dit verband 
Maeijer, Maandblad N.V., Jrg. 44, blz. 228; - o.c., T.P.R., 1967, 
nr. 4, blz. 174). 

3· Strijd met het ongeschreven recht. Hoewel in Belgie deze nietigheids
grond in principe wordt erkend, bestaat aldaar omtrent het toetsings
criterium en de formulering daarvan geen eenstemmige richtlijn, ter-
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wijl de rechtspraak schaars en terughoudend is; zo spreekt men van de 
eis van gelijke behandeling van aandeelhouders, van machtsafwending 
of misbruik van bevoegdheid en ook wel van het begrip bedrog in zijn 
ruime betekenis (zie Ronse, Prae-advies, blz. 391 e.v.). In Nederland 
heeft men hiermede minder moeite en wordt algemeen door doctrine 
en rechtspraak de regel van redelijkheid en billijkheid ofwel de ob
jectieve goede trouw aanvaard. Niet alleen worden in Nederland de 
rechtsbetrekkingen uit overeenkomst door de redelijkheid en billijk
heid beheerst, doch ook de verhouding tussen personen in andere 
rechtsbetrekkingen als de deelgenoten in een ervengemeenschap (H.R., 
20 december 1946, N.J., 1947, nr. 59), die in een ontbonden huwelijks
gemeenschap (H.R., 9 mei 1952, N.J., 1953, 563) en de praecontractuele 
verhouding (H.R., 15 november 1957, N.J., 1958, 67). 
Zowel de inhoud van het besluit als zijn wijze van tot standkoming kan 
aan het criterium worden getoetst. Wat betreft de toetsing van de 
inhoud mag men aannemen, dat bij de vraag of het besluit redelijk en 
billijk is zowel rekening moet worden gehouden met de belangen van 
hen die vennootschappelijke rechten hebben, als met het zogenaamde 
vennootschappelijk belang zelve als eigen grootheid (zie Vander Grinten, 
Praeadvies, blz. 418; Verslag der Vereniging Belgie-Nederland, Jaarboek, 
blz. 244;- Maeijer, Maandblad N. V., jrg. 44, blz. 230 en zijn daar ge
citeerde publikaties). 
Dit criterium is ruim, maar menbedenk.eda.tde rechter bij zijn beoor
deling niet geheel vrij is, doch slechts een zgn. marginale toetsing mag 
hanteren. Hij kan slechts tot nietigheid beslissen, wanneer het besluit 
bij afweging der betrokken belangen kennelijk onredelijk is. Een zekere 
autonomie van het vennootschapsorgaan om tot een bepaalde beslissing 
te komen moet worden geeerbiedigd (zie van der Grinten, Prae-advies, 
blz. 419; - aldus ook de meerderheid der Vergadering van de Ver. 
Belgie-Nederland, zie : Jaarboek, 1965-1966, blz. 243; - Maeijer, 
Maandblad N.V., jg. 44, blz. 229; o.c., T.P.R., 1967, nr. 5, blz. 178;
zie ook : Ronse, J., Vennootschappen, Overzicht van Rechtspraak (1964-
1967), nr. 205 in fine, T.P.R., 1967, 734). 

In het door de Hoge Raad bij arrest van 30 oktober 1964 berechte 
geval betrof het niet een toetsing naar ongeschreven recht van de inhoud, 
maar van de wijze van tot standkoming van het besluit van een aandeel
houdersvergadering. In 1953 werden bij besluit der algemene vergadering 
van aandeelhouders der I.A.M. de statuten gewijzigd, waarbij onder 
meerdere de versterkte meerderheid nodig voor ontslag van een directeur, 
uitgifte van nieuwe aandelen en statutenwijziging van vier/vijfde der aan
delen werd teruggebracht op een percentage van twee/derde. 

Van 200 der geplaatste aandelen waren 44 eigendom van een zekere 
Mevrouw Mante, welke niet ter vergadering aanwezig was en die - ware 
dit anders geweest - de statutenwijziging had kunnen tegenhouden. 
Hoewel de statuten voor de bijeenroeping van een vergadering van aan
deelhouders vereisten dat de aandeelhouders per brief werden opgeroepen, 
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had de directie volstaan met het plaatsen van een advertentie, waarvan 
~evrouw ~ante geen kennis had gedragen. 

Door deze statutenwijziging werd - zeals duidelijk is - de machts
positie van ~evrouw ~ante als aandeelhoudster aangetast, terwijl daar
door haar pakket aandelen in waarde daalde. Toen zij dan ook van het 
besluit kennis kreeg, stelde zij - nadat onderhandelingen met de N.V. 
waren mislukt - een actie in tot vernietiging. Aangezien op dat moment 
de termijn van zes maanden ex art. 46a W.v.K. was verstreken, beriep zij 
zich niet alleen op strijd met de statutaire bepalingen maar tastte zij het 
besluit ook aan op grond van de regels van redelijkheid en billijkheid. 
Nadat de vordering door de rechtbank was afgewezen, verklaarde echter 
het hof in verband met deze tweede nietigheidsgrond het besluit nietig 
onder overweging, dat de ter vergadering aanwezige aandeelhouders zich 
er rekenschap van hadden behoren te geven, dat na de tot standkoming 
van de statutenwijziging de aandelen van ~evr. ~ante moeilijker te 
gelde te maken zouden zijn. De vergadering had daarom moeten nagaan 
of zij op behoorlijke wijze was opgeroepen. Nu vaststond dat de vergadering 
dit had nagelaten, voldeed het besluit voor wat betreft zijn wijze van tot 
standkoming ten opzichte van ~evr. ~ante niet aan de eisen van redelijk
heid en billijkheid. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep; het hof 
had het recht niet geschonden door het voordeel, dat de ter vergadering 
aanwezige aandeelhouders de vereiste regels van redelijkheid en billijk
heid niet in acht hadden genomen jegens hun niet ter vergadering aan
wezige mede-aandeelhouders. Daarbij geeft het college tevens een nadere 
concretisering van deze regels : een aandeelhoudersvergadering mag onder 
omstandigheden niet tot het nemen van een besluit, waarbij de belangen 
van bepaalde aandeelhouders in bijzondere mate zijn betrokken overgaan, 
alvorens te hebben nagegaan, of deze aandeelhouders genoegzaam in de 
gelegenheid zijn gesteld om aan de besluitvorming mede te werken. 

In dit zeer belangrijke arrest valt het navolgende op : Allereerst erkent 
de Hoge Raad de regels van redelijkheid en billijkheid als criterium. ~en 
mag aannemen, dat het criterium niet alleen wordt aanvaard terzake van 
de wijze van tot standkoming, maar ook ten aanzien van de inhoud van een 
besluit en dat de Hoge Raad defi.nitief is teruggekomen van vroegere for
muleringen als misbruik van meerderheidsmacht en dergelijke (zie H.R., 
13 februari 1942, N.j., 1942, nr. 360;- ~aeijer, Maandblad N. V., jrg. 42, 
blz. 156;- o.c., T.P.R., 1967, nr. 5, blz. 178). Terzake van deze regels van 
redelijkheid en billijkheid geeft de Hoge Raad in het onderhavige geval 
zelfs een bepaalde concretisering. Voorts valt het op, dat de Hoge Raad 
hier geen marginale toetsing toepasselijk acht, nu het gaat om de wijze 
van tot standkomen en niet om de inhoud van het besluit. Vander Grinten 
zou in dit gevalliever een marginale toetsing zien (zie Ars Aequi, 1964-65, 
67), ~aeijer acht het door de Hoge Raad gehuldigde systeem van vol
ledige toetsing wenselijker (zie Maandblad N. V., Jrg. 42, blz. 170.- ook 
Vereniging Belgie-Nederland, ]aarboek 1965-1966, blz. 243), Ongetwijfeld 
had ~evrouw ~ante - ware zij wel bij de vergadering aanwezig geweest 
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-de totstandkoming van het besluit verhinderd. Of de Hoge Raad anders 
had beslist, wanneer dit niet het geval zou zijn geweest, biijkt niet uit het 
arrest, - maar is gezien de jurisprudentie over de niet inachtneming van 
wettelijke of statutaire regels met betrekking tot totstandkoming van beslui
ten (zie hierboven sub 2) niet aannemeiijk. Ronse neemt voor het Belgisch 
recht anders aan, - gezien de aidaar bestaande jurisprudentie terzake van 
wettelijke of statutaire totstandkomingsregels (Prae-advies, Ver. Belgie
Nederland, ]aarboek 1965-66, biz. 392). 

Tenslotte diende de Hoge Raad op nog een ander onderdeel van het 
cassatiemiddel te beslissen : nl. of de vervaltermijn van zes maanden ex 
art. 46a W.v.K. niet ook van kracht is ten aanzien van tot standkomings
regels gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid in het ongeschreven 
recht. De Hoge Raad besliste ontkennend en legde art. 46a 2de lid beperkt 
uit : de vervaltermijn is volgens het college alleen van toepassing op wet
telijke of statutaire regels betreffende de totstandkoming van besluiten. 

Van der Grinten en G. J. Scholten hebben deze beslissing van de 
Hoge Raad in hun noten onder het arrest (zie Ars Aequi, 1964-65, blz. 68; 
N.J., 1965, nr. 107) ernstig gecritiseerd. Naar hun mening wordt door de 
beslissing van de Hoge Raad de rechtszekerheid in hoge mate aangetast 
nu het resultaat daarvan is, dat een besluit ook na de termijn van zes 
maanden nog kan worden aangetast, wanneer een bepaalde rechtsregel 
terzake van de wijze van totstandkoming van een besluit niet alleen op 
wettelijke of statutaire regels, maar ook op de objectieve goede trouw mag 
worden gebaseerd. (Anders : Maeijer, Maandblad N. V. jrg. 42, biz. 169, 
J7o; o.c., T.P.R., 1967, nr. 5, blz. 178). In het antwerp nieuw B.W. zal in 
deze moeilijkheid worden voorzien, nu terzake van de mogeiijkheid van 
de inroeping van nietigheid van besluiten een algemene termijn van een 
jaar geldt na openbaarmaking van het besluit of het moment, dat de be
langhebbende daarvan kennis kon dragen (zie art. 2. 1. 8a 3de lid). (Betref
fende deze problematiek in het Belgische recht vgl. Ronse, J., Vennoot
schappen, Overzicht van rechtspraak 1964-1967, T.P.R., 1967, blz. 706, 
nr. 155). 

20 - 0VEREENKOMST MET DAARTOE ONBEVOEGD ORGAAN VAN EEN N.V.
GEBONDENHEID DER N.V.? - VERTROUWENSTHEORIE EN TOEREKENBARE 
SCHIJN VAN BEVOEGDHEID- DOOR WIE MOET ZULK VERTROUWEN ZIJN OP
GEWEKT- MANDAT APPARENT (H.R., 5 november 1965, N.J., 1966, 181; 
Katz/,De Vijf" en Meijer). - De Nederlandse N.V. kent drie organen : 
het hoogste orgaan : de algemene vergadering der aandeelhouders, het 
orgaan van toezicht: de raad van commissarissen en het bestuur, ook wel 
genaamd directie. Deze laatste heeft tot taak het bestuur en het beheer 
van de vennootschap, terwijl het deze tevens in en buiten rechte kan ver
tegenwoordigen (art. 47 Ned. W.v.K.). Anders dan de raad van beheer 
van de Belgische naamloze vennootschap kan de directie door een per
soon worden gevormd. Bestaat die directie uit meerdere personen dan 
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heeft elk directielid volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid, tenzij de 
statuten anders bepalen (art. 47a W.v.K.). 

Bij vertegenwoordiging komt steeds de vraag naar voren, hoever de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid strekt err of bij een ontbreken van deze 
bevoegdheid in een concreet geval de vertegenwoordigde onder omstandig
heden toch niet is gebonden. In Nederland neemt men algemeen ten aan
zien van de vertegenwoordiging op grond van een volmacht (lastgeving) 
aan, dat de lastgever door de vertegenwoordiger is gebonden wanneer 
derden zulks redelijkerwijs op grond van verklaringen of gedragingen van 
de lastgever mochten aannemen (zie Asser-van der Grinten Vertegen
woordiging en Rechtspersoon, 1959, blz. 24, 25). Men heeft hier dus te 
maken met een aan de vertegenwoordigde toerekenbare schijn van bevoegd
heid van de vertegenwoordiger. Deze schijn van bevoegdheid is echter 
aileen toerekenbaar aan de lastgever, wanneer hij zelf door zijn gedragingen 
daartoe aanleiding heeft gegeven of met andere woorden, wanneer hij zelf 
bij de derde het vertrouwen heeft opgewekt, dat hij als vertegenwoordigde 
zou worden gebonden. Het betreft hier in wezen een soortgelijke vorm 
van gebondenheid door opgewekt vertrouwen als in het geval, dat ondanks 
de uiterlijk gegeven toestemming bij het aangaan van een contract de in
nerlijke wil daartoe ontbreekt, terwijl de wederpartij zulks rriet had kunnen 
of hoeven te begrijpen. Ondanks het ontbreken van werkelijke wilsover
eenstemming neemt de Hoge Raad bij contracten onder bezwarende 
titel alsdan gebondenheid aan op grand van de vertrouwenstheorie (zie 
het vorig overzicht van rechtspraak, T.P.R. 1965, blz. 563, 564). 

De Belgische rechtspraak en doctrine kent in het geval van mandat 
apparent een soortgelijke gebondenheid van de vertegenwoordigde last
gever, doch deze wordt geconstrueerd op grond van een door de lastgever 
jegens de derde gemaakte fout ex art. 1382 Belg. B.W. (zie Kluyskens, 
De Contracten, 1952, blz. 646; -de Page, IV, 2 nr. 448;- zie voor een 
vergelijking tussen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en op grond 
van toerekenbare schijn in Nederland: Asser-van der Grinten, l.c., blz. 
27). In Frankrijk, waar tot voor kort de leer van het mandat apparent 
eveneens werd gegrond op een door de vertegenwoordigde gemaakte fout, 
heeft het hof van cassatie bij arrest van 13 december 1962, (D., 1963, 
blz. 277) deze constructie verlaten en belangrijke uitbreiding aan de leer 
van het mandat apparent gegeven. Het betrof een president-directeur van 
een bankbedrijf (uitgeoefend in N.V.-vorm), die zonder daartoe statutair 
bevoegd te zijn een cautie verleende. De derde, die op de schijn van be
voegdheid afging, behoefde de juiste grenzen van deze bevoegdheid rriet 
nagaan, nu de omstandigheden het aannemen van bevoegdheid wettigden. 

Zover als het Franse hof van cassatie gaat men in Nederland bij het 
aannemen van gebondenheid van de N.V. door een onbevoegd handelende 
directie zeer zeker niet. De derde heeft steeds de plicht om zich op de 
hoogte te stellen van eventuele statutaire beperkingen van de bevoegd
heid der directie en verzuimt hij dit, dan is zulks zijn eigen risico en kan 
hij zich niet op de leer van het mandat apparent beroepen. In Nederland 
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heeft men, in twee types van gevallen te maken gehad met de gebonden
heid van de N.V. op grand van toerekenbare schijn: 
1. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie wordt beperkt 

door de doelsomschrijving van de N.V. Valt de verrichte transactie 
buiten de doelstelling, dan was de directie daartoe onbevoegd en kan 
de N.V. zich op deze onbevoegdheid beroepen. In Belgie construeert 
men de niet-gebondenheid van de N. V. in het geval van een rechts
handeling door de Raad van Beheer buiten de doelstelling hetzij op 
grand van de beperkte bekwaamheid van de zedelijke persoon (De 
Page, I, nr. 510), hetzij op de orgaantheorie(Cass., 31 mei 1957, R.C.].B., 
1958, 283 e.v., en noot van Van Ommeslaghe; - zie ook Fredericq, 
Handboek van Belgisch Handelsrecht, I, 1962, blz. 658). 
In vele gevallen kan het echter voor een derde niet aanstonds duidelijk 
zijn of een bepaalde handeling al of niet onder de doelstelling valt : 
zo is het mogelijk, dat de handeling in abstracto bij de doelstelling be
trokken kan zijn, doch in concreto daarmede niets te maken heeft. Men 
denke aan de aankoop van grand, transacties in valuta, het verstrekken 
van een lening of borgtocht. Volgens het arrest van de Hoge Raad 19 
maart 1942, (N.j., 1942, 445,) mag de derde de directie tot het verrichten 
van dergelijke handelingen bevoegd achten, wanneer zij plaatsvinden 
onder zodanige omstandigheden dat hij te goeder trouw en met inacht
neming van een redelijke zorgvuldigheid de overeenstemining met het 

_ doel_ heeft kunnen en mogen aannemen. In casu had de handelende 
directeur aan de derde verklaard, dat de verrichte handeling (het ver
lenen van. een borgtocht) binnen het kader van de doelsomschrijving 
werd verricht. Volgens de Hoge Raad mocht de derde op deze mede
deling afgaan, nu de directie het bij uitstek geschikte orgaan was om 
hierover te oordelen. In de rechtsleer is de vraag gerezen, of de Hoge 
Raad in dit arrest niet is afgeweken van de algemene regel der vertroU:
wenstheorie bij vertegenwoordiging, dat het vertrouwen niet door de 
vertegenwoordiger maar door de vertegenwoordigde moet zijn opge
wekt (zo Houwing in noot N.]., 1949, 750 en W.P.N.R., 3843). Met 
Asser,-van der Grinten (I.e., blz. 144) mag men echter aannemen, dat 
de schijn van bevoegdheid door de rechtspersoon (de vertegenwoor
digde) zelf in het leven is geroepen nu de inhoud van de statuten aan 
haar toerekenbaar is en deze inhoud door de ruime doelsomschrijving 
tot het conflict aanleiding kon geven. 

2. Vele statuten van naamloze vennootschappen beperken de vertegen
woordigingsbevoegdheid van de directie door voor bepaalde beheers
of beschikkingsdaden de goedkeuring van een ander orgaan (meestal 
de raad van commissarissen) te eisen. Ontbreekt deze goedkeuring, 
mag dan de derde de N.V. gebonden houden op grand van de mede
deling van de directie, dat de goedkeuring wel aanwezig was, - of is 
het voor gebondenheid van de vertegenwoordigde N.V. noodzakelijk, 
dat de schijn van goedkeuring door het desbetreffende orgaan (de raad 
van commissarissen) zelf was opgewekt? 
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Bij arrest van 24 juni 1949, (N.j., 1949, 750; Fokker/Spanje) besliste 
de Hoge Raad in laatstgenoemde zin; het betrof een door de directie 
van de vliegtuigenfabriek Fokker terzake van een bestaande procedure 
gedaan schikkingsvoorstel tot restitutie van een bedrag van twee mil~ 
joen gulden, - waartoe volgens de statuten de Raad van Commis
sarissen goedkeuring had moeten verlenen. 

In het thans door de Hoge Raad bij arrest van 5 november 1965 be
handelde geval, gaven de omstandigheden aanleiding tot een andere op
lossing: de enig.:directeur en tevens enig aandeelhouder van een N.V. 
verkocht een villa, doch toen de koper op levering aandrong beriep hij 
zich op het ontbreken van de vereiste goedkeuring van de commissaris 
der N.V. Op grand van overwegingen van billijkheid, was hier alle aan
leiding om gebondenheid van deze N.V. aan te nemen ondanks het feit, 
dat de commissaris in casu door zijn gedrag geen toerekenbare schijn 
van bevoegdheid van de directeur in het leven had geroepen. Zo had 
de koper de indruk gekregen dat de enig-directeur eri -aandeelhouder 
N.V.'s in Nederland in de regel geen commissariaat, betrof het hier in 
feite een weinig serieus commissariaat en was de koper ook niet in de 
gelegenheid geweest om alvorens de transactie te sluiten de statuten te 
raadplegen. Dit alles zou in de leer van het Franse hof van cassatie onge
twijfeld voldoende reden zijn geweest om een mandat apparent aan te 
nemen. Desondanks besliste de H.R. anders en bevestigde hij oak voor 
dit geval zijn leer van het arrest Fokker/Spanje. 

In tegenstelling tot deze Nederlandse rechtspraak wil de ontwerp
richtlijn van de Raad van de E.E.G. inzake rechtspersonen (zie supple
ment van het Bulletin van de E.E.G. nr. 3 van 1964 en voorts Maandblad 
N.V., jrg. 42, blz. 40)in zijn art. II, 2de lid aan een statutaire bevoegdheids
beperking van de organen slechts interne werking toekennen, zodat on
clanks publikatie dergelijke beperkingen niet aan derden zouden kunnen 
worden tegengeworpen. Tegen deze ontwerp-richtlijn zijn in Nederland 
dan ook bezwaren gerezen (zie het rapport van een commissie van de 
Nederlandse Orde van Advocaten, Advocatenblad, 1965, blz. 136 e.v.;
zie ook van Oven, A., Maandblad N.V., jrg. 42, blz. 44 e.v.). 

Vergelijkt men nu voor de bovenstaande problematiek de Belgische 
rechtspraak, dan blijkt dat deze zich aldaar niet geheel in dezelfde vorm 
heeft voorgedaan. Terzake van de beperking der vertegenwoordigings
bevoegdheid van de raad van beheer of de door deze aangestelde zaak
voerders of directie, blijkt dat de rechtsleer en het hof van verbreking 
uitgaan van een orgaantheorie, eerder dan van een mandaat-leer. Valt 
een bepaalde rechtshandeling buiten de statutaire doelsomschrijving, dan 
kan de N.V. door zijn orgaan niet worden gebonden (zie Fredericq, Hand
hoek Belgisch Handelsrecht, I, 1962, nr. 817; -vgl. in de rechtspraak, bv. : 
Cass., 31 mei 1957, R.C.].B., 1958, 283 e.v., met noot Van Ommeslaghe;
zie ook: Ronse, ]., Vennootschappen, overzicht van rechtspraak,(1961-1963), 
nr. 19 e.v., nr. 85, T.P.R., 1964, 8o, uo). 

Ook de derde waarmede werd gehandeld, kan zelfstandig een beroep 
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doen op het niet-gebonden zijn door de N.V., dat wil zeggen op de niet 
bestaanbaarheid der contractuele verhouding (zie hof van cassatie in zijn 
arrest van 31 mei 1957; zulk een beslissing lijkt voor Nederland minder 
waarschijnlijk in gevallen, dat de handeling op zichzelf nog wel binnen 
het doel zouden kunnen vallen en bekrachtiging door de N.V. mogelijk 
zou zijn. Bij ontbreken van een vereiste toestemming van de raad van 
commissarissen oordeelde Hoge Raad 30 april 1948 (N.J., 1949, 253), dat 
hierop door de derde, waarmee was gehandeld, geen beroep mocht worden 
gedaan, doch dat deze de N.V. alsdan een termijn zou kunnen stellen, 
binnen welke de N.V. alsnog de onbevoegde handeling kon bekrachtigen). 

In de vrij strikte orgaanleer van het Belgische vennootschapsrecht 
lijkt mij geen plaats voor gebondenheid der N.V. tengevolge van toereken
bare schijn van bevoegdheid, wanneer de raad van beheer de grenzen der 
doelsomschrijving overschrijdt. Ook niet wanneer een dergelijke handeling 
wordt verricht door een zaakvoerder of directeur, nu immers het hof van 
cassatie bij arrest van 7 september 1950 (Pas., 1950 I, 846, - zie Frede
ricq, I, 1962, blz. 676) de zaakvoerder of directeur als orgaan van de 
vennootschap beschouwt en diens handelen gelijkstelt met die van de 
raad van beheer (zie VanRyn, Principes de Droit Commercial, I, 1954, nr. 
644; - Fredericq o.c., nr. 838). 

Voor zover kon worden nagegaan doet de tweede hierboven voor 
Nederland gesignaleerde bevoegdheidsbeperking - bestaande in een goed
keuringsvereiste zijdens een ander orgaan - zich kennelijk in Belgie min
der voor. Voor zover dergelijke situaties al bij de Belgische N.V. zullen 
voorkomen, zal de Belgische jurist ongetwijfeld eerder geneigd zijn een 
oplossing te vinden middels aansprakelijkheid voor gemaakte fout ex art 
1382 Belg. B.W., dan door toepassing van het Nederlandse beginsel van 
gebondenheid door toerekenbare schijn. lmmers de leer van gebondenheid 
door opgewekt vertrouwen is in Belgie onbekend. Wellicht zal de Belgische 
jurisprudentie echter op den duur de leer van het mandat apparent op de 
voet van de Nederlandse en Franse rechtsontwikkeling baseren op on
rechtmatige daad, maar- zoals in Nederland -langs de weg van de toe
rekenbare schijn of- als in Frankrijk- langs die van de op grond van 
omstandigheden gewettigde dwaling. Wat betreft de gebondenheid van 
een rechtspersoon door een onbevoegd orgaan lijkt mij na het arrest van 
31 mei 1957 een aansluiting aan een dergelijke stroming voor het rechts
personenrecht minder in de lijn der verwachting. 

AFDELING VII 

Aanvaringsrecht 

21 - AANVARINGSSCHADE - Qp WELKE SCHADEN ZIJN HET BRUSSELS 
AANVARINGSTRACTAAT 1910 EN DE ARTIKELEN 534(544a EN 936(949 NED. 
W.v.K. TOEPASSELIJK? (H.R., 26 maart 1965, N.J., 1965, 386) - Zeals 
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we in het vorig rechtspraak-overzicht hebben gezien (zie T.P.R., 1965, 
598), hebben zowel de Nederlandse als de Belgische wetgeving de inhoud 
van het Brusselse Aanvaringstractaat van 1910 in hun Wetboek van Koop
handel opgenomen. Art. 536 Ned. W.v.K. en art. 251 Belg. W.v.K., boek 
2, bepalen beide, dat het schip, dat aan de aanvaring schuld heeft, aan
sprakelijk is voor de schade. In Belgie ziet men daarin een verwijzing ilaar 
de algemene regels van onrechtmatige daad; in Nederland construeert 
men een aparte aansprakelijkheidsgrond. De art. 536a e.v. Ned. W.v.K. 
geven veivolgens een aantal nadere bepalingen, die grotendeels overeen
stemmen met die van het Tractaat. Art. 541 beperkt vervolgens de aan
sprakelijkheid van de reder - tenzij in geval van opzet of grove schuld -
tot bepaalde limieten. Art. 742 Ned. W.v.K. verbindt evenals het Verdrag 
aan de vordering op grand van aanvaringsschade een verjaringstermijn van 
twee jaren. Voor de binnenvaart kent de wet dezelfde regelen in art. 934 
e.v. Ned. W.v.K., terwijl art. 953 eveneens een verjaringstermijn van twee 
jaren kent. 

De Hoge Raad diende in het thans berechte geval een antwoord te 
geven op de vraag, welke schade bij een aanvaring is te beschouwen als 
aanvaringsschade in de zin van art. 536 en art. 938 Ned. W.v.K.,- waar
voor dan de speciale aansprakelijkheidsregel en de beperkende bepalingen 
terzake van beperkte aansprakelijkheid en korte verjaringstermijn gelden. 
Het betrof een aanvaring door de schuld van een sleepboot, waarbij een 
door deze boot gesleept schip in botsing was gekomen met een voor anker 
liggend vaartuig en tengevolge daarvan was gezonken op de bodem van 
de Westerschelde. Aangezien het wrak gevaarlijk was voor de scheepvaart, 
had de Staat als beheerder van dit openbaar vaarwater dit wrak gelicht op 
grand van haar verplichting daartoe uit de Wrakkenwet 1934. Art. 10 van 
deze wet geeft het Rijk de mogelijkheid de kosten daarvan te verhalen 
op dengene, die volgens de wet daarvoor aansprakelijk is. 

Na verloop van de tweejarige verjaringstermijn uit het W.v.K., 
zocht de Staat op de eigenaar van de sleepboot (Smit) verhaal. Daarbij 
grondde de Staat zijn eis op de algemene regels der onrechtmatige daad en 
niet op het aanvaringsrecht. Smit verweerde zich door zich op de ver
jaringstermijn van het W.v.K. te beroepen; hij stelde, dat het hier een 
aanvaringsschade betrof, die geheel geregeld werd door de beperkende 
bepalingen van art. 536 e.v. W.v.K. 

Art. 1 van het Brussels Aanvaringstractaat spreekt slechts van schaden, 
toegebracht aan schepen en aan zaken of personen, die zich aan boord bevonden, 
welketekstinart. 534 W.v.K. is overgenomen. Door Cleveringa -een ge
zaghebbende schrijver op het gebied van het zeerecht - was echter ver
dedigd, dat de regeling van het Tractaat zich ondanks deze beperkende 
bewoording uitstrekt over aile schade tengevolge van een aanvaring. 
Zijn leer argumenteert hij door te wijzen op de verdragsgeschiedenis en 
op de onaanvaardbare consequenties, wanneer men anders zou oordelen : 
6f het schip zou voor dergelijke schade in het geheel niet aansprakelijk 
zijn, 6f de beperkende regels (limiet en verjaringstermijn) zouden alsdan 
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niet gelden (zie : Cleveringa, Zeerecht, 1961, blz. 792 e.v.). Cleveringa wil 
dus de regelen voor aanvaringsschade ook van toepassing verklaren op 
schade van derden; men denke aan vaarwegversperring of verwondingen 
buiten boord. De leer van Cleveringa zou er dus toe leiden, dat ook de 
verhaalsvordering van de staat wegens het lichten van een wrak door aan
varing gezonken, onder de regels van het tractaat en die van het W.v.K. 
zouden vallen en het verweer van de sleepbooteigenaar Smit op zou gaan. 
In zijn verweer beriep Smit zich bovendien nog op de tekst van art. 12 
van het tractaat, dat spreekt van alle belanghebbenden en die van de artt. 
536 en 938 W.v.K., waarin wordt gesproken over de gehele schade. 

De Hoge Raad kwam echter tot een andere uitleg van de verdragsge
schiedenis dan Cleveringa en oordeelde, dat het tractaat - en derhalve 
ook de regelen van het Wetboek van Koophandel - aileen van toepassing 
zijn op schade, toegebracht aan schepen en aan zaken of personen aan 
boord daarvan. Nu het college eenmaal op grond van de verdragsgeschie
denis tot deze conclusie kwam, kon het ook eenvoudig met de verdere 
argumenten van Smit afrekenen: alle belanghebbenden wijst volgens het 
arrest aileen op diegenen, die bovenbedoelde schaden hebben geleden en 
de gehele schade betekent slechts alle schade, door het andere schip en zijn 
opvarenden ondervonden. 

Welke consequentie verbindt nu de Hoge Raad aan zijn conclusies? 
Betekent de omstandigheid dat andere schaden, geleden door een aanva
ring maar vallende buiten de verdragsregel en de bepalingen van Koop
handel, onvergoed blijven, omdat men aan deze rechtsregels een exclu
sieve werking terzake van aanvaring wil toekennen? Of betekent het, dat 
voor deze andere schaden de normale regels van art. 1401 Ned. B.W. 
( = art. 1382 Belg. B.W.) van toepassing blijven, zonder de beperkingen 
betreffende limiet en verjaringstermijn? 

Dit laatste was kennelijk het oordeel van de Staat, die immers zeer 
bewust zijn vordering op art. 1401 had gebaseerd. Het college beant
woordt deze vraag niet expliciet, maar uit het arrest kan men afleiden dat 
de Hoge Raad de aansprakelijkheidsgrondslag van het Verdrag en van de 
artt. 536 en 938 W.v.K. (schuld van een schip) terzake van die andere 
schaden wel ( analoog ?) toepasselijk acht, maar de overige bepalingen niet 
(zie in dit verband ook de noot van Hijmans van den Bergh in N.J.). 
Deze constructie lijkt vreemd. Wellicht houdt deze wonderlijke oplossing 
in het arrest verband met enkele andere overwegingen in het arrest ter
zake van de wrakkenwet, die in de procedure eveneens een rol speelden 
doch voor de Belgische lezer niet interessant zijn. 

Ondertussen is het arrest belangrijk voor het aanvaringsrecht, zowel 
het Nederlandse als het internationale. De consequentie voor het Neder
landse recht is immers, dat de door het Wetboek geregelde beperkte aan
sprakelijkheid van de reder of eigenaar van een schip gekoppeld aan een 
korte verjaringstermijn niet waterdicht is. Dit geldt in ieder geval voor de 
verhaalsvordering uit de wrakkenwet, - maar wellicht ook voor alle andere 
vorderingen op grond van een aanvaring, die niet binnen het door de 
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Hoge Raad omgrensde terrein van schade aan een schip en aan opvarenden 
vallen. Of moet men ten aanzien van deze tweede categorie aannemen, d.rl
geen enkel vergoedingsrecht bestaat? Cleveringa heeft deze consequentie 
- evenals ook de andere - onaanvaardbaar genoemd, bij welk oordeel 
de annotator Hijmans van den Bergh zich kennelijk aansluit. In het inter
nationale recht zal het arrest geldingskracht hebben als een argument. voor 
een beperkte omgrenzing van het werkingsterrein van het Aanvarings
tractaat 1910. 
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