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JNLEIDING 

In dit tijdschrift (jaargang I970, blz. I05 e.v.) verscheen van de hand van 
Mr. A. W. Kist een overzicht van de rechtspraak van de Hoge Raad in 
de jaren I964-I969. 

Het thans verschijnende overzicht, dat het tijdvak van I januari I970 tot 
I juli I976 beslaat, is te beschouwen als een voortzetting daarvan. Anders 
dan toen is nu het overzicht het resultaat van teamwork. Meegewerkt 
hebben de Mrs. E. H. Hondius, M. Reinsma, J.H. Nieuwenhuis, Y.G. Prins
Blei Weissmann, G.M.M. denDrijver, G.J. de Groot, J.L. de Wijkerslooth 
en W.A.M. van Schendel, allen verbonden aan de afdeling burgerlijk recht 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden, alsmede Prof. Mr. M.J.A. van Mourik, 
hoogleraar in het notarieel recht te Leiden. De eindredaktie berustte bij 
Prof. Mr. A.R. Bloembergen, hoogleraar burgerlijk recht te Leiden. 

De eindredakteur heeft enerzijds wel gestreefd naar een zekere uniformi
teit in de bijdragen, m~ar anderzijds heeft hij toch ook de individuele 
auteurs een zekere vrijheid willen laten. De oplettende lezer zal daarom 
bemerken, dat de bijdragen niet helemaal volgens hetzelfde stramien zijn 
opgebouwd en dat de ene auteur wat meer eigen beschouwingen ten beste 
geeft dan de andere. Bezwaarlijk is dat in onze ogen niet. 
Gezien de ons toegemeten plaatsruimte - die wij trouwens toch al over
schreden hebben - hebben wij een sterke selectie moeten toepassen. Bij 
onze keuze hebben wij steeds voor ogen gehouden, dat dit overzicht be
stemd is voor Belgische lezers; wij hebben die arresten opgenomen die 
voor hen vooral van belang leken. Maar het kan haast niet anders of ook 
persoonlijke voorkeuren hebben meegespeeld. 
Wij hebben ons voorts beperkt tot het burgerlijk recht in engere zin. Het 
bewijsrecht, het rechtspersonenrecht, het handelsrecht, het faillissements
recht en het procesrecht lieten wij buiten beschouwing. Voorts hebben wij 
weinig aandacht besteed aan het personen- en familierecht. Weliswaar 
heeft de Hoge Raad, mede als gevolg van de invoering van het nieuwe 
Boek I van het Burgerlijk Wetboek op I januari I970 en het nieuwe 
echtscheidingsrecht op I oktober I97I juist daarover in de besproken 
periode vele arresten gewezen, maar die leken voor Belgische lezers van 
minder belang. Bovendien is de rechtspraak over waarschijnlijk het belang
rijkste onderdeel, het onderhoud na echtscheiding en scheiding van tafel 
en bed, ook in Belgie toegankelijk door het preadvies dat in I976 door 
A.A.L. Minkenhof werd uitgebracht aan de Vereniging voor de Verge
lijkende Studie van het Recht van Nederland en Belgie. 
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HooFDSTUK I 

PERSONENRECHT (E.H. HoNoms) 

I. TRANSSEKSUALITEIT 

H.R., 13 december 1973, N.J., 1975, .nr. 130 (met noot E.A.A. Luyten) 
H.R., 3 januari 1975, N.j., 1975, nr. 187 (met noot E.A.A. Luyten} 

In de verslagperiode heeft de Hoge Raad een tweetal arresten met betrek
king tot de rektifikatie van akten van de burgerlijke stand gewezen. Beide 
arresten betroffen zg. transseksuelen, dat zijn personen die tot een ander 
geslacht (menen te) behoren dan waartoe zij gezien hun uitwendige ge
slachtskenmerken gerekend worden. Soms laten zij hun uitwendige ge
slachtskenmerken door hormoonbehandeling en operatieve ingrepen 
aanpassen aan het al dan niet vermeende werkelijke ge~lacht. Over de 
legitimiteit van het verlangen hiernaar bestaat in medische kringen onenig
heid. De (Nederlandse) Gezondheidsraad stelde zich in 1965 negatief op; 
daartegenover kan vooral de mening van de endokrinoloog O.M. de Vaal 
(Man of vrouw/dilemma van de transseksuele mens, Amsterdam 1971) 
worden gesteld. Thans heeft de Gezondheidsraad deze kwestie opnieuw 
in beraad. 
Rektifikatie van de geboorteakte wordt door de transseksuelen veelal 
gezien als de bekroning van de geslachts(de)transformatie. De vraag rijst 
evenwel of de wet hiertoe ruimte biedt. In de lagere rechtspraak van de 
laatste jaren was er een tendens om deze vraag in bevestigende zin te 
beantwoorden. De twee arresten van de Hoge Raad hebben deze rechts
ontwikkeling afgesneden. In het eerste arrest van 13 december 1973 (N.j., 
1975, nr. 130) overwoog de Hoge Raad dat het Hoffeitelijk had vastgesteld 
dat het geslacht van verzoek(st)er bij de geboorte mannelijk en thans 
vrouwelijk was. Voor rektifikatie van de geboorteakte, aldus de Raad, zou 
slechts dan ruimte zijn indien het geslacht zoals dat ten tijde van de ge
boorte was onjuist in de akte vermeld zou staan, een misslag zou zijn. 
Immers met de ,kunne van het kind" in artikel 29, hoek r B.W. (art. 70 
oud) kan niet anders bedoeld zijn dan de kunne van het kind ten tijde 
van de geboorte. Buiten het geval van misslag, aldus de Hoge Raad, kent 
de wet geen voorziening die het mogelijk maakt om een wijziging van 
het geslacht in de registers van de burgerlijke stand te vermelden. Immers 
in de registers behoren aileen die gegevens te worden opgenomen welke 
daarin volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen moeten voorkomen ; 
in het bijzonder behoort tot de rechterlijke uitspraken waarvan volgens de 
wet (art. 21, eerste lid) inschrijving moet geschieden niet een rechterlijke 
uitspraak waarbij een geslachtsverandering is vastgesteld. 
Het arrest van 1973 bracht nog geen volledige klaarheid. Uitgangspunt 
was namelijk 's Hofs feitelijke vaststelling dat verzoek(st)er bij de geboorte 



van het mannelijk geslacht was. Het arrest liet daarom ruimte voor rekti
fikatie in die gevallen waarin feitelijk zou worden vastgesteld dat ver
zoek(st)er reeds bij de geboorte (op zijn minst mede) van het andere dan 
het uiterlijk waarneembare geslacht behoorde. Van deze ruimte werd onder 
andere gebruik gemaakt door Hof 's-Gravenhage 7 juni I974 (N.j., I975, 
nr. 5 I), dat niet langer van geslachtsverandering maar van een (retroaktieve) 
nadere bepaling van het geslacht ten tijde van de geboorte uitging. Ook 
deze beschikking werd echter in cassatie vernietigd (H.R., 3 januari I975, 
N.J., 1975, nr. I87). Het standpunt van het Hof vindt volgens de Hoge Raad 
geen steun in de wet, die geen aanknopingspunt biedt voor een vaststelling 
van het_ in de geboorteakte te vermelden geslacht van het kind achtereen
volgens naar tweeerlei kenmerken, eerst bij de geboorte naar de uiterlijk 
waarneembare en achteraf, maar met terugwerkende kracht tot de ge
boorte, naar uiterlijk niet waarneembare, door deskundigen aan de rechter 
kenbaar gemaakte kenmerken. Bij 's Hofs opvatting zou volgens de Hoge 
Raad afbreuk worden gedaan aan de rechtszekerheid, die de registers van 
de burgerlijke stand beogen te bieden, en met name aan de bewijskracht 
die de geboorteakte ten aanzien van een ieder heeft juist ook met betrek
king tot de daarin vermelde kunne van het kind. Alleen de wetgever zou 
volgens de Raad bij, machte zijn om aanvulling van de registers van de 
burgerlijke stand ~-onder de nodige waarborgen en met uitsluiting of 
beperking van terugwerkende kracht-'- mogelijk te maken. De redengeving 
van dit laatste arrest lijkt sterk gei:nspireerd door de uitspraak van het Duitse 
Btindesgerichfshof van 2I september I971 (N.J., W., 1972, 330, noot A. 
Eberle) en sluit voorts aan bij de rechtsontwikkeling in kontinentaal Europa. 

Hoewel het verschijnsel transseksualiteit- niet te verwarren met intersek
sualiteit, homoseksualiteit en travestie - slechts zelden voorkomt (I a 3 
gevallen per roo ooo personen), zijn de beide arresten ~an-de Hoge Raad 
toch niet van belang ontbloot. Zij roepen verschillende fundamentele 
vragen op : vragen terzake van de hanteerbaarheid van de simpele twee
deling in twee seksen, terzake van het belang van het geslacht in arbeids
recht, belastingrecht, personen- en familierecht,,sociaal recht en strafrecht, 
terzake van de geoorloofdheid van operaties op o~ganisch gezonde lichaams
delen, terzake van de vrijheid van geslC~chtskeuze, terzake van de bevoegd
heid van het Openbaar Ministerie om. in zaken van gracieuze jurisdiktie 
hoger beroep en beroep in cassatie in te stellen, 1en terzake van de rechts
vinding. De beide arresten hebben in de literatuur dan ook veel aandacht 
gekregen. Met name moge hier worden verwezen naar F.A. van der Reijt 
e.a., Transsexualiteit. Vreemdeling in eigen lichaam, Juridische en medische 
opstellen, Zwolle 1976 (boekenreeks NJB, deel 3). De juristen die een bij
drage aan deze bundel hebben geleverd -Van der Reijt, Grosheide en 
schrijver dezes - nemen allen stelling tegen de zienswijze van de Hoge 
Raad. 'Ook in Belgie hebben de arresten de aandacht getrokken ; men zie 
vooral: Rb. Mechelen, 17 juni 1975, R. W., 1975-1976, 870 (noot J.M. 
Pauwels). 



HooFDSTUK II 

HUWELIJKSGOEDERENRECHT (M.J.A. VAN MouRrK) 

2. INVOERING WETTELIJKE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN STAANDE HUWELIJK; 

SCHENKING? 

H.R., 27 maart 1971, N.j., 1971, 136, met noot Luijten. 

Indien echtgenoten tijdens het huwelijk hun huwelijksvermogensregime, 
inhoudend uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen wijzigen in 
de ,wettelijke" gemeenschap van goederen - veelal ,algehele" gemeen
schap van goederen genaamd - kan die handeling een aanmerkelijke ver
mogensverschuiving met zich meebrengen. De vraag of daarmede de over
eenkomst van huwelijkse voorwaarden als een schenking moet worden 
aangemerkt, is in meerdere opzichten van belang 
(a) voor de toepassing van de Successiewet 1956, waarin ook de heffing 
van schenkingsrecht geregeld wordt; 
(b) in het kader van artikel 1715 B.W. dat schenkingen tussen echtgenoten 
vernietigbaar maakt, waarbij in het algemeen wordt aangenomen dat slechts 
de schenker tot vernietiging bevoegd is ; 
(c) voor de berekening van de legitieme portie conform artikel 968 B.W. 
en daarmede voor de vraag of de schenking voor inkorting in aanmerking 
komt. 

In zijn arrest van 28 januari 1959 (N.j., 1959, 171, BNB 1959, 122) sprak 
de Hoge Raad uit dat de invoering van de wettelijke gemeenschap van 
goederen staande huwelijk niet als een schenking in de zin van artikel r 
van de Successiewet 1956 is aan te merken. Vooraanstaande Nederlandse 
civilisten hebben deze uitspraak met gejuich begroet. Zij gevoelden steun 
voor hun standpunt dat de betrokken handeling geen schenking in civiel
rechtelijke zin inhoudt (Vgl. Klaassen-Eggens-Luijten, blz. 263/4) (Huwe
lijksgoederen en erfrecht, Eerste gedeelte: huwelijksgoederenrecht door 
E.A.A. Luyten, Zwolle, 1973). Met de Hoge Raad oordelen zij dat schen
king een onherroepelijk en dadelijk voordeel moet opleveren, hetgeen zij 
in casu niet kunnen ontdekken aangezien eerst bij de ontbinding van de 
gemeenschap kan worden vastgesteld of de invoering der wettelijke gemeen
schap inderdaad een voordeel heeft betekend. 

In die visie is de vraag naar de toepasselijkheid van artikel 1715 B.W. 
reeds beantwoord. Dat is niet zo indien men de nadruk legt op het feit 
dat in laatstgenoemd arrest een uitspraak werd gedaan in een fiscale aan
gelegenheid en dat daaraan zonder meer geen civielrechtelijke betekenis 
mag worden gehecht. Wat de fiscale wetgever in zijn begrippenwereld 
stopt, behoeft niet te corresponderen met hetgeen de civiele wetgever zich 
daarbij voorstelt. Aangenomen mag echter worden dat, ook al zou in civiel
rechtelijke zin van schenking kunnen worden gesproken, deze toch niet 



getroffen wordt door het verbod van artikel 1715 B.W., al was het reeds 
omdat de wetgever zich bij de opheffing van het onveranderlijkheids
beginsel in 1957 (toen wijziging van huwelijkse voorwaarden mogelijk 
werd) het bestaan van artikel 1715 B.W. niet heeft gerealiseerd. Nergens 
blijkt dat de wetgever het aangaan van huwelijkse voorwaarden tijdens het 
huwelijk heeft willen beperken door het schenkingsverbod tussen echtge
noten ook dit rechtsgebeuren te laten overheersen. 
In het arrest van 17 maart 1971 neemt de Hoge Raad een beslissing welke 
van belang is voor de vaststelling van de omvang van de legitieme partie en 
daarmede voor de heffing van successiebelasting. Beslist wordt dat geen 
sprake kan zijn van een gift in de zin van artikel 968 B.W. (dit zijn giften 
onder de levenden, te vergelijken met die, bedoeld in artikel 913 Belgisch 
B.W.) nu zich door de invoering geen ,op een bepaald ogenblik voltooide 
eenzijdige waardeverschuiving" voltrekt, hetgeen kenmerkend is voor de 
schenking. 
Ongetwijfeld is de privaatrechtelijke betekenis van dit arrest grater dan 
die van de uitspraak uit 1959, gelijk de annotator Luijten terecht opmerkt. 
Hij onderschrijft de uitspraak ,con amore". Naar ik meen past echter 
voorzichtigheid! Neem het geval dat een overeenkomst van huwelijkse 
voorwaarden wordt aangegaan door zeventigers met de bedoeling dat het 
grate vermogen van de man samenvloeit met het te verwaarlozen vermogen 
van de vrouw. Men kan m.i. niet volhouden dat dit geen ,op een bepaald 
moment voltooide eenzijdige waardeverschuiving" inhoudt (vgl. nog 
Treurniet, FED d.d. 29 april 1971 en Schuttevaer, noot onder BNB 
1959/122). 

3• Is DE TOESTEMMING VAN DE ECHTGENOOT TOT VERKOOP OOK VEREIST 

INDIEN DEZE DE (VOORMALIGE) ECHTELIJKE WONING BEWOONT KRACHTENS 

EEN HAAR DOOR EEN DERDE VERSCHAFT RECHT? 

H.R., 4 januari 1974, N.J., 1974, SIS met noot Luijten, opgenomen achter 
N.J., I974, 54I. 

Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor 
(o.a.) ,overeenkomsten tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving 
en handelingen tot beeindiging van het gebruik van een door de echtge
noten tezamen of door de andere echtgenoot aileen bewoonde waning of van 
de zaken die bij een zodanige waning of tot de inboedel daarvan behoren" 
(art: 88, lid I sub a B.W.; vgl. art. 164a oud B.W.; curs. van mij, M.J.v.M. 
Deze regel gaat derhalve verder dan die van nieuw art. 221 Belgisch B.W .. 
in die zin dat zij altijd geldt). 
In het voor ons liggende geval bewoont de vrouw een opstal welke zich 
bevindt op een stuk grond waarop de echtelijke woning had gestaan. In 
dat bijgebouwtje had de vrouw haar intrek genomen nadat de woning door 
brand teloor was gegaan. Het betreft een houten opstal welke ten tijde 



van de intrek van de vrouw dienst doet als woning van een zoon van 
mevrouw. De echtgenoot van mevrouw houdt elders verblijf. De vraag 
rees of hier sprake is van ,een door de andere echtgenoot aileen bewoonde 
woning". Het antwoord werd dringend nadat gebleken was dat de man 
de grond met de opstallen had verkocht, waartoe de vrouw geen toestem
ming had gegeven. De man - tijdens de procedure overleden - betoogde 
dat die toestemming niet vereist was. 
Voorop zij gesteld dat blijkens de Memorie van Toelichting op artikel: 88 
B.W. het begrip ,woning" ruim moet worden uitgelegd, zodat daaronder 
oak moet worden gerekend de tuin, de garage en eventuele andere op
stallen. Zelfs een week-end-huis valt binnen de per ken van artikel: 88 B. W. 
De casuspositie speelde nog onder het v66r 1970 geldende artikel r64a B.W. 
waarin met name de woorden ,of van de zaken die bij een zodanige waning 
behoren", niet voorkomen. Daaruit mag echter niet worden geconcludeerd 
dat de visie van de wetgever van v66r 1970 op dit punt een andere is dan 
die van de schepper van artikel: 88 B.W. 
De Hoge Raad moet de vrouw teleurstellen. Het college overweegt: ,dat 
echter genoemde bepaling, die blijkens de geschiedenis van haar totstand
koming de strekking heeft om de echtgenoten tegen zichzelf en tegen 
elkander te beschermen, daaronder naast de waning die de echtgenoten 
tezamen bewonen, niet het oog kan hebben op een waning waarvan de 
echtgenoot die deze bepaling inroept, het gebruik of mede gebruik heeft 
krachtens een hem of haar door een derde verschaft recht, ook al had die 
derde het genot van die waning krachtens een zakelijk of persoonlijk recht 
jegens de andere echtgenoot." 
De derde was in casu de zoon, die een gebruiksrecht ontleende aan de man. 
De vrouw op haar beurt stand in een rechtsverhouding tot haar zoon. 
Daarmede had de vrouw zich overgeleverd aan de rechtspositie van die 
zoon. Zij bewoonde de opstal niet in haar hoedanigheid van echtgenoot 
maar als een persoonlijk gerechtigde op basis van een rechtsverhouding 
met haar zoon, die op zijn beurt een persoonlijk recht ontleende aan de 
man die 'toevallig' de echtgenoot was van de vrouw. Aan de juistheid 
van de uitspraak bestaat geen twijfel. 
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HooFDSTUK III 

ERFRECHT (M.J.A. VAN MouRIK) 

4• KAN DE VERNIETIGING VAN EEN BOEDELSCHEIDING OOK WORDEN GE
VORDERD INDIEN DE DAARBIJ MET MEER DAN EEN/VIERDE BENADEELDE 
PERSOON OP DE HOOGTE WAS VAN DIE BENADELING? 

H.R., 30 oktober 1970, N.J., 1971, 98 met noot Luijten. 

In de Nederlandse rechtslitteratuur bestaat verschil van mening over het 
antwoord op de vraag of vernietiging van een boedelscheiding op grand 
van benadeling van meer dan een/vierde (art. I rs8, lid I sub 3· Een gelijke 
regel is te vinden in art. 887, Belgisch B.W.) alleen dan gevorderd kan 
worden indien dwaling omtrent de waarde van de in de verdeling betrok
ken goederen in het spel is. Zij die hier bevestigend antwoorden zoeken 
steun in de verre historie (de Romeinsrechtelijke laesio enormis) : aldus 
Asser-Meijers-Van der Ploeg, Erfrecht, blz. 354· Anderen bepleiten een 
ruimer toepassingsgebied voor art. us8 lid r sub 3 B.W. Zo leert W.M. 
Kleyn, De Boedelscheiding, diss. Leiden 1969, blz. 327, dat de vernietigings~ 
actie toepasselijk is , bij elke niet vrij gewilde benadeling van meer dan 
een kwart, door en bij de boedelscheiding opgetreden, t.w. bij dwaling 
ten aanzien van de toebedeelde kavel en bij misbruik van omstandigheden, 
uiteraard naast dwang en bedrog". In zijn noot onder het hierna- te be
spreken arrest wijst Luijten erop dat onze wetgever zich te dezer zake niet 
heeft uitgesproken en dat derhalve meer dan gewone betekenis toekomt 
aan de Franse interpretatie van het gelijkluidende artikel 887 C.Civ., 
waaruit blijkt dat de Franse jurisprudentie en doctrine de dwalingseis niet 
stellen. Daarentegen stelt artikel 3·7·3·2· van het op stapel staande nieuw 
B.W. de dwalingseis wel waarbij de ontwerper uitdrukkelijk beoogt van 
het bestaande recht af te wijken. 

In het thans te signaleren geval worden we geconfronteerd met de scheiding 
en deling van het vermogen van een ontbonden vennootschap onder firma. 
Of inderdaad van boedelscheiding mag worden gesproken is de vraag, 
aangezien de deelgenoten, de Heren Kenter en Pickers na ieder voor zit.:h 
goederen tot zich te hebben genomen en na veel geharrewar, schriftelijk 
verklaren dat zij de onverdeeldheid hebben gescheiden en gedeeld en ,dat 
ieder het hem toekomende heeft ontvangen en dat zij elkander over en 
weer volledig kwijting en decharge verlenen". Daarna constateert Kenter 
echter dat hij is benadeeld, hoewel hij op de hoogte was van het feit dat 
aan Pickers 'toebedeelde' goederen een waarde hadden welke hager lag 
dan de waarde waarop Pickers aanspraak zou hebben kunnen maken. 
De rechtbank overweegt dat de zogenaamde scheiding en deling veeleer 
is te beschouwen als een dading, waartegen niet kan worden opgekomen 
uit hoofde van benadeling. Het Hof bekrachtigt het vonnis zonder over 
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dading te spreken. Na geconstateerd te hebben dat Kenter op de hoogte 
was van de benadeling oordeelt het Hof dat hij te goeder trouw geen 
vernietiging van de boedelscheiding kan vorderen. De Hoge Raad o~er
weegt dat het Hof daarmede geen rechtsregel heeft geschonden ,zodat -
ook al behoeft in geval van benadeling voor meer dan een vierde gedeelte 
het feit, dat de benadeelde ten tijde van de boedelscheiding van de door 
hem gestelde benadeling op de hoogte was, niet onder alle omstandigheden 
uit te sluiten dat hij vernietiging van de boedelscheiding kan vorderen
het middel niet tot cassatie kan leiden" (cursivering van mij. M.J.v.M.). 

Mag uit deze uitspraak nu worden opgemaakt dat de Hoge Raad de hoven 
omschreven leer van Asser-Meijers-Van der Ploeg volgt? Luijten meent 
in zijn noot van wei daarbij, naar hij schrijft, ,het gemaakte voorbehoud 
even terzijde latend". Dat voorbehoud echter zou ik bij voorkeur willen 
zien als een uiting van het standpunt van de Hoge Raad dat hij een ruimer 
toepassingsgebied aanneemt voor de laesio-actie. In dat geval kan de ver
nietiging - indien de benadeling van meer dan een vierde vast staat -
niet slechts bij dwaling uitgesproken worden maar ook indien misbruik 
van omstandigheden gemaakt is (vgl. art. 3.2.10 en art. 6.5.2.II nieuw 
B.W.). In navolging van Kleyn (t.a.p.) komt Luijten uiteindelijk ook tot 
de conclusie dat de ruime opvatting voor het huidige recht de juiste is. 

5· LEGATEN GEMAAKT AAN ERFGENAMEN VAN TOT EEN ONTBONDEN HUWE

LIJKSGEMEENSCHAP BEHORENDE GOEDEREN ; INKORTING ; RECHTSPOSITIE 

VAN LEGITIMARISSEN; OUDERLIJKE BOEDELVERDELING 

H.R., 12 mei 1972, N.j., 1973, 53, met noot Wiersma. 

Tussen de echtelieden Egbert van der Dong en Aaltje Erenstein bestond 
de wettelijke gemeenschap van goederen. Aaltje is overleden in 1950 nadat 
zij aan haar zoon Bareld een legaat had gemaakt van de helft van enige 
onroerende goederen waarop zich bevond het paviljoen Meerzicht, zulks 
tegen inbreng van de waarde van die helft. Egbert overlijdt in 1963 en 
heeft aan zoon Bareld gelegateerd de andere helft van. bedoelde goederen, 
zulks ook tegen inbreng van de waarde van die helft. 
Soortgelijke legaten maakten Aaltje en Egbert ten behoeve van hun zoon 
Roelof, met dien verstande dat het hierbij enige onroerende goederen 
betrof waarop gesticht het paviljoen De Hoge Ma. De broers hadden drie 
zusters, genaamd Renske, Roelfke en Trijntje, hier ook te noemen Renske 
c.s. Een scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap heeft niet plaats
gehad. 

Bareld verlangt na het verscheiden van vader Egbert 'afgifte' van het 
legaat, levering derhalve van de aan hem gelegateerde goederen. Renske 
c.s. maken daartegen bezwaar. Als verweer wordt aangevoerd dat de 
makingen tekort doen aan de legitieme partie, welke hen recht geeft op 
goederen uit de boedel waaronder de in te brengen gelden niet kunnen 



worden begrepen. Bareld ontkent het bestaan van dat recht niet maar 
meent dat het in dit geval niet opgaat ,omdat er nu eenmaal in de nage
laten boedel slechts twee paviljoens zijn met vijf erfgenamen terwijl boven
dien in de bedoelde makingen een veideling en scheiding gemaakt is over
eenkomstig het in artikel n67 B,W. bepaalde". Van belang is thans artikel 
97i lid 2, waarin bepaald wordt dat indien in het kader van de inkorting 
een mindering moet worden toegepast op een erf, hetwelk niet gevoeglijk 
kan worden verdeeld, de begiftigde of legataris de bevoegdheid heeft om 
in gereed geld op te leggen hetgeen de legitimaris toekomt. Artikel I I 67 
B.W. handelt over de z.g. ouderlijke boedelverdeling (partage par !'ascen
dant) en is te vergelijken met de artikelen I075 e.v. Belgisch B.W. 

Hiermede zijn niet alle rechtsvragen aangeduid welke in de procedure 
werden gesteld. De vragen van rechtsverwerking en afstand van recht 
worden in dit rechtspraakoverzicht te bestemder plaatse aan de orde ge
steld. Voorts speelde nog artikel 950 B. W. waarin we o.a. lezen dat indien 
een goed uit de (huwelijks-) gemeenschap is vermaakt, de legataris hetzelve 
niet in natura kan vorderen, indien dat goed niet aan de erfgenamen is 
toegedeeld, in welk geval de legataris genoegen moet nemen met een schade
loosstelling door uitkering van contanten. Na het afscheid van Aaltje was 
het niet tot een scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap gekomen. 
Terecht oordeelt de Hoge Raad dat een redelijke uitlegging van artikel 950 
B.W. medebrengt deze bepaling niet toepasselijk te achten op een geval 
als het onderhavige waarin de erfgenamen van de overleden echtgenoot 
tevens zijn de erfgenamen van de inmiddels ook overleden andere echt
genoot. 

Maar wat nu aangaande de stelling van Bareld ,dat er nu eenmaal in de 
nalatenschap slechts twee paviljoens zijn en vijf erfgenamen"? Met het 
oog op artikel 972 lid 2 B. W. (inhoudende de mogelijkheid om in gereed 
geld op te leggen wat de legitimaris toekomt, ingeval een erf niet gevoeglijk 
verdeeld kan worden) klinkt dat ijzersterk. Echter, degene die zich op de 
uitzondering van artikel 972 lid 2 beroept, client het opleggen in gereed 
geld niet uit te stellen tot het momerit van de boedelscheiding, doch moet 
dit doen ter gelegenheid van de afgifte van het legaat. Ware het anders, 
dan zouden de legitimarissen het gelegateerde goed reeds kwijt zijn zonder 
de zekerheid te hebben dat de waarde die moet worden ingebracht ook 
inderdaad zal worden ingebracht. In casu had Bareld geen aanbod om ge
reed geld op te leggen gedaan. 

Daarmede is deze kwestie nog niet uit de wereld. Immers, sinds H.R., 
20 december I946, N.J., I947• 59 (Kessels/Kessels) twijfelt niemand er 
meer aan dat de rechtsverhoudingen tussen gerechtigden in een erfboedel 
worden beheerst door de goede trouw. Toepassing van de daarop geba
seerde beginselen van redelijkheid en billijkheid zal met zich meebrengen 
dat vernietiging van de legaten de plicht doet ontstaan mede te werken 
aan een boedelscheiding waarbij het gelegateerde wordt toegedeeld aan 
de voormalige legataris. De Hoge Raad ziet hierin echter geen reden de 
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vernietiging tegen te houden: ,dat het belang van de andere legatarissen 
bij vernietiging van het legaat daarin is gelegen dat alsdan de goederen 
betrokken moeten worden in de scheiding en deling, bij gelegenheid van 
welke scheiding en deling de andere legitimarissen als medegerechtigden 
tot die goederen voor hun belangen kunnen opkomen". 
In zijn noot onder het arrest wijst Wiersma er op dat de Hoge Raad niet 
heeft willen anticiperen op het nieuw B. W., hetwelk in Boek 4 een einde 
zal maken aan het recht van de legitimaris op boedelgoederen, zodat een 
legitimaris zich in gevallen als deze met de ingebrachte geldsom tevreden 
moet stellen. 
Daarmede geraken wij aan het verweer van Bareld, inhoudend dat in de 
legaten een boedelverdeling is gelegen als bedoeld in artikel I I 67 B. W. 
Reeds in het geruchtmakende arrest H.R., I9 september I969, N.J., I969, 

402 (Makkumse boedelverdeling) werd impliciet erkend dat een ouderlijke 
boedelverdeling een onaantastbare inbreuk kon maken op de regel dat een 
legitimaris recht heeft op goederen uit de boedel. De door de ouder tot 
stand gebrachte scheiding en deling geldt ten opzichte van hem als een 
uiterste wilsbeschikking doch wordt na zijn overlijden toegerekend aan de 
erfgenamen. Die toerekening gaat zo ver dat die erfgenamen worden geacht 
te hebben medegewerkt aan een toedeling van tot de nalatenschap beho
rende activa aan een van hen onder verplichting voor deze om wegens 
overbedeling in contanten uit te keren aan de andere erfgenamen hetgeen 
aan dezen toekomt. Welnu, in het onderhavige arrest erkent de Hoge Raad 
uitdrukkelijk dat de boedelverdeling als bedoeld in artikel 1167 B.W. moet 
worden beschouwd als een uitzondering op de regel dat de legitimarissen 
hun legitieme dienen te ontvangen in tot de boedel behorende goederen. 
Het Hof heeft echter vastgesteld dat het rechtskarakter van de testamentaire 
beschikkingen overeenkomt met dat van legaten, welke uitleg van feitelijke 
aard is en derhalve in cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst. 
Niet moe gestreden beproeft Bareld in laatste instantie nog het middel 
conversie, met een beroep op redelijke wetstoepassing. Nu Bareld zich in 
de feitelijke instanties van de procedure op een dergelijke omzetting niet 
heeft beroepen, kan de Hoge Raad niet anders doen dan dit middel als 
tevergeefs voorgesteld beschouwen. Ten overvloede overweegt de Hoge 
Raad hierbij dat de redelijkheid van een zodanige omzetting afhangt van 
de omstandigheden van het geval (Naast de noot van Wiersma zie men 
over het arrest ook Kleijn, in het inmiddels met het W.P.N.R. samen
gesmolten Maandblad voor het Notariaat, I973, biz. 2I e.v.). 

6. UITLEG UITERSTE WILSBESCHIKKING; GOEDE TROUW 

H.R., II januari 1974, N.J., 1974, 187, met noot G.]. Scholten. 

Indien de bewoordingen ener uiterste wilsbeschikking duidelijk zijn mag 
men daarvan door uitlegging niet afwijken (art. 932 B.W.). Bij de beaut-



woording van de vraag of de bewoordingen duidelijk zijn moet mede worden 
gelet .,op de verhoudingen die erflater bij de beschikking heeft willen 
regelen en op de omstandigheden waaronder deze is gemaakt" (aldus: 
art. 4·3·!.8. nieuw B.W.; H.R., 22 januari 1965, N.j., 1966, 177 en H.R., 
9 april 1965, N.J., 1966, 178). 
Mejuffrouw S. Leek beschikt in 1939 bij testament dat, voor geval zij zou 
komen te overlijden v66r de Heer Lebbink, deze heer haar enige erfgenaam 
zou zijn. Indien deze heer zou zijn v66r-overleden, zou haar zuster Maria 
Leek als enige erfgename optreden. De Heer Lebbink overlijdt nog v66r
dat het voornemen van Mej. S. Leek met hem te huwen, gerealiseerd kon 
worden. In 1944 huwt Mej. Leek met de Heer Van Duin. Ter zake van 
die gelegenheid was door de notaris te kennen gegeven dat het geen zin had 
testamenten te maken aangezien reeds op grand van de wet de echtgenoten 
elkanders enige erfgenamen zouden zijn. Het testament uit 1939 werd 
echter- om onnaspeurlijke redenen- niet herroepen. Na het overlijden 
van Mevr. S. Van Duin-Leek werpt Maria Leek zich op als haar enige 
erfgename, waarbij zij op verzet stuit van Van Duin. 

De rechtbank overweegt o.a. dat de subsidiaire aanwijzing van Maria Leek 
ten nauwste is gekoppeld aan de aanwijzing van Lebbink als erfgenaam, 
zodat Maria Leek aan het testament geen rechten kan ontlenen. Men 
bedenke te dezer zake dat het huwelijk met Lebbink geen doorgang kon 
vjnden omdat hij nog niet van ecbt gescheiden was. De veronderstelling 
van erflaatster dat zij ten tijde van haar overlijden met Lebbink gehuwd 
zou zijn, casu quo gebuwd zou zijri geweest, leverde volgens de rechtbank 
een valse beweegreden op in de zin van artikel 937 B.W. 
Het bof heeft terecht bezwaar tegen de opvatting van de rechtbank dat 
de subsidiaire making ten gunste van Maria Leek .,ten nauwste" is ge
koppeld aan de aanwijzing van Lebbink. Blijkens de duidelijke bewoor
dingen van bet testament moet Maria Leek als enige erfgename worden 
aangemerkt. En het hof herhaalt daarbij dat moet worden gelet .,op de 
verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenste te regelen en op de 
omstandigheden waaronder hij is gemaakt". Uit h'et testament blijkt niets 
van een valse beweegreden als bedoeld in artikel 937 B.W. 
Het in boger beroep door Van Duin gehandhaafde verweer bestond uit 
een tweetal stellingen : 
(a) Erflaatster pleegde wanprestatie dan wel handelde onrecbtmatig door 
bet testament uit 1939 niet te berroepen hoewel dat kon worden bescbouwd 
als tussen partijen te zijn afgesproken; 
(b) De actie van Maria Leek zou, indien deze gegrond zou zijn, misbruik 
van recht opleveren en in strijd zijn met de goede trouw. 

Met de stelling sub (a) had bet bof uiteraard geen moeite nu in de be
weerde afspraak immers een beding over een nog niet opengevallen nalaten
schap moest worden gezien, zodat op grand van artikel 1370 lid 2 B.W. 
tot nietigbeid moest worden geconcludeerd. Een aanspraak op schadever
goeding kon derhalve niet bestaan. 



Aangaande de stelling sub (b) hanteert het hof de formule van artikel 8 
van de Inleidende titel op het nieuw B.W. Misbruik van recht wordt niet 
aangenomen nu niet aannemelijk is geworden dat zij (Maria Leek) ,haar 
bevoegdheid gebruikt (voor geen ander doel dan) om Van Duin te schaden 
noch op welke grand ook naar redelijkheid niet tot de uitoefening van 
haar recht kan komen". Vgl. H.R., 18 april 1970, N.J., 1971, 89 (hierna 
onder IV besproken). Strijd met de goede trouw wordt mitsdien niet aan
wezig geoordeeld. 

In cassatie overweegt de Hoge Raad dat de vraag of de bewoordingen 
ener uiterste wil duidelijk zijn een vraag is van feitelijke aard welke aan 
het oordeel van de cassatierechter is onttrokken. Daarmede komt de Hoge 
Raad terug op zijn standpunt ingenomen in H.R., 22 januari 1965, N.J., 
1966, 177. In zijn noot onder dit laatste arrest had Beekhuis in het bij
zonder de aandacht gevestigd op het feit dat de Hoge Raad - naar zijn 
weten de eerste keer de beslissing van een lagere rechter dat een op schrift 
gestelde verklaring duidelijk is, voor cassatie vatbaar achtte. 

Van belang is dan verder nog hetgeen de Hoge Raad leert op het stuk 
van de goede trouw: ,dat het slot van het middel feitelijke grondslag mist, 
daar het hof heeft vastgesteld dat niet is gebleken dat door de uitvoering 
van het testament een toestand zou ontstaan die de erflaatster niet had 
bedoeld; dat afgezien daarvan in dit gedeelte van het middel wordt mis
kend dat, nu het Hof had geoordeeld dat de bewoordingen van het testa
ment duidelijk waren en duidelijk zin hadden, met niet in het testament 
tot uitdrukking gekomen bedoelingen, die ten tijde van het maken van het 
testament mochten hebben bestaan, geen rekening kon worden gehouden 
en op het bestaan van zodanige bedoelingen ook geen beroep kan worden 
gedaan als grand voor het verwijt dat het instellen van een vordering als 
de onderhavige in strijd zou zijn met de goede trouw; dat dit laatste ook 
geldt voor bedoelingen welke later mochten zijn opgekomen". 

De annotator G.]. Scholten stemt in met de uitspraak: ook al zou de goede 
trouw eisen dat geen beroep op een verouderde testamentaire beschikking 
mag worden gedaan en een fatsoenlijk mens dat dus niet zou doen, mag 
dat rechtens wei. 

Over uitleg van uiterste wilsbeschikkingen bestaat een schat aan litteratuur. 
Men zie de opsomming in meergenoemde noot van Beekhuis, waaraan toe 
te voegen K. Wiersma's dies-rede Leiden 1974; J.K. Moltmaker, De vorm 
als norm, inaug. rede Amsterdam (V. U.) 1972 en Van Dunne, W.P.N.R., 
5048 e.v. (1971). 
Voor het Belgisch recht zie: Dillemans, Overzichten van rechtspraak, T.P.R. 
1965, 6os e.v.; 1968, 371 e.v., 1970, 295 e.v. 
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7• BoEDELSCHEIDING; WAARDERING ONROERENDE GOEDEREN; VRIJ VAN 

PACHT? 

H.R., 2ojuni 1975, N.]., 1976,414, met noot Kleijn. 

Een weduwnaar bevond zich met zijn zeven kinderen in een onverdeeldheid 
waartoe landbouwgrond met opstallen behoorde. Twee zoons zetten de 
agrarische onderneming van vader voort waartoe vader alle aan de onder
neming dienstbare onroerende goederen aan die twee zoons verpachtte. 
Daartegen hadden de vijf overige kinderen zich kunnen verzetten aange
zien vader alleen niet tot verpachting bevoegd was. Zij hebben zulks echter 
nagelaten met als gevolg dat zij na het overlijden van vader aan de pacht
overeenkomst gebonden waren (Le mort saisit le vif; H.R., 29 november 
I968, N.J., I969, I94). 

De sterk beschermde positie welke de pachter in Nederland inneemt en 
de schaarste aan ter verkoop aangeboden onverpachte grond, hebben ertoe 
geleid dat het verschil tussen de waarde van verpachte grond en die van 
onverpachte grond, naar gelang van de aard van de grond, schommelt 
tussen 40 en IOO procent. Vandaar dat de bovenbedoelde vijf erfgenamen 
het de moeite waard vonden te procederen over de vraag of de goederen 
voor de boedelscheiding moesten worden gewaardeerd met inachtneming 
van de pachtovereenkomst of vrij van pacht. Geen onzekerheid bestond 
in de cassatieprocedure over de vraag of de twee agrarische broers - waar
van er inmiddels een was overleden - een recht op toedeling hadden. 
Dat mocht reeds langer als een uitgemaakte zaak worden beschouwd (H.R. 
6 oktober I967, N.]., I969, I2 en H.R. I3 oktober I967, N.J., I969, J4, 
beiden met een noot van Wiersma). 

Opmerkelijk is dat het hof van oordeel is dat de goederen als onverpacht 
in de boedelscheiding moeten worden betrokken ,vermits ingevolge de 
bepaling van artikel II29 B.W. bij toescheiding van de onroerende goe
deren ( aan bedoelde twee broers, M.J. v. M.) dezen geacht worden onmiddel
lijk in de eigendom van die goederen te zijn opgevolgd ( ...... ) waarmede 
de pachtverhouding eindigde ... ". Met deze visie maakt de Hoge Raad 
korte metten door te bevestigen dat artikel I I29 B.W. geen waarderings
voorschrift betreft doch slechts de terugwerkende kracht van de boedel
scheiding regelt. 

Hierna doet de Hoge Raad de zaak zelf af en beslist dat de goederen zullen 
worden gewaardeerd met inachtneming van de pachtovereenkomst, daarbij 
uitgaande van de realiteit dat de goederen ten tijde van het overlijden 
van erflater de waarde van verpacht goed hadden en dat op dat moment 
aan de pachters reeds toekwam de waarde gelegen in hun pachtrechten. 

De annotator Kleijn merkt op dat niet bij voorbaat mag worden uitge
sloten dat de ,stadskinderen" mogelijk meer succes zouden hebben gehad 
indien zij hun recht hadden gezocht in de sfeer van de inbreng (art. I I32 
B.W.; vgl. art. 843 Belgisch B.W.). Hij schenkt daarbij aandacht aan het 



principe ,l'egalite est l'a.me du partage" alsmede aan de beginselen van 
redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen de deelgenoten 
bepalen, welke laatste beginselen in de knel zouden kunnen zijn gekomen 
bij gelegenheid van het aangaan van de pachtovereenkomst. Jammer dat 
de Hoge Raad hierover niet kon oordelen. 

HooFDSTUK IV 

ZAKENRECHT 

AFDELING 1 (M. Reinsma) 

HINDER EN MISBRUIK VAN RECHT 

8. HINDER DOOR VUILSTORTEN; INVLOED OVERHEIDSVERGUNNING 

H.R., ro maart 1972, N.J., 1972, 278, met noot G.]. Scholten; Ars Aequi, 
XXI (r972), blz. 430 met noot W.C.L. van der Grinten; Bouwrecht, 1972, 
blz. 257, met noot P. Zonderland (Vogelplaag). 

H.R., r6 maart 1973, N.J., 1975, 4, met noot B. Wachter; Bouwrecht, 1973, 
blz. 462, met noot P. Zonderland (Vuilstort Stikke Trui). 

In de twee bovengenoemde arresten kwamen twee vragen met betrekking 
tot hinder aan de orde, waarover in de Nederlandse literatuur veel verschil 
van mening bestond. 
Het eerste arrest, het Vogelplaagarrest, betrof het volgende geval. Lekker
kerker was eigenaar van een boomgaard in de buurt van Utrecht. Dicht 
bij deze boomgaard lag een waterplas, die door een bedrijf gedempt werd 
met stadsvuil, dat uit de gemeente Utrecht afkomstig was. Het bedrijf 
werkte met een Hinderwetvergunning. Het gestorte vuil trok allerlei vogels 
aan die voedsel zochten tussen het stadsvuil maar daarnaast regelmatig 
neerstreken op de boomgaard van Lekkerkerker waar zij grate schade aan
richtten. Lekkerkerker vorderde schadevergoeding. 
Het tweede arrest betrof ook een geval van hinder door het storten van 
huisvuil. In een natuurgebied dat eigendom was van de Vereniging tot 
behoud van Natuurmonumenten in Nederland bevond zich een grate zand
afgraving, genaamd De Stikke Trui. Natuurmonumenten had besloten de 
zandafgraving voor twee jaar voor het storten van vuil ter beschikking te 
stellen aan de agglomeratie Arnhem, die tijdelijk, namelijk tot een vuil
verbrandingsinstallatie klaar zou zijn, problemen had met de afvoer van 
het huisvuil. De eisers spanden als leden van Natuurmonumenten en als 
bewoners van enkele huizen in de onmiddellijke nabijheid van de zand-
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afgraving een kart geding voor de President van de Arrondissementsrecht
bank aan om uitvoering van dit besluit te voorkomen. Als leden van 
Natuurmonumenten stelden zij dat het besluit in strijd was met het statu
taire doel van de vereniging, als bewoners stelden zij dat uitvoering van 
het besluit hinder voor hen zou opleveren. In cassatie ging het slechts 
om de laatste stelling. 

De aansprakelijkheid voor hinder wordt in Nederland uitsluitend op artikel 
1401 B.W. (art. 1382 Belg. B.W.) gebaseerd. In de literatuur was het een 
bekende strijdvraag of men hinder moet beschouwen als een inbreuk op 
het eigendomsrecht van een ander, zodat er sprake is van een onrecht
matige daad omdat er een inbreuk op het subjectief recht van een ander 
is, dan wel of hinder een onrechtmatige daad oplevert wegens strijd met 
de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien 
van eens anders persoon of goed (Vgl. H.R., 31 januari 1919, W. 10365: 
dat onder onrechtmatige daad is te verstaan een handelen of nalaten, 
6f inbreuk maakt op eens anders recht, 6f in strijd is met des daders rechts
plicht 6f indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldig
heid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens 
anders persoon of goed). Van groat praktisch belang is de kwestie niet. 
Oak als men hinder ziet als inbreuk op het eigendomsrecht, zal niet iedere 
hinder, maar slechts die welke bepaalde grenzen overschrijdt als een on
rechtmatige inbreuk beschouwd kunnen worden; zie de hieronder geci
teerde overweging van de Hoge Raad. Maar helemaal zonder betekenis is 
de kwestie oak riiet. Zo ial oijvoorbeeld degene die zich bij een verbods
actie kan beroepen op een inbreuk op zijn eigendomsrecht, niet aannemelijk 
behoeven te maken dat hij belang heeft bij een verbod; dat is anders voor 
degene die zich slechts op een zorgvuldigheidsnorm beroept. 

In een oud arrest, gewezen v66r in 1919 het zorgvuldigheidskriterium werd 
geintroduceerd, had de Hoge Raad beslist dat het aan iemand hinder toe
brengen in het normaal gebruik van zijn eigendom schending kan zijn van 
diens eigendomsrecht (H.R., 30 januari 1914, W. 9648, met noot E.M.M., 
Joostens-Krul). Over de vraag wanneer hinder een inbreuk op het eigen
domsrecht betekent liet de Hoge Raad zich niet uit. Vijf jaar daarna lan
ceerde de Hoge Raad het ruime onrechtmatigheidscriterium en het ligt 
voor de hand dat nadien voorgesteld werd de maatschappelijke betamelijk
heid te hanteren om te bepalen of met een bepaalde handeling de grenzen 
van het eigendomsrecht van de ander overschreden waren; sommige 
schrijvers wilden zelfs bij hinder niet het aangetaste eigendomsrecht als 
grondslag van de onrechtmatigheid zien, maar uitsluitend de maatschappe
lijke onzorgvuldigheid. 

Van dit laatste standpunt ging een van de cassatiemiddelen in het Vogel
plaagarrest uit, waarin werd gesteld dat voor de vraag of er van hinder 
sprake is, beslissend is of er in strijd met de maatschappelijke zorgvuldig~ 
heid gehandeld is. Dit middel werd door de Hoge Raad verworpen. In de 
overwegmg: ,dat de vraag of de hinder die iemand door de gedragingen 
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van een ander in het genot van de eigendom van een onroerende zaak kan 
ondervinden, als inbreuk op zijn eigendomsrecht kan worden beschouwd, 
afhangt van de ernst van die hinder en de omstandigheden waaronder deze 
plaatsvindt" stelt de Hoge Raad enerzijds voorop dat er onrechtmatigheid 
is omdat het eigendomsrecht is aangetast, maar zegt anderzijds oak niet 
dat hinder slechts als inbreuk op het eigendomsrecht beschouwd mag 
worden. 

Het laatste punt kwam in het arrest Vuilstort Stikke Trui aan de orde. 
De eisers in deze zaak hadden hun vordering tegen Natuurmonumenten 
ingesteld als bewoners van naburige huizen (uit de uitspraak blijkt dat ze 
tevens eigenaren waren). In cassatie stelde Natuurmonumenten onder meer 
dat het Hof de vraag had moeten onderzoeken of er een inbreuk op het 
eigendomsrecht of op enig ander subjectief recht van de verweerders in 
cassatie zou zijn en ten onrechte de vordering had toegewezen met toe
passing van het zorgvuldigheidskriterium. De Hoge Raad verwierp het 
middel. Het Hof was er, aldus de Hoge Raad, bij de beantwoording van 
de vraag of het veroorzaken van de hinder een onrechtmatige daad ten 
opzichte van de verweerders in cassatie zou opleveren kennelijk van uit
gegaan dat zij die hinder zouden ondervinden als bewoners van huizen 
gelegen in de omgeving van de Stikke Trui en kon daarbij de rechtspositie 
van de verweerders met betrekking tot de huizen buiten beschouwing Iaten. 

De vraag waarin de onrechtmatigheid bestaat blijft in het arrest open. 
De A.G. Berger had aansluiting gezocht bij het woord ,persoon" in de 
formule ,de zorgvuldigheid die in bet maatschappelijk verkeer betaamt 
ten aanzien van eens anders persoon of goed". Wachter leidt in zijn noot 
uit het feit dat de Hoge Raad de omstandigheid dat de verweerders in 
cassatie bewoners zijn relevant vindt, af dat de Hoge Raad wellicht een 
benadering verkiest waarin de onrechtmatigheid gezocht wordt in bet 
schaden van belangen; hij brengt het arrest in verband met H.R., 29 maart 
1974, N.J., 1974, 344, met noot W.F.P. en G.J.S., waarin beslist werd dat 
het woongenot behoort ,tot de belangen van de soort, die valt onder de 
bescherming die artikel 1401 bedoelt te bieden". Oak G.H.A. Schut 
(W.P.N.R., 5329) denkt in deze richting (Zie over dat arrest hierna nr. 28). 

In het Vogelplaagarrest kwam nag een tweede in de literatuur eveneens 
kontroversiele vraag aan de orde, namelijk de invloed die een door de 
overheid verstrekte vergunning heeft op de beoordeling van de aansprake
lijkheid uit onrechtmatige daad van degene die krachtens die vergunning 
handelt. In cassatie was gesteld dat de omstandigheid dat Vermeulen over 
een vergunning krachtens de Hinderwet beschikte en de bij die vergunning 
gestelde v9orwaarden heeft nageleefd, de verplichting om de door Lekker
kerker geleden schade te vergoeden opheft. De Hoge Raad overwoog dat 
het antwoord op de vraag of en in hoever een door de overheid verstrekte 
vergunning invloed heeft op de beoordeling van de aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad van degene die overeenkomstig de vergunning handelt 
maar daarbij schade of hinder toebrengt aan derden, afhangt ,van de aard 
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van de vergunning, het belang dat met de regeling waarop de vergunning 
berust wordt nagestreefd en de omstandigheden van het geval". 
De Hoge Raad overweegt dan vervolgens met betrekking tot de Hinderwet, 
waarop de vergunning in casu berustte, dat deze ten doel heeft om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat door de oprichting, het in werking brengen, 
het in werking houden, de uitbreiding of de wijziging van inrichtingen, 
gevaar, schade aan eigendommen, bedrijven of aan de gezondheid of hinder 
van ernstige aard zal worden ondervonden en dat daarom de oprichting 
enz. aan een vergunning wordt gebonden, die niet verleend wordt als te 
vrezen is dat niettemin zodanig gevaar enz. zal worden ondervonden. De 
regeling van de wet brengt echter niet mee dat daardoor de omvang van 
de rechten van de eigenaren van naburige percelen aldus zou worden be
perkt dat zij nu hinder zouden moeten dulden die zij zonder die vergunning 
niet zouden hoeven te dulden; het verkregen zijn van zo'n vergunning 
vrijwaart dan ook niet tegen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. 
Zoals van der Grinten in zijn noot in Ars Aequi zegt, pleiten v66r de 
beslissing van de Hoge Raad vooral twee overwegingen. De eerste is dat 
bij het verlenen van een hinderwetvergunning niet altijd mogelijk zal zijn 
van te voren vast te stellen welke hinder de inrichting zal veroorzaken ; 
de tweede is dat het niet zo moet zijn dat de administratie kan beschikken 
over de civiele rechten van de burger. Tegen pleit een redelijke rechts
bescherming van de vergunninghouder. In casu was schadevergoeding 
gevorderd. De Hoge Raad heeft het in zijn beslissing steeds over de invloed 
van een vergunning op de beoordeling van ,de aansprakelijkheid uit on
rechtmatige daad" in het algemeen, zonder onderscheid te maken tussen 
de verschillende vorderingen die ingesteld kunnen worden. In Belgie neemt 
de rechtspraak aan dat, als er een vergunning is, geen afbraak gevorderd 
kan worden, wel het bevelen van werken en maatregelen om de hinder 
te doen ophouden. In Nederland kan op artikel 1401 B.W. ook een vor
dering gebaseerd worden strekkende tot een verbod door de rechter om 
zich aan een onrechtmatige daad schuldig te (blijven) maken. In de litera
tuur wordt wel - niet algemeen - de opvatting verdedigd dat een ver
kregen vergunning althans het effekt zou kunnen hebben dat vordering 
tot een rechterlijk verbod niet mogelijk is. Dit is ook voor het nieuwe recht 
voorgesteld (Toelichting bij art. 5.1.2 Nieuw B.W., waarop echter in het 
voorlopig verslag van de Tweede Kamer veel kritiek is geuit). Uit de 
algemeen luidende bewoordingen van het arrest is af te leiden dat de Hoge 
Raad althans bij een hinderwetvergunning niet voor deze opvatting voelt. 
Zie over deze problematiek nog H.A. Groen en H. Cousy, De betekenis van 
de overheidsvergunning voor de privaatrechtelijke aansprakelijkheid in Neder
land en Belgie', Preadviezen voor de vergelijkende studie van het recht van 
Nederland en Belgie, Zwolle 1975; en voorts H.A. Groen, Overheids
vergunning en onrechtmatige daad, diss. Leiden 1977. 



9· BouwH1NDER 

H.R., 9 maart 1973, N.]., 464, met noot P. Zonderland; Bouwrecht, 1973, 
blz. 484, met noot P. Zonderland: Boerenleenbank Helmond. 

De Boerenleenbank bouwde een nieuw kantoorgebouw naast het pand van 
Van de Reek. De fundering van Van de Reeks pand was niet deugdelijk 
meer na verbouwingen door Van de Reek zelf een jaar voordien uitgevoerd 
op een tijdstip dat aan Van de Reek al bekend was dat er op het belendende 
perceel gebouwd zou worden. Het gevaar van verzakking en scheurvorming 
van Van de Reeks pand kon op twee manieren voorkomen worden: door het 
optrekken van een gemeenschappelijke bouwmuur langs de zijmuur van 
het pand van Van de Reek of door het verzwaren van de fundering van 
Van de Reeks pand. De Boerenleenbank had aan Van de Reek voorgesteld 
voor gezamenlijke rekening een gemeenschappelijke muur op te trekken, 
maar Van de Reek was hierop niet ingegaan. De Boerenleenbank ging 
daarop verder met de bouw en liet een damwand slaan langs de zijmuur 
van Van de Reeks huis. Tengevolge van het heien van de damwand ver
zakte het pand van Van de Reek en scheurde het in. Van de Reek sprak 
de Boerenleenbank als aanbesteedster, de architect en de aannemer ieder 
hoofdelijk aan uit artikel 1401 B.W. tot vergoeding van schade. De Recht
bank wees de vordering van Van de Reek af; deze ging in appel van de 
uitspraak voor zover tussen hem, de Boerenleenbank en de architect ge
wezen; het Hof wees de vordering tegen de Boerenleenbank toe, die tegen 
de architect af. De Boerenleenbank ging in cassatie. 

Het cassatiemiddel was geent op een beslissing van de Hoge Raad uit 1939 
(H.R., 27 januari 1939, N.j., 1939, 874, met noot P.S.). Over de reikwijdte 
van deze beslissing bestaat geen volstrekte eenstemmigheid, maar meestal 
wordt aangenomen dat de Hoge Raad in dit arrest de leer zoals die in de 
lagere rechtspraak werd gehanteerd met betrekking tot schade, door het 
aanleggen van werken op eigen grond veroorzaakt aan het belendend pand, 
gematigd heeft. Deze leer, die weer gebaseerd was op twee arresten van 
de Hoge Raad uit de vorige eeuw (H.R., 8 april 1881, W. 4663 en H.R., 
23 juni 1882, W. 4791), hield in dater voor dit soort schade aansprakelijk
heid bestond zodra de schade voorzienbaar was geweest en leidde dus, zij 
het vanuit een heel andere juridische basis, tot hetzelfde resultaat dat in 
het Belgische recht bereikt wordt door bij niet foutief handelen een schade
vergoedingsverplichting op artikel 544 Belg. B.W. te baseren (Cass. 6 april 
1960, Pas., 1960, I, 915). In het arrest van 1939 besliste de Hoge Raad 
dat het Hof terecht de stelling dat de schade te voorzien was en dat dit 
voldoende voorwaarde voor aansprakelijkheid was, ongeacht de omstandig
heden van het geval, in zijn algemeenheid verworpen had, en de beslissing 
hiervan afhankelijk had gesteld of, aile omstandigheden van het geval in 
aanmerking genomen, de mogelijkheid van het schadelijk gevolg de aan
gesprokene van zijn handeling had behoren te weerhouden. Overeenkom
stig deze beslissing stelde de Boerenleenbank in cassatie, dat het Hof aan-
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sprakelijkheid van de Boerenleenbank had aangenomen !outer omdat de 
werkzaamheden die de schade veroorzaakt hadden in haar opdracht en op 
haar grand waren uitgevoerd en de schade redelijkerwijs voorzienbaar was 
geweest; het hof had zijn beslissing afhankelijk moeten stellen van de 
vraag of, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, de 
mogelijkheid van het intreden van het schadelijke gevolg de Boerenleen
bank had behoren te weerhouden van het slaan van een damwand. Zulke 
omstandigheden waren onder andere dat Van de Reek zijn pand ingrijpend 
verbouwd had op een tijdstip dat hij op de hoogte was van het feit dat 
de Boerenleenbank op het aangewezen perceel wilde gaan bouwen, dat 
Van de Reeks pand na diens verbouwing ondeugdelijk gefundeerd was en 
dat Van de Reek overleg over de bouw van een gemeenschappelijke muur 
had afgewezen. 

Het cassatieberoep werd verworpen. Het hof heeft, aldus de Hoge Raad, 
de aansprakelijkheid van de Boerenleenbank mede gebaseerd op het uit
gangspunt dat de Boerenleenbank op haar kosten maatregelen had moeten 
nemen om de schade te voorkomen. Nu zij dat nagelaten had, had zij de 
damwand niet mogen optrekken. Impliciet bevestigde de Hoge Raad dus 
de leer dat voorzienbaarheid van de schade alleen geen aansprakelijkheid 
schept. De Boerenleenbank heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldig
heid die zij in acht hoorde te nemen door, toen Van de Reek weigerde 
aan de kosten voor een gemeenschappelijke bouwmuur bij te dragen, zonder 
voorafgaand overleg of onderzoek de damwand te heien, en zij is aan
sprakelijk voor de schade. De Boerenleenbank mocht _er zonder nader 
onderzoek niet op vertrouwen dat de fundering van het pand van Van de 
Reek tegen het heien van de damwand hestand zou zijn. 

De verplichting tot overleg of onderzoek die op de bouwer gelegd wordt 
kan men rechtvaardigen door de redenering dat het de bouwer is die 
verandering wil brengen in een bestaande toestand. Aldus b. v. Zonderland 
in zijn noot in het Nederlands Juristenblad. 

Zie over deze bouwhinder voorts J.L. de Wijkerslooth, De rechtspositie van 
de omwonenden van een bouwperceel in privaatrechtelijk opzicht, Preadvies 
Vereniging voor Bouwrecht 1974· Voor het Belgisch recht zie: Derine, 
Overzichten van rechtspraak, zakenrecht, T.P.R., 1965, 53 e.v.; 1969, 681 
e.v.; 1973, 781 e.v. 

10. M1SBRU1K VAN RECHT 

H.R., 17 april 1970, N.J. 1971, 89, met noot Ph. A.N. Houwing; Ars Aequi 
XIX, (1970), blz. 542 met noot H.K. Koster ( Amotiearrest). 

Kuipers bouwt op zijn perceel een garage. Bij de aanvang van de werk
zaamheden rijst twijfel of de grens tussen Kuipers' perceel en dat van 
zijn buurvrouw de Jongh inderdaad gevormd wordt door een heg; beide 
partijen nemen echter aan dat, als dat niet zo zou zijn, een eventuele grens-



overschrijding niet meer dan enkele centimeters zou bedragen en dan met 
een geldelijke vergoeding vereffend zou kunnen worden. Pas een jaar later, 
als de garage klaar is, blijkt dat deze over de gehele diepte van 5 a 6 meter 
ter breedte van ongeveer 70 em op de grond van de Jongh is gebouwd. 
DeJongh vordert verwijdering van dat gedeelte van de garage dat op haar 
perceel is gebouwd. Het cassatieberoep is met name van belang voor de 
vraag of de Jongh misbruik van recht verweten kan worden; Kuipers stelt 
dat dit het geval is daar de schade die hij door de afbraak zou lijden oneven
redig groter zou zijn dan het voordeel dat de afbraak aan de Jongh zou 
opleveren. 

De Hoge Raad overweegt met betrekking tot het beroep op rechtsmisbruik 
het volgende. Vooropgesteld moet worden dat, nu vaststaat dat Kuipers 
bij de bouw van zijn garage de grens tussen zijn eigendom en die van 
de Jongh heeft overschreden, waardoor de Jongh is verstoken van aile 
genot van haar eigendom voorzover die door de garage in beslag ·is ge
nomen, de J ongh in beginsel recht heeft de amotie te vorderen van het op 
haar terrein gebouwde gedeelte van de garage, ook al zou Kuipers bij de 
grensoverschrijding te goeder trouw zijn geweest en een redelijke schade
vergoeding aangeboden hebben ( dit waren omstandigheden die Kuipers 
gesteld had als zijnde van belang). Dit sluit echter niet uit dat, als Kuipers 
te goeder trouw was, de Jongh zich aan misbruik van recht zou kunnen 
schuldig maken door amotie te vorderen in plaats van met een redelijke 
schadevergoeding genoegen te nemen. Van misbruik van recht zou sprake 
zijn als: 
.,het nadeel dat Kuipers door de amotie zou lijden, zowel op zichzelf beschouwd als in 
zijn verhouding tot het belang dat de Jongh met haar vordering nastreeft, z6 groot zou 
zijn dat, aile verdere omstandigheden in aanmerking genomen, de Jongh naar redelijkheid 
niet tot de uitoefening van haar recht amotie te vorderen had kunnen komen". 

Het cassatieberoep werd echter verworpen, omdat Kuipers aileen maar 
gesteld had dat de schade die hij door de afbraak zou lijden onevenredig 
groter zou zijn dan het voordeel voor de Jongh en over de omvang van de 
schade die hij zou lijden niets gesteld had (ook de andere cassatiemiddelen 
worden ongegrond bevonden). 

Dit is het eerste arrest van de Hoge Raad over misbruik van eigendoms
recht sedert de verschijning van het Ontwerp B.W. De formule die de 
Hoge Raad nu hanteert om vast te steilen of er van misbruik van recht 
sprake is sluit aan bij artikel 8, lid 2 van de Inleidende Titel. In dit artikel 
is de ruimere opvatting over het begrip misbruik van recht neergelegd zoals 
die al in 1937 door Meijers was gepropageerd en die intussen door de 
meeste schrijvers en een deel van de lagere jurisprudentie was aanvaard. 
Lid 2 van het artikelluidt: 

Een bevoegdheid wordt misbruikt, wanneer men haar gebruikt. hetzij voor geen ander 
doe! dan om iemand te schaden, hetzij voor een ander doe! dan waarvoor zij is verleend, 
hetzij in een geval waarin men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het 
belang bij de uitoefening der bevoegdheid en dat hetwelk geschaad wordt, naar redelijkheid 
niet uitoefening van de bevoegdheid had kunnen komen. 
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Terwijl er in de enge opvatting die in enige arresten uit de dertiger jaren 
was neergelegd, geen sprake kon zijn van misbruik van eigendomsrecht 
zolang de eigenaar maar enig redelijk doel nastreefde, is dat in de ruimere 
opvatting in principe wel mogelijk. Volgens de Toelichting wilde het 
Ontwerp ,uiting geven aan het besef dat een rechthebbende ook bij de 
uitoefening van zijn burgerrechtelijke bevoegdheden het belang van zijn 
naaste en van de maatschappij niet geheel uit het oog mag verliezen". 
De Hoge Raad is zelfs. nog een stapje verder gegaan dan het Ontwerp. 
Dat spreekt slechts over de onevenredigheid tussen het eigen belang en 
dat van de ander; volgens de Hoge Raad kan blijkbaar het nadeel voor 
de ander ook op zichzelf beschouwd zo groat zijn dat er misbruik van 
recht.is. 
Aldus heeft de hoogste Nederlandse rechter nu het in de Belgische recht
spraak allanger bekende ,onevenredigheidskriterium" in de jurisprudentie 
geintroduceerd, zij het dan ook dat het Belgische criterium iets ruimer 
lijkt te zijn dan het Nederlandse. Misschien is daardoor ook de uitkomst 
van de hier besproken uitspraak anders dan die van het overeenkomstige 
Belgische arrest (Cass., 10 september 1971, Pas., 1972, I, 28), waarin de 
vordering tot amotie werd afgewezen omdat de afbraak aan de eigenaar 
van het gebouw een schade zou berokkenen die niet evenredig zou zijn 
aan het voordeel voor de buurman-grondeigenaar. Misschien is die uit
komst ook anders, omdat de in cassatie vaststaande feiten in het Belgische 
geval anders waren: de overschrijding bedroeg over een diepte van onge
veer 6 meter maar 20 a 22 em. en het gebouw had al 23 jaar .gestaan. 
Bovendien had Kuipers in het Nederlandse geval, zoals wij gezien hebben, 
over de omvang van de door hem bij afbraak te lijden schade niet vol
doende gesteld. 

AFDELING 2 (J.H. Nieuwenhuis) 

BEZITLOZE ZEKERHEID 

II. H.R., 6 maart 1970, N.J., 1970, 433 met noot Ph.A.N. Houwing, Ars 
Aequi XIX, blz. 21 I met noot W.C.L. van der Grinten; van Wessem/Traffiic. 

H.R., 7 maart 1975, N.J., 1976, gr, met noot W.M. Kleyn, Ars Aequi, 1975, 
blz. 6rg, met noot W.C.L. van der Grinten;van Gend en Laos. 

H.R., Bjuni 1973, N.J., 1974, 346, met noot W.M. Kleyn, Ars Aequi, 1973, 
blz. 565, met noot W.C.L. van der Grinten; GrondbezitfKamphuis. 

In 1970, dus juist aan het begin van de hier te bespreken periode, werd 
van gezaghebbende Belgische zijde (Van Gerven, W., in R. Moretus 
Plantin, Bezitloos Pandrecht, Brussel, 1970, voorwoord), de stelling ver
dedigd, dat de ,ingewikkelde" Nederlandse figuur van eigendomsover-
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dracht tot zekerheid door het Belgische recht niet moet worden overge
nomen. 

Nu heeft de Nederlandse Hoge Raad sedert 1970 enige arresten gewezen, 
die stof leveren voor een hernieuwd oordeel over bovengenoemde stelling. 
Het decor van deze uitspraken wordt gevormd door de in de praktijk 
levende behoefte aan bezitloze zekerheid op roerende lichamelijke zaken, 
een behoefte die door de van oorsprong Napoleontische wetboeken van 
beide landen niet wordt gehonoreerd. Terwijl immers terzake van onroe
rend goed het hypotheekrecht een adequaat middel biedt tot zekerheid op 
goederen waarover de debiteur het gebruik behoudt, stuit dit ten aanzien 
van roerende goederen af op het vereiste van buitenbezitstelling (art. 1198 
Nederlands B. W. ; art. 2076 Belgisch B. W.). De Nederlandse praktijk heeft 
via twee constructies getracht de wettelijke belemmeringen tegen zekerheid 
op onder de debiteur verblijvende roerende zaken te overwinnen. Voor 
zover het gaat om leverancierskrediet heeft men de oplossing gezocht in 
het eigendomsvoorbehoud (het pactum reservati dominii); terzake van bank
krediet heeft de eigendomsoverdracht tot zekerheid door middel van een 
constitutum possessorium een grote vlucht genomen. Met name dit laatste 
instrument is echter hoogst omstreden, hetgeen moge blijken uit een con
frontatie van de visie van de Hoge Raad (H.R., 6 maart 1970, N.j., 1970, 
433): ,dat ( ... ) de mogelijkheid van eigendomsoverdracht van roerende 
lichamelijke zaken, uitsluitend tot het verschaffen van zekerheid en zonder 
feitelijke over gave van die zaken, naar huidig recht moet worden aanvaard", 
met de opstelling van de ontwerpers van het Nieuw Burgerlijk Wetboek 
(art. 3·4·2.2. lid 3): ,een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over 
te dragen tot zekerheid ( ... ) is geen geldige titel van overdracht van dat 
goed". Nu client hierbij te worden bedacht dat enerzijds het beleid van 
de Hoge Raad er blijkens de hier te bespreken arresten op is gericht de 
verhaalspositie van de zekerheidseigenaar tot bescheidener proporties terug 
te dringen, terwijl anderzijds het Ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek de 
mogelijkheid opent een pandrecht te vestigen op roerende zaken die onder 
de debiteur verblijven (art. 3·9·2.2. lid 1). Maar in ieder geval is het zo, 
dat het Nederlandse recht aanmerkelijk ruimere faciliteiten biedt voor 
bezitloze zekerheid op roerend goed dan het Belgische recht, waar het 
kolenwarrant eigenlijk de enige :figuur is die zonder aarzeling als bezitloze 
zekerheid kan worden gekwali:ficeerd (vgl. R. Moretus Plantin, Bezitloos 
pandrecht, Brussel, 1970, biz~ 135). 

Bezien wij thans hoe de Hoge Raad de zekerheidseigendom tracht in te 
passen in het bestaande systeem van zekerheidsrechten. Wij zullen ons 
hierbij concentreren op drie vragen : a. Hoe wordt de zekerheidseigendom 
dogmatisch gefundeerd? b. Welke positie neemt de zekerheidseigenaar 
in temidden van de overige crditeuren ? en c. Hoe client de zekerheids
eigenaar zijn recht uit te oefenen in geval van faillissement van de debiteur? 

In H.R. 6 maart 1970 (N.j., 1970, 433, Van Wessem-Traffic) betrof het 
een conflict tussen een verkopersvoorrecht en zekerheidseigendom. Traffic 
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beschikte over een vordering terzake van verkochte, niet betaalde, goederen 
(slotdelen) ten laste van Pluvier die failliet was verklaard met benoeming 
van Van Wessem tot curator. De curator weigerde erkenning van het door 
Traffic geclaimde verkopersvoorrecht (art. u85, 3° Nederlands B.W.; art. 
20, 5° eerste lid van de Belgische hypotheekwet), stellende dat het voor
recht was tenietgegaan als gevolg van het feit dat Pluvier alle voorraden 
en grondstoffen tot zekerheid had overgedragen aan een drietal banken. 
Hierbij client men te bedenken dat, anders dan in het Belgische recht, het 
verkopersvoorrecht bij faillissement van de koper naar Nederlands recht 
niet teniet gaat. Wel mist het verkopersvoorrecht, evenals in Belgie, zaaks
gevolg, zodat het verloren gaat wanneer de verkochte zaak niet langer tot 
het vermogen van de koper behoort. Nu overweegt de Hoge Raad hier
omtrent ,dater aanleiding kan bestaan een zodanige overdracht (een zeker
heidsoverdracht) buiten beschouwing te laten voor zover zulks nodig is 
voor de erkenning van rechten waarop door derden aanspraak wordt ge
maakt met betrekking tot bepaalde onder die overdracht vallende goe
goederen". En overweegt de Hoge Raad verder ,de crediteur wiens vor
dering is versterkt door een verkopersvoorrecht is een van die 'beschermde 
derden'." De zekerheidseigendom van de banken moet dus wijken voor 
voor het verkopersvoorrecht van Traffic. De Hoge Raad relativeert de 
zekerheidsoverdracht door ,aan een zodanige overdracht niet alle rechts
gevolgen toe te kennen van een normale eigendomsoverdracht". 

Hoewordtdeze relativering dogmatisch verantwoord? Op dit punt houde 
men in het oog dat de eigendoms-6\rerdrachtnaar Nederlands re-cht; con~ 
form het romeinsrechtelijke beginsel : traditionibus dominia rerum trans
feruntur, non nudis pactis, client te berusten op twee pijlers: een geldige 
obligatoire rechtsverhouding die de overdracht rechtvaardigt (titel) en een 
erkende wijze van overdracht (leveringsvorm). Bovendien geldt ten aanzien 
van de verhouding tussen titel en levering een causaal stelsel, d.w.z. ge
breken in de titel werken d66r in de gevolgen van de overdracht. 

Beide bestanddelen van de overdracht (titel en leveringsvorm) wijken bij 
de zekerheidsoverdracht af van het normale patroon. Ten aanzien van de 
titel kan men zeggen dat de zekerheidsovereenkomst niet de strekking 
heeft de crediteur werkelijk, d.w.z. ook economisch, eigenaar te maken. 
Partijen beogen slechts voor de crediteur een sterke verhaalspositie in het 
leven te roepen. Moet deze beperkte titel niet leiden tot een beperking 
van de rechtsgevolgen van de overdracht? Ook de levering is bij de zeker
heidsoverdracht aan de magere kant, aangezien zij beperkt blijft tot een 
verklaring van houderschap en de goederen onder de overdrager blijven 
berusten (constitutum possessorium). Zowel de titel als de leveringsvorm is 
een voor de hand liggende kandidaat om op te treden ter rechtvaardiging 
van de beperkte rechtsgevolgen van de zekerheidsoverdracht. Eenmaal 
eerder had de Hoge Raad de effectiviteit van het constitutum possessorium 
gerelativeerd door te overwegen dat deze leveringsvorm ,slechts kan worden 
erkend indien en voor zover de belangen van derden daarbij niet recht-
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streeks betrokken zijn" (H.R., 22 mei 1953, N.j., 1954, 189). In het thans 
te bespreken arrest wordt het accent verschoven. Hier is het voornamelijk 
de titel (de zekerheidsovereenkomst) die het moet ontgelden: ,immers aan 
de (zekerheids-)overdracht ligt niet een overeenkomst ten grondslag, welke 
ten voile kan worden gelijkgesteld met de rechtstitel van eigendomsover
gang, zoals artikel 639 deze voor een geldige eigendomsoverdracht vereist". 
De omstandigheid dat de overdracht gewoonlijk plaatsvindt door middel 
van een constitutum possessorium, d. w.z. ,het feit dat de zekerheidsover
dracht zich uitsluitend tussen de daarbij betrokken partijen afspeelt zonder 
dat zij op enigerlei wijze naar buiten behoeft te blijken" !evert thans nog 
slechts een ondersteunend argument ter relativering van de zekerheids
eigendom. 

Het arrest laat een tweetal voor de praktijk belangrijke vragen onbeant
woord. In de eerste plaats: wie zijn nu precies de 'beschermde derden' 
ten aanzien van wie de zekerheidsoverdracht 'buiten beschouwing' moet 
worden gelaten ? De gangbare specula ties van de commentatoren hidden het 
ervoor, dat het hier gaat om de crediteuren met een speciaal voorrecht 
(,rechten van derden met betrekking tot bepaalde onder die overdracht 
vallende goederen") en dat in ieder geval crediteuren met een algemeen pri
vilege (berustend op het gehele vermogen van de debiteur) en concurrente 
crediteuren niet tot de beschermde derden mogen worden gerekend. 
Een tweede onzekerheid die door het arrest wordt opgeroepen is de wijze 
waarop de zekerheidseigenaar zijn zekerheid moet realiseren. Men nam 
aan dat ondanks het feit dat de zekerheidsoverdracht de crediteur eigendom 
verschaft en niet een bezitloos pandrecht, deze eigendom qua functie zozeer 
gelijkt op pandrecht dat de regels met betrekking tot de pandexecutie per 
analogiam op de zekerheidseigendom moeten worden toegepast. Dit hield 
in dat de zekerheidseigenaar bij insolventie van de debiteur zich enerzijds 
de overgedragen zaken niet mocht toeeigenen doch openbaar diende te 
verkopen, maar anderzijds dat hij in het faillissement van de debiteur op 
gelijke voet met de pandhouder separatist was en zodoende van de curator 
afgifte van de overgedragen zaken kon vorderen, niet op de afwikkeling 
van het faillissement behoefde te wachten en niet meedeelde in de faillisse
mentskosten. Komt dit alles niet op de tocht te staan door de overweging 
dat de zekerheidsoverdracht ten opzichte van het verkopersvoorrecht 
'buiten beschouwing' moet worden gelaten ? Een enkele schrijver verbond 
aan dit arrest inderdaad de conclusie dat de curator op grand van deze 
uitspraak de tot zekerheid overgedragen goederen niet behoefde af te geven 
(Dorhout Mees, T.J., Nederlands handels- en faillissementsrecht, Amster
dam, 1974, nr. 13, 141). 

Wat meer duidelijkheid omtrent deze vragen brengt het thans te bespreken 
arrest: H.R., 7 maart 1975, N.J., 1976, 91 (Van Gend en Loos). De trans
port- en expeditieonderneming Van Gend en Loos had een vordering op 
de Kledingmagazijnen Tielkes NV terzake van vervoer van door Tielkes 
in het buitenland gekochte goederen. De vordering van Van Gend en Loos 



was krachtens artikel 58 Algemene Wet inzake de douane en accijnzen 
hevoorrecht op het gehele vermogen van Tielkes (een algemeen voorrecht). 
Alle hedrijfsvoorraden en inventarissen waren door Tielkes tot zekerheid 
overgedragen aan de AMRO-hank. Toen Tielkes failliet werd verklaard 
stond de curator toe dat de AMRO-hank haar rechten huiten het faillisse
ment uitoefende en de ophrengst van de door de AMRO-hank verkochte 
goederen kwam op de uitdelingslijst dan ook niet voor. Van Gend en Loos 
verzette zich tegen de uitdelingslijst. 
De Hoge Raad diende zich in dit geschil opnieuw rekenschap te geven 
van de vraag voor welke derden de zekerheidseigenaar moet wijken. In 
het hierv66r hesproken arrest vinden we slechts dat tot de aldus heschermde 
derden moet worden gerekend de crediteur met een verkopersvoorrecht. 
In het Van Gend en Loos-arrest wordt dit enigszins veralgemeend: ,dat 
tot die derden moet worden gerekend de schuldeiser wiens vordering he
voorrecht is op een zekere en hepaalde zaak van de dehiteur, als deze de 
zaak heeft verkregen dankzij de prestatie van de schuldeiser, waarop diens 
vordering hetrekking heeft". Het v66rgaan van deze categorie crediteuren 
hoven de zekerheidseigenaar steunt op de overweging dat het redelijk is 
de zekerheidseigenaar te laten wijken voor crediteuren zonder wier he
moeii:ngen de hetreffende goederen in het geheel niet onder het zekerheids
verhand zouden zijn gekomen. Deze ratio rechtvaardigt tevens een ruime 
uitleg van de clausulering, dat de vordering hetrekking moet hehhen op 
een prestatie waardoor de dehiteur de zaak heeft verkregen. Ook vorde
ringen terzake van prestaties waardoor de zaak is behouden of in waarde 
is vermeerderd (dus h.v. de vordering van de reparateur; art. u85, 5° B.W.) 
verdienen eenzelfde voorkeurshehandeling. 

De woorden ,dat tot die derden moet worden gerekend de schuldeiser 
wiens vordering hevoorrecht is op een zekere en bepaalde zaak van de 
dehiteur" wekken de indruk dat het hier uitsluitend gaat om een crediteur 
met een speciaal privilege. Deze indruk is niet juist. De Hoge Raad over
weegt nameli jk: 

,.dat het recht van voorrang dat in artikel 58 Algemene wet inzake de douane en de ac
cijnzen aan de douane-expediteur wordt toegekend, zich niet beperkt tot de zaken die de 
opdrachtgever heeft verkregen dankzij de bemoeiingen van de expediteur waarop diens 
bevoorrechte vordering betrekking heeft, doch oak alle andere zaken van de opdrachtgever 
om vat; dat wat het verhaal op die andere zaken betreft, er onvoldoende aanleiding bestaat 
de door de fiduciaire overdracht verkregen rechten te laten wijken voor het wettelijke 
privilege van artikel 58, maar dat zulks anders is voor wat betreft de zaken die zonder 
de handelingen van de douane-expediteur niet onder de opdrachtgever - en daarmee 
tevens onder het door de zekerheidsoverdracht in het leven geroepen fiduciaire verband -
zouden zijn gekomen." 

Hieruit hlijkt dat het al dan niet v66rgaan hoven zekerheidseigendom niet, 
zoals v66r dit arrest veelal werd aangenomen, wordt heheerst door het 
onderscheid speciaal privilege - algemeen privilege. Beslissend is de vraag 
of de vordering al dan niet hetrekking heeft op een prestatie zonder welke 
de dehiteur bepaalde zaken niet zou hehhen verkregen. Dat de vordering 
hevoorrecht is op het gehele vermogen van de dehiteur doet daaraan niet 



af, zij het dat de crediteur met een algemeen voorrecht uitsluitend v66rgaat 
boven de zekerheidseigenaar terzake van de opbrengst van die zaken die 
zonder zijn bemoeiingen niet onder de debiteur zouden zijn gekomen. 

Een laatste vraag: op welke wijze moet de zekerheidseigenaar zijn rechten 
uitoefenen indien zich in het faillissement van zijn debiteur crediteuren 
hebben gemeld ten opzichte van wie de overdracht 'buiten beschouwing' 
moet worden gelaten? Betekent dit dat de zekerheidseigenaar zijn positie 
van separatist verliest en betrokken raakt in de afwikkeling van het faillisse
ment? Of, zo dit niet het geval is, dat hij, conform een eerdere beslissing 
van de Hoge Raad (10 april 1941, N.J., 1942, 22), als separatist de hoger 
gerangschikte crediteuren niettemin kan negeren ? Geen van beide, aldus 
de Hoge Raad, overwegende : 

,dat- evenals krachtens artikel57 F.W. de hypothecaire schuldeiser en de pandhouder
de door fiduciaire zekerheid beschermde schuldeiser in geval van faillissement in beginsel 
zijn rechten kan uitoefenen alsof er geen failissement ware; dat dit immers we! betekent 
dat hij buiten het faillissement om zijn vordering op de betreffende zaken kan verhalen, 
maar niet dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de, wat voorrang betreft, hoven hem 
beschermde bevoorrechte schuldeiser om uit de opbrengst van de goederen voldaan te 
worden v66r de door de fiduciaire zekerheid beschermde crediteur. 
dat dan ook bij het opmaken van de uitdelingslijst in een faillissement niet slechts rekening 
moet worden gehouden met wat de door de fiduciaire crediteur verkochte goederen - na 
voldoening van de op de verkoop gevallen kosten - eventueel meer opbrengen dan de 
vordering van die crediteur bedraagt, maar ook met de opbrengst van die goederen v66r 
de voldoening van deze vordering voor zover deze opbrengst nodig is voor de voldoening 
van andere - geprivilegeerde - schuldeisers als hiervoor bedoeld, voor wier recht van 
voorrang de rechten uit de zekerheidsoverdracht moeten wijken." 

Wat betekent dit in de praktijk? De zekerheidseigenaar kan van de curator 
afgifte vorderen van de tot zekerheid overgedragen zaken en zelf de ver
koop ter hand nemen. Hij behoeft derhalve niet de afwikkeling van het 
faillissement af te wachten en deelt niet mee in de faillissementskosten. 
Van de aldus door hem gerealiseerde opbrengst moet hij echter aan de 
curator afdragen het bedrag waarop de hoven hem beschermde crediteuren 
aanspraak hebben, d.w.z. de opbrengst van die zaken die zonder de be
moeiingen van de crediteuren die daarop bevoorrecht zijn niet door de 
debiteur zouden zijn verkregen. Uiteraard maximaal tot het bedrag dat 
nodig is om hun vorderingen te voldoen. Uit de overweging dat met dit 
bedrag ,rekening moet worden gehouden op de uitdelingslijst in het 
faillissement" mag men afleiden dat de beschermde crediteur niet recht
streeks met de zekerheidseigenaar mag afrekenen, doch ·in de afwikkeling 
van het faillissement betrokken raakt en derhalve meedeelt in de faillisse
mentskosten (Anders: Vander Grinten, W.C.L., Ars Aequi, 1975, blz. 623, 
die dit punt onbeslist acht). 

Eigendomsoverdracht tot zekerheid is stellig niet de enige weg waarlangs 
crediteuren een gunstige verhaalspositie proberen te verkrijgen ten aanzien 
van roerende lichamelijke zaken die zich onder de debiteur bevinden. 
Terzake van leverancierskrediet is het eigendoms-voorbehoud het geijkte 
instrument. De verkoper bedingt bijvoorbeeld dat hij ondanks de feitelijke 
verschaffing van de zaak aan de koper de eigendom behoudt totdat de 
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koopprijs is voldaan. Aan het thans te bespreken arrest (H.R., 8juni 1973, 
N.j., 1974, 346; Grondbezit/ Kamphuis), ligt ten grondslag een geschil 
tussen twee crediteuren van een gefailleerde aannemer waarvan er een 
zich tegen de gevolgen van een eventueel faillissement van die aannemer 
had trachten te wapenen door middel van een eigendomsvoorbehoud. 

Kamphuis leverancier van bouwmaterialen leverde enige partijen stenen 
aan Kerstens' Bouwbedrijven. Om aan de schadelijke gevolgen van een 
eventueel faillissement van Kerstens zoveel mogelijk te ontkomen had 
Kamphuis het volgende bedongen: 1. ,tot aan de volledige betaling der 
goederen blijft verkoper eigenaar daarvan, voor zover zij niet zijn verwerkt 
of aan derden doorgeleverd; 2. koper is v66r betaling niet bevoegd de 
goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen 
dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming". 
Kerstens had de stenen nodig ter uitvoering van een aannemingsovereen
komst waarbij Grondbezit als aanbesteder optrad. Ook Grondbezit had 
maatregelen getroffen om een eventuele deconfiture van Kerstens zo goed 
mogelijk op te vangen. Op haar contractuele relatie met Kerstens was van 
toepassing het volgende beding: ,alle op ofbij het werk aangevoerde bouw
stoffen en daaruit vervaardigde voorwerpen worden, zodra zij zijn goed
gekeurd, eigendom van het Rijk (i.e. Grondbezit)". Men zou hier kunnen 
spreken van een semi-zekerheidseigendom voor de aanbesteder. Enerzijds 
is de strekking van het beding dat de aanbesteder de nog niet verwerkte 
bouwmaterialen kan separeren uit het faillissement van de aannemer; 
in zoverre gelijkt het op zekerheidseigendom. Anderzijds is het de bedoe~
ling, dat de aanbesteder de werkelijke, d.w.z. ook economische eigendom 
van de bouwmaterialen verwerft. Dit komt tot uiting in het feit dat hij 
in geval van faillissement van de aannemer zich de bouwmaterialen mag 
toeeigenen en niet, zoals de zekerheidseigenaar, gehouden is tot verkoop. 
Kerstens gaat failliet. Grondbezit draagt met toestemming van de faillisse
mentscurator de voltooiing van het werk op aan een derde. Op de bouw
plaats bevinden zich dan 8oo stuks gele gevelsteen, 700 stuks paarse plint
steen en 145.ooo stuks geel genuanceerde klinkers. Kamphuis en Grond
bezit betwisten elkaar de eigendom van deze bouwmaterialen. 

Bij de beoordeling van de eigendomsvraag houde men het volgende in het 
oog. De verkrijger van zaken die hem zijn geleverd onder eigendomsvoor
behoud moet zakenrechtelijk worden gekwalificeerd als detentor. Bovendien 
is hij met betrekking tot die zaken in beginsel beschikkingsonbevoegd. Het 
is de vraag in hoeverre het tweede lid van de hier gebruikte clausule waarin 
de aannemer de bevoegdheid wordt verleend de materialen aan derden over 
te dragen ,overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming" 
hierin verandering brengt. 

De eigendomspretentie van grondbezit kan worden gebaseerd op twee 
stellingen : 

a. Het tussen Kerstens en Grondbezit van toepassing zijnde beding (de 
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houwmaterialen wo<den na goedkeuring eigendom van Gmndbezit) l:::' 
heeft betrekking op een overdracht ,overeenkomstig het normale be
drijf", zodat Grondbezit door de goedkeuring de eigendom verkreeg 
van een tot overdracht bevoegde vervreemder. 

b. Ook al verkreeg Grondbezit van een onbevoegde vervreemder, dan 
verwierf zij toch eigendom, en wei op grond van artikel 2014 B.W. 
(art. 2279, Belgisch B.W.; rechtsverkrijging te goeder trouw a non 
domino). 

ad a. De Hoge Raad is van oordeel dat de stelling van Grondbezit, dat de 
formulering van de eigendomsvoorbehoudclausule meebrengt dat Kerstens 
wei bevoegd was om de stenen en klinkers aan Grondbezit in eigendom 
over te dragen, wei degelijk relevant is en ten onrechte door het Hof niet 
is onderzocht. Overigens acht de Hoge Raad de vraag of Kerstens in casu 
tot overdracht bevoegd was een feitelijke (uitleg-)vraag die door de iudex 
facti moet worden onderzocht. 

Door de recensenten van dit arrest is druk gespeculeerd over de vraag, 
hoe de hier bedoelde beschikkingsbevoegdheid van de houder dogmatisch 
moet worden verantwoord. Volgens Van der Grinten (Ars Aequi, 1973, 
biz. 569) betreft het hier een bevoegdheidsverlening met een uitsluitend 
verbintenisrechtelijk karakter. Zakenrechtelijk gezien blijft de houder 
beschikkingsonbevoegd, zij het dat de eigenaar, d.w.z. de leverancier die 
het hierboven geformuleerde eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, de 
zakenrechtelijke beschikkingsonbevoegdheid van de houder niet kan tegen
werpen aan de derde aan wie de houder de betreffende zaken heeft over
gedragen ,overeenkomstig zijn normale bedrijf". 

Hiertegenover houdt het merendeel der schrijvers het ervoor dat de houder 
in dit geval ook in zakenrechtelijk opzicht tot vervreemden bevoegd is 
(zie Brahn, O.K., W.P.N.R., 5260). Het meest eenvoudig lijkt de construe
tie, voorgesteld door Kleyn in zijn noot onder het hier besproken arrest 
(N.J., 1974, 342). Wie goederen verkrijgt onder een eigendomsvoorbehoud 
met 'doorleverings' -clausule wordt eigenaar onder opschortende voorwaarde. 
De eigendom wordt onvoorwaardelijk door de vervulling van een van twee 
voorwaarden: hetzij de volledige betaling van de vordering, hetzij door 
levering aan een derde overeenkomstig het normale bedrijf. Ook in deze 
visie verkrijgt de derde derhalve van een zakenrechtelijk bevoegde over
drager. 

ad b. Gesteld dat Kerstens niet bevoegd was de stenen en klinkers over 
te dragen, is Grondbezit dan wellicht niettemin eigenaar geworden krach
tens artikel 2014 B.W. (art. 2279 Belgisch B.W.)? Hier zijn twee vragen 
van belang: I. verkreeg Grondbezit bezit door overdracht? en 2. was zij 
daarbij te goeder trouw ? 

Wat de eerste vraag betreft: anders dan in het Belgische recht, is voor 
de verkrijging a non domino niet nodig dat de derde reeel bezit verwerft. 
Vereist is daarentegen wei dat er sprake is van bezitslevering (niet van bij-



voorbeeld occupatie door de derde). Nu kan men in de feiten die zich 
tussen Kerstens en Grondbezit hebben afgespeeld twee vormen van levering 
lezen. De ontvangst van de bouwmaterialen door Kerstens, gevolgd door 
de goedkeuring door Grondbezit, kan worden gekwalificeerd als een zake
lijke overeenkomst waarbij Kerstens de onder zijn berusting blijvende 
stenen overdroeg aan Grondbezit. In dat geval zou sprake zijn van een 
levering constituto possessorio. Men kan daarentegen ook het verlaten van 
de bouwplaats door Kerstens, gevolgd door de overname ervan door 
Grondbezit aanmerken als een overeenkomst waarbij de bouwmaterialen 
feitelijk worden geleverd. Het eerste alternatief leidt niet tot de vereiste 
bezitsverkrijging door Grondbezit. De Hoge Raad bevestigt in dit arrest 
zijn leer dat een houder niet d.m.v. constitutum possessorium bezit kan over~ 
dragen: 
,dat toch, evenals volgens artikel 592 B.W. (art. 2240 Belgisch B.W. : men kan niet de 
oorzaak en het beginsel van zijn bezit voor zichzelf veranderen) degene die voor een ander 
houdt niet door enkele wilsverandering zichzelf tot bezitter kan maken, zodanige hou:der 
evenmin buiten de bezitter om zichzelf tot houder voor die derde kan maken en daarmee 
aan degene voor wie hij hield, het bezit kan ontnemen." 

Wie van een beschikkingsonbevoegde houder roerende lichamelijke zaken 
verkrijgt per constitutum possessorium wordt, hoezeer ook te goeder trouw, 
niet beschermd door artikel 2014 bij gebreke van de hiervoor vereiste 
bezitsverkrijging. De cassatierechter voelt daarentegen wei voor het tweede 
alternatief: Kerstens heeft de bouwmaterialen aan Grondbezit feitelijk 
overgedragen. Bovendien acht de Hoge Raad zich bevoegd en in staat de 
in de procedure vastgestelde feiten in die zin te duiden, overwegende: 
,dat in een situatie als de onderhavige, waarin de aannemer de bouwplaats heeft verlaten, 
deze is overgenomen door de aanbesteder en zich op die bouwplaats bevindende v66rdien 
aangevoerde en krachtens artikel 43, Algemene Voorschriften goedgekeurde bouwstoffen, 
de aanbesteder geacht moet worden door overgave het bezit van die bouwstoffen te hebben 
verkregen, tenzij bedoelde overname zou zijn geschied tegen de aan de aanbesteder kenbaar 
gemaakte wil van de aannemer ( ... ) dat dit laatste ten processe door Kamphuis niet is 
gesteld ( ... ) dat mitsdien moet worden aan enomen dat Kerstens alsnog aan Grondbezit 
het bezit van de litigieuze bouwstoffen heeft verschaft." 

Nu was vastgesteld dat Grondbezit het voor de bescherming van artikel 
2014 vereiste bezit wei had verkregen, kwam het volle gewicht te liggen 
op de vraag of zij daarbij te goeder trouw was, d.w.z. of zij meende en 
mocht menen dat Kerstens bevoegd was over de stenen en klinkers te 
beschikken. De feitenrechter, (het hof te 's-Gravenhage), die van mening 
was dat Grondbezit geen bezit had verkregen, was aan de beantwoording 
van die vraag uiteraard niet toegekomen. 

De Hoge Raad verwees derhalve de zaak naar het Amsterdamse Hof met 
de volgende opdracht. Onderzoek of de clausulering van het eigendoms
voorbehoud, inhoudende dat Kerstens bevoegd was tot overdracht ,over
eenkomstig zijn normale bedrijf" tot gevolg had dat Grondbezit de bouw
materialen verkreeg van iemand die bevoegd was daarover te beschikken. 
Onderzoek subsidiair, in geval van een ontkennende beantwoording van 
deze vraag, of Grondbezit bij haar verkrijging te goeder trouw was, d.w.z. 
of zij redelijkerwijs niet behoefde te twijfelen aan de bevoegdheid van 
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Kerstens tot overdracht aan haar. Positieve beantwoording van een van 
beide vragen leidt tot de conclusie dat Grondbezit de eigendom van de 
bouwmaterialen heeft verworven. 

HooFDSTUK V 

OVEREENKOMSTEN 

AFDELING 1 (Y.G. Prins-Blei Weissmann) 

AFSTAND VAN RECHT 

12. WANNEER IS SPRAKE VAN AFSTAND VAN RECHT? 

H.R., r2 mei I972, N.J., 1973, 53 met noot K. Wiersma (Meerzicht). 

H.R., 27 jni 1975, N.J., 1976, 128 (VAN/Popo). 

Het eerstgenoemd arrest behelst, afgezien van de erfrechtelijke implicaties 
waarvoor verwezen wordt naar dit rechtspraakoverzicht hoofdstuk III, 
een antwoord op de vraag wanneer aangenomen mag worden dat sprake is 
van afstand van recht. Voor de casus in extenso zij wederom verwezen naar 
bovengenoemd onderdeel. Hier zij herhaald dat de oorspronkelijke eiser 
Bareld van der Donk in eerste aanleg van zijn mede-erfgenamen Renskje 
c.s. Vander Donk afgifte vordert van de hem door zijn ouders gelegateerde 
onroerende goederen. Door dit legaat is echter inbreuk gemaakt op het 
recht van Renskje c.s. om hun legitieme partie in boedelgoederen te ont
vangen (art. 960, Ned. B.W.). 

In eerste aanleg beroept Bareld zich erop dat Renskje c.s. het recht om 
de nietigheid van het legaat in te roepen hebben verwerkt, doordat zij niet 
eerder bij verscheidene gelegenheden tegen de nu aangevochten testamen
taire beschikking zijn opgekomen. De rechtbank wijst dit beroep af, doch 
in hoger beroep krijgt Bareld het hof aan zijn zijde. Het hof overweegt 
dat, nu Renskje c.s. v66r deze procedure nimmer tegen de testamenten 
van hun ouders hebben geopponeerd, terwijl zij gedurende de pogingen 
om tot een minnelijke schikking te komen aileen blijk gaven het door 
hen te ontvangen bedrag te laag te vinden, het geldend maken van het 
recht op de legitieme portie in strijd geacht moet worden met de begin
selen van de goede trouw welke mede de rechtsverhouding tussen partijen 
als medegerechtigden tot de nalatenschap bepaalden. 



Renskje c.s. komen tegen deze beslissing op in cassatie: zij stellen dat 
rechtsverwerking, dat huns inziens ~ok wel bezien wordt als een stilzwijgen
de afstand van recht, welbewust handelen impliceert, zodanig, dat daaruit 
de wil om van de gegeven rechten geen gebruik te maken blijkt en het 
hierna in strijd met de goede trouw zou zijn alsnog van deze rechten 
gebruik te maken. 

De Hoge Raad overweegt hierop dat voorop client te worden gesteld dat 
het hof niet heeft aangenomen dat Renskje c.s., door, v66rdat zij in het 
onderhavig geding hun standpunt bepaalden, blijk te geven de thans aan
gevochten testamentaire beschikkingen te willen accepteren, stilzwijgend 
afstand hebben gedaan van het recht zich met een beroep op het wettelijk 
erfdeel tegen die beschikkingen te keren. 

Volgens de hoge Raad heeft het hof dit ook terecht niet gedaan, immers : 
,wil aan een handeling de betekenis van het doen van een dergelijke 
afstand van recht kunnen worden toegekend, daarvoor bij de handelende 
vereist is kennis van het recht hetwelk hij laat varen." 

In het onderhavige geding hebben Renskje c.s. uitdrukkelijk ontkend dat 
zij v66r het geding hebben geweten dat zij zich met een beroep op schending 
van de legitieme portie tegen de testamentaire beschikkingen konden keren, 
terwijl door Bareld ook niet het tegendeel was gesteld. 

Van afstand van het recht om zich op schending van de legitieme portie 
te beroepen, kan, aldus de Hoge Raad, dan ook geen sprake zijn. 

Op dit punt houdt de Hoge Raad vast aan de reeds in het arrest van 1 de
cember 1938 (N.J., 1939, 459, met noot E.M. Meyers (Illustra/Reinartz)) 
neergelegde eis dat aan een handeling dan pas de kwalificatie afstand van 
recht toegekend kan worden, indien de handelende kennis draagt van het 
recht dat hij laat varen. Deze eis herhaalde de Hoge Raad in zijn arrest 
van 10 februari 1967 (N.J., 1967, 212, met noot G.J. Scholten, (De Zaan/ 
Intercoal), besproken door A.W. Kist, T.P.R., 1971, blz. 756 e.v.). 

In laatstgenoemd arrest besliste de Hoge Raad ten aanzien van de vraag 
of de borg afstand had gedaan van het recht om zich te beroepen op 
artikel 1885 Ned. B.W. (art. 2037 Belg. B.W.) - welk artikel de borg 
het recht geeft zich bij vermindering der bestaande zekerheden op ontslag 
uit borgtocht te beroepen - dat bij de borg kennis vereist is niet alleen 
van de feitelijke omstandigheden op grond waarvan hij zich op ontslag 
van borgtocht beroepen kan, doch mede kennis hiervan dat hij dit op grond 
van die omstandigheden doen kan. Beroep op onbekendheid met een wets
artikel wordt inzoverre gehonoreerd dat bij uit die onbekendheid voort
vloeiende onbekendheid met een recht, aan een handeling niet de betekenis 
van afstand van recht wordt toegekend. Dat kennis gedragen client te 
worden van de rechtsregel waarop het recht waarvan men afstand lijkt te 
doen, berust, blijkt ook uit het hier besproken Meerzichtarrest: het gaat 
immers om de wetenschap dat met een beroep op schending van de legi
tieme portie de testamentaire makingen konden worden aangetast. 
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Deze eis van kennis van het recht dat men laat varen, hangt samen met 
de gedachte dat afstand van recht een rechtshandeling is. Men client in de 
eerste plaats de afstand te willen : wanneer men zijn rechten niet kent kan 
men daarvan ook geen afstand willen doen. Dat de wil het eerste vereiste 
is voor de geldigheid van rechtshandelingen, volgt niet met zoveel woorden 
uit de wet. Artikel 1356 Ned. B.W. noemt als eerste vereiste voor de 
totstandkoming van overeenkomsten: ,de toestamming van degenen die 
zich verbinden", welke toestemming volgens literatuur en rechtspraak 
aanwezig wordt geacht, wanneer partijen hun wil door overeenstemmende 
verklaringen aan elkaar hebben kenbaar gemaakt. Hoewel de huidige wet 
daarover niet rept, is ook voor de geldigheid van eenzijdige rechtshande
lingen, toestemming van de handelende partij een vereiste. Vergelijk artikel 
r ro8 Belg. BW. 

Het Gewijzigd Ontwerp van Wet (Vaststelling van Boek 3 van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek) bepaalt in artikel 3.2.2. dat een rechtshandeling een 
op een rechtsgevolg gerichte wil vereist die zich in een verklaring heeft 
geopenbaard en kiest daarbij voor de wil als eerste grondslag van gebonden
heid (zie in gelijke zin voor het Belgische recht: Van Gerven, W., Beginselen 
van Belgisch privaatrecht, Algemeen Deel, nr. 102; De Page, I, nr. 23; 
Limpens, J., Rechtsvergelijkende aantekeningen over wil en verklaring, Liber 
Amicorum L. Fredericq, II, biz. 688 en 689). Op de aanvullende grondslag: 
het opgewekt vertrouwen en de in de recente literatuur geuite kritiek op 
keuze van wil als grondslag zal hieronder nog nader worden ingegaan. 

Dat voor het aannemen van de rechtshandeling afstand van recht, kennis 
client te bestaan van het recht dat de handelende lijkt prijs te geven, is 
wellicht ook te lezen uit Hoge Raad 27 juni 1975 (N.]., 1976, 128 (VAN/ 
Popo), zie over dit arrest verder hierna hoofdstuk VIII, nr. 32). 

AFDELING 2 (Y.G. Prins-Blei Weissmann) 

HET VERTROUWENSBEGINSEL BIJ OVEREENKOMSTEN ONDER 
BEZWARENDE TITEL EN RECHTSHANDELING OM NIET 

RECHTSVERWERKING 

IJ. VERTROUWENSBEGINSEL; RECHTSVERWERKING 

H.R., 12 mei 1972, N.j., 1973, 53, met noot K. Wiersma (Meerzicht) 

H.R., 29 november 1974, N.J., 1975, 2rr met noot G.]. Scholten; Ars Aequi, 
XXIV, 413, met noot W.C.L. van der Grinten (Ontslag I). 

H.R., 5 december 1975, N.J., 1976, 223, met noot G.]. Scholten; Ars Aequi 
XXV, 281, met noot ].M. van Dunne (Ontslag II). 

H.R., 27 juni 1975, N.J., 1976, 128 (VANfPopo). 

H.R., 22 februari 1974, N.J., 1975, 38I, met noot A.R. Bloembergen; Ars 



Aequi XXV, 42, met noot M. Scheltema (Gemeente Roosendaal en Nispen/ 
Vereniging voor kinderbescherming) . 

13.1. lNLEIDING 

Het enkele feit dat door het ontbreken van kennis van het recht dat men 
laat varen aan een bepaalde handeling niet het predicaat ,afstand van 
recht" mag worden gehecht, betekent echter niet dat aan de litigieuze 
handeling geen enkel rechtsgevolg wordt verbonden. Bij de wederpartij 
kan immers het gerechtvaardigd vertrouwen zijn gewekt dat het recht wel 
werd prijsgegeven. 

Het Nederlands privaatrecht kent net als het Belgische het beginsel dat 
degeen, die in het rechtsverkeer in gerechtvaardigd vertrouwen op het 
bestaan van een slechts schijnbaar aanwezig feit afgaat, bescherming ver
dient ten koste van degene die de schijn van de aanwezigheid van dat feit 
heeft doen ontstaan. Zie in het algemeen voor het Nederlands recht: 
Houwing, Ph. A.N., Positief en negatief belang bij rechtsschijn, W.P.N.R., 
3863/3872 en voor het Belgische recht: Bricout, J., De theorie der schijn
baarheid inzake nietige rechtshandelingen, diss. Brugge, 1966. 

Een van de gebieden waarop dit vertrouwensbeginsel toepassing heeft ge
vonden is dat van de totstandkoming van rechtshandelingen. 

Alle in de aanhef van dit onderdeel genoemde arresten geven nadere ge
stalte aan die toepassing. Tot goed begrip van deze recente rechtspraak 
van de Hoge Raad, volgt hier eerst een kort overzicht van de rechtsont
wikkeling op dit punt. 

13.2· WIL EN VERTROUWEN; HET ONTWERP N.B.W. 

Voor de geldigheid van een rechtshandeling is, zoals hierboven in afdeling 1 

weergegeven, een op rechtsgevolg gerichte en in een verklaring geuite wil 
vereist. Wat indien de verklaring niet overeenstemt met de werkelijke wil? 
Het antwoord op die vraag is gegeven in het kader van de bekende wils-, 
verklarings- en vertrouwenstheorieen. 

In het Ontwerp B.W. wordt geopteerd voor de wilsvertrouwenstheorie. 
Naast het hierboven aangehaalde artikel 3.2.2. Ontwerp N.B.W., waar de 
wil als grondslag voor gebondenheid wordt genoemd, beschermt artikel 
3.2.3. bij ontbreken van een met de verklaring overeenstemmende inner
lijke wil bij de handelende partij het gerechtvaardigd vertrouwen van diens 
wederpartij. Voor de bestaanbaarheid van rechtshandelingen kent het 
nieuwe wetboek naar gelang de aard van het geval derhalve een dubbele 
grondslag: de geopenbaarde wil (art. 3.2.3.) en het opgewekte vertrouwen 
(art. 3.2.3.), welke grondslag in beginsel ook door de Hoge Raad wordt 
aanvaard. Voor het Belgische recht wordt de wilsvertrouwensleer verdedigd 
door W. van Gerven (Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Algemeen Deel, 
nr. 103, blz. 305 e.v.). 
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In dit verband client echter opgemerkt te worden dat in de recente Neder
landse rechtsliteratuur andere dogmatische benaderingswijzen zijn te onder
kennen. Met name zij hier genoemd de opvatting van J,M. van Dunne 
die, in zijn proefschrift Normatieve uitleg van rechtshandelingen, 1971, het 
antwoord op de vraag of al dan niet een rechtshandeling aanwezig is, laat 
afhangen van het al dan niet mogen toerekenen van de rechtsgevolgen aan 
de handelende partij, hetgeen hij als een uitlegprobleem presenteert. 
Zijn benaderingswijze lijkt principieel anders dan de traditionele, met 
name door het uitbannen van de wil als uitlegfaktor. In een later artikel 
(W.P.N.R., 528I) neemt hij echter veel van zijn stellingname terug door 
te erkennen dat bij het uitlegproces wel degelijk een plaats is ingeruimd 
voor de wil. Van Dunne's boek is trouwens kritisch ontvangen; zie b.v. 
de bespreking door P. van Schilfgaarde, R.M. Themis, I976, biz. 546 e.v. 

IJ.J• 0PVATTING VAN DE H.R. ZOALS TE LEZEN IN ARRESTEN VOOR I970 

a) H.R., I I december I959, N.J., Ig6o, 230, met noot L.E.H. Rutten, Ars 
Aequi IX, 239, met noot ].H. Beekhuis (Eelman/Hin). 

De Hoge Raad blijkt echter in een constante rechtspraak de dubbele grand
slag van wil en vertrouwen te aanvaarden, althans waar het overeenkomsten 
onder bezwarende titel betreft. Standaardarrest te dier zake is het arrest 
H.R. I I december I959 (N.J., I96o, 230 (Eelman/Hin)) waarin de Hoge 
Raad oordeelde over het beroep van een verkoper van een boerderij op 
het ontbreken van toestemming zijnerzijds, daar hij op het moment van 
het sluiten van de overeenkomst niet compos mentis was. Ondanks het 
feit dat geen rechtens relevante wil bij de verkoper aanwezig was, besliste 
de H.R. dat dit enkele feit niet voldoende was om tot de conclusie te komen 
dat bij ontbreken van toestemming geen overeenkomst tot stand was 
gekomen. Voor het slagen van een beroep op het gebrek aan een met een 
uiterlijk gegeven toestemming overeenstemmende innerlijke wil zal althans 
ten aanzien van overeenkomsten onder bezwarende titel in het algemeen 
moeten worden verlangd dat de wederpartij heeft begrepen of heeft moeten 
begrijpen dat de schijn, welke door de uiterlijk gegeven toestemming werd 
opgeroepen, niet beantwoordde aan een bij hem die deze opriep werkelijk 
aanwezige wil. De bewijslast van een niet gerechtvaardigd vertrouwen rust 
daarbij volgens de Hoge Raad op degeen die zich op een gebrek aan toe
stemming beroept. 
Indien derhalve iemand zich niet overeenkomstig zijn wil verklaart, terwijl 
zijn wederpartij dit niet heeft begrepen of heeft moeten begrijpen, komt 
de overeenkomst (onder bezwarende titel) tot stand. De schijnwilsver
klaring wordt alsdan in gevolgen gelijkgesteld met een werkelijk gewilde 
verklaring. Als grondslag voor deze regel noemt de Hoge Raad de eisen 
van het rechtsverkeer. 

Aan de leer dat als wilsverklaring niet alleen geldt de verklaring van de 
werkelijke wil, doch ook de toerekenbare schijn daarvan, wordt derhalve, 
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anders dan het On twerp N.B. W. leert, geen volstrekte werking toegekend. 
Zij geldt in beginsel alleen voor overeenkomsten onder bezwarende titel 
op grand van de rechtszekerheid. 

In zijn W.P.N.R.-artikel ,De gebondeheid van rechtspersonen door on
bevoegd verrichte vertegenwoordigingshandelingen" (W.P.N.R., 3841/ 
3842) heeft Ph. A.N. Houwing op twee grondslagen gewezen, waarop de 
bescherming van degeen, die op een zekere schijn vertrouwd heeft, client 
te worden gebaseerd : 
a) de rechtszekerheid 
b) de billijkheid. 

Beide door Houwing aangevoerde grondslagen rechtvaardigen de gedachte 
dat degeen, die in gerechtvaardigd vertrouwen op een schijn afgaat wordt 
beschermd, doch het resultaat van de te verlenen bescherming moet ver
schillend zijn al naar gelang de gekozen grondslag voor de bescherming. 
De rechtszekerheid wordt het best gediend wanneer het recht de schijn 
voor werkelijkheid laat gelden, waardoor mede wordt bereikt dat al datgene 
wat reeds op grondslag van die handelingen mocht zijn geschied, gelding 
behoudt. De billijkheid eist echter volgens Houwing in zijn artikel ,Posi
tief en negatief belang bij rechtsschijn", (W.P.N.R., 3863/3872, met name 
W.P.N.R. 3863), waarin hij het in het hierboven aangehaalde opstel ge
poneerde nader uitwerkt, niet meer dan schadevergoeding: als door toedoen 
van A een schijntoestand is ontstaan, waarop B in gerechtvaardigd ver
trouwen afging, is het billijk dat A de schade, die B daarvan ondervindt, 
vergoedt. B moet worden gebracht in de toestand waarin h:tj zou lrebben 
verkeerd als hij niet op de schijn was afgegaan: vergoeding van het negatief 
belang. (Vergelijk voor het onderscheid positief en negatiefbelang Ronse, J., 
De aansprakelijkheid van de onbevoegde vertegenwoordiger in het wisselrecht, 
R. W., I961-1962, 969 e.v.). 

Bij een zuivere handeling om niet krijgt de wederpartij alleen een voordeel. 
Blijkt bij de declarant een werkelijke wil te ontbreken, dan eist de billijk~ 
heid geenszins dat de wederpartij de teleurstelling van het mislopen van 
dat voordeel bespaard zou moeten worden, hetgeen bereikt wordt, indien 
de schijnwilsverklaring in gevolgen met een werkelijk gewilde verklaring 
gelijkgesteld zou worden. Dit laatste wijst de Hoge Raad voor handelingen 
om niet in het algemeen af. 

b) H.R., IS mei 1959, N.J., 1959, 516, met noot D.]. Veegens, Ars Aequi IX, 
239, met noot ].H. Beekhuis (Van Dongen/Van den Oetelaar). 

In deze zaak, waarin iemand, die ten gevolge van een geestesstoring niet 
in staat was zijn wil te verklaren, zijn wederpartij -die de geestesstoring 
niet hoefde te kennen - een schuld kwijtschold, besliste de Hoge Raad 
ten aanzien van het in het cassatiemiddel aangevoerde beroep op bescher
ming van gerechtvaardigd vertrouwen in die zin dat de schijnverklaring 
zou dienen te gelden als een werkelijk gewilde verklaring: 
,dat er voor een bescherming als hier bedoeld geen grond bestaat in het onderhavige geval, 
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waarin de verklaring een afstand van recht inhoudt, zonder dat de wederpartij daartegen
over harerzijds in vertrouwen op de verklaring meer heeft gepresteerd dan waartoe zij, 
naar achteraf blijkt, rechtens gehouden was." 

Uit de arresten Van Dongen/Van den Oetelaar en Eeiman/Hin Ieidde men 
in onderling verband wei af dat bij handelingen om niet voor bescherming 
van vertrouwen bij de wederpartij geen piaats is (zie b.v. J.H. Beekhuis, 
noot Ars Aequi). 

Dit Iijkt minder juist daar in het cassatiemiddei bij Van Dongen/Van den 
Oetelaar om een bepaaide wijze van bescherming gevraagd was: gebonden
heid aan de schijnwiisverkiaring. De Hoge Raad wiide van die wijze van 
bescherming in dat gevai niet weten : een afstand van recht waartegenover 
niets meer gepresteerd was dan waartoe de wederpartij rechtens gehouden 
was. Uit genoemde arresten voigt derhalve niet dat er geen andere wijze 
van bescherming voor het gerechtvaardigd vertrouwen mogelijk is: a) in 
Van Dongen/Van den Oetelaar werd expiiciet bescherming in de zin van 
gebondenheid van de wederpartij gevraagd, b) in Eeiman/Hin.wordt aileen 
een regei gegeven ,althans voor overeenkomsten onder bezwarende titel". 

Aan een uitspraak omtrent de mogeiijkheid tot vergoeding van het negatief 
beiang komt de Hoge Raad in genoemde arresten niet toe. De vraag client 
te worden opgeworpen waarop een dergelijke schadevergoedingsplicht 
geent moet worden. Houwing Ieidde in zijn genoemde W.P.N.R.-bijdrage 
deze schadevergoedingsplicht bij gebreke aan een bijzondere bepaiing 
omtrent aansprakelijkheid bij schijnwekken af uit artikei 1401 Ned. B.W. 
(artikel 1382 Belg. B.W.). 

Hoewel het schuidvereiste voor de toewijzing van een dergelijke vordering 
een ernstig obstakel vormde {Meijers, E.M., De grondslagen der aansprake
lijkheid bij contractuele verplichtingen, 1921, W.P.N.R. 2679, biz. 190, 
Verzameide privaatrechteiijke Opstellen, Verbintenissenrecht, biz. 103 e.v. ;. 
- Vergeiijk hierover ook Van Gerven, W., Beginselen van Belgisch privaat
recht, Algemeen Deel, nr. 81, biz. 219 e.v.) heeft zich te dier zake een 
moeilijk te overschatten ontwikkeiing voorgedaan. In zijn preadvies ,,Rechts
verwerking", in 1968 uitgebracht voor de Broederschap der Candidaat
Notarissen (biz. 21/22), stelt Houwing reeds dat schuid ais grondsiag voor 
aansprakeiijkheid is teruggebracht tot het dragen van risico van bepaaide 
gedragingen ongeacht verwijtbaarheid. Doch wii een actie op grand van 
artikel 1401 Ned. B.W. doel treffen, dan moet het handeien van degeen, 
wiens verkiaring niet met zijn inneriijke wii overeenstemde ten minste in 
strijd kunnen worden geacht met ,de zorgvuidigheid die in het maat
schappelijk verkeer betaamt jegens eens anders persoon of goed". 

In bepaaide gevallen van discrepantie tussen wii en verklaring is een aan
sprakeiijkheid uit artikei 1401 Ned. B.W. niet ondenkbaar, maar kan men 
b.v. zeggen dat iemand die zich wegens een geestesstoornis niet overeen
komstig zijn wii verklaart, onzorgvuidig handelt ? Een schadevergoedings
actie ex artikei 1401 Ned. B.W. biedt in dat gevai weinig kans van siagen. 
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(Vergelijk Hofmann-Van Opstall, Het Nederlandse Verbintenissenrecht I, 
biz. 320). 

Een oplossing voor dit probleem is te lezen in het onder c) te bespreken 
arrest de Zaan/Intercoal. 

In dit verband zij opgemerkt dat voor rechtvaardiging van de vertrouwens
leer in Belgie wel een beroep wordt gedaan op artikel 1382 Belg. B.W.: 
wie schijn wekt moet de daardoor ontstane schade vergoeden. Schadever
goeding wordt dan toegekend in herstel in natura: het rechtstreeks gebon
den achten ·van de schijnopwekker tegenover de derde te goeder trouw 
(zie De Page, I, nr. 32; II, nr. 555 e.v.; V, nr. 448; De Harven, P., Etude 
sur la notion de l'apparence en droit prive, Rev. dr. B., X, 1938, blz. n/112 
en blz. 115). Van deze wijze van bescherming wil de H.R. echter ten aan
zien van handelingen om niet in het algemeen niet weten. 

c) H.R., 16 januari 1967, N.J., 1967, 212, met noot G.]. Scholten (de Zaanf 
Intercoal). 

In dit arrest (besproken door Kist, A.W., T.P.R., 1971, blz. 758 e.v.), 
zie ook dit overzicht afdeling I, eveneens een schijnafstand van recht 
betreffende, besliste de Hoge Raad dat het mogelijk is dat een recht
hebbende, bij wie kennis van het bestaan van zijn recht ontbreekt - zodat 
niet van afstand van recht gesproken kan worden - toch door zijn ge
dragingen bij de wederpartij het vertrouwen wekt dat hij dat recht prijs 
geeft. 

In dat geval kan ,onder omstandigheden, zoals indien de wederpartij door 
hetgeen hij op grond van dat vertrouwen heeft gedaan in een ongunstiger 
toestand is gekomen dan hij zonderdien zou zijn geweest, de goede trouw 
de rechthebbende in zijn beroep op dat recht beperken". Deze uitspraak past 
in de leer van de rechtsverwerking : door eigen gedragingen kan rechtsuit
oefening in strijd zijn met de goede trouw. Uit genoemd arrest kan men 
afleiden dat voor het aannemen van rechtsverwerking op grond van het 
wekken van vertrouwen in ieder geval aan de volgende voorwaarden moet 
zijn voldaan: 
I. het vertrouwen moet gerechtvaardigd zijn, 
2. het gerechtvaardigde vertrouwen moet door de rechthebbende zijn ge~ 

wekt en hem deswege toe te rekenen zijn. 

Dit is echter niet voldoende om tot rechtsverwerking te concluderen: aileen 
onder omstandigheden, bijvoorbeeld als degene bij wie dat gerechtvaardigd 
vertrouwen is geW.ekt in een nadeliger positie is komen te verkeren ,kan 
de goede trouw de rechthebbende in zijn beroep op dat recht beperken". 

Wat de goede trouw, de billijkheid eist, is niet in een algemene regel weer 
te geven. De goede trouw kan eisen, dat door de rechthebbende helemaal 
geen beroep meer op zijn recht kan worden gedaan. Het gevolg is dan dat 
de schijn (schijnbaarheid van recht) gelijk gesteld wordt met de werkelijk
heid. De goede trouw kan ook eisen - en dat zal in vele gevallen zo zijn ---, 



dat de rechthebbende zijn recht slechts voorwaardelijk heeft, namelijk 
aileen als hij degeen, bij wie hij het gerechtvaardigd vertrouwen wekte, 
vergoeding van het negatief belang aanbiedt. Dit is geheel in de geest van 
Houwing, die het arrest de Zaan/Intercoal overigens mede heeft gewezen. 
Als de schijnverwekker de nadeliger positie van zijn wederpartij vergoedt, 
herleeft, zo zou men kunnen zeggen zijn beroep op dat recht weer. Op 
deze wijze kan iemand zijn schade die hij door zijn gerechtvaardigd ver
trouwen op de jegens hem gewekte schijn heeft geleden vergoed krijgen; 
ook zonder dat de schijnverwekker geacht kan worden een zorgvuldigheids
norm te hebben overschreden. 
Voor het Belgische recht is ter zake van rechtsverwerking wellicht aan te 
knopen bij artikel 1134, lid 3 (Belg. B.W.) waaraan de betekenis wordt 
gehecht dat partijen bij de uitvoering van de overeenkomst moeten han
delen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid. Men kan hierin 
een toepassing zien van de theorie van het rechtsmisbruik (De Bersaque, A., 
L' abus de droit en matiere contractuelle, R.C.].B., 1969, biz. 522 e.v.). De 
rechtspraak staat echter nog aarzelend tegenover een derogerende werking 
van de goede trouw (R. Kruithof, H. Moons en C. Paulus, Overzicht van 
rechtspraak, Verbintenissen, T.P.R., 1975, nr. 69 en nr. 70). 

13·4· DE ARRESTEN VAN DE H.R. NA 1970 

a) H.R., 12 mei 1972, N.J., 1973, 53, met noot K. Wiersma (Meerzicht). 

In dit in afdelingi reeds ter sprake gebrachte arrest heeft de Hoge Raad 
- zij het in iets andere bewoordingen (zie hierover Abas, P., Bepe·rkende 
werking van de goede trouw, diss. Amsterdam (G.U.) 1972, biz. 324) -
de in de Zaan/Intercoal neergelegde gedachte bevestigd. Van afstand van 
recht om een beroep te doen op de legitieme portie kon niet worden 
gesproken. Het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij leidt (het 
betreft een handeling om niet) op zich niet tot de conclusie dat de schijn
afstand zonder meer gelijk moet worden gesteld met werkelijk gewilde 
afstand: ,ingeval een rechthebbende bij wie kennis van zijn recht ontbreek 
door zijn gedragingen bij de wederpartij het vertrouwen wekt dat hij zijn 
rechten prijs geeft, volgt hieruit op zichzelf nag niet dat hij zijn rechten 
niet meer geldend mag maken". 
Maar zo vervolgt de Hoge Raad: ,bijkomende omstandigheden kunnen 
meebrengen, dat de uitoefening van die rechten met de goede trouw in 
strijd is". 
Aandacht verdient in dit kader het beroep op de goede trouw. Het betreft 
hier niet de uitvoering van een overeenkomst, die op grond van artikel 1374, 
lid 3 Ned. B.W. (art. 1134, lid 3 Belg. B.W.) te goeder trouw moet worden 
uitgevoerd, zodat voor de gelding van de goede trouw hier geen recht
streeks beroep gedaan kan worden op de wet. In zijn arrest van 20 december 
1946 (N.j., 1947, 56) besliste de Hoge Raad echter reeds dat ook de ver
houding tussen mede-erfgenamen beheerst wordt door de goede trouw. 
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Het hof in de Meerzicht-zaak knoopt hierbij aan, sprekend van de begin
selen van de goede trouw die mede de rechtsverhouding tussen partijen 
als medegerechtigden tot de nalatenschap bepalen. 
Uitoefening van rechten, zo overweegt de Hoge Raad verder, zal in het 
bijzonder in strijd kunnen zijn met de goede trouw indien de wederpartij 
door hetgeen hij op grond van dat vertrouwen heeft gedaan, in een on
gunstiger toestand is gekomen dan hij zonder dien zou zijn geweest. De 
wederpartij (Bareld) heeft echter niet gesteld dat hij er nadeel van heeft 
ondervonden dat Renskje c.s. zich eerst in het onderhavige geding en niet 
eerder op haar wettelijk erfdeel hebben beroepen. De Hoge Raad maakt 
in dit arrest voor het eerst melding van de stelplicht ten aanzien van de 
nadeliger positie. Degeen die een beroep doet op bescherming van zijn 
gerechtvaardigd vertrouwen, moet ten processe stellen dat hij nadeel heeft 
ondervonden van de handelwijze van zijn wederpartij. 
Uit het Meerzichtarrest mag overigens niet afgeleid worden dat aileen aan
wezigheid van een nadeliger positie zou kunnen leiden tot een uit de goede 
trouw voortvloeiende beperking van uitoefening van een recht of bevoegd
heid. 
De Hoge Raad eist de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden tot 
welke omstandigheden in het bijzonder de nadeliger positie kan worden 
gerekend. Deze formulering houdt niet in dat de aanwezigheid van een 
nadeliger positie conditio sine qua non voor de rechtsversterking is. In die 
gedachte past ook de uitgebreide weerlegging door de Hoge Raad van de 
redenen waarop het hof zijn beslissing van rechtsverwerking deed steunen 
en waarin geen plaats was ingeruimd voor de nadeliger positie, die ook 
niet was gesteld. Zie over afstand van recht en rechtsverwerking recente
lijk nog: Aaftink, H.A.M., Afstand van vermogensrechten, diss. 1974, blz. 
21 t/m 24, blz. 92 t/m 101; Verheul, J.P., Over rechtsverwerking, Uit het 
recht, Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Mr. P.J. Verdam, blz. 75 
e.v. met name blz. 83 t/m blz. 88; Abas, P., Beperkende werking van de 
goede trouw, diss. 1972, blz. 321 t/m 328. 

b) H.R., 29 november 1974, N.J., 1975, 2II, met noot G.]. Scholten; Ars 
Aequi XXIV, 413, met noot W.C.L. van der Grinten (Ontslag I). 

H.R., 5 december 1975, N.j., 1976, 223, met noot G.]. Scholten; Ars Aequi 
XXV, 281, met noot J.M. van Dunne (Ontslag II). 

Ook in deze procedure was inzet de eventuele bescherming van gerecht
vaardigd vertrouwen bij schijnwilsverklaringen. Beide arresten betreffen een 
situatie waarin respectievelijk een overspannen chauffeur en een overspan
nen verkoopleider ontslag vragen en hun werkgever met het ontslag akkoord 
gaat. Volgens artikel 1639, lid 1 Ned. B.W. leidt dit tot het einde van de 
dienstbetrekking zonder schadeplichtigheid, terwijl ex artikel 6, lid 2 sub a 
van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (B.B.A.) 1945 de 
normaliter voor ontslag vereiste toestemming van de direkteur van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau niet nodig is. Zie hierover voor het Belgische 



recht: Steyaert, J., Handarbeiders en bedienden, 1973, biz. 389 e.v. met 
name nr. 79a. 
In beide gevallen wordt achteraf gevorderd dat het ontsiag nietig wordt 
verkiaard, omdat de werknemer op het moment van de ontsiagname ten 
gevoige van een stoornis zijner geestvermogens niet in staat was zijn wil 
te bepaien. 
In beide gevallen ontzeggen de respectieve Rechtbanken de vordering, 
daar door de werknemer niet het bewijs is geieverd dat het de werkgever 
voidoende duidelijk is geweest of althans had moeten zijn dat er siechts 
sprake was van een schijnwiisverkiaring. De Rechtbanken - hier in hoger 
beroep rechtsprekend - opteren derhaive voor de opvatting van het Ont
werp Nieuw B. W. (zie hierboven), waarin bij aanwezig gerechtvaardigd 
vertrouwen de rechtshandeling tot stand komt ondanks het ontbreken van 
de wil bij de declarant. De Hoge Raad vernietigt beide vonnissen. Ten 
onrechte is voigens de Hoge Raad - die er bij de opzet der eindvonnissen 
veronderstellenderwijs vanuit moet gaan dat de werknemer inderdaad niet 
in staat was zijn wii te bepaien - het beroep op ontbreken van toestem
ming bij aanwezigheid van gerechtvaardigd vertrouwen afgewezen. Aan
wezigheid van gerechtvaardigd vertrouwen Ieidt hier nog niet tot gebonden
heid aan de schijnwiisverkiaring. De Hoge Raad overweegt in beide arresten 
dat, gelet op het nadeel dat, naar de werkgever kon begrijpen, voor de werk
nemer uit het ontsiag kon voortvloeien, de werkgever de werknemer onder 
omstandigheden alleen dan aan zijn, met zijn werkelijke wii niet overeen
stemmende wiisverkiaring mag houden, wanneer hij in gerechtvaardigd 
vertrouwen op die verklaring en dus op de daardoor bij hem gewekte schijn 
van ontsiagneming iets heeft gedaan (in Ontsiagarrest II voegt de Hoge 
Raad daaraantoe: of nagelaten), waardoor hij bij ongedaanmaking van het 
ontslag in een ongunstiger toestand zou zijn gekomen dan waarin hij zonder 
die ontslagneming zou hebben verkeerd. 

In zoverre Iopen de arresten parallel. In het eerste arrest vervoigt de Hoge 
Raad dat de werkgever echter in geen van de vorige instanties had gesteld 
dat hij iets gedaan heeft waaruit voor hem bij ongedaan making van het 
ontsiag enig nadeel zou zijn ontstaan. Nu aan die stelpiicht niet is voidaan, 
komt, aidus de Hoge Raad, aan de werkgever geen beroep op bescherming 
van vertrouwen op de door de werknemer gewekte schijn van een werkelijk 
gewiid ontsiag toe. 

Het betreft hier een ontsiagname welke te zien is als een eenzijdige ,emp
fangsbediirftige" rechtshandeiing (vergelijk H.R., 17 januari 1969, N.J., 
1969, 251; Van der Grinten, W.C.L., Arbeidsovereenkomstenrecht, 1971, 
biz. 122 t/m 125; A.G. ten Kate in zijn conclusie voor bovengenoemd 
arrest en Bockwinkei in zijn noot onder dit arrest, Sociaal Maandblad 
Arbeid, 1975, biz. 198 e.v.). Hoewel ontsiagname niet geheei geiijk te 
stellen is met een eenzijdige rechtshandeling ais afstand van recht, omdat 
bij ontsiag aan weerszijden rechten en verpiichtingen vervallen, is ontsiag
name niet te zien ais een overeenkomst onder bezwarende titel. In dit 
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licht bezien, behoeft het geen bevreemding te wekken dat de Hoge Raad 
de wederpartij van de schijnontslagnemer niet zonder meer beschermt. 
Gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij dat de declarant zich 
overeenkomstig zijn wil verklaarde is een eis voor eventuele bescherming 
van die wederpartij, doch is niet voldoende om haar bescherming deelachtig 
te doen worden (zie de hierboven besproken arresten). De wederpartij kan 
alleen dan een beroep doen op bescherming van vertrouwen indien zij 
ten processe stelt dat zij in een ongunstiger positie is gekomen. Ten aan
zien van dat laatste bevestigt de Hoge Raad zijn beslissing in het Meer.~ 
zichtarrest. 

Op het eerste gezicht lijkt dit arrest een directe bevestiging in te houden 
van datgene wat de Hoge Raad in de arresten de Zaan/lntercoal en Meer
zicht leert. In zijn N.J. annotatie zegt G.J. Scholten dat de Hoge Raad 
de voorwaarde van aanwezigheid van negatief belang in precies dezelfde 
woorden stelt als in genoemde arresten en dat de Hoge Raad deze eis 
altijd wil stellen zowel bij beroep op vertrouwen op schijn van ontslag
neming als bij beroep op schijn van afstand van recht. Hierop is echter 
het een en ander af te ding en: het mage zo zijn dat de Hoge Raad aan
wezigheid van een nadeliger positie in beide gevallen relevant acht, doch 
de wijze waarop die relevantie wordt geformuleerd, doet enige interessante 
vragen rijzen. 

Overweegt de Hoge Raad in de Zaan/Intercoal dat onder omstandigheden, 
in het bijzonder indien de wederpartij in een ongunstiger positie is komen 
te verkeren, de goede trouw de rechthebbende in een beroep op dat recht 
kan beperken, en in Meerzicht dat de aanwezige ongunstiger positie kan 
meebrengen dat de uitoefening van rechten in strijd is met de goede trouw, 
in het Ontslagarrest wordt gesproken van een alleen dan aan de schijn
wilsverklaring mogen houden bij aanwezigheid van een ongunstiger toe
stand en wordt niet over de goede trouw gerept. 

Moet uit deze wijze van formuleren de conclusie getrokken worden dat 
indien een ongunstiger positie aanwezig is, de wederpartij die gerecht
vaardigd vertrouwde de declarant die zich niet overeenkomstig zijn wil 
verklaarde altijd aan zijn verklaring mag houden? Dit zou betekenen dat 
de declarant in dat geval aan zijn verklaring gebonden is. De wederpartiJ 
die gerechtvaardigd vertrouwde zou dan op dezelfde wijze beschermd 
worden als wanneer het een overeenkomst onder bezwarende titel betrof. 
lndien deze lezing juist zou zijn, dan is verwezenlijking van de hierboven 
gereleveerde gedachte van Houwing, die in de arresten de Zaan/Intercoal 
en Meerzicht zijn neerslag heeft gevonden, op losse schroeven komen te 
staan. Het op billijkheid geente vertrouwensbeginsel rechtvaardigt, ook 
bij bestaan van een nadeliger positie zeker niet altijd een volledige be
scherming van gerechtvaardigd vertrouwen, tot welke resultaat gebonden
h~id van de declarant zou voeren. W.C.L. van der Grinten( Ars Aequi 
annotatie blz. 418) geeft een ontkennend antwoord op de vraag, of de 
ontslagnemende werknemer b.v. gebondenheid kan voorkomen door de 
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nadeliger positie van de werkgever te vergoeden, welke vraag op grand 
van de Zaan/Intercoal en Meerzichtarresten, zoals hierboven weergegeven 
onder omstandigheden zeker bevestigend te beantwoorden zijn. 

Hij meent dat het arrest voor zulk een verdere nuancering geen steun 
biedt. In gelijke zin: Nieuwenhuis, J.H., Bezwarende titel, negatief belang 
en afwezigheid van bevoordeling als factoren die bij de geldigheid van rechts
handelingen een rol spelen, W.P.N.R., 5341/42. 

V66r de lezing dat aanwezigheid van een nadeliger positie steeds tot ge
bondenheid leidt, pleit, dat de Hoge Raad spreekt van: gehoudenheid aan 
de schijnwilsverklaring en inderdaad niet rept over de goede trouw, wat 
te meer opvalt daar A.G. ten Kate en A.G. Berger in hun conclusies voor 
de arresten de vraag in de sleutel van de goede trouw willen brengen. 

Er zijn echter meer argumenten aan te voeren voor de lezing dat aanwezig·· 
heid van een nadeliger positie niet altijd tot gebondenheid aan een schijn
wilsverklaring leidt. In de eerste plaats mag niet uit het oog worden ver
loren dat de wederpartij van de ontslagnemer om een bepaalde wijze van 
bescherming heeft gevraagd: hij wil zijn gerechtvaardigd vertrouwen 
beschermd .zien in een gebondenheid aan de schijnontslagneming. De 
Hoge Raad antwoordt hierop dat die wijze van bescherming aileen dan 
kan geschieden indien er sprake is van de bewuste nadeliger positie. Dit 
betekent aileen dat aanwezigheid van een nadeliger positie een vereiste is 
om tot gebondenheid te concluderen (doch niet dat iedere nadeliger positie 
tot die conclusie zal voeren). 

In het hierboven aangehaalde arrest Van Dongen/Van den Oetelaar, werd 
door de wederpartij van degeen die onder invloed van een geestesstoring 
afstand van recht deed eveneens als wijze van bescherming van zijn gerecht
vaardigd vertrouwen, gebondenheid gevraagd. Ook daar wilde de Hoge 
Raad van die bescherming niet weten, daar voor die wijze van bescherming 
geen grand bestaat in het geval waarin de wederpartij in vertrouwen op 
de verklaring harerzijds niet meer heeft gepresteerd dan waartoe zij, naar 
achteraf blijkt, rechtens gehouden was. In de Ontslagarresten doet de 
Hoge Raad dus iets soortgelijks : een tot de gevraagde gebondenheid van de 
declarant leidende bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen aileen 
bij een gestelde nadeliger positie. De Hoge Raad breidt dit nog uit in zijn 
slotoverweging van het Ontslagarrest I : indien geen nadeliger positie is 
gesteld komt aan de wederpartij iiberhaupt geen bescherming van gerecht
vaardigd vertrouwen toe. 

Hieruit kan wei afgeleid worden dat aanwezigheid van een nadeliger positie 
conditio sine qua non voor bescherming is ; niet dat iedere .nadeliger positie 
tot gebondenheid van de declarant leidt. De Hoge Raad heeft hierover 
geen enkele uitspraak gedaan en kon dat oak niet doen, daar geen nadeliger 
positie was gesteld. 

Dat de Hoge Raad niet - zoals in de Zaan/Intercoal en Meerzicht - de 
goede trouw als grondslag voor de gegeven uitspraak neemt, kan naar mijn 
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mening verklaard worden uit de presentatie van de te beslissen rechtsvraag 
aan de Hoge Raad. In het Meerzichtarrest had het hof beslist dat uit
oefening van rechten in casu in strijd kwam met de goede trouw, tegen 
welke beslissing in cassatie wordt opgekomen. Dat de Hoge Raad in dat 
geval een op de goede trouw geente beslissing geeft, wekt geen verbazing. 
In de in de Zaan/lntercoal te beslissen zaak richt het cassatiemiddel zich 
tegen 's hofs beslissing dat sprake is van afstand van recht hoewel bij 
de rechthebbende geen kennis bestond van het recht dat hij laat varen. 
De Hoge Raad vernietigt 's hofs arrest op die grond een geeft dan eigenlijk 
een beslissing ten overvloede omtrent een eventuele bescherming van opge
wekt vertrouwen in een algemene en derhalve voorzichtig geformuleerde 
regd met de goede trouw als grondslag. Een dergelijke formulering is in 
de ontslagarresten echter niet nodig. De Hoge Raad vernietigt de vonnissen 
inhoudende dat gerechtvaardigd vertrouwen op schijnwilsverklaringen ook 
bij de eenzijdige rechtshandeling ontslag zou leiden tot gebondenheid van 
de ontslagnemer: zonder een door de vertrouwde wederpartij gestelde 
nadeliger positie geen gebondenheid, zelfs helemaal geen bescherming van 
gerechtvaardigd vertrouwen. 

De uitspraak van de Hoge Raad in Ontslag II, bevestigt die van Ontslag I: 
aileen kan het nadeel volgens de Hoge Raad ook ontstaan door een nalaten. 
Hoewel de werkgever in dit geval wel aan zijn stelplicht had voldaan: bij 
ongedaanmaking van het ontslag zou hij in een ongunstiger toestand komen 
doordat inmiddels in de vacature was voorzien, was de rechtbank niet op 
die stelling ingegaan. De Hoge Raad vernietigt wederom het vonnis, waarin 
enkel op grond van aanwezig gerechtvaardigd vertrouwen tot gebonden
heid was geconcludeerd. Daar de overwegingen van de Hoge Raad prak
tisch gelijk zijn aan die van Ontslag I, volgt uit deze uitspraak uiteraard 
niets anders dan hierboven weergegeven. Ook de overweging dat de werk
nemer zich vruchteloos beroept op de onvrijheid van zijn wilsbepaling bij 
aanwezige nadeliger positie, leidt niet tot een ander conclusie: als er een 
nadeliger positie is bij de wederpartij, dan is er plaats voor bescherming 
van diens gerechtvaardigd vertrouwen, hetgeen impliceert dat het beroep 
op ontbreken van toestemming niet zonder meer gehonoreerd kan worden. 
Op welke wijze die bescherming client plaats te vinden, blijft een open 
vraag. 

Het antwoord op de vraag of de declarant aan zijn ontslagname gebonden 
is zalmijns inziens dienen af te hangen van de ernst van het voor de weder
partij ontstane nadeel mede in verband met de eisen van het rechtsverkeer. 

Daarbij client er de nadruk op te liggen dat de eventuele ontstane nadeliger 
positie slechts relevant is, voorzover zij is ontstaan in de periode dat het 
vertrouwen gewekt werd tot het moment waarop het de wederpartij duide
lijk werd of kon zijn dat dit vertrouwen misplaatst was en blijft (vergelijk 
G.J. Scholten, noot in N.J. onder ontslagarrest I). lndien er S}trake is van 
een de:finitief nadeel: een nadeel dat niet meer is terug te draaien, zal de 
ontslagnemer aan zijn ontslagaanvrage gebonden zijn. Als voarbeeld kan 
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genoemd worden dat de werkgever een ander op de opengevallen plaats 
heeft aangesteld. In dat geval eist de ook met de belangen der nieuw aan
getrokkene rekening houdende rechtszekerheid dat de ontstane situatie 
gehandhaafd blijft. Scholten oppert in zijn N.J. annotatie onder het Ont
slagarrest II dat ook in dat geval de mogelijkheid open blijft dat de werk
nemer het nadeel wegwerkt door de opvolger bereid te vinden aan het 
terugdraaien mee te werken. Hij acht het dan voldoende dat de ontslag
nemer het verschil in beloning voor zijn rekening neemt. Dit lijkt mij 
te ver gaan. 
Betreft het echter een nadeel dat wel eenvoudig kan worden opgeheven : 
er is nog geen nieuwe werknemer aangetrokken, doch er zijn wel adver
tenties geplaatst, dan eisen noch rechtszekerheid, noch billijkheid dat de 
ontslagnemer ook in dat geval aan zijn ontslag gebonden zou moeten zijn. 
Scholten (N.J. annotatie, Ontslag II) stelt dat de werknemer in dat geval 
niet gebonden is, doch die kosten wel voor zijn rekening zou moeten nemen. 
Hij heeft hiervoor echter geen directe rechtsgrond. 

Aanknoping zou dan gezocht dienen te worden bij de arresten Zaan/Inter
coal en Meerzicht: het is in strijd met de goede trouw om een beroep 
te doen op het ontbreken van toestemming, terwijl de wederpartij in ge
rechtvaardigd vertrouwen op de schijn van toestemming in een nadeliger 
positie is komen te verkeren. Indien echter die nadeliger positie wordt 
vergoed (en ook vergoed kan worden), verzet de goede trouw zich niet 
meer tegen een honoreren van het beroep op ontbreken van toestemming. 

c) H.R., 27 juni 1975, N.J., 1976, 128 (VANfPopo). 

Dit arrest komt uitvoerig ter sprake in hoofdstuk VIII (Vertegenwoordiging). 
Hier constateer ik slechts, dat ook uit deze uitspraak volgt dat bij eenzijdige 
rechtshandelingen, waarbij niet gesproken kan worden van een met uiter
lijk gegeven verklaring overeenstemmende wil, voor bescherming van opge
wekt vertrouwen in ieder geval vereist is dat door de vertrouwende een 
nadeliger positie (door doen of nalaten ontstaan) is gesteld. Evenmin als 
uit de Ontslagarresten is uit dit arrest iets te lezen omtrent de wijze van 
bescherming van het gerechtvaardigd vertrouwen, indien een nadeliger 
positie is gesteld. 

d) H.R., 22 februari 1974, N.J., 1975, 381, met noot A.R. Bloembergen, Ars 
Aequi, 42, met noot M. Scheltema (gemeente Roosendaal en Nispen/Ver
eniging voor Kinderbescherming). 

Voor de inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet (A.B.W.) op 
I januari 1965, had de zich met armenzorg bezighoudende Burgerlijke 
Instelling voor Maatschappelijke Zorg te Roosendaal en Nispen toezeg
gingen gedaan aan de R.K. Vereniging voor Kinderbescherming van het 
Bisdom Breda, die zich belastte met de voogdij van die minderjarigen uit 
de gemeente ten aanzien van wie kinderbeschermingsmaatregelen waren 
getroffen. De met die voogdij verband houdende kosten werden gedeelte-
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lijk gedekt door een subsidie van het Ministerie van Justitie; de zogenaamde 
meerkosten beloofde de Instelling, tot wie de Vereniging zich iedere keer 
wendde voordat zij een voogdij aanvaardde, steeds voor haar rekening te 
nemen. Deze beloften was de Instelling immer nagekomen. Na de inwer
kingtreding van de Algemene Bijstandswet werd de Instelling opgeheven 
en werd door de Gemeente een College voor de verlening van bijstand 
ingesteld. Dit College zegde de Vereniging toe de overeenkomsten die 
v66r januari I965 door de inmiddels opgeheven Instelling waren gesloten, 
te blijven honoreren zolang geen afdoende rijksregeling was getroffen en 
stelde bovendien bereid te zijn ieder individueel geval in welwillende over
weging te nemen ,waartoe de tekst van artikel83 A.B.W. voldoende ruimte 
laat". Na enige tijd trekt de Gemeente echter de toezeggingen in, daar zij, 
op grond van een uitspraak van de Kroon over de werking van artikel 83 
A.B.W. (K.B. 7 november I967), heeft bemerkt dat genoemd artikel geen 
ruimte laat voor de toezeggingen. De V ereniging vordert daarop in rechte 
dat de Gemeente de gedane toezeggingen zou nakomen. 

De procedure heeft geleid tot een aantal belangrijke beslissingen betreffende 
het rechtskarakter en de rechtsgevolgen van die toezeggingen. In de eerste 
plaats sanctioneerde de Hoge Raad de beslissing van het Hof dat de toe
zeggingen gezien moesten worden als privaatrechtelijke overeenkomsten 
en niet als publiekrechtelijke beschikkingen. Hieraan doet volgens de Hoge 
Raad niet af dat tegenover die toezeggingen geen verplichtingen van de 
Vereniging tegenover de Instelling of de Gemeente stonden. 

In de optiek van de Hoge Raad betreft het hier eenzijdige en geen weder
kerige overeenkomsten. Op het belang hiervan zal hieronder nader worden 
ingegaan. 

Ten aanzien van de vraag of deze overeenkomsten rechtsgeldig gesloten 
konden worden besliste de Hoge Raad voorts dat het recht er zich in 
beginsel niet tegen verzet dat het met de uitvoering van de A.B.W. belaste 
orgaan zich namens de desbetreffende gemeente tot de betaling van die 
kosten verbindt. De druk besproken vraag of de overheid van de privaat
rechtelijke weg en in het bijzonder van de overeenkomst gebruik mag 
maken, als voor haar ook een publiekrechtelijke weg openstaat, werd in 
dit geval bevestigend beantwoord. Zie over deze vraag in het algemeen: 
Bloembergen, A.R., Contracten met de Overheid, Bouwrecht Monografieen, 
nr. 3, Deventer, I975, blz. 33 e.v. en in het bijzonder ten aanzien van de 
onderhavige beslissing A.R., Bloembergen (noot N.J. onder I en 2), M., 
Scheltema (noot Ars Aequi, ad I (instemmend) en Stellinga, noot Admi
nistratieve en rechterlijke beslissingen (afwijzend). 

De Hoge Raad ziet vervolgens in het feit dat het college bij de litigieuze 
toezeggingen van een onjuiste opvatting ten aanzien van de juiste uitlegging 
van artikel 83 A.B.W. is uitgegaan, geen grond de Gemeente niet aan de 
toezeggingen van het College gebonden te achten, ,nu de Vereniging die 
toezeggingen had aanvaard in het door het College zelf opgewekte vertrouwen 
dat artikel 83 A.B. W. voor die toezeggingen ruimte bood". 
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Hieruit valt te lezen dat indien geen sprake zou zijn van gerechtvaardigd 
vertrouwen bij de wederpartij, de gemeente niet gebonden zou zijn. Op 
de vraag hoe die niet-gebondenheid juridisch te construeren is, zal hier 
niet in extenso worden ingegaan, daar de Hoge Raad deze vraag niet uit
drukkelijk beantwoordde. Bloembergen belicht dit probleem in zijn anno
tatie in de eerste plaats uit oogpunt van bevoegdheidsoverschrijding door 
een vertegenwoordiger; zie daarover ook hierna hoofdstuk IX. Scheltema 
rubriceert in zijn Ars Aequi annotatie en in zijn preadvies Vereniging voor 
Administratief Recht, 1975, biz. 48, de uitspraak bij die betreffende over
eenkomsten in strijd met de wet. Beiden wijzen op de mogelijkheid dat 
sprake zou zijn van een overeenkomst zonder oorzaak. Wei zij onderstreept 
dat bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen hier niet plaats vindt 
tegen het ontbreken van een met een uiterlijk gegeven toestemming over
eenstemmende innerlijke wil (welke discrepantie ontstaan kan zijn hetzij 
door gee~;~telijke gestoordheid: Van Dongen/Van den Oetelaar, Eelman/ 
Hin, Ontslag I en Ontslag II, hetzij - bij afstand van recht - door het 
ontbreken van kennis om trent het recht dat men laat varen : de Zaan/ 
Intercoal, Meerzicht, VAN/Popo), doch tegen bevoegdheidsoverschrij
dingen of strijd met de wet. Een uitbreiding derhalve van het werkings
terrein van het vertrouwensbeginsel bij de tot standkoming van rechts
handelingen. 
De Hoge Raad achtte gerechtvaardigd vertrouwen bij de Vereniging aan
wezig, hoewel artikel 83 A.B.W. geen ruimte voor de toezegging bleek te 
Iaten. 
Dat verschoonbare dwaling omtrent het objektieve recht rechtens gesanc
tioneerd kan worden, besliste de Hoge Raad reeds in zijn arrest van 20 

januari 1961 (N.J., 1964, 381 met noot D.J. Veegens (Schuijlenburch/ 
Ellis). In zoverre is het arrest niet opzienbarend. Zie ook H. Drion, De 
dwaling in het privaatrecht, preadvies Broederschap Candidaat-Notarissen 
1972, blz. 58 e.v.). Zie voorts over het honoreren van een beroep op.onbe
kendheid met een wetsartikel het hiervoor ten aanzien van de arresten 
de Zaan/Intercoal en Meerzicht opgemerkte. 

Op welke wijze wordt hier het aanwezige gerechtvaardigd vertrouwen 
beschermd ? De Hoge Raad acht de Gemeente aan de litigieuze toezegging 
gebonden, doch deze beslissing wordt geclausuleerd: ,dat zulks mogelijk 
anders zou zijn, indien de Vereniging door genoemde toezeggingen zonder 
redelijke grand zou zijn bevoordeeld" (cursivering door de bewerker). Bier
van is echter volgens de Hoge Raad geen sprake, nu het hier gaat om de 
vergoeding van kosten, voortvloeiende uit de aanvaarding van voogdijen, 
welke de Vereniging juist in vertrouwen op de toezegging op zich had 
genomen. 
G.J. Scholten leest in deze beslissing (N.J., annotatie onder Ontslag I) 
een beperking van de vertrouwensleer zoals door de Hoge Raad in Eelman/ 
Hin geformuleerd, daar volgens hem de subsidieovereenkomsten te zien 
zijn als overeenkomsten onder bezwarende titel. Ervan uitgaande dat voor 
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een overeenkomst onder bezwarende titel vereist is, dat tegenover de ene 
prestatie een daarmede rechtens verband houdende prestatie van de weder
partij staat (H.R., II maart r964, N.J., r965, 330 met noot J.H. Beekhuis) 
en gelet op het feit dat de Hoge Raad in het Roosendaal-arrest de toe
zeggingen heeft gekwalificeerd als overeenkomsten, hoewel tegenover die 
toezeggingen geen verplichtingen van de V ereniging tegenover de instelling 
of de Gemeente stonden, client naar mijn mening veeleer aangenomen te 
worden dat er hier volgens de Hoge Raad geen sprake is van een overeen
komst onder bezwarende titel. Dan staat 's Raads uitspraak dat bij over
eenkomsten onder bezwarende titel gerechtvaardigd vertrouwen leidt to 
gebondenheid (Eelman/Hin) nog steeds overeind. (Aldus ook A.G. ten 
Kate in zijn conclusie voor VAN/Popo). 

De in het Roosendaal-arrest gegeven beslissing past in de categorie rechts
handelingen om niet. Uit de hierboven aangehaalde arresten moge zijn 
gebleken dat de Hoge Raad slechts dan een beroep op opwekt vertrouwen 
wil honoreren, indien de partij die dit inroept heeft gesteld dat zij iets 
heeft gedaan of nagelaten waardoor zij in een ongunstiger positie is ge
komen dan wanneer de vertrouwen wekkende gedraging achterwege was 
gebleven. 

Hoewel de Hoge Raad in het Roosendaal-arrest op het eerste gezicht van 
een andere aanpak lijkt blijk te geven, past zijn uitspraak in het in de 
andere arresten gepenseelde kader. In de in het Roosendaal-arrest te be
rechten zaak stond vast dat de Vereniging op grond van het bij haar opge
wekte vertrouwen in een nadeliger positie was gekomen dan zonder -aa:r 
vertrouwen het geval was geweest: zij had in vertrouwen op de geldigheid 
van de aan haar gedane toezegging, de voogdij met de daaraan verbonden 
kosten op zich genomen. 

De Hoge Raad, geconfronteerd met een duidelijke nadeliger positie, beslist 
dat de bescherming van het vertrouwen in dit geval moet uitmonden in 
een gebondenheid van de wederpartij. Men zou kunnen zeggen dat in dit 
geval, nu op de toezeggingen is voortgebouwd, de eisen van het rechtsverkeer 
zozeer op de voorgrond staan, dat hierin de rechtvaardiging voor deze 
beslissing is te vinden. 

Indien men de billijkheid als grondslag neemt (in die richting wijst wellicht 
de zinsnede van de Hoge Raad dat het in casu ,onredelijk" zou zijn de 
onzekerheid ten aanzien van de uitlegging van artikel 83 A.B.W. voor reke
ning van de Vereniging te brengen), zal de bescherming van gerechtvaar
digd vertrouwen in ieder geval tot gevolg moeten hebben dat het negatief 
belang vergoed wordt : de Vereniging moet in de positie worden gebracht, 
waarin zij verkeerd zou hebben als zij niet op het bij haar gewekte ver
trouwen was afgegaan. Vergoeding van dat negatief belang: vergoeding 
van de met de voogdij verband houdende kosten, leidt hier tot eenzelfde 
resultaat als waartoe gebondenheid aan de toezeggingen zou voeren. Het 
is mijns inziens een gelukkige zaak dat de Hoge Raad zonder de omweg 
van vergoeding van het negatief belang, ten aanzien van die overeenkom-
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sten om niet die geen enkel element van bevoordeling in zich sluiten, tot 
een gelijke wijze van bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen komt 
ais bij overeenkomsten onder bezwarende titel. 

13·5· CONCLUSIE 

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad voigt derhaive, dat - anders dan 
in het On twerp N.B. W. en anders dan in het Belgisch privaatrecht wordt 
geleerd - de vertrouwensieer bij de totstandkoming van rechtshande
Iing~n geclausuieerd wordt toegepast. 

Ten aanzien van overeenkomsten onder bezwarende titel komt de overeen
komst bij gerechtvaardigd vertrouwen tot stand. De schijnwiisverkiaring 
wordt op grand van de rechtszekerheid in gevoigen gelijk gesteld met een 
werkelijke wilsverkiaring (Eeiman/Hin). 
Ten aanzien van rechtshandelingen om niet is naast gerechtvaardigd ver
trouwen van de wederpartij voor bescherming van dat vertrouwen in het 
aigemeen een door die wederpartij ten processe gesteide nadeliger positie 
vereist (Ontsiag I, Ontsiag II, VAN/Popo). 

Bij aanwezigheid van een nadeliger positie zijn twee wijzen van bescher
ming van het gerechtvaardigd vertrouwen denkbaar : 
a) De toezegger is aan zijn verkiaring gebonden. Dit zai het gevai zijn 

indien zozeer op de verkiaring is voortgebouwd, dat de rechtszekerheid 
gebondenheid eist. 

b) De toezegger is niet aan zijn verkiaring gebonden, mits hij de weder
partij diens nadeiiger positie vergoedt : zoais de goede trouw kan mee
brengen dat bij aanwezigheid van een ongunstiger positie de declarant 
in zijn beroep op gebrek aan toestemming wordt beperkt, kan de goede 
trouw ook meebrengen dat bij vergoeding van de nadeliger positie het 
beroep op ontbreken van toestemming geldend gemaakt kan worden 
(aanknoping bij de Zaan/Intercoai en Meerzicht). 

Indien bij handeiingen om niet direkt duidelijk is dat gebondenheid niet 
Ieidt tot bevoordeiing van de wederpartij zonder redeiijke grand, komt de 
rechtshandeling tot stand (Roosendaai). 

In het systeem van het On twerp N.B. W. komt de rechtshandeling ingevai 
van discrepantie tussen wil en verkiaring, bij aanwezig gerechtvaardigd 
vertrouwen bij de wederpartij, tot stand. Bovenstaande verfijningen worden 
in het Ontwerp als subtiel afgewezen (Memorie van Antwoord op art. 3.2.3 
Gewijzigd Ontwerp, biz. 48 en biz. 49). 
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AFDELING 3 (Y. G. Prins- Blei Weissmann) 

DW ALING EN BEDROG 

14. VERSCHOONBAARHEIDSVERE1STE B1J DWALING. FuNCT1E GOEDE TROUW. 

lNVLOED VAN VERZW1JGEN BIJ DWAL1NG EN BEDROG 

H.R., 30 november 1973, N.J., 1974, 97 met noot G.]. Scholten; AA XXIII, 
344 met noot W.C.L. van der Grinten (Van der BeekfVan Dartel) · 

Van Dartel verkocht aan Van der Beek een pand, waarbij verkoopster 
verzweeg dat zij twee maanden te voren een aanzegging van het Gemeente
bestuur (Burgemeester en Wethouders) had gekregen dat het pand over 
drie maanden (een maand na de verkoop) zou worden gevorderd, indien 
bij B en W binnen die drie maanden geen aanvaardbaar voorstel met 
betrekking tot de bewoning zou zijn ingediend. 
Bij de onderhandelingen over de koop had Vander Beek aan Van Dartel 
medegedeeld dat zij het huis wilde gaan bewonen met haar gezin, dit 
hoewel zij van plan was er een gastarbeiderspension in te vestigen. Nadat 
Van der Beek in het pand inderdaad twaalf gastarbeiders had gehuisvest, 
werd de woning door B en W gevorderd. Van der Beek roept de nietig
heid van de koopovereenkomst in op grond van dwaling (art. 1358 Ned. 
B.W.; art. 1110 Belg. B.W.), subsidiair bedrog (art. 1364 Ned. B.W., 
art. 1116 Belg. B.W.)- door de verzwijging zijdens Van Dartel van de 
litigieuze aanzegging van B en W. 

a) de vordering gegrond op bedrog 

Na overwogen te hebben dat het zeker ook op de weg van ·van Dartel 
lag Van der Beek op de hoogte te stellen van de inhoud van de brief van 
B en W, oordeelt het Hof- veronderstellenderwijs aannemend dat een 
mededeling van dien aard achterwege is gebleven- dat het enkele ver
zwijgen door Van Dartel in de gegeven omstandigheden niet als een opzette
lijke misleiding mag worden aangemerkt. De in het cassatiemiddel opge
worpen motiveringsklacht slaagt. De Hoge Raad meent dat het Hof, 
sprekend over ,verzwijgen", kennelijk doelt op het geval dat de mede
deling omtrent de brief bewust achterwege is gelaten. Het Hof had dan 
volgens de Hoge Raad moeten motiveren waarom hier geen sprake is van 
opzettelijke misleiding en aan moeten geven welke omstandigheden het 
hier op het oog heeft. 
Dat ook het opzettelijk verzwijgen van relevante feiten geldt als kunstgreep 
in de zin van artikel 1364 Ned. B.W. (art. 1116 Belg. B.W.), besliste de 
Hoge Raad al in zijn arrest van 2 mei 1969, N.J., 1969, 344, met noot 
G.J. Scholten; AA XIX, 31, met noot W.C.L. van der Grinten; besproken 
door A.W. Kist, T.P.R., 1971, blz. 749 en 750 (Beukinga/Van der Linden). 
Ook in het Belgisch privaatrecht wordt aangenomen dat het opzettelijk 
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verzwijgen van de waarheid met het doel om de wederpartij te misleiden, 
bedrog oplevert (zie Cass., 28 april 1961, Pas., 1961, I, 925; - De Page, 
I, nr. so; Van Gerven, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Algemeen 
deel, nr. 105, blz. 315; Kluyskens, A., De Verbintenissen, nr. 28; Ghestin, 
J., La nftinence, le dol et l' erreur sur les qualites substantielles, Rec. Dalloz
Sirey, 1971, Chron. XXXVI, blz. 247 e.v.; en Kruithof, R., Moons, H., 
en Paulus, C., Verbintenissen, T.P.R., 1975, nr. 33, blz. 471 en 472, waarin 
recente rechtspraak wordt besproken). 

De annotatoren Scholten en Vander Grinten signaleren dat de Hoge Raad 
(in plaats van de term ,opzettelijk verzwijgen" (H.R., 2 mei 1969, N.J., 
1969, 324) thans de term ,opzettelijk misleiding" bezigt. Voor bedrog is 
nodig opzettelijke misleiding, hetgeen kan geschieden door verzwijgen van 
een mededeling die had behoren plaats te vinden. Bewust verzwijgen im
pliceert echter niet zonder meer opzettelijke misleiding: de Hoge Raad 
eist nadere motivering van 's hofs beslissing dat bewuste verzwijging hier 
niet als opzettelijke misleiding kan worden gequalificeerd. Voor het onder
havige geval kan dit betekenen dat er hier onder omstandigheden, geen 
sprake is van bedrog. In zijn annotatie wijst Scholten op de mogelijkheid 
dat komt vast te staan dat Van Dartel weliswaar bewust de brief heeft 
verzwegen, doch op grand van de door Van der Beek aan haar gedane 
mededelingen gedacht heeft dat VanderBeek de woonvergunning wel zou 
krijgen. Afgezien van het feit dat Van Dartel moeilijk zal kunnen bewijzen 
wat zij gedacht heeft, is het de vraag of rechtens relevant is wat een partij 
dacht. Aannemelijker is de suggestie van Vander Grinten in zijn annotatie 
dat hier wellicht niet voldaan is aan de eis dat opzettelijk een onjuiste 
voorstelling van zaken te weeg is gebracht. De onjuiste voorstelling komt 
voort uit de na!eve gedachte van Van der Beek dat zij het huis zal kunnen 
(laten) bewonen. Van Dartel heeft die voorstelling weliswaar niet recht
gezet doch door haar verzwijging die voorstelling niet doen ontstaan. Dat 
de wederpartij de bedoeling moet hebben gehad een valse voorstelling 
van zaken te wekken, blijkt ook uit artikel 3.2.10, lid 3 van het Ontwerp 
Nieuw B. W. : bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het ver
richten van een bepaalde rechtshandeling beweegt (zie voor het geldend 
recht: Asser-Rutten-II, Algemene Leer der Overeenkomsten, blz. 126). 

Het is essentieel dat omstandigheden worden verzwegen, waaromtrent een 
mededelingsplicht bestaat. Ook het Ontwerp Nieuw B.W. spreekt van een 
verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen. 
De Hoge Raad leest in 's hofs arrest dat het hof die mededelingsplicht 
in de zaak van Vander Beek/Van Dartel aanwezig achtte, doch geeft hier 
zelf geen uitsluitsel over. In zijn Ars Aequi annotatie (biz. 346) betwijfelt 
Van der Grinten echter of in dit geval van een mededelingsplicht mag 
worden gesproken. 

Zie voor een inventarisatie van gevallen waarin door de rechtspraak een 
spreekplicht is aangenomen: Van Dunne, J.M., De herorientatie bij dwaling, 
W.P.N.R., 4978/8r en voor algemene richtlijnen voor de spreekplicht 
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Cohen Henriquez, E., Spreken is zilver, zwijgen is fout, N.].B., I976, 
blz. 63I. 

b) de vordering gegrond op dwaling 

Artikel I 3 58 (art. II I o Belg. B. W.) eist voor een geslaagd beroep op 
dwaling, dat de dwaling moet betreffen de ,zelfstandigheid der zaak welke 
het onderwerp van de overeenkomst uitmaakt". Deze kryptische eis is door 
doctrine en rechtspraak vertaald en uitgebouwd. Onder zelfstandigheid der 
zaak moet worden verstaan de eigenschappen van de zaak, welke de zich 
op dwaling beroepende partij van doorslaggevende betekenis voor de 
contractsluiting heeft geacht: aannemelijk moet zijn dat hij de overeen
komst niet, althans niet onder dezelfde voorwaarden, zou hebben gesloten, 
indien hij had geweten, dat de door hem aanwezig geachte eigenschap 
ontbrak. Er moet causaal verband bestaan tussen de dwaling en het aangaan 
van de overeenkomst (a). 
Zie voor het Belgische recht in gelijke zin: Kluyskens, A., De Verbinte
nissen, nr. 23; De Page, I, nr. 39; - Cass., 3I oktober I966, Arr. Cass., 
I967, 310; R. W., I967-I968, III7 en Cass., 3 maart 1967, Arr. Cass., I967, 
829; R. W., I966-I967, 1907. 
Het moet daarbij aan de wederpartij kenbaar zijn geweest dat de omstandig
heid waaromtrent gedwaald werd voor de zich op dwaling beroepende 
essentieel was (kenbaarheidsvereiste) (b). Voor het Belgische recht geldt 
een zelfde eis: De Page, I, nr. 43; Matthijs, J. en Baeteman, G., T.P.R., 
I966, blz. Io7 en 108 en Kruithof, R., Moons, H. en Paulus; C., Verbinte· 
nissen, T.P.R., I975, nr. 31, blz. 470. 
Naast de eis van kenbaarheid wordt de eis gesteld dat de dwaling ,ver
schoonbaar" moet zijn (c): aileen dan kan een beroep op dwaling gehono
reerd worden als men zich redelijkerwijze een onjuiste voorstelling kon en 
mocht maken. De Hoge Raad brengt deze eis sedert het arrest van IS no
vember I957 (N.J., I958, 57 met noot L.E.H. Rutten; Ars Aequi VII, 
I03 met noot W.C.L. van der Grinten (Baris-Riezenkamp) onder het 
beginsel van de goede trouw, dat ook de praecontractuele verhoudingen 
beheerst. 
Het Belgische privaatrecht kent eveneens de eis van verschoonbaarheid : 
De Page, I, nr. 46; Van Gerven, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 
Algemeen deel, nr. 103, blz. 3I3; Dabin, J., Erreur inexcusable et nullite 
des conventions, Etudes de droit civil, 2947; Kruithof, R., Moons, H. en 
Paulus, C., Verbintenissen, T.P.R., I975, nr. 3I, blz. 470; - Cass., 6 januari 
I944• Pas., I944, I, I933; Cass., 28 juni I968, Arr. Cass., I968, I32I, 
echter niet onder de sleutel van de goede trouw. Aan de goede trouw bij 
het verschoonbaarheidsvereiste wordt wel een belangrijke functie toege
kend door J. Matthijs en G. Baeteman, T.P.R., I966, 112. 

Door in onderhandeling te treden over het sluiten van een overeenkomst, 
komen partijen tot elkaar te staan in een bijzondere door de goede trouw 
beheerste rechtsverhouding welke meebrengt dat zij hun gedrag mede 
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moeten Iaten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van hun weder
partij. Dit brengt onder meer mee dat degene die overweegt een overeen
komst aan te gaan, gehouden is om binnen redelijke grenzen maatregelen 
te nemen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronder
stellingen zijn toestemming geeft. 

De door de Hoge Raad in het arrest Baris/Riezenkamp genoemde onder
zoekplicht wijst naar degene die zich na het sluiten van de overeenkomst 
op dwaling beroept. Onderzoekt deze niet doch bindt hij zich wei, dan 
komen de gevolgen voor zijn rekening : de goede trouw brengt mee dat 
hij zich niet met recht op dwaling kan beroepen. 

In zijn noot onder dit arrest (N.J.) wijst Rutten reeds op de aansluiting 
bij de leer van de rechtsverwerking: door eigen gedragingen verwerkt men 
het recht een beroep te doen op dwaling (zie over rechtsverwerking dit 
rechtspraakoverzicht, nr. 13). De onderzoekplicht is echter beperkt: ,in 1 

de regel - aldus de Hoge Raad - mag men op de juistheid van door de 
wederpartij gedane mededelingen afgaan". 

Wat de consequenties van deze beperking zijn, blijkt duidelijker uit het 
arrest H.R., 21 januari 1966, N.j., 1966, 103 met noot G.]. Scholten; 
Ars Aequi XVI, 4, met noot W.C.L. van der Grinten; besproken door 
A.W. Kist, T.P.R., 1971, biz. 747 e.v. (Booy/Wisman). Hoewel de Hoge 
Raad de zinsnede betreffende het vigeren van de goede trouw bij prae
contractuele verhoudingen weglaat - waaruit overigens, naar algemeen 
wordt aangenomen, niet afgeleid mag worden dat aan de praecontractuele 
goede trouw geen betekenis mag worden gehecht - uit de Hoge Raad 
zich over de onderzoeksplicht en de gevolgen van het niet nakomen daar
van, op dezelfde wijze als in Baris/Riezenkamp. Ten aanzien van de gevol~ 
gen van gedane mededelingen overweegt de Hoge Raad dan: dat de goede 
trouw zich er veelal tegen zal verzetten dat de wederpartij ter afwering 
van een beroep op dwaling aanvoert dat ten onrechte op de juistheid van 
haar mededelingen is vertrouwd. Wie bepaalde mededelingen doet wekt 
de schijn dat die mededelingen juist zijn. Degene tot wie de mededelingen 
zijn gericht mag er in het algemeen oak op vertrouwen dat ze juist zijn. 
De tegenwerping tegen het beroep op dwaling dat maar niet op die mede
delingen had mogen worden vertrouwd, komt in het algemeen in strijd 
met de goede trouw: het recht om het beroep op dwaling af te weren is 
in dat geval verwerkt. 
Het arrest Van der Beek/Van Dartel bouwt op dit thema voort. Het hof 
was van oordeel dat Van der Beek haar onderzoeksplicht had verzaakt: 
zij had niet de moeite genomen bij de bevoegde instanties te informeren 
of haar een vergunning tot bewoning zou worden verleend, wat te meer op 
haar weg lag op grand van de beoogde wijziging in de bestemming, zij 
had oak niet in het koopcontract de bij huizenkoop gebruikelijk ontbin
dende voorwaarde doen opnemen dat de koop zou komen te vervallen 
indien deze vergunning niet binnen een bepaalde termijn zou worden 
verleend. Door dit alles moest het ontstaan van de dwaling in zodanige 



mate mede aan Van der Beek zelf worden toegerekend dat zij daardoor 
geen aanspraak op vernietiging kon maken. Het hof overweegt dan echter 
verder, dat hieraan niet afdoet dat het zeker ook op de weg van Van Dartel 
lag Van der Beek op de hoogte te stellen van de inhoud van de litigieuze 
brief. 
De Hoge Raad is van mening dat deze laatste overweging aldus moet 
worden verstaan dat volgens het Hof op Van der Beek een mededelings
plicht rustte. Voor dat geval formuleert de Hoge Raad dan de regel dat, 
wanneer een partij v66r de totstandkoming van een overeenkomst aan de 
wederpartij bepaalde inlichtingen had behoren te geven teneinde te voor 
korpen dat de wederpartij zich omtrent het betreffende punt een onjuiste 
voorstelling zou maken, de goede trouw er zich in het algemeen tegen 
zal verzetten dat eerstbedoelde partij ter afwering van een beroep op dwa
ling aanvoert dat de wederpartij het ontstaan van de dwaling mede aan 
zichzelf te wijten. Daar uit 's hofs arrest echter niet duidelijk wordt 
waarom bij aanwezige doch verzaakte mededelingsplicht toch het beroep 
op dwaling van VanderBeek niet gesanctioneerd wordt, wordt het arrest 
ook op dit punt vernietigd. . 
De beslissing van de Hoge Raad sluit gedeeltelijk aan bij de hierboven 
weergegeven uitspraken. Uit de goede trouw wordt wederom een regel 
gedestilleerd. Deze regel heeft betrekking op de wederpartij van degeen 
die zich op dwaling beroept. Indien die wederpartij een mededelingsplicht 
heeft, doch deze verzaakt, is het in het algemeen in strijd met de goede trouw 
om het beroep op dwaling af te weren. Het is mogelijk dat die wederpartij 
zijn recht verwerkt om het beroep op dwaling af te weren, waardoor het 
beroep op dwaling ter andere zijde wordt gehonoreerd. 
De Hoge Raad maakt in dit arrest - anders dan in Baris/Riezenkamp 
en Booy/Wisman - geen melding van de zelfstandige onderzoeksplicht 
van een partij die een overeenkomst aan wil gaan. Van der Grinten (Ars 
Aequi annotatie, biz. 348) leest hierin een verdwijnen van de zelfstandige 
onderzoeksplicht, indien de dwaling mede een gevolg is van het achterwege 
laten van een mededeling die had behoren te geschieden. 

In het oog client echter gehouden te worden dat de Hoge Raad een regel 
geeft waarop uitzonderingen mogelijk zijn. In de eerste plaats zegt de Hoge 
Raad dat de bedoelde regel in het algemeen geldt. Ten tweede keert de 
Hoge Raad zich tegen de beslissing van het hof op grond dat er sprake 
is van een motiveringsgebrek : het hof heeft geen duidelijkheid verschaft 
omtrent de uitkomst van de weging van de aanwezige verzaakte onder
zoeksplicht en de aanwezige verzaakte mededelingsplicht. De Hoge Raad 
beslist niet dat in aile gevallen - en ook niet dat in dit geval- het ver
zaken van laatstgenoemde plicht leidt tot verlies van het recht een beroep 
op dwaling af te weren. In dit verband zij opgemerkt dat de Hoge Raad 
verderop in het arrest overweegt dat het hof niet duidelijk maakt welke 
betekenis het heeft toegekend aan het feit dat VanderBeek bij Van Dartel 

:Ae onjuiste indruk had gewekt dat zij het huis kocht voor de bewoning 
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met haar gezin. Aan dit feit zou de betekenis kunnen worden gehecht dat 
Van der Beek Van Dartel heeft misleid omtrent de bestemming van de 
waning. De vordering door de Gemeente had wellicht niet plaatsgevonden 
als Van der Beek het huis met haar gezin was gaan bewonen en daarvoor 
een vergunning had aangevraagd. Waar beide partijen een verwijt van hun 
gedrag gemaakt kan worden, client een belangenafweging plaats te vinden, 
waartoe de sleutel van de goede trouw alle ruimte laat. Het verzaken van 
de mededelingsplicht kan onder de gegeven omstandigheden minder ver
wijtbaar worden geacht dan het verzaken van de onderzoeksplicht. 

In dit verband zij bovendien opgemerkt dat oak indien mededelingen zijn 
gedaan, de wederpartij niet in alle gevallen ontslagen is van zijn onder
zoeksplicht: in de arresten Baris/Riezenkamp en Booy/Wisman, zegt de 
Hoge Raad aileen dat dit in het algemeen het geval zal zijn. Uit het feit 
dat de Hoge Raad in het arrest Booy/Wisman uitgebreide overwegingen 
wijdt aan het feit dat door een terzake kundige mededelingen zijn gedaan, 
is af te leiden dat niet bij iedere mededeling een onderzoek achtwege kan 
blijven. 
De beslissing dat het niet nakomen van een mededelingsplicht door de 
werking van de goede trouw gevolgen kan hebben voor het honoreren van 
een beroep op dwaling van de wederpartij, heeft een vroege voorloper 
gehad in het arrest H.R., 19 juni 1959 (N.J., 1960, 59 (Kantharos)). Het 
betrof daar een beroep van een verkoper op dwaling. De Hoge Raad be
sliste dat naar redelijke en in het verkeer gangbare opvatting degeen die 
een hem toebehorende zaak tegen een overeengekomen contraprestatie van 
de hand doet, daarmede de kans prijsgeeft dat de zaak achteraf hoedanig
heden blijkt te bezitten waar hij ten tijde van de verkoop geen vermoeden 
van kon hebben. In een obiter dictum voegt de Hoge Raad hieraan toe 
dat dit niet uitsluit dat vernietiging van de overeenkomst door nevenom
standigheden kan worden gerechtvaardigd, waarbij in het bijzonder moet 
worden gedacht aan het geval dat de koper de verkoper omtrent de eigen
schap der zaak had kunnen inlichten en daartoe naar de eisen van de goede 
trouw gehouden was. 
Het Ontwerp Nieuw B.W. geeft in artikel 6.5.2.11 de volgende dwalings
regel, waarbij rekening is gehouden met het Unidroit-ontwerp van 31 mei 
1971 omtrent de geldigheid van Internationale Koopovereenkomsten be
treffende roerende lichamelijke zaken, gepubliceerd in Revue de Droit 
uniforme, 1973, I, blz. 6o e.v. 

I. Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een 
juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar: 

a. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht 
aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten; 

b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde 
te weten, de dwalende had behoren in te lichten; 

c. indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste ver
onderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van 
zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de 
overeenkomst zou worden afgehouden. 

z, De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toe-
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ko:rristige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de 
in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening 
van de dwalende behoort te blijven. 

Terzake van het vereisteonder b is aansluiting gezocht bij artikel 6 onder c 
van het voormelde Unidroit ontwerp (.,ou elle a connu ou aurait du con
naitre I' erreur et il etait contraire a la pratique loyale des affaires qu' elle 
ait laisse son contractant dans l'erreur"). 

Lid 2 geeft aan in welke gevallen, ondanks het feit dat op grond van lid I 

een beroep op dwaling gewettigd zou zijn, nochtans vernietiging van de 
overeenkomst niet client plaats te vinden. 

De .,verschoonbaarheidseis", die niet met zoveel woorden in het Ontwerp 
is terug te vinden, is te brengen onder lid 2 : op grond waarvan niet opgaat 
een beroep op dwaling die in verband met de aard van de overeenkomst, 
de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval 
voor rekening van de dwalende behoort te blijven. 

15. DWALING OMTRENT TOEKOMSTVERWACHTINGEN 

H.R., 3 november 1972, N.]., I973, 37, met noot G.]. Scholten (Van Smedenf 
Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Zaandam). 

Het is een in het Nederlands privaatrecht algemeen aanvaarde stelling dat 
een dwaling omtrent toekomstverwachtingen geen dwaling is in de zelf
standigheid der zaak; zie Asser-Rutten II, Algemene leer der overeenkomsten, 
biz. I I I. De dwalingsregeling is niet geschreven om een partij te ontheffen 
van het risico van onvoorziene gebeurtenissen en kwade kansen. Ook 
volgens artikel 6.s.2.11, lid 2, Ontwerp B.W. kan vernietiging niet worden 
gerond op een dwaling die uitsluitend een toekomstige omstandigheid 
betreft. Zie voor het Belgische recht: De Page, I, nr. 4I, blz. 53· 

Wel wordt aan dwaling omtrent verwachtingen voor de toekomst waarde 
gehecht voorzover die dwaling haar oorsprong vindt in en direct samen
hangt met dwaling omtrent eigenschappen van de zaak, welke bij het aan
gaan van de overeenkomst verondersteld werden aanwezig te zijn. Een 
voorbeeld daarvan is te vinden in het hier te bespreken arrest. Van Smeden, 
leraar bij een technische school, aanvaardt een nevenbetrekking bij een 
andere school voor twee wekelijkse lesuren, in de verwachting dat hij hier
door zijn inkomen zou vermeerderen. Op grond van een op het moment 
van sluiten van die overeenkomst net gewijzigd - en slechts ten dele 
gepubliceerd - rechtspositiebesluit, krijgt Van Smeden door zijn neven
functie een lager salaris in zijn hoofdfunctie: zelfs zo veel minder dat dit 
niet wordt gecompenseerd met het inkomen uit de nevenfunctie. Van 
Smedens beroep op vernietiging van de overeenkomst betreffende de neven
functie wegens dwaling wordt door de rechtbank - in hoger beroep recht
sprekend - afgewezen: Van Smeden is slechts teleurgesteld in de ver
wachting dat hij door het sluiten van de overeenkomst zijn arbeidsinkomen 
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zou vermeerderen. De Hoge Raad vernietigt het vonnis. Indien de Recht
bank mocht hebben bedoeld, aldus de Hoge Raad, dat hier niet van dwaling 
kan worden gesproken omdat Van Smeden het salaris pas in de toekomst 
zou ontvangen, dan is dit oordeel onjuist. Indien partijen bij het aangaan 
van de overeenkomst een onjuiste voorstelling hadden omtrent reeds toen 
bestaande salarisregelingen, brengt het feit dat Van Smeden het op grond 
van die regelingen verschuldigde salaris pas in de toekomst zou ontvangen, 
niet mee dat hier sprake zou zijn van dwaling omtrent een toekomstver
wachting waarvoor artikel I358 Ned. B.W. niet is geschreven. 

Indien dwaling omtrent toekomstige eigenschappen of omtrent bereke
ningen in de toekomst haar directe oorsprong vindt in een dwaling omtrent 
zaken die bij het aangaan der overeenkomst aanwezig werden geacht, wordt 
gedwaald in de zelfstandigheid der zaak. Zo besliste de Hoge Raad reeds 
in zijn arrest van 2I januari I966 (N.J., I966, I83 (Booy-Wisman), dater 
geen sprake was van dwaling omtrent toekomstverwachtingen in een geval 
dat een zelfrijdende kraan gekocht was doch waarbij het benodigde ken
tekenbewijs werd geweigerd daar de kraan een te hoog gewicht had. Daar 
de koper er ten onrechte van was uitgegaan dat de kraan bij het sluiten van 
de overeenkomst de eigenschappen bezat die naar de toen geldende voor
schriften vereist waren voor het verkrijgen van een kentekenbewijs, betreft 
het hier volgens de Hoge Raad een dwaling omtrent ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst bestaande omstandigheden en niet een dwaling 
in een toekomstverwachting, al was de bij juistheid van de voorstelling te 
verwachten verkrijging van het kentekenbewijs een toekomstige gebeur
tenis. 

Dwaling omtrent toekomstverwachtingen werd wei aanwezig geacht in een 
geval dat iemand een cafe huurde met het oog op een gemeenteraads
besluit, krachtens hetwelk nabij dit cafe een groentemarkt zou worden 
gevestigd. Hoewel dit raadsbesluit na het sluiten van de overeenkomst 
werd gewijzigd, werd een beroep op dwaling afgewezen daar gedwaald 
werd omtrent een toekomstige verwachting nl. dat het ten tijde van de over
eenkomst bestaande besluit uitgevoerd zou worden (H.R., IO juni I932, 
N.j., I933, 5 met noot E. M. Meijers). Hiermede is in overeenstemming 
de beslissing dat een na de koop afgekomen onbewoonbaarverklaring van 
de gekochte woning geen geslaagd beroep op dwaling oplevert (Brussel, 
6 maart I964, Pas., I965, II, 98). Ook volgens het Belgisch privaatrecht 
wordt de dwaling beoordeeld naar het ogenblik van sluiten van de overeen
komst (Kruithof, R., Moons, H. en Paulus, C., Verbintenissen, T.P.R., 
I975, nr. 26, biz. 466). 

Zie omtrent dwaling in toekomstverwachtingen voor het Nederlandse 
rechter verder: Asser-Rutten II, Algemene leer der overeenkomsten, biz. I I I 
t/m 114, alwaar ook verdere rechtpsraak; Hellema, A.W., Dwaling over 
toekomstverwachtingen, inaugurele rede, I972; Cahen, J.L.P., De dwaling 
in het privaatrecht, preadvies Broederschap der Candidaat-Notarissen, 
I972, biz. 84 e.v.). 
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AFDELING 4 (G.M.M. den Drijver) 

GOEDE TROUW 

16. 0NDEUGDELIJKE LEVERING BIJ KOOP; EXONERATIE 

H.R., 20 februari 1976, N.J., 1976, 486, met noot G.]. Scholten; Ars Aequi 
XXV, 8, met noot W.C.L. van Grinten (Pseudovogelpest). 

K.on men na het arrest inzake Saladin/Hollandse Bank Unie (H.R., 19 mei 
1967, N.J., 1967, 261, met noot G.J. Scholten; Ars Aequi, XVI, 6, met 
noot P.A. Stein), in dit tijdschrift besproken door A.W. Kist, T.P.R., 1970, 
blz. 766 e.v., wellicht nog twijfelen of de Hoge Raad aan de goede trouw 
van artikel 1374, lid 3, B.W. (art. 1134, lid 3, Belgisch B.W.) naast aan
vullende ook beperkende werking toekent, in die zin dat aan een schuld
eiser met een beroep op dit artikel de uitoefening van zijn contractuele 
rechten onder omstandigheden kan worden ontzegd, aan deze twijfel is 
definitief een einde gekomen met het arrest H.R. 20 februari 1976, N.J., 
1976, 486, met noot G.J. Scholten; Ars Aequi, XXV, 8, met noot W.C.L. 
van der Grinten. 
De casus die aanleiding gaf tot genoemd arrest was als volgt. Zekere Top 
- een pluimveebedrijf, gedreven in de vorm van een besloten vennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid- verkoopt aan VanderLaan, even
eens handelaar in pluimvee, 155 jonge hennen. Ten tijde van deze verkoop 
was van kracht een beschikking van de minister van Landbouw en Visserij, 
die op straffe het vervoer van pluimvee verbood indien ten tijde van dat 
vervoer de verklaring van een dierenarts ontbrak dat bij onderzoek op het 
bedrijf van herkomst geen klinische verschijnselen van pseudo-vogelpest 
waren geconstateerd. Noch Top noch Van der Laan hadden voor een 
dergelijke verklaring gezorgd. Enige dagen na het vervoer van de ver
kochte hennen naar VanderLaan's bedrijf breekt daar pseudo-vogelpest 
uit ten gevolge waarvan bijna 5000 van de ruim 7ooo aanwezige legkippen 
sterven. Van der Laan spreekt daarop Top terzake van de toegebrachte 
schade aan uit wanprestatie subsidiair onrechtmatige daad, waartegen Top 
zich verweert met een beroep op de toepasselijke algemene verkoopvoor
waarden, o.a. bepalende dat de schadevergoeding waarop de koper even
tueel aanspraak zou kunnen maken, beperkt blijft tot het bedrag der koop
som. VanderLaan betoogt dat Top's beroep op de algemene voorwaarden 
haar niet zal kunnen baten indien de hennen ten tijde van de levering 
reeds met pseudo-vogelpest waren besmet en Top hiervan kennis had, 
althans behoorde te hebben, waaromtrent door VanderLaan bewijs wordt 
aangeboden. Het hof wijst de vordering tot schadevergoeding af op grond 
dat Top zich wel op de exoneratieclausule mag beroepen, nu het feit dat 
Top haar wettelijke verplichting tot het verkrijgen der veterinaire verklaring 
niet nakwam, Van der Laan niet ontsloeg van zijn verplichting zelf voor 
een dergelijke verklaring te zorgen; ,dat in verband hiermede de bewijs-
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aanbiedingen in hoger beroep vari Van der Laan inzake de aanwezigheid 
vari pseudo-vogelpest v66r of bij de levering van de hennen door Top aan 
Vander Laan en inzake de wetenschap (althans de verwijtbare onkunde) 
van die aanwezigheid als niet ter zake dienende moeten worden gepasseerd". 
De hiertegen in cassatie gerichte motiveringsklacht wordt gegrond bevon
den en de Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof overwegende: 
, ,dat het rniddel er ... terecht over klaagt, dat deze gedachtengang van het hof niet duidelijk 
is; dat immers de geciteerde alinea ... niet op begrijpelijke wijze aansluit bij het vooraf
gaande; dat toch de verantwoordelijkheid van Van der Laan wat betreft het ontbreken 
van de wettelijk voorgeschreven gezondheidsverklaring ... mogelijkerwijs we! zou kunnen 
dienen ter verklaring waarom Van der Laan aan Top de niet-naleving door haar van deze 
wettelijke verplichting niet kan verwijten, maar niet duidelijk maakt, waarom ,in verband 
hiermede" de door Van der Laan gestelde en te bewijzen aangeboden bekendheid van 
Top met de ziekte van de hennen, resp. haar verwijtbare onkunde, van geen betekenis 
zou kunnen zijn voor de beantwoording van de vraag of Top zich onder de omstandig
heden van het geval te goeder trouw op de beperking van haar aansprakelijkheid in de 
leveringsvoorwaarden kon beroepen ; 
dat immers- mede blijkens art. 1542 B.W.,- de verkoper die goederen heeft geleverd 
waarvan het hem v66r of bij de levering bekend was dat zij gebreken hadden die de koper. 
niet behoefde te verwachten, niet met succes een beroep kan doen op een contractueel 
beding tot uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid voor de schacl,e die als voor
zienbaar gevolg van de aanwezigheid van deze gebreken aan de koper wordt toegebracht; 
dat in het algemeen bekendheid met de gebreken bij degeen die de verkoper in zijn bedrijf 
belast heeft met de Ieiding van de uitvoering van de betreffende verkoopcontracten, wat 
dit betreft gelijk gesteld moet worden met bekendheid bij de verkoper zelf; 
dat - buiten deze gevallen van aan de verkoper bekende gebreken - zowel de bekendheid 
van het gebrek aan bij de uitvoering van het koopcontract betrokken- niet Ieiding gevende 
- ondergeschikten van de verkoper, als het feit dat de verkoper of een persoon in zijn 
dienst een ernstig verwijt treft dat hij van het bestaan van de gebreken in de te leveren 
zaken onkundig was gebleven, in verband met de eisen van de goede trouw onder om
standigheden eveneens kan meebrengen dat de verkoper zich niet op de contractuele uit
sluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid voor de voorzienbare schadelijke gevolgen 
van deze gebreken kan beroepen; dat het antwoord op de vraag of zulks het geval is, 
afhankelijk is van de waardering van tal van omstandigheden zoals : de zwaarte van de 
schuld aan de zijde van de verkoper, de aard en de ernst van de voorzienbare schade, de 
wijze waarop het beding is tot stand gekomen, de strekking van het beding (met name in 
hoever bij een beding tot beperking van de aansprakelijkheid de overeengekomen beperking 
in enige verhouding staat tot de omvang van voorzienbare schade), het gedrag van de 
koper met betrekking tot de gebreken of de daardoor veroorzaakte schade ; 
dat, wat het laatste betreft, het feit dat Van der Laan heeft nagelaten zich, voordat hij 
de hennen vervoerde, te vergewissen of de wettelijk voorgeschreven gezondheidsverklaring 
was verkregen,· resp. zelf een gezondheidsverklaring aan te vragen, niet zonder meer -
d.w.z. zonder afweging van de relevante omstandigheden, waaronder de hierv66r genoernde 
bekendheid met de gebreken bij ondergeschikten van Top of ernstig verwijtbare onbekend~ 
heid met die gebreken aan de zijde van Top- meebrengt dat Top zich te goeder trouw 
kan beroepen op de contractuele beperking van haar aansprakelijkheid". 

De Hoge Raad maakt voor de beantwoording van de vraag of de verkoper 
zich op de contractuele uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid 
mag beroepen, een duidelijk onderscheid tussen enerzijds het geval dat 
de verkoper zelf of met hem gelijk te stellen personen van de aanwezigheid 
(zie daarover hieronder) der gebreken op de hoogte waren, en anderzijds 
het geval dat deze personen weliswaar met de aanwezigheid der gebreken 
onbekend waren, maar dat hun ter zake van die onkunde een ernstig verwijt 
valt te maken, dan wei dat de wetenschap resp. verwijtbare onkunde om
trent de gebreken andere personen in dienst van de verkoper betreft. 
In het eerste geval komt de verkoper een beroep op de exoneratieclausule 
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zonder meer niet toe. De Hoge Raad zoekt hierbij aansluiting bij de be
paling van artikel 1542 B.W. (art. 1643 Belg. B.W.), die, blijkens haar 
bewoordingen, de mogelijkheid voor de verkoper om door een beding bij 
de koopovereenkomst zijn gehoudenheid tot vrijwaring wegens verborgen 
gebreken van het verkochte goed uit te sluiten, beperkt tot het geval, dat 
de verkoper van zodanige gebreken onkundig is geweest (aldus: H.R., 
26 mei 1950, N.J., 1950, 18, met noot Ph. A.N. Houwing). Rechtstreeks 
kon artikel 1542 B.W. (art. 1643 Belg. B.W.) op het aan de orde zijnde 
geval geen t~epassing vinden, omdat de regeling der verborgen gebreken 
naar Nederlands recht beperkt is tot de specieskoop. Zie hierna hoofd
stuk VI. De Hoge Raad verheft de aan artikel 1542 B.W. ten grondslag 
liggende regel tot een algemene, en verklaart haar ook van toepassing op 
niet door het artikel bestreken gevallen. Deze uitbreiding ligt in de rede, 
nu de regel dat de verkoper, ook al heeft hij zich geexonereerd, aansprake
lijk blijft voor de schade die het gevolg is van oorzaken die hem bij de 
levering bekend waren ook aan andere wetsartikelen ten grondslag ligt. 
Zie bijvoorbeeld artikel 1530 B.W. (art. 1628 Belg. B.W.), door artikel 
1582 B.W. (art. 1707 Belg. B.W.) eveneens toepasselijk verklaard op de 
ruilovereenkomst, bepalende dat ook al mocht bedongen zijn dat de ver
koper tot geen vrijwaring zal zijn gehouden, hij toch aansprakelijk blijft 
voor de zodanige welke voortspruit uit een daad door hemzelf verricht, 
welke bepaling volgens de Hoge Raad aldus moet worden verstaan, dat 
het beding tot uitsluiting van vrijwaring niet beschermt tegen de gevolgen 
van eigen kwade -trouw (zie H.R., 18 mei 1959, N.J., 1960, 8r. Vergelijk 
ook Pothiers, Traite du contrat de vente, § 184 en § 151, aan wie artikel 
1530 B.W. kennelijk is ontleend, die deze regel aldus verklaart, dat aan 
de verkoper zijn eigen daad niet onbekend kan zijn. De door de Hoge Raad 
geformuleerde regel zal waarschijnlijk ook toepasselijk zijn op andere ge
vallen waarin een zaak in eigendom of anderszins wordt geleverd, zoals 
bij ruil (vergelijk art. 1582 B.W.), bij huurkoop, schenking, en wellicht 
ook bij huur en bruikleen. 

Kan de verkoper zich in een dergelijk geval niet op de contractuele uit
sluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid beroepen, dan blijft hij 
aansprakelijk voor de schade ,die het voorzienbaar gevolg is van gebreken 
die de koper niet behoefde te verwachten". Inderdaad, wil de verkoper 
aansprakelijk zijn, dan moet er sprake zijn van wanprestatie. Bij arrest van 
29 januari 1971 (N.J., 1971, 221, met noot G.J. Scholten) hierna in nr. 19 
besproken, besliste de Hoge Raad dat bij een overeenkomst tot levering 
van slechts naar de soort bepaalde zaken ook van wanprestatie sprake kan 
zijn, indien de gel ever de zaken (. .................... ) niet a an de overeenkomst 
beantwoorden, omdat zij niet de eigenschappen bezitten die de koper op 
grand van de overeenkomst mocht verwachten. De formulering van het 
pseudo-vogelpest arrest knoopt hierbij duidelijk aan ter bepaling wat als 
wanprestatie moet worden geduid : levering van een zaak met gebreken 
die de koper niet behoefde te verwachten. 
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De verkoper is dan aansprakelijk voor de voorzienbare schadelijke gevolgen 
van die wanprestatie. Voorzienbaar op welk moment? Gewoonlijk op bet 
moment van bet sluiten der overeenkomst; in dit geval echter, waar bet 
een bewuste- in de bewoordingen van artikel 1283 B.W. (art. II 50 Belg. 
B.W.) ,arglistige" - wanprestatie betreft, op bet moment van de wan
prestatie. 

Opmerkelijk is dat de Hoge Raad de hierboven besproken regel formuleert 
binnen bet kader van de vraag of de verkoper te goeder trouw op het exone
ratiebeding een beroep mag doen. Dit vooronderstelt dat de exoneratie
clausule in principe geldig is. Anders dan de vroegere jurisprudentie zou 
doen verwachten, (zie daarover het rechtspraakoverzicht van A.W. Kist 
in dit tijdschrift, 1970, p. 766 e.v.) verklaart de Hoge Raad het exoneratie
beding niet onzedelijk, en op die grond nietig, maar zegt dat onder de 
genoemde omstandigheid - nl. wetenschap omtrent de gebreken bij de 
verkoper of met hem gelijk te stellen leidinggevende ondergeschikten -
een beroep erop niet vrijstaat. Het lijkt dat hiermee bet argument van 
H. Drion (Preadvies Nederlandse Juristen Vereniging, 1957, biz. 236) dat 
bantering van bet goede-zeden-criterium geen toepassing van geval tot 
geval mogelijk maakt en dat de nietigheidssanctie van de artikelen r 3 7 r 
en 1373 B.W. (artt. 1131 en II33 Belg. B.W.) te ver gaat, bet pleit heeft 
gewonnen. Dat hoeft echter nog niet te betekenen dat de rol van de goede 
zeden bij de toetsing van exoneratieclausules geheel en al is uitgespeeld. 
Zo zou ik menen dat wanneer een verkoper van naar de soort bepaalde 
zaken, in de wetenschap dat bet exemplaar dat hij gaat leveren gebrekkig 
is, zijn aansprakelijkheid voor dat gebrek uitsluit, deze uitsluiting onzedelijk 
is vanwege het bedrieglijke element erin en nietig is wegens strijd met 
artikel 1371 B.W. 

Waarschijnlijk moet bet arrest aldus worden gelezen, dat de Hoge Raad 
van toetsing aan de goede zeden slechts dan wil weten indien bet contrac
tuele beding in abstracto getoetst reeds als onzedelijk moet worden be
stempeld, maar dat het beding, zodra aangenomen moet worden dat bet 
op zichzelf beschouwd tot redelijke toepassingen kan leiden geldig is, doch 
in verband met de concrete omstandigheden van het geval, wanneer toe
passing ervan apert onredelijk zou worden, een beroep erop als in strijd 
met de goede trouw van de hand gewezen moet worden. Vergelijk in deze 
zin ook Asser-Rutten, II, Algemene leer der overeenkomsten, vierde druk, 
1975, blz. 236-237. In die optiek is ook begrijpelijk bet arrest van 17 ok
tober 1969 (N.J., 1970, 146, met noot G.J. Scholten), handelend over een 
incassobeding. De Hoge Raad maakte bij die gelegenheid uit: 

,dat een beding in een overeenkomst, waarbij de ene partij in geval van 
wanprestatie verplicht wordt een bepaalde vergoeding te betalen aan de 
wederpartij voor gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten - ook als 
dat beding is vervat in door laatstgenoemde partij opgestelde ,algemene 
voorwaarden" - niet op grond .van bet enkele feit, dat de volgens bet 
beding verschuldigde vergoeding in bepaalde gevallen het bedrag van de 
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hoofdsom belangrijk zou ki.mneri overschrijden, in strijd is inet de goede 
zeden". 

Neen, inderdaad. Het enkele feit dat een contractueel beding in bepaalde 
gevallen tot een onredelijke toepassing kan leiden, maakt het beding niet 
nietig. In die gevallen client men, aldus annotator Scholten, over een ander 
spoor te rijden, nl. dat van de goede trouw. Gebruik maken van de be
doelde conditie kan onder omstandigheden in strijd zijn met de goede 
trouw. 

Hoogst belangwekkend is verder de beslissing dat in het algemeen bekend
heid met de gebreken bij degeen die de verkoper belast heeft met de leiding 
van de uitvoering van de betreffende verkoopcontracten in dit opzicht 
gelijkgesteld moet worden met bekendheid bij de verkoper zelf. Deze be
slissing is nieuw, al komt zij niet geheel uit de lucht vallen. In het arrest 
Saladin/H.B.U., hierboven genoemd, waar het ging om een exoneratie
clausule voor een onjuist gebleken beleggingsadvies afkomstig van een 
procuratiehouder van een bank, liet de Hoge Raad de vraag of het hier 
een exoneratie voor (een orgaan van) de Bank zelf of voor een onder
geschikte betrof stilzwijgend in het midden. A.R. Bloembergen, Bouwrecht 
1969, blz. 358, vroeg zich toen af of de Hoge Raad aan het onderscheid 
tussen ondergeschikte en orgaan als onbelangrijk is voorbijgegaan. Dat zou 
dan kunnen wijzen in de richting van H. Drion (Hofman-Drion, Het Neder
lands Verbintenissenrecht, achtste druk, 1959, blz. 203), die betoogt dat men 
het antwoord op de vraag of uitsluiting van aansprakelijkheid voor onrecht
matige daden van figuren uit de topleiding van een rechtspersoon geoor
loofd is, niet volledig daarvan moet laten afhangen of die figuur nu al dan 
riiet beschouwd kan worden als orgaan van de rechtspersoon. De Hoge 
Raad poneert nu een algemene regel die voor elke verkoper geldt. Heeft 
een verkoper bepaalde personen belast met de uitvoering der koopcon
tracten dan is de wetenschap bij die personen omtrent gebreken aan de 
geleverde zaak gelijk te stellen met wetenschap bij de verkoper zelf, onge
acht of deze zijn bedrijf uitoefent in de vorm van een rechtspersoon, en 
ongeacht of die personen al dan riiet als organen zijn te beschouwen. Dit 
lijkt sterk op de rechtsontwikkeling in Duitsland, waar men ,leitende 
Angestellte" gelijk pleegt te stellen met de ondernemer zelf. Zie Staudinger 
(Weber), Kommentar zu B.G.B., nr. 454· 

Mogelijkerwijs heeft deze beslissing van de Hoge Raad verstrekkender 
consequenties dan alleen voor het gebied der exoneratieclausules en zal 
zij ook gevolgen hebben voor de toerekening van onrechtmatige daden van 
(leidinggevende) ondergeschikten aan de (al dan niet rechtspersoonlijkheid 
bezittende) principaal. Vergelijk W.C.L. van der Grinten, Ars Aequi, XXV, 
8, blz. 471, Asser-van der Grinten I, De vertegenwoordiging, vierde druk, 
blz. 94-97 en A.R. Bloembergen, Vertegenwoordiging (Groningen 1976) 
nr. 24. 

Los van het geval dat een beroep op de exoneratieclausule zonder meer 
niet vrijstaat wegens de wetenschap der gebreken bij de verkoper zelf of 
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bij leidinggevende ondergeschikten, staan de gevallen dat deze personen 
van het bestaan der gebreken weliswaar onkundig waren, maar hun ter 
zake van die onkunde een ernstig verwijt valt te maken, dan wel dat de 
wetenschap resp. verwijtbare onkunde omtrent de gebreken andere onder
geschikten van de verkoper betreft. In die gevallen zullen de bekendheid 
respectievelijk de ernstig verwijtbare onkunde omtrent de gebreken aan 
de zijde van de verkoper niet zonder meer meebrengen dat de verkoper 
zich niet op de exoneratieclausule mag beroepen, maar een omstandigheid 
vormen die met alle andere relevante omstandigheden meegewogen moet 
worden bij de beantwoording van de vraag of de verkoper dat te goeder 
trouw al dan niet mag doen. De Hoge Raad spreekt van bekendheid resp. 
ernstig verwijtbare onkunde; een aanduiding dat alleen a pert onbillijke 
omstandigheden tot het oordeel kunnen leiden dat de verkoper zich op 
zijn exoneratie niet beroepen mag. 

De (enuntiatieve) opsomming van die omstandigheden doet sterk denken 
aan die gegeven in het arrest Saladin/H.B.U. Gelijk daaraan is zij niet 
hetgeen begrijpelijk is daar het daar een geheel andere casus betrof. Het 
feit dat het hof niet in de waardering van die omstandigheden was ge
treden, was voor de Hoge Raad reden het arrest te vernietigen. Of de 
lagere rechter echter de waardering zelf juist heeft verricht kan slechts in 
marginale gevallen door de Hoge Raad worden gecontroleerd, daar die 
waardering voor een deel een feitelijke appreciatie vormt die als zodanig 
in cassatie niet in valle omvang ter toetsing kan komen. Vergelijk het 
arrest Saladin/H.B. U. 

Een andere vraag is of de beperkende werking van de goede trouw die de 
Hoge Raad in het arrest Saladin/H.B.U. en het pseudo-vogelpest arrest 
heeft aanvaard voor exoneratiebedingen, geacht kan worden een algemeen 
beginsel te zijn dat de strekking heeft een rufmer gebied te bestrijken dan 
aileen exoneratiebedingen. In de Nederlandse literatuur wordt deze vraag 
veelal bevestigend beantwoord (zie Scholten, G.J., in zijn noot onder H.R., 
19 mei 1967, N.J., 1967, 261; Bloembergen, A.R., Bouwrecht, 1969, blz. 
358; Abas, P., Beperkende werking van de goede trouw, diss. Amsterdam 
1972, blz. 181; Pitlo, A., T.P.R., 1973, blz. 23; Nagelkerke, ].J., W.P.N.R., 
5288, blz. 855). Uitdrukkelijk heeft de Hoge Raad zich hierover nag niet 
uitgesproken. Interessant speculatiemateriaal biedt intussen het nu te 
bespreken arrest. 

17. BEROEP OP BEDING IN HUUROVEREENKOMST? 

H.R., 14 december 1973, N.j., 1974, 12, met noot G.]. Scholten. 

Zekere Wittenberg huurde van De Boer en Den Hartog een cafe. In de 
loop van 1971 wil Wittenberg zijn bedrijf overdoen aan een ander teneinde 
mede uit de opbrengst daarvan zijn oude dag te financieren. Daarvoor 
was noodzakelijk dat de verhuurders de nieuwe cafehouder als huurder 
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zouden accepteren. Om tegenwerking van de verhuurder te ontkrachten 
bepaalde artikel r635 B. W. (het artikel is in 1975 enigszins gewijzigd): 
(I) De huurder die het in het gehuurde uitgeoefende bedrijf aan een ander wenst over 

te dragen, kan, ongeacht enig andersluidend beding, aan de rechter machtiging vragen 
(thans: vorderen dat hij gemachtigd wordt om) die ander in zijn plaats als huurder 
te stellen. 

(z) De rechter beslist met inachtneming van de omstandigheden van het geval, met dien 
verstande dat hij de vordering slechts kan toewijzen, indien de huurder een zwaar
wichtig belang heeft bij de overdracht van het bedrijf en dat hij haar steeds afwijst, 
indien de voorgestelde !murder niet voldoende waarborgen biedt voor een richtige 
nakoming van de huurovereenkomst en voor een behoorlijke bedrijfsvoering. 

(3) De rechter kan aan de machtiging voorwaarden verbinden of daarbij een last opleggen. 

Overeenkomstig de in dit artikel gegeven mogelijkheid vraagt Wittenberg 
aan de kantonrechter machtiging een ander in zijn plaats als huurder te 
mogen stellen. Verhuurders stellen daartegenover dat deze machtiging 
alleen mag worden verleend als Wittenberg aan hen tien procent zal af
dragen van de van de nieuwe huurder te ontvangen goodwillsom, zulks 
met beroep op een daartoe strekkend beding in de huurovereenkomst, 
welk beding volgens verhuurders in het contract werd opgenomen omdat 
de gevraagde uitkering een redelijke vergoeding zou vormen voor het feit 
dat de geldende huurprijs van het bedrijfspand niet overeenkomt met de 
economische huurwaarde en het feit dat de verhuurders niet vrij zijn in 
de keuze van de nieuwe huurder. In hoger beroep stelt de rechtbank het 
beding als onredelijk terzijde, omdat de geldende huurprijs, nu de huur
prijzen van bedrijfsruimten zijn vrijgegeven, niet noemenswaardig meer 
verschilt van de economische huurwaarde en de verhuurders niet hebben 
aangegeven welk financieel verschil vrije keuze van de nieuwe hutrtder
voor hen zou hebben gemaakt. Haar vrijheid hiertoe baseert de rechtbank 
op het oordeel dat de bevoegdheid die artikel r635 B.W. aan de rechter 
geeft om aan een machtiging voorwaarden te verbinden of daarbij een 
last op te leggen, discretionair is en onafhankelijk van wat partijen zijn 
overeengekomen. T egen dit oordeel wordt cassatie in het belang der wet 
ingesteld. De Hoge Raad verwerpt het beroep overwegende: 
.,dat artikel 1635, eerste lid, B.W. aan de huurder de bevoegdheid toekent om aan de 
rechter machtiging te vragen een ander, aan wie hij het in het gehuurde uitgeoefende 
bedrijf wil overdragen, in zijn plaats als huurder te stellen, zulks .,ongeacht enige anders
luidend beding", terwijl in het tweede en derde lid is bepaald dat de rechter over een 
zodanig verzoek beslist met inachtneming van de omstandigheden van het geval en dat 
hij aan een machtiging voorwaarden kan verbinden of daarbij een last opleggen; 
dat uit het geheel van deze bepalingen volgt dat niet alleen de bevoegdheid van de huurder 
om de bedoelde machtiging te vragen bij overeenkomst niet kan worden uitgesloten of 
aan beperkingen onderworpen, maar dat zulks oak geldt voor de vrijheid van de rechter 
om binnen de hem door de wet gestelde grenzen te beslissen op het verzoek alsmede over 
de aan een eventuele machtiging te verbinden voorwaarden of lasten; 
dat met deze vrijheid niet te verenigen is dat een bij de huurovereenkomst bedongen 
voorwaarde of last - daaronder begrepen een verplichting voor de huurder tot betaling 
van een geldsom in geval van huuroverdracht - de rechter bij zijn beslissing omtrent de 
aan een machtiging te verbinden voorwaarden of lasten zou kunnen binden; dat deze 
vrijheid de bevoegdheid voor de rechter meebrengt, het door partijen dienaangaande over
eengekomene terzijde te stellen, wanneer het onder de gegeven omstandigheden onredelijk 
zou zijn daaraan uitvoering te geven ; 
dat voor de bepaling van zijn oordeel hierover in het bijzonder van belang kunnen zijn 
de wijze waarop het beding is tot stand gekomen, de reden waarom het in de overeenkomst 

IZZ 



werd opgenomen, de inhoud van het beding en eventuele veranderingen in de omstandig
heden sedert de totstandkoming van de overeenkomst." 

Volgens annotator Scholten is dit arrest onmiskenbaar een toepassing van 
de beperkende werking van de goede trouw. Zo ook volgens P. Abas (noot 
onder Hof Arnhem, I7 december 1974, Praktijkgids, 1975, biz. 185), die 
,hieraan toevoegt dat het arrest in zijn ogen even belangrijk is als het arrest 
Saladin/H.B.U., nu het hoven de opgesomde omstandigheden een dak 
plaatst dat aangeeft waar het bij de beperkende werking van de goede 
trouw in wezen om gaat. Ik ben geneigd die mening te onderschrijven. 
De goede trouw kan onder omstandigheden een partij in zijn beroep op 
een contractueel recht- en blijkens dit arrest ook in andere gevallen dan 
waar het een exoneratiebeding betreft - beperken, indien de omstandig
den van het geval de uitoefening ervan onredelijk doen zijn. Nu zij direkt 
toegegeven - aan L.E.H. Rutten (Asser-Rutten II, biz. 245) en W.H. 
Heemskerk (noot onder Rechtbank Breda, 6 mei 1975, N.j., 1976, 324)
dat aan het arrest beperkte betekenis moet worden toegekend, nu de Hoge 
Raad zich hier primair uitspreekt over de werking van artikel 1635 B.W., 
dat aan de rechter een uitzonderlijke vrijheid laat. Dit neemt echter niet 
weg dat de aanpak van de Hoge Raad kennelijk dezelfde is als in het 
arrest Saladin/H.B.U. en het pseudo-vogelpestarrest. 
Van eminent belang is voorts dat de Hoge Raad onder de omstandigheden 
die meegewogen moeten worden bij de vorming van het oordeel of het 
onredelijk is aan het overeengekomene uitvoering te geven, naast enige 
andere faktoren, eventuele veranderingen in de omstandigheden sedert 
de totstandkoming van de overeenkomst noemt : de klassieke red en voor 
de beperkende werking van de goede trouw. Het is dan ook niet verwonder
lijk, aldus annotator Scholten, dat wij die hier vermeld vinden. In de 
arresten Saladin/H.B.U. en pseudo-vogelpest lag het noemen hiervan niet 
zo voor de hand ; hier echter wei. Immers, de reden waarom het gewraakte 
beding in de huurovereenkomst was opgenomen, was, naar verhuurders 
stelden, gelegen in de omstandigheid, dat de geldende huurprijs ten ge
volge van de bevriezing der huren door de overheid geen gelijke tred hield 
met de economische huurwaarde. De later ingetreden omstandigheden
i.e. het vrijgeven der huren, waardoor de huurprijs van het betreffende 
bedrijfspand de economische huurwaarde (praktisch) had geevenaard -
deden aan het beding achteraf de grondslag ontvallen. Onverkorte naleving 
ervan zou een onredelijke verrijking van de verhuurders hebben betekend. 
Het is dan ook begrijpelijk dat aan het intreden van die omstandigheden 
gevolg werd verbonden. Het is ook toe te juichen, omdat dit arrest de 
mogelijkheid opent om ook in andere gevallen een verandering in de feite
lijke omstandigheden mee te laten wegen bij de vorming van het oordeel 
of een contractant zijn wederpartij onverkort aan het overeengekomene 
mag houden. Vergelijk in dit verband: Abas, P., diss., biz. 226 en biz. 
295 e.v., en Royer, S., R.M. Themis, 1972, biz. 531/2 en 536/7 met noot1 
op biz. 537, die mede met een beroep op het arrest Saladin/H.B.U. een 
dergelijke mogelijkheid aanwezig achten. In gelijke zin: Bloembergen, 
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A.R., Contracten met de overheid, in het bijzonder in de bouw, Deventer/ 
Alphen aan de Rijn, 1976, blz. 52-53. 
Tevens moge worden verwezen naar het Ontwerp voor een nieuw B.W., 
dat in het Gewijzigd Ontwerp van Boek 6 na de algemene bepaling in 
artikel 6.s.3.1, lid 2, dat een tussen partijen krachtens overeenkomst, wet 
of gewoonte geldende regel niet van toepassing is, voorzover dit in de 
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn, in artikel 6.s.3.II een speciale regeling geeft 
voor het intreden van onvoorziene omstandigheden, luidende : 
(I) De rechter kan op vordering van een der partijen een overeenkomst wijzigen of geheel 

of gedeeltelijk ontbinden op grand van onvoorziene omstandigheden welke van dien 
aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ant
binding kan terugwerkende kracht worden verleend. 

(2) Een vordering als in lid I bedoeld zal worden afgewezen voorzover de omstandigheden 
waarop eiser zich beroept, krachtens de aard van de overeenkomst of de in het verkeer 
geldende opvattingen voor zijn rekening komen. 

(3) Voor de toepassing van dit artikel staat degene op wie een recht of een verplichting 
uit een overeenkomst is overgegaan, met een partij bij die overeenkomst gelijk. 

Zie voorts de Memorie van Antwoord, blz. 228-232 en- meer algemeen
Van Dunne, J.M., De goede trouw in het gewijzigd antwerp, Boek 6, Nieuw 
B. W. (artt. 6.r.r.2, 6.5·3.1, 6.s.3.II en 6.s.3.12a), W.P.N.R., 5371 (1976). 
Het lijkt dus dat de Nederlandse wetgever in dit opzicht meer vertrouwen 
heeft in het kunnen van de rechter dan b.v. De Page, die in Tome II, 
blz. 570 als zijn oordeel uitspreekt dat de leer der imprevision ,depasse 
presque toujours les possibilites d'intervention du juge". 

AFDELING 5 (G.M.M. den Drijver) 

RECHT VAN REKLAME EN ONTBINDING 

18, RECHT VAN RBKLAME (TERUGVORDER1NG) EN ONTB1NDING 

H.R., 20 december I974, N.J., I975, 230, met noot G.]. Scholten; Ars Aequi, 
XXIV, 8, met noot P.A. Stein. 

De rechtspositie van de onbetaalde verkoper van roerende lichamelijke 
zaken is naar Nederlands recht in beginsel ongeveer gelijk aan die in Belgie. 
Zo heeft de verkoper die de koper geen uitstel van betaling heeft toege
staan, naar Nederlands recht evenals naar Belgisch recht de bevoegdheid 
de levering op te schorten, totdat hem de koopprijs zal zijn voldaan (de 
zogenaamde exceptio non adimpleti contractus, art. 1514 en 1550 B.W.; 
vergelijk art. 1612, 1613 en 1651 Belg. B.W.). Daarnaast heeft de onbe
taalde verkoper, of hij nu contant of op termijn heeft verkocht, in beginsel 
de mogelijkheid het contract wegens wanprestatie te laten ontbinden (art. 
1302 B.W.; art. u84 Belg. B.W.). Tenslotte kan de onbetaalde verkoper 
van roerende lichamelijke zaken aanspraak maken op een voorrecht (art. 
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u8s, 3°, B.W.; vergelijk de art. 27, I 0 en 20, 5° van de Belg. Hypotheek
wet) en kan hij, indien hij de koper geen uitstel van betaling heeft toege
staan, het recht van reklame (!'action en revendication) doen gelden, mits 
binnen korte tijd na de levering ingesteld (binnen 30 dagen naar Neder
lands recht, art. II9I B.W.; binnen 8 dagen naar Belgisch recht, art. 20, 
so, alinea 5 van de Belg. Hypotheekwet). 
Inroeping van dat laatste recht heeft tot gevolg dat de koopovereenkomst 
wordt ontbonden en de eigendom van het geleverde bij de verkoper terug
keert (H.R., I2 juni I970, N.J., I97I, 203, met noot Ph. A.N. Houwing). 
Er treden echter enige verschillen aan de dag wanneer ook derden rechten 
pretenderen met betrekking tot de verkochte zaak. Waar het doorverkoop 
van de verkochte zaak betreft aan derden die zich op de bescherming van 
artikel 20I4 B.W. (art. 2279 Belg. B.W.) kunnen beroepen is de situatie 
in wezen nog gelijk. Naar Belgisch zowel als naar Nederlands recht brengt 
dit het tenietgaan teweeg van het privilege en het reklamerecht. De out
binding blijft mogelijk, maar zal ten opzichte van die derden geen effekt 
hebben. Grater zijn echter de verschillen waar er andere schuldeisers in 
het spel zijn, zowel in als buiten faillissement van de koper. 
Gaat de koper failliet, dan verdwijnen naar Belgisch recht zowel het privi
lege en het reklamerecht als de actie tot ontbinding (art. 546 Belg. Faillisse
mentswet). Naar Nederlands recht is dat gans anders. Het voorrecht van 
artikel I I85, 3°, B.W., dat de verkoper van roerend goed een preferentie 
geeft op de opbrengst daarvan en dat in geval van faillissement niet ver
dwijnt, bewijst dan pas zijn waarde, zij het dat deze in belang aanmerkelijk 
is gedaald nu verschillende wetten met name de fiscus en de organen 
belast met de uitvoering der sociale verzekeringswetten een nag hogere 
preferentie verlenen (zie o.a. art. I2, Invorderingswet I845). 

Het recht · van reklame ondergaat in geval van faillissement van de koper 
zelfs een uitbreiding. Buiten faillissement komt het recht van reklame 
aileen toe aan de verkoper van roerende lichamelijke zaken die zijn weder-

. partij geen betalingstermijn heeft gegund, en dan nag slechts gedurende 
30 dagen na de levering (art. I I9I B.W.); staande faillissement komt het 
reklamerecht iedere verkoper van roerend goed toe, a contant of op termijn, 
en wei gedurende 30 dagen nadat de goederen onder de inmiddels failliete 
koper zijn gekomen (art. 230 e.v. Wetboek van Koophandel), hetgeen ten 
opzichte van artikel I I9I B. W. een belangrijk verschil kan uitmaken in
dien de goederen c.i.f. en f.o.b., f.o.r. of f.o.t. zijn verkocht. In die gevallen 
immers worden de goederen geacht geleverd te zijn bij de inlading in het 
schip, de vrachtauto of de treinwagon, terwijl het moment dat de goederen 
daadwerkelijk bij de koper aankomen, belangrijk later kan liggen. 

De actie tot ontbinding vervalt wat de verkoper a contant betreft naar 
Belgisch recht met het verlopen van de termijn genoemd in artikel 20, 
5°, 6e alinea Hypotheekwet, of, indien dit eerder plaatsvindt, in geval van 
faillissement van de koper (art. 546, Faillissementswet); wat betreft de 
verkoper op termijn vervalt de actie, indien deze niet voor het beslag door 
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een der andere crediteuren of v66r het faillissement van de koper is inge
steld (Cass. 29 maart 1929, Pas., 1929, I, 139). Naar Nederlands recht kan 
de onbetaalde verkoper de actie tot ontbinding steeds geldend maken, 
zowel in als buiten faillissement van de koper (H.R., 27 juni 1952, N.J., 
1953, 564, met noot Ph. A.N. Houwing; Ars Aequi, II, blz. 64, met noot J. 
Wiarda). Deze ontbinding heeft evenals naar Belgisch recht tot gevolg dat 
het eigendomsrecht van de verkoper herleeft (H.R., 6 januari 1961, N.j., 
1962, 19, met noot L.E.H. Rutten; Ars Aequi, X, blz. 272, met noot }.H. 
Beekhuis). Een vraag die de Hoge Raad nog niet expliciet had beslist, was of 
de verkoper die de termijn voor het inroepen van het recht van reklame had 
laten verlopen, niettemin, staande faillissement van de koper, een actie tot 
ontbinding der koopovereenkomst kan geldend maken. Naar Belgisch 
recht zou het antwoord op die vraag ontkennend moeten luiden nu daar 
de ontbindingsactie vervalt met het reklamerecht (art. 20, 5°, 6e alinea 
Hypotheekwet). Naar Nederlands recht is de vraag nu beantwoord door 
het in de aanhef genoemde arrest. 

Tamboer & Co. verkoopt op 16 en 19 mei 1973 aan Luxor Plastics B.V. 
zakken restirolo ter waarde van bijna £ 6o.ooo.-. De zakken worden op 
22 mei resp. 4 juni 1973 aan Luxor geleverd. Op 6 juli 1973 wordt Luxor 
failliet verklaard. De goederen waren toen nog onbetaald. Op dat moment 
kon het reklamerecht niet meer worden geldend gemaakt, omdat de termijn 
van dertig dagen was verstreken. 

Tamboer stelt daarop bij de rechtbank een vordering in tot ontbinding 
der koopovereenkomsten. Deze wordt door de rechtbank afgewezen- met 
het argument dat de bijzondere regeling welke is neergelegd in de artikelen 
u8s, 3° en II91 e.v. B.W. en 230 e.v. K derogeert aan de algemene 
regeling omtrent de ontbinding. 

Gelijk P.A. Stein in zijn noot in Ars Aequi betoogt, bestaan hiertegen twee 
bezwaren. Allereerst is het adagium lex specialis derogat legi generali alleen 
dan van toepassing indien de bijzondere wet dezelfde vereisten stelt als 
de algemene plus nog enige daarboven. Dat is in casu niet het geval. Als 
voornaamste verschilpunt tussen beide regelingen springt namelijk naar 
voren dat een ontbindingsactie steeds bij de rechter moet worden ingesteld, 
terwijl het recht van reklame ook buiten rechte kan worden geldend ge
maakt. Een tweede bezwaar is dat de visie van de rechtbank zou mee
brengen dat ook buiten faillissement de verkoper de ontbindingsactie niet 
meer zou kunnen instellen indien de termijn voor het inroepen van het 
reklamerecht verlopen is ; een stelling die - anders dan naar Belgisch 
recht - naar Nederlands recht onhoudbaar is. 

Partijen hebben in het vonnis berust. De Procureur-Generaal stelt echter 
cassatie in het belang der wet in en de Hoge Raad oordeelt het middel 
gegrond, overwegende : 
,dat de in art. 1302 B.W. bedoelde ontbinding van een wederkerige overeenkomst tot 
gevolg heeft, dat de schuldenaar die krachtens zulk een overeenkomst de eigendom van 
een zaak heeft verkregen, die eigendom verliest; dat ingeval van faillissement van de 
schuldenaar het recht van de schuldeiser uit een wederkerige overeenkomst om de ant-
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binding daarvan te vragen onverlet blijft en geen grond bestaat daaraan in dat geval de 
-zakelijke werking te ontzeggen ; 
dat het in de artt. 1191 e.v. B.W. en de artt. 230 e.v. K. geregelde recht van reclame ten 
aanzien van verkochte roerende zaken aan de toepasselijkheid van art. 1302 B.W. niet 
afdoet en dat recht niet, zoals de Rb. heeft overwogen, ten opzichte van de regeling van 
de ontbinding van wederkerige overeenkomsten op grond van art. r 302 is te beschouwen 
als een bijzondere ten opzichte van een algemene regeling; dat toch, terwijl de uitoefening 
van het recht van reclame binnen de daarvoor gestelde termijn de ontbinding van de 
koopovereenkomst van rechtswege tot gevolg heeft en aldus aan de schuldeiser een een
voudig middel geeft om de eigendom van de verkochte en geleverde roerende zaken terug 
te krijgen, art. 1302 B.W. voor de verkrijging van de ontbinding de tussenkomst van de 
rechter verlangt; dat uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Faillissementswet 
blijkt, dat ook door de makers van deze wet daarover niet anders is gedacht; 
dat ook het bestaan van het in art. II85, 3° B.W. bedoelde voorrecht niet tot een andere 
conclusie kan leiden ; 
dat tenslotte het beginsel van de gelijkheid der crediteuren, zoals dat zijn uitdrukking 
heeft gevonden in art. rr78 B.W., er niet aan in de weg staat dat bepaalde crediteuren 
van de gefailleerde minder nadeel van het faillissement ondervinden dan anderen, doordat 
zij op grond van wet of overeenkomst aanspraak kunnen doen gelden op goederen onder 
de gefailleerde, waarvan deze niet de eigendom heeft en die derhalve aan het faillissements
beslag zijn onttrokken." 

Wil naar Nederlands recht een regeling als die in Belgie mogelijk zijn, 
dan is daarvoor een wetswijziging noodzakelijk. 

HooFDSTUK VI 

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN (M. REINSMA) 

19. VERBORGEN GEBREKEN; ONDEUGDELIJKE LEVERING BIJ SOORTKOOP 

H.R., 3 april 1970, N.j., 252, met noot G.]. Scholten; Ars Aequi, XX, 1971, 
blz. 440, met noot H.K. Koster (Drankautomaten). 

H.R., 29januari 1970, N.j., 1971,221, metnoot G.]. Scholten, Ars Aequi, XX 
1971, blz. 440, met noot H.K. Koster (Wasserette). 

H.R., r december 1972, N.J., 1973, IOJ, met noot G.]. Scholten (Olivetti). 

H.R., ro november 1972, N.J., 1973, 125 (Broedmachine). 

Hoewel de wettelijke regeling met betrekking tot verborgen gebreken in 
het Nederlandse B.W. (art. I540-1548) vrijwel gelijkluidend is aan die 
van de Franse Code Civil en het Belgisch B.W. (art. r64r-r649) heeft 
de regeling in het Nederlandse recht een heel andere plaats gekregen dan 
in de twee andere rechtsstelsels; de hieronder besproken procedures zou~ 
den in Belgie dan oak anders zijn opgezet en waarschijnlijk zijn afgestuit 
op de termijn van artikel r648 Belg. B.W. 
De Nederlandse lagere rechtspraak past sinds ongeveer de twintiger jaren 
op hier verder niet ter zake doende gronden de regeling betreffende ver~ 
borgen gebreken slechts toe op de specieskoop; in 1952 kwam oak de 
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Hoge Raad met een beslissing in deze zin (H.R., 16 mei 1952, N.J., 1953, 
459, m.n. Ph. A.N.H. (Sigarettenautomaten). Vervolgens heeft de recht
spraak het terrein waarop de regeling toepassing vindt ingeperkt, vooral 
omdat daar de regeling met name door de korte termijn waarbinnen de 
vordering ingesteld moet worden (in Nederland geldt in het algemeen een 
termijn van zes weken vanaf de dag dat de koper het gebrek ontdekt heeft 
of redelijkerwijs had kunnen ontdekken) de koper nogal beperkt. Zo be
sliste de Hoge Raad bij arrest van 10 mei 1963, (N.J., 288, m.n. H.B. 
(Vouwapparaat)) dat de algemene bepalingen overwanprestatie e.n niet de 
regeling voor verborgen gebreken toepasselijk is in de gevallen waarin de 
verkoper de afwezigheid van het gebrek waarover de koper klaagt gegaran
deerd heeft. Een verdere inperking van het toepassingsgebied van de 
verborgen gebreken regeling vindt men in de in de kop genoemde arresten. 

In het Drankenautomatenarrest ging het om de koop van in totaal41 warme
drankautomaten, die volgens de koper ondeugdelijk waren. De verkoper 
stelde in cassatie onder meer dat bij een soortkoop waarbij de gebreken 
de gehele soort betreffen een actie uit verborgen gebreken ingesteld moet 
worden (waarvoor de termijn verlopen was); voor deze stelling was steun 
te vinden bij verschillende schrijvers. Het middel werd echter door de 
Hoge Raad verworpen. De regeling voor verborgen gebreken, aldus de 
Hoge Raad, was oorspronkelijk bedoeld als een regeling om de koper, zij 
het onder bepaalde beperkingen, te beschermen, maar is hoofdzakelijk 
geworden tot een regeling die de verkoper beschermt. De algemene be
ginselen van het kontraktenrecht hebben zich namelijk aldus · ontwikkeld 
dat degene die op een actie uit verborgen gebreken is aangewezen aan 
meer beperkingen is onderworpen dan degene die uit wanprestatie ageert. 
Daarom moet de regeling beperkt toegepast worden en wel slechts in die 
gevallen waarin de koopovereenkomst betrekking heeft op een reeds bij 
het sluiten van de koop individueel bepaalde zaak in die zin dat naar de 
bedoeling van partijen de verkoper slechts aan zijn leveringsplicht kan 
voldoen door levering van die bepaalde zaak, en de koper ook geen andere 
zaak dan deze kan vorderen. Men kan zich afvragen welke algemene . be
ginselen de Hoge Raad precies op het oog had. Koster houdt het in zijn 
noot in Ars Aequi op de regels met betrekking tot wanprestatie; P. Abas 
(W.P.N.R., 5282) meent dat de Hoge Raad mogelijk het oog had op 
beginselen als goede trouw, redelijkheid, billijkheid; de laatste opvatting 
sluit misschien nauwer bij de bewoordingen van het arrest aan. 

De toepasselijkheid van de regeling voor verborgen gebreken kwam ook 
aan de orde in het Olivetti-arrest. Hogerheide had van Olivetti een elec
trische tel-rekenmachine gekocht die calculatiefouten bleek te maken en 
vorderde schadevergoeding. Olivetti voerde het verweer dat de regeling 
voor verborgen gebreken van toepassing was en de termijn voor het in
stellen van de vordering verstreken. Volgens de rechtbank was de algemeile 
regeling voor wanprestatie van toepassing en niet die voor verborgen 
gebreken, daar accuratesse een zo essentiele eigenschap van een tel-reken-



machine is dat partijen steeds geacht moeten worden stilzwijgend overeen
gekomen te zijn dat het ontbreken van accuratesse wanprestatie voor de 
verkoper oplevert. In hager beroep vernietigde het Hof dit vonnis: de 
enkele omstandigheid dat accuratesse een essentiele eigenschap van een 
tel-rekenmachine is, is onvoldoende om daaruit een- stilzwijgende
overeenkomst af te leiden. Het hof besliste dat het om de verkoop van 
een zekere en bepaalde zaak ging en dat de regeling voor verborgen ge
breken van toepassing was, zodat de vordering te laat was ingesteld. Deze 
beslissing van het hof was, zoals de A.G. Berger in zijn conclusie bij het 
arrest van de Hoge Raad opmerkt, niet in overeenstemming met de be
slissing van de Hoge Raad in het Drankautomatenarrest. Het Hof had 
niets vastgesteld met betrekking tot de bedoeling van de koper bij het 
sluiten van de koop en men mag aannemen dat het de koper onverschillig 
liet of hij dit exemplaar geleverd kreeg of een ander identiek exemplaar, 
zodat het dan geen species-, maar een genuskoop betrof en de algemene 
regels voor wanprestatie van toepassing waren. In cassatie werd dit punt 
echter niet aan de orde gesteld. De beslissing van de Hoge Raad hield in 
dat de regeling van de artikelen 1540-1547 Ned. B.W. opzij wordt gezet 
indien partijen zijn overeengekomen dat het ontbreken van de betreffende 
eigenschap als wanprestatie zal gelden, welke beslissing aansluit bij de 
hierboven genoemde uitspraak uit 1963 (vouwapparaat); een dergelijke 
overeenkomst mag men echter niet steeds aannemen zodra er een eigen
schap ontbreekt die het goed ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor 
het is bestemd, want dan is er geen plaats meer voor toepassing van de 
artikelen 1540-1547 Ned. B.W. 

De vraag wat de leveringsverplichting van de verkoper van een slechts 
naar de soort bepaalde zaak inhoudt kwam aan de orde in H.R., 29 januari 
1971 (N.]., 221, m.n. G.J,S.), dat over de huurkoop van een wasserette
installatie ging. De huurkoper had gekregen wat hij besteld had, de ge
leverde machines weken niet af van andere machines van dezelfde soort 
en waren op zich niet ondeugdelijk, maar de huurverkoper had niet voor 
de installatie en bedrading gezorgd en om redenen die niet duidelijk worden 
in de uitspraak was het geheel ,minder geschikt voor een wasserette voor 
damespubliek". De Hoge Raad besliste dat er bij een overeenkomst tot 
levering van slechts naar de soort bepaalde zaken oak van wanprestatie 
sprake kan zijn indien de geleverde zaken, al verschillen zij niet van andere 
tot die soort behorende zaken, niet aan de overeenkomst beantwoorden, 
omdat zij niet de eigenschappen bezitten die de koper op grand van de 
overeenkomst mocht verwachten. De Hoge Raad volgde hier de formulering 
van de ontwerp-Beneluxovereenkomst inzake koop en ruil, art. 10, lid 2. 
Zie in deze lijn oak H.R., 20 februari 1976, N.j., 1976, 486 (pseudo
vogelpest), dat hiervoor in nr. 16 uitvoerig besproken is en dat oak van 
eminent belang is voor de ondeugdelijke levering bij koop. 

Een soortgelijke, maar minder principiele, beslissing vindt men in H.R., 
10 november 1972, N.J., 1973, 125 (Broedmachine). Roversi had van 
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Comfort een broedmachine gekocht. De machine gaf niet de als normaal 
te verwachten resultaten, doordat, zoals deskundigen vaststelden, het koel
systeem niet goed werkte. Comfort had kontraktueel op zich genomen de 
machine te monteren en alle noodzakelijke instructies aan het personeel 
van Roversi te geven. Roversi stelde dat Comfort in het laatste te kart 
was geschoten en daarom wanprestatie gepleegd had. De Hoge Raad be
sliste dat het hof terecht had aangenomen dat Comforts nalatigheid in het 
instrueren van Roversi wanprestatie opleverde en dat Roversi een broed
machine had die niet functioneerde zoals op grand van de gesloten over
eenkomst verwacht mocht worden. 

20. WERKSTAK1NG 

H.R., 10 november 1972, N.J., 1973, 6o, met noot G.]. Scholten; Sociaal 
Maandblad Arbeid, 1973, p. 344, met noot A. Bockwinkel (Werkwillige I). 

H.R., 21 december 1973, N.J., 1974, 142, met noot G.]. Scholten (Werk
willige II). 

H.R., 7 mei 1976, N.J., 1977, 55, met noot G.]. Scholten (Werkwillige III). 

Deze drie arresten handelen allen over hetzelfde gebeuren. In 1972 is er 
bij het bedrijf van De Schelde een zogenaamde wilde staking van twee 
dagen geweest, op touw gezeLdoor een_g~de~ltevan de werknemers van 
De Schelde. Deze hadden de toegang tot het bedrijf o-n:-~ogelijk geiil.aak.t, 
zodat werkwilligen het terrein niet konden betreden om daar te werken. 
De werkgever, in de gevallen I en III De Schelde en in geval II een derde, 
die zijn werknemer op de terreinen van De Schelde had tewerkgesteld, 
betaalde geen loon uit over de twee niet gewerkte dagen; drie werkwilligen 
spraken daarop hun werkgever aan tot betaling daarvan. In de gevallen I 
en II betroffen de arresten van de Hoge Raad vorderingen tot cassatie 
in het belang van de wet, in geval III een normaal cassatieberoep. 

Anders dan in Belgie - waar artikel 12 A.O.W. en artikel 5 his A.O.B. 
bepalen dat de werkgever geen loon behoeft te betalen als er ten gevolge 
van een staking niet gewerkt is, oak niet aan de werkwilligen, zij het dat 
de werkgever moet bewijzen dat hij ten gevolge van de staking in de 
onmogelijkheid was de arbeiders te werk te stellen- zijn er in Nederland 
geen wettelijke bepalingen over het recht op loon van de arbeider bij werk
staking. De materie wordt beheerst door de artikelen 1638b en 1638d B.W. 
Deze artikelen komen voor in de afdelingen over de arbeidsovereenkomst 
die in 1907 in het Nederlands B.W. zijn ingevoegd ter vervanging van de 
voordien geldende artikelen 1637, 1638, 1639 B.W. over de huur en ver
huur van diensten. Artikel 1638b bepaalt dat geen loon verschuldigd is 
voor de tijd waarin de arbeider de bedongen arbeid niet verricht heeft, 
artikel 1638d dat de arbeider zijn aanspraak op loon niet verliest, als hij 
bereid was de bedongen arbeid te verrichten en de werkgever daarvan geen 
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gebruik heeft gemaakt hetzij door eigen schuld hetzij ten gevolge van een 
hem persoonlijk betreffende toevallige verhindering. Artikel 1638d is 
algemeen altijd als een uitzondering op de hoofdregel van artikel 1638b 
Ned. B.W. beschouwd, samen met artikel 1638c Ned. B.W., dat bepaalt 
dat de arbeider zijn aanspraak op loont voor een betrekkelijk korte tijd 
behoudt bij ziekte, ongeval of zeer bijzondere omstandigheden. 

De Kantonrechter wees de vorderingen van de werknemers steeds toe, 
omdat de staking en de blokkade van het bedrijf als een gevolg daarvan 
was aan te merken als een De Schelde persoonlijk betreffende toevallige 
verhindering in de zin van artikel 1638d Ned. B.W. Het risico dat bepaalde 
werknemers ten gevolge van een wilde staking de bedongen arbeid niet 
kunnen verrichten is binnen zekere grenzen als een normaal bedrijfsrisico 
te beschouwen en het is dat zeker als het bedrijf slechts kart stilgelegd is. 
De arresten van de Hoge Raad gaan over de vraag of deze interpretatie 
van artikel 1638d juist was; de vraag werd bevestigend beantwoord. 

Uitgangspunt van de Hoge Raad in alle drie arresten is dat een redelijke 
toepassing van de artikelen 1638b en 1638d - die hier dus naast elkaar 
gesteld worden en niet in een verhouding van hoofdregel en uitzonderings
regel - meebrengt dat de arbeider zijn recht op loon behoudt als de. be
dongen arbeid buiten de schuld van beide partijen niet kan worden ge
bruikt of niet kan worden verricht ten gevolge van een omstandigheid die 
in de verhouding tussen partijen meer in de risicosfeer van de werkgever 
of diens bedrijf ligt dan in die van de arbeider. In het eerste arrest komt 
de Hoge Raad tot het oordeel dat er sprake is van een de werkgever per
soonlijk betreffende, toevallige verhindering na de volgende omstandig
heden opgenoemd te hebben: het was een staking waaraan maar een klein 
aantal werknemers deelgenomen had en waar de werknemer die zijn loon 
vorderde persoonlijk buiten stand en het voortduren van de staking, die 
een regeling over de lonen en andere arbeidsvoorwaarden tot inzet had, 
was mede van beleidsbeslissingen van de werkgever afhankelijk. 

Na de regel gegeven in dit arrest, was de uitspraak in het tweede arrest, 
waar de werkgever niet De Schelde was, te verwachten. De Hoge Raad 
overweegt dat noch de werkgever noch de werknemer iets met de staking 
te maken hadden, maar dat deze eerder voor rekening van de werkgever 
kwam, omdat de werkgever het werk op het terrein van De Schelde had 
aangenomen en besloten had zijn werknemer daar te laten werken. In zijn 
noot bij dit arrest zegt G.J. Scholten het te betreuren dat beide arresten 
op een cassatieberoep in het belang der wet zijn gewezen, waarin vaak 
allerlei argumenten door het ontbreken van advocaten niet aan de orde 
komen. 

Intussen is er dan een derde uitspraak op een gewoon cassatieberoep, die 
inderdaad opvallend uitvoeriger is. De Hoge Raad herhaalt eerst het hier
boven al weergegeven algemene uitgangspunt. Maar, voegt de Hoge Raad 
er nu aan toe, een omstandigheid als waarvan in dit geval sprake is kan 
in het algemeen zowel de risicosfeer van de werkgever als die van de werk-
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nemer raken. Op de vraag of een staking meer in de risicosfeer van de 
werkgever dan in die van de arbeider valt is geen algemeen antwoord te 
geven; het antwoord hangt af van de aard van de actie en de omstandig
heden waaronder deze plaatsvindt. Zo zal men onderscheid moeten maken 
tussen werkstakingen in georganiseerd verband en incidentele protestacties. 
De eerste liggen in het algemeen meer in de risicosfeer van de arbeiders 
als groep, omdat ze de solidariteit van de arbeiders als groep tot uitdruk
king brengen en het niet billijk zou zijn als de werkgever de uit de staking 
voortvloeiende schade zou moeten dragen en bovendien de lonen van de 
niet bij de staking betrokken arbeiders zou moeten betalen. Deze over
wegingen gelden niet of minder voor incidentele protestacties. Daarom 
kan men bij een incidentele protestactie de vraag in wiens risicosfeer deze 
meer ligt eerder benaderen vanuit de bijzondere omstandigheden van de 
individuele arbeider. Een belangrijke omstandigheid vindt de Hoge Raad 
blijkbaar of de arbeider ten aanzien van de groep waarvan de actie uitgaat 
als buitenstaander is te beschouwen (en dus niet alleen maar werkwillig was), 
daarnaast de inzet van de actie, de duur en het aantal arbeiders. De zaak 
werd daarop naar een Hof verwezen ter verdere behandeling en beslissing. 

Op dit laatste arrest was ten tijde van het schrijven van dit overzicht nog 
geen kommentaar verschenen. Op de eerste twee, waarvan het laatste uit
eindelijk toch een uitwerking is, is vrij veel kritiek uitgeoefend. Vaststaat 
dat de wetgever van 1907 een staking niet voor risico van de werkgever 
wilde latenkomen, en dat ook die van 1971 dat blijkens de Memorie van 
Antwoord bij een wetsontwerp betreffende de werkstaking niet wilde. Ook 
de literatuur en de jurisprudentie huldigen in het algemeen de opvatting 
dat een staking niet binnen de risicosfeer van de werkgever valt. De zaak 
heeft dit sociale aspect dat de arbeider die geen loon krijgt omdat hij door 
een staking niet kon werken ook geen recht op een ukkering krachtens de 
Werkloosheidswet heeft, al mag het bestuur van de bedrijfsvereniging hem 
er wel een toekennen als het bestuur van het Algemeen Werkeloosheids
fonds dit goedkeurt. Sommigen achten de beslissingen in de verhouding 
tussen werkgever en individuele werknemet bevredigend, maar in grater 
verband gezien minder, omdat het de lust tot staken kan aanwakkeren 
(Scholten), anderen menen dat dit probleem zich niet leent voor een indi
viduele benadering (Zonderland, De Onderneming, I december 1972, blz. 7) 
of dat een werken met een formule ,meer in iemands risicosfeer liggen" 
niet tot de uitkomst hoort te leiden dat nu het integrale risico bij een partij 
komt te liggen (Bockwinkel; vgl. Scholten, noot onder Werkwillige I). 
Het antwoord zal hier, zoals vaker, mede bepaald worden door iemands 
politieke stellingname; Scholten zegt in zijn noot dan ook dat het hier 
zaken betreft die de wetgever behoort te regelen. Maar die wetgever lijkt 
onmachtig te zijn: een wetsontwerp betreffende de werkstaking, dat al 
jaren geleden werd ingediend, is nog steeds niet door het parlement afge
handeld. 
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HooFoSTUK VII 

ONRECHTMATIGE DAAD 

AFDELING I (G.J. de Groot) 

ONRECHTMATIGHEID 

21. ScHENDING VAN EF;N RECHTSPLICHT DOOR HET NALATEN VAN VE1LIG

HEIDSMAATREGELEN B1J EEN WAARGENOMEN GEVAARSS1TUATIE? 

H.R., 22 november I974, N.j., I975, I49, met noot G.]. Scholten. 

Bij het aan huis bezorgen van brood struikelt broodbezorger De Coninck 
over een op enige decimeters hoven de grand gespannen touwtje over het 
naar een waning leidend toegangspad. Vast komt te staan, dat een tweetal 
kinderen, ongeveer vier en vijf jaar oud, op het moment van het ongeluk 
in de onmiddellijke nabijheid van het touwtje aan het spelen waren, en 
even tevoren bij wijze van spel over het touwtje heen waren gesprongen. 
Niet komt vast te staan, dat de kinderen het touwtje oak zelf hadden 
gespannen en in cassatie wordt er vanuit gegaan, dat dat niet het geval is. 

De Coninck stelt de ouders van de kinderen ex artikel 1403, lid 2 Ned. 
B.W. (art. 1384, lid 2 Belg. B.W.) aansprakelijk. De rechtbank was van 
oordeel, dat de kinderen door het laten haugen van het touwtje zonder 
rekening te houden met eventuele passanten en zonder De Coninck te 
waarschuwen onrechtmatig hebben gehandeld. Het feit dat de kinderen 
in verband met hun zeer jeugdige leeftijd niet verweten kan worden, dat 
zij het touwtje hebben laten haugen, staat aan de aansprakelijkheid van de 
ouders niet in de weg, omdat artikel 1403 B.W. toerekeningsvatbaarheid 
van het kind niet vereist (Vgl. over het schuldvereiste in art. 1401 B.W. 
A.W. Kist, T.P.R., 1971, biz. 803 en het aldaar besproken arrest H.R., 
9.12.1966, N.j., 1967, 69). 

Oak in hager beroep werd door het Gerechtshof het bestaan aangenomen 
van een rechtsplicht bij het ontdekken van een acute gevaarssituatie deze 
op te heffen of daarvoor te waarschuwen. Het hof liet in het midden of 
deze plicht in het algemeen gold, omdat zij in ieder geval geldt, wanneer 
de gevaarssituatie op het eigen erf wordt waargenomen, aangezien men 
daarvoor een in het maatschappelijk verkeer aanvaarde en daardoor rechtens 
relevante verantwoordelijkheid draagt. 

Van een rechtsplicht om een waargenomen gevaarssituatie, voor het ont
staan waarvan men niet verantwoordelijk is, op te heffen of anderen daar
voor te waarschuwen, kan, aldus de Hoge Raad, in het algemeen oak voor 
volwassenen aileen sprake zijn, wanneer de ernst van de gevaarssituatie 
tot het bewustzijn van de waarnemer is doorgedrongen, zulks behoudens 
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het bestaan van bijzondere verplichtingen tot zorg en oplettendheid, zoals 
deze kunnen voortvloeien uit een speciale relatie met het slachtoffer, of 
met de plaats waar de gevaarssituatie zich voordoet. 

Omdat ten aanzien van de kinderen door het hof was vastgesteld, dat 
bewustheid van het gebeuren ontbrak, en omdat het bestaan van een ver
plichting van de kinderen ten opzichte van het eigen erf een bijzondere 
zorg te betrachten naar het oordeel van de Hoge Raad niet kan worden 
aanvaard, werd arrest van het hof vernietigd, en wees de Hoge Raad, ten 
principale rechtdoende, de vordering af. 
Zowel naar Belgisch als naar Nederlands recht wordt het bestaan erkend 
van ongeschreven zorgvuldigheidsverplichtingen, waarvan schending een 
onrechtmatige daad kan opleveren (Vgl. Asser-Rutten III, De verbintenis 
uit de wet, blz. 57 e.v.; Dalcq, R.O., o.c., nr. 336 e.v.). Tot deze categorie 
behoort de verplichting niet nodeloos een grater gevaar voor een ander in 
het leven te roepen dan waarop een normaal mens beducht moet zijn. 

Het bijzondere van het onderhavige arrest is hierin gelegen, dat het niet 
gaat om een handelen of nalaten ten aanzien van een zelf in het leven 
geroepen gevaarssituatie, maar om een nalaten ten aanzien van een door 
een ander in het leven geroepen gevaarssituatie. 

Van een ongeschreven rechtsplicht terzake kan volgens de Hoge Raad 
alleen sprake zijn, indien bewustheid van de gevaarssituatie aanwezig is. 
De Hoge Raad zegt niet, dat in een zodanig geval van een rechtsplicht 
sprake is, maar dat daarvan dan sprake kan zijn. Dit impliceert dat het 
bewustzijnsvereiste een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde is 
voor het bestaan van een rechtsplicht tot het nemen van veiligheidsmaat
regelen. Voor het antwoord op de vraag, of iemand, die zelf een gevaars
situatie in het leven heeft geroepen, daarmee in strijd heeft gehandeld met 
de maatschappelijk betamende zorgvuldigheid, moet volgens de Hoge Raad 
(H.R., 5 november 1965, N.J., 1966, 136 m.n. G.J. Scholten) worden gelet 
op de mate van waarschijnlijkheid waarmee kan worden verwacht dat een 
ander de benodigde oplettendheid en voorzichtigheid zal betrachten, op 
de hoegrootheid van de kans dat uit de gevaarssituatie ongelukken ontstaan, 
op de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en op de mate van 
bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen. Deze factoren 
zullen, naast het bewustheidsvereiste, a fortiori in beschouwing genomen 
moeten worden, indien het gaat om de vraag of een ander, door het nalaten 
van veiligheidsmaatregelen een ongeschreven rechtsplicht heeft geschon
den. Een andere opvatting zou immers tot de onaanvaardbare consequentie 
kunnen leiden, dat een derde eerder aansprakelijk is, dan degeen die de 
gevaarssituatie in het leven heeft geroepen. 
Het stellen van het bewustzijnsvereiste als constitutief element van de 
onrechtmatigheid, is een stringentere eis, dan het schuldvereiste als on
rechtmatigheidselement, in welke richting adv. gen. Berger dacht in zijn 
conclusie bij het arrest. Van het eerste zal immers slechts sprake kunnen 
zijn bij positieve wetenschap. Van schuld in de zin van verwijtbaarheid 

134 



zal ook sprake kunnen zijn als men de gevaarssituatie als zodanig niet heeft 
onderkend, maar men deze wei had moeten en kunnen onderkennen (V gl. 
omtrent de verhouding van geobjectiveerde kennis (kennen of kunnen 
kennen) en bewustheid: Kleijn, W.M., Ars Aequi, XXI (1972), biz. 417). 

De Hoge Raad stelt het bewustheidsvereiste niet, indien er een verplichting 
bestaat tot bijzondere zorg of oplettendheid, zoals deze kan voortvloeien 
uit een speciale relatie met bet slachtoffer of met de plaats van de gevaars
situatie. In zijn noot onder bet arrest noemt Scholten als voorbeeld van 
het eerste de situatie dat iemand een zeer slecht ziend persoon helpt de 
straat over te steken en hem niet op een obstakel attent maakt. De bereid
heid mee te gaan om een ongeluk te voorkomen schept dan de speciale 
relatie. Als voorbeeld van het tweede noemt hij de rechtsverhouding van 
b.v. eigenaar, huurder of beheerder van de plaats van de gevaarssituatie. 

In het onderhavige geval ontkende de Hoge Raad het bestaan van een 
bijzondere zorgverplichting voor de kinderen ten opzichte van het eigen 
erf. Het is onduidelijk, of deze beslissing aileen is gegeven voor bet onder
havige geval, dan wel of daaraan een algemene betekenis kan worden toe
gekend. De door de Hoge Raad gebezigde formulering (,in het onder
havige geval", ,die kinderen") wijst in de richting van bet eerste. Scholten 
denkt in de richting van bet tweede en meent, dat het element ,op eigen 
erf" zonder bijkomende omstandigheden in het algemeen onvoldoende is. 
Ook op oudere bewoners rust z.i. geen rechtsplicht als zij zich bet gevaar 
niet gerealiseerd hebben en geen tot zorg verplichtende rechtsverhouding 
tot bet perceel hebben. 
In Belgie is de jurisprudentie buiten de gevallen waarin het gaat om een 
door eigen handelen of nalaten in bet leven geroepen gevaarssituatie, duide
lijk ten aanzien van de vraag of derden aansprakelijk kunnen zijn, indien 
zij nalaten op te treden tegen een waargenomen gevaarssituatie. In de eerst 
genoemde gevailen bestaat er aansprakelijkheid, indien men, met het oog 
op mogelijke schade, heeft nagelaten voldoende veiligheidsmaatregelen te 
nemen (Vgl. Dalcq, R.O., o.c., nr. 334 e.v.). In de laatstgenoemde gevallen 
wordt soms aansprakelijkheid aileen mogelijk geacht indien er een (ge
schreven) wettelijke verplichting is geschonden. Dalcq is van mening, dat 
ook daarbuiten aansprakelijkheid client te bestaan, indien een normaal 
verstandig en voorzichtig mens in de gegeven omstandigheden niet zou 
hebben nagelaten te handelen (Vgl. Dalcg, R.O., o.c., nr. 356 e.v. i.h.b. 
nr. 360 e.v. en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 

22. PRODUKTENAANSPRAKEL1JKHEID 

H.R., 2februari 1973, N.J., 1973, 315, met noot L.]. Hijmans van den Bergh; 
Ars Aequi, XXII (1973), blz. 362 e.v., met noot W.C.L. van der Grinten. 

De ontwikkeling van bet leerstuk van de produktaansprakelijkheid verloopt 
in Nederland, anders dan in Belgie, langs de lijn van de (wettelijke) aan-
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sprakelijkheid uit onrechtmatige daad en niet langs de lijn van de contra:c~ 
tuele aansprakelijkheid. Dit komt in hoofdzaak hierdoor, dat de verborgen 
gebrekenregeling (art. 1540 e.v. Ned. B.W.; art. 1641 e.v. Belg. B.W.) in 
de Nederlandse rechtspraak een andere uitwerking heeft gevonden dan in' 
de Belgische jurisprudentie. 

Zowel naar Nederlands als naar Belgisch recht moet de verkoper instaan 
voor verborgen gebreken. In Nederland is echter het toepassingsgebied 
van de artikelen 1540 e.v. beperkt tot de gevallen van een specieskoop (zie 
hiervoor hoofdstuk VI), is geen directe actie mogelijk van de consument 
jegens de fabrikant, geldt in Nederland niet het (weerlegbare) vermoeden 
dat de verkoper geacht wordt het gebrek te hebben gekend (V gl. Asser
Kamphuisen, blz. 102), zodat hij in beginsel is gehouden tot vergoeding 
van alle schade. 

Een en ander verklaart waarom in Belgie de wettelijke produktaansprake
lijkheid van minder gewicht is dan in Nederland. Alleen de buiten de 
bedrijfskolom fabrikant-leverancier-afnemer staande derde is noodzakelijk 
aangewezen op een onrechtmatige daadsactie. Anders dan in Nederland, 
waar aan het daarmee corresponderende artikel 1403, lid I B.W. naast 
artikel 1401 B.W. geen zelfstandige betekenis wordt toegekend, speelt 
artikel 1384 Belg. B.W. hier een belangrijke rol. 

Het leerstuk van de produktenaansprakelijkheid is nog volop in ontwikke
ling. In het hier te bespreken arrest komen twee van de vele vragen aan 
de orde, die zich op dit terrein voordoen, de vraag wanneer het in het ver
keer brengen van een ondeugdelijke zaak onrechtmatig is en de kwestie 
van de verdeling van de bewijstlast. 

Tengevolge van het lekken van een warmwaterkruik loopt een pasgeboren 
baby ernstige brandwonden op, waardoor zij in het ziekenhuis moet worden 
opgenomen en verpleegd. De hiermee verband houdende kosten worden 
door de Gemeente Amsterdam als ziektekostenverzekeraar vergoed. Daar
door in de rechten van haar verzekerde getreden, stelt de Gemeente een 
vordering uit onrechtmatige daad in tegen de kruikenfabrikant Jumbo. 

Grondslag van deze vordering is een handelen van Jumbo in strijd met 
de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid, doordat zij 
een gebrekkige kruik in het verkeer had gebracht. Dit gebrek bestond uit 
een niet goed sluiten van de kruik, door het slecht op elkaar passen van 
de schroefdraden in de clop en op de zitting. Zowel de rechtbank als het 
hof wijzen de vordering af. Het uitvoerige cassatiemiddel wordt door de 
Hoge Raad in een bijzonder mooi opgebouwd arrest in twee onderdelen 
gegrond bevonden. 

In het arrest a quo was het hof tot de conclusie gekomen, dat van de kant 
van Jumbo noch van voldoende voorzienbaarheid, noch van voldoende 
schuld gesproken kan worden, vereist voor een aansprakelijkheid uit on
rechtmatige daad. Het hof had zijn oordeel ten aanzien van de voorzien
baarheidsvraag gebaseerd op het uitgangspunt, dat van algemene bekend-



heid is, dat kruiken soms langs de sluiting kunnen lekken. Het hof achtte 
het hieruit voortvloeiende gevaar niet groot, omdat, kort gezegd, door de 
gebruikers voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden door de kruik 
met minder warm water te vullen, deze op veiliger afstand te leggen en 
van tijd tot tijd te controleren. Het oordeel dat geen sprake was van vol
doende schuld, baseerde het hof op de stelling, dat een afdoende controle 
op lek-vrijheid van kruiken bij de produktie en het in de handel brengen 
ervan praktisch niet te verwezenlijken is. 

In zijn overwegingen naar aanleiding van het derde onderdeel van het 
cassatiemiddel, acht de Hoge Raad de klacht gegrond, dat het hof, door 
aldus zijn gedachtengang af te stemmen op kruiken in het algemeen, onvol
doende aandacht had besteed aan het verwijt van de gemeente ten aanzien 
van het als oorzaak van het ongeval gestelde concrete gebrek van de onder
havige kruik. Dit laatste client voor de Hoge Raad weer als uitgangspunt 
voor de beoordeling van de door het hof gehanteerde maatstaven met 
betrekking tot de voorzienbaarheid en de schuld. 

In de belangrijke overwegingen naar aanleiding van het tweede onderdeel 
van het cassatiemiddel, waarin de kern van het onderhavige arrest is ge
legen, komt de Hoge Raad tot de conclusie, dat de door het hof gehanteerde 
maatstaven niet door de beugel kunnen. Ten aanzien van de voorzienbaar
heidsvraag niet, omdat voor het bepalen van de kans op ongelukken ten
gevolge van gebreken waarmee de fabrikant bij de van hem te vergen 
zorgvuldigheid rekening moet houden, ,niet slechts moet worden gelet 
op die gebruikers die bij het hanteren van betreffende produkten alle voor
zorgsmaatregelen in acht nemen, die geeigend zijn ter voorkoming van 
ongelukken ten gevolge van mogelijk voorkomende gebreken, maar op het 
gehele publiek, waarvoor die produkten zijn bestemd en waarvan een ge
deelte het nemen van die voorzorgsmaatregelen zal nalaten". In verband 
hiermee besliste de Hoge Raad, dat de fabrikant zich, indien van een tot 
een bepaalde soort behorend produkt een bepaald exemplaar met een 
concreet gebrek in het verkeer is gebracht en een bij het gebruik van dat 
exemplaar ingetreden ongeluk aan dat gebrek is te wijten, er in het algemeen 
niet op zal kunnen beroepen, dat het ongeval niet zou hebben plaatsge
vonden als alle voorzorgsmaatregelen in acht waren genomen en dat hij 
had mogen verwachten dat die voorzorgsmaatregelen wei in acht genomen 
zouden worden. 

Ten aanzien van de vraag naar de voldoende mate van schuld was de Hoge 
Raad van mening, dat de opvatting van het hof niet duidelijk maakt, dat 
geen maatregelen mogelijk zijn, die kunnen voorkomen dat kruiken met 
een concreet gebrek als in casu worden geproduceerd en in het verkeer 
gebracht. Volgens de Hoge Raad had het hof met het oog op dat gebrek 
moeten onderzoeken, ,of de onderhavige kruik een zodanig gevaar op
leverde, dat deze niet in het verkeer had mogen komen en of aannemelijk 
was, dat het niet aan de schuld van Jumbo was te wijten dat dit wei is 
geschied". 

137 



In 1966 aanvaardde de Hoge Raad in een ander bekend arrest op het terrein 
van de produktenaansprakelijkheid (H.R., 25 maart 1966, N.J., 1966, 269 
m.n. G.J. Scholten; Ars Aequi, XX (1966), 381 m.n. W.C.L. van der 
Grinten; besproken door A.W. Kist, T.P.R., 1971, blz. 779 e.v.), dat het 
in het verkeer brengen van een ondeugdelijk produkt onder de in dat 
arrest genoemde (bijkomende) omstandigheden in strijd was met de zorg
vuldigheid, die in het maatschappelijk verkeer betaamt. Uit het onder
havige arrest kan worden afgeleid, dat de Hoge Raad de fabrikant jegens 
derden aansprakelijk acht, indien het produkt een zodanig gevaar oplevert, 
dat het niet in het verkeer had mogen worden gebracht, alsmede dat de 
fabrikant daarvan een verwijt valt te maken (Vgl. Vander Grinten, W.C.L., 
Ars Aequi, XXII (1973), 366. Het verschil tussen beide arresten moet niet 
zozeer worden gezocht in veranderde opvattingen van de Hoge Raad met 
betrekking tot het leerstuk van de produktenaansprakelijkheid, als wel in 
de omstandigheid, dat het in 1966 ging om een ondeugdelijk afdichtings
middel, dat verder niet gevaarlijk was, en dat het nu ging om een ondeugde
lijk en daardoor gevaarlijk produkt, alsmede dat het gevaar zich hier gerea
liseerd heeft. 

Over de vraag, wanneer aan de gevaarseis in voldaan, kan, gelijk oak uit 
de verschillende opvattingen van hof en Hoge Raad blijkt, verschil van 
mening bestaan (Vgl. in dit verband Bloembergen A.R., Bouwrecht, 1966, 
blz. 325 e.v., die naar aanleiding van het hierboven genoemde arrest van 
1966 opmerkt, dat men, als de situatie feitelijk wat anders zou zijn geweest, 
de ondeugdelijke moffenkit oak in de rubriek aansprakelijkheid voor gevaar
lijke zaken had kunnen rubriceren. Hij denkt hierbij aan een ten gevolge 
van de ondeugdelijkheid van het afdichtingsmiddel opgetreden wegver
zakking met als gevolg dat een weggebruiker gewond raakt). In zijn anno
tatie in Ars Aequi merkt Van der Grinten op, dat de Hoge Raad de vraag, 
of in concreto aan de eis van een ,zodanig gevaar" is voldaan, openlaat. 
Uit de overwegingen met betrekking tot de voorzienbaarheid leidt hij af, 
dat het feit dat de gebruiker bij voldoende voorzorgsmaatregelen schade 
had kunnen voorkomen, niet meebrengt dat een zodanig gevaar niet aan
wezlg 1s. 

Dit laatste heeft kritiek ontmoet van Hijmans van den Bergh, die van 
mening is, dat, bijzondere omstandigheden daargelaten, de fabrikant reke
ning mag houden met de van de gebruiker te verwachten zorgvuldigheid. 
Schut (Schut, G.H.A., Produktenaansprakelijkheid, Zwolle (1974), blz. 239) 
is van mening, dat de opvatting dat de fabrikant rekening moet houden 
met de mogelijkheid dat een deel van het publiek het nemen van de ge
eigende voorzorgsmaatregelen zal nalaten, uitstekend past bij de al vaker 
vertolkte opvatting dat men in het maatschappelijk verkeer oak rekening 
heeft te houden met fouten van anderen. In dit verband noemt hij het 
hierboven al genoemde arrest van 5 november 1965 (N.J., 1966, 136). 

Wanneer in Belgie iemand terzake van een door een ondeugdelijk produkt 
geleden schade uit artikel 1382 Belg. B.W. een vordering tegen de fabrikant 



instelt, moet hij bewijzen, dat de fabrikant niet de veiligheids- en kwaiiteits
controies heeft uitgevoerd, die men van hem kan verwachten, geiet op de 
kennis, huipmiddelen, instrumenten en het technisch personeei waarover 
hij beschikt of normaai gesproken moet beschikken (Van Heeke, G., 
R.C.].B., I96o, biz. 223). 

De Hoge Raad overweegt, dat het Hof had moeten onderzoeken, of aan
nemelijk was dat het niet aan de schuid van Jumbo te wijten was, dat de 
Iitigieuze kruik, ondanks het gevaarlijke gebrek, toch in het verkeer is 
gebracht. De Hoge Raad geeft hier een regei van bewijsiastverdeiing: 
anders dan in Belgie behoeft de benadeeide niet te bewijzen, dat de fabri
kant naiatig is geweest bij het uitvoeren van bepaaide controles, maar moet 
de fabrikant aannemelijk maken, dat aile maatregelen zijn genomen om 
te voorkomen dat kruiken met een concreet gebrek worden geproduceerd 
en in het verkeer gebracht en dat het aan zijn schuid is te wijten, 
dat een dergelijke kruik toch in het verkeer is gekomen (V gl. Van der 
Grinten, W.C.L., I.e., blz. 366 en Schut, G.H.A., o.c., biz. 239). De 
fabrikant moet zijn onschuid aannemelijk maken. Dit impiiceert dat niet 
het strikte bewijs van onschuid geieverd behoeft te worden. Een soort
gelijke regeling is te vinden in artikel 3 I wegenverkeerswet, waar, kort 
gezegd, de eigenaar van een auto bij een aanrijding met een ander soort 
weggebruiker aansprakeiijk is voor de schade, tenzij hij overmacht aan
nemeiijk maakt. Hier wordt in de rechtspraak van de Hoge Raad (V gl. 
Van Marwijk Kooy, Onrechtmatige Daad V, nr. I96 en de aidaar genoemde 
rechtspraak) aangenomen, dat dit aannemelijk ll}aken betekent, dat de 
rechter een grotere vrijheid heeft dan voigens de gewone regeis van be
wijsrecht. 

De onderhavige uitspraak houdt aidus het midden tussen enerzijds een 
verlichting van de bewijspositie van de benadeeide en aan de andere kant 
een tegemoetkomen aan de bewijsiast van de gedaagde fabrikant. 

De procedure vond haar einde in het na de terugverwijzing door de Hoge 
Raad door het Gerechtshof te Amsterdam gewezen arrest van I maart 
I974 (N.j., I974, 486). Het Hof achtte de fabrikant aansprakeiijk; Jumbo 
had gesteid dat aile kruiken voordat zij het bedrijf veriieten werden gecon
troleerd o.m. op gemakkelijk draaien van de clop op de kruik. Naar het 
oordeei van het hof bracht dit met zich, dat de fabrikant zich er bezwaarlijk 
op kon beroepen, dat ook het voorkomen, dat een kruik met een dergeiijk 
gebrek (zwaar Iopende schroefdop) in het verkeer zou worden gebracht, 
buiten de redelijkerwijze voor haar aan te wenden mogeiijkheden lag. 

In het tweede onderdeei van het middel wordt erover gekiaagd, dat het 
hof de zaak niet (mede) heeft onderzocht met inachtneming van de rechts
opvatting overeenkomende met artikei 6.3.I3 van het oorspronkeiijk ant
werp Nieuw B.W. Daarin wordt- kort gezegd- aansprakelijk gesteld, 
degene die een produkt in het verkeer brengt, dat door een gebrek gevaar 
opievert, behoudens het bewijs dat dat gebrek niet te wijten is aan een fout 
van de fabrikant of het faien van een door hem gebezigd huipmiddel. De 
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Hoge Raad overweegt, dat het Hof terecht in het midden heeft gelaten, 
of dit artikel het thans geldend recht zou weergeven. 

De discussie in dit opzicht over artikel6.3.13, ontwerp N.B.W. is inmiddels 
op een ander niveau terecht gekomen. In het Gewijzigd Ontwerp van boek 6 
komt deze bepaling niet meer voor. Voor de produktenaansprakelijkheid 
is hier een aparte afdeling gereserveerd, waarin na afronding van inter
nationaal overleg een nieuwe regeling zal worden opgenomen (V gl. Memorie 
van Antwoord Ontwerp boek 6, blz. 156). 
Zie voor verdere literatuur op het gebied van de produktenaansprakelijk
heid: Onrechtmatige Daad VIII (Michiels van Kessenich-Hoogendam
nr. 179-199. Cousy, H., Produktenaansprakelijkheid, T.P.R., 1976, 995. 

AFnELING 2 (J.L. de Wijkerslooth) 

CAUSALITEIT; BIJZONDERE KWETSBAARHEID 

23. CAUSAAL VERBAND B1J VERKEERSONGELUKKEN. B1JZONDERE KWETSBAAR

HEID. BEW1JSLASTVERDELING. CAUSAAL VERBAND B1J R1S1CO-AANSPRAKE

L1JKHEID 

H.R., 20 maart 1970, N.j., 1970, 251, met noot G.]. Scholten. 

H.R., 9 juni 1972, N.j., 1972, 360, met noot G.]. Scholten; Ars Aequi, XXI, 
566, met noot P.A. Stein; Verkeersrecht, 1973, blz. 12, met noot H.F. van 
den Haak. 

H.R., 21 maart 1975, N.j., 1975, 372, met noot G.]. Scholten; Ars Aequi, 
XXV, 54, met noot W.C.L. van der Grinten. 

H.R., 13 juni 1975, N.j., 1975, 509, met noot G.]. Scholten; Bouwrecht, 
1975, blz. 698, met noot A.R. Bloembergen. 

In tegenstelling tot Belgie, waar in beginsel vastgehouden is aan het equi
valentiecriterium als maatstaf voor het causaal verband tussen daad en 
schade bij delictuele aansprakelijkheid, is in Nederland in 1927 de leer van 
adequate veroorzaking aanvaard: de schade moet het redelijkerwijs te 
verwachten gevolg van de gedraging zijn. 

Al in het vorige rechtspraakoverzicht (T.P.R., 1971, blz. 796, A.W. Kist) 
werd aangestipt, dat in de zestiger jaren in de literatuur verzet rees tegen 
de hantering van het adequatiecriterium. De kern van de bezwaren die 
verwoord werden door H.K. Koster, Causaliteit en voorzienbaarheid, intree
rede Amsterdam 1963) en A.R. Bloembergen (Schadevergoeding bij on
rechtmatige daad, diss., Utrecht, 1965) komt hierop neer. Analyse van de 
rechtspraak leert, dat welhaast van geval tot geval de vereiste graad van 
waarschijnlijkheid wisselt. Daarbij blijft onuitgesproken waarom in het 
ene geval met een geringere mate van waarschijnlijkheid genoegen wordt 
genomen dan in het andere. Aan het adequatiecriterium zelf zijn op dit 



punt geen genoegzame argumenten te ontlenen. Dat laat ruimte voor de 
conclusie, dat buiten het adequatiecriterium gelegen overwegingen uit
eindelijk het resultaat in belangrijke mate beinvloeden. 

Door beide auteurs is dan ook een ander criterium verdedigd dan het 
adequatiecriterium. Zij stellen zich op het standpunt, dat de aangesproken 
partij client op te komen voor alle schadelijke gevolgen welke hem naar 
redelijkheid kunnen worden toegerekend. Een zo algemene formule heeft 
het aanzienlijke voordeel, dat voor verschillende groepen gevallen eigen 
causaliteitsregels ontwikkeld kunnen worden en dat de argumenten, die 
daarbij een rol spelen met zoveel woorden genoemd kunnen worden. 

Uiteraard is ook een paging gedaan de op zichzelf weinig zeggende term 
, toerekening naar redelijkheid" wat meer dimensie te geven. Dat is ge
beurd door een overigens niet uitputtende opsomming te geven van fac
toren, waarmee bij de afgrenzing van aansprakelijkheid rekening zou kunnen 
worden gehouden. Als factoren zijn genoemd : 
1. De aard van de aansprakelijkheid. Bij een risico-aansprakelijkheid als 
die van een eigenaar van een gebouw voor de gevolgen van instorting 
ex a:rtikel 1405 B.W. (1386 Belg. B.W.) zal letsel- en zaakschade eerder 
voor vergoeding in aanmerking komen dan bedrijfsschade (zie ook hierna}. 
2. De aard van de schade. Niet-rechtmatige schade b.v. derving van in
komsten uit een verboden beroep kan niet vergoed worden. 
3· De mate van waarschijnlijkheid van het schadelijk gevolg. Dat het ade
quatiecriterium als enig criterium voor de afgrenzing va'n de aansprakelijk
heid verworpen wordt, impliceert nog niet dat vragen van waarschijnlijk
heid geen rol meer zullen kunnen spelen. 
4· De regels van geschreven recht en de heersende rechtsovertuiging. Of 
belastingschade voor vergoeding in aanmerking komt kan mee afhankelijk 
zijn van de belastingwetgeving. 
5· Het vermogen om de schade te dragen (,the capacity to bear the loss"). 

Uit de opsomming van factoren blijkt, dat de leer van de redelijke toe
rekening een ietwat andere status heeft dan· de equivalentie- of adequatie
leer. Kan men er bij de laatste al aan twijfelen of het om een causaliteitsleer 
in strikte zin gaat, de ,redelijke toerekening" is het eigenlijk nauwelijks 
meer. Vandaar dat veelal inplaats van causaal verband de term aansprake
lijkheidsverband gebruikt wordt. Een inhoudelijk zo veelomvattend gefor
muleerd verband doet de vraag rijzen hoe de leer van de redelijke toe
rekening zich verhoudt tot andere beginselen aan de hand waarvan aan
sprakelijkheid wordt afgegrensd. Men denke b.v. aan eigen schuld, risico
aanvaarding, het relativiteits-, 'Schutznorm' -, of' Schutzzweck' -beginsel en de 
voordeelstoerekening. Duidelijk meningsverschil bestaat op het punt van 
het relativiteitsbeginsel. Koster (o.c., noten 23 en 35) brengt dit in Neder
land wel, maar in Belgie niet aanvaarde beginsel onder de redelijke toe
rekening. Bloembergen (o.c., blz. 168 e.v.) ziet het in overeenstemming 
met de heersende leer als een zelfstandig vereiste voor aansprakelijkheid. 
De voordeelstoerekening wordt wei als een kwestie van redelijke toereke-
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ning gezien. (Vgl. Bloembergen, o.c., blz. 321). Dit ligt ook voor de hand, 
omdat de oudere rechtspraak voornamelijk het adequatie-criterium han
teerde. In een aantal recente arresten (H.R., 9 november 1973, N.J., 1974, 
351 en H.R., 9 november 1973, N.j., 1974, 352 gezamenlijk met noot van 
A.R. Bloembergen) heeft de Hoge Raad echter de verrekening van een 
bepaald voordeel ontzegd, metals motivering, dat ,een redelijke grand voor 
zulk een toerekening of aftrek ontbreekt". Leest men deze overweging in 
samenhang met de hierna te bespreken arresten dan kan zonder enige 
twijfel gezegd worden, dat de Hoge Raad de voordeelstoerekening als een 
van de facetten van de redelijke toerekening beschouwd. Hoewel dit niet 
altijd even duidelijk is, mag men aannemen, dat voor het overige de rede
lijke toerekening de genoemde beginselen niet absorbeert. 

Punt van onzekerheid is ook of de leer van de redelijke toerekening alleen 
betrekking heeft op de omvang van de schadevergoeding, dat is het ver
band tussen het eerste schadelijke gevolg en de verdere gevolgen (in Neder
land ook wei genoemd secundaire causaliteit) of ook op verband tussen de 
onrechtmatige gedraging en het eerste schadelijke gevolg (primaire causa
liteit). Koster (o.c., blz. 6) heeft zijn stellingname uitdrukkelijk beperkt 
tot de problemen die samenhangen met de omvang van de schadevergoe
ding en laat het adequatiecriterium bij de vestiging van de aansprakelijkheid 
onverlet. Hij lijkt echter daarbij aileen te denken aan de gevallen, waarin 
aansprakelijkheid gevestigd wordt op grand van overweging dat een dader 
zich van een gedraging had behoren te onthouden met het oog op het 
gevaat voor schade. Het onrechtmatigheidsoordeel en het · causaliteitsoor
deel, tenminste voor zover men een adequatieleer aanhangt, gaan dan in 
elkaar op. Wie in dit soort gevallen voorzienbaarheid van de schade als 
constitutief element voor de aansprakelijkheid zou ontkennen komt heel 
dicht bij het aanvaarden van een risico-aansprakelijkheid. Anderzijds wordt 
in de Nederlandse rechtspraak ook in deze gevallen met een wisselende 
graad van waarschijnlijkheid gewerkt. En dat was nu juist het bezwaar 
tegen het adequatiecriterium. Het - overigens op dit punt nauwelijks 
uitgewerkte- standpunt van Bloembergen (o.c., biz. 128, zie noot 2; zie 
ook Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1973, biz. 481) dat de leer van de 
redelijke toerekening ook toegepast moet worden bij de vestiging van aan
sprakelijkheud lijkt daarom wat consequenter. Bovendien valt de dreiging 
van risico-aansprakelijkheden nog mee, wanneer men zich realiseert dat 
de leer van de redelijke toerekening het waarschijnlijkheids- of voorzien
baarheidselement niet geheel uitschakelt, maar het slechts verwerpt als 
enig en uitsluitend beoordelingscriterium. 

De lezer zal uit deze nogal uitvoerige inleiding begrepen hebben, dat de 
Nederlandse Hoge Raad de leer van de redelijke toerekening tot de zijne 
heeft gemaakt. Van de vier arresten op grand waarvan dit met groeiende 
stelligheid gezegd kon worden ging het eerste over het volgende geval. 
Op een winterdag begin 1963 schampte een truck met oplegger door een 
fout van de chauffeur enkele bomen langs de kant van de weg. Als gevolg 



daarvan raakte een tank waarmee de truck geladen was en die gevuld was 
met olie, los, viel op de weg en scheurde open. Ongeveer 7000 liter olie 
stroomde uit de tank. De plaats van ongeluk was gelegen in een waterwin
gebied vlak in de buurt van een station, waar het water werd opgepompt. 
Omdat verontreiniging van het grondwater dreigde nam de beheerder van 
het waterwingebied in allerijl maatregelen om de olie te verwijderen. Het 
verhaal van de kosten van deze maatregelen was inzet van de procedure. 
Daarbij werd kernpunt van het geschil of de betrokken kosten in een 
genoegzaam verband stonden met de gedraging van de bestuurder, waar
voor hij - dat stond vast - in beginsel aansprakelijk was. 

Vooropgesteld zij, dat juist over deze kwestie wat onzekerheid bestond in 
Nederland. De stellin.gname in de lagere rechtspraak en de literatuur was 
uiteenlopend en de Hoge Raad had geen gelegenheid gekregen zich duide
lijk uit te spreken (zie Onrechtmatige Daad I (A.R. Bloembergen) nr. 325). 
De rechtbank ontzegde de vordering, omdat de schade aan het waterwin
gebied niet voorzienbaar was. Als maatstaf voor de voorzienbaarheid 
hanteerde zij daarbij die algemene kennis er ervaring en die bijzondere 
feitenkennis, welke kunnen worden toegekend aan een normaal ontwikkeld 
persoon in positie van de pleger van de onrechtmatige daad. Nu nergens 
langs de weg met een duidelijk zichtbaar teken was aangegeven, dat men 
zich in een waterwingebied bevond kon en behoefde de bestuurder daarmee 
geen rekening te houden. De rechtbank paste met andere woorden het 
adequatiecriterium in de in Nederland gangbare formulering toe op de 
omvang van de schade. 

In hoger beroep kon dit in de ogen van het hof geen genade vinden. 
Immers zo redeneerde het hof, schade aan de grond tengevolge van het 
uitvloeien van olie is in het algemeen te verwachten. De grond client in 
Nederland onder meer als opslagplaats van water voor de drinkwatervoor
ziening. Daarom is ook schade aan deze functie van de grond door de olie 
redelijkerwijs te verwachten. Het oordeel van het Hof is sterk generaliserend 
engaat uit van een feitenkennis, die aileen maar na ongeluk kan bestaan. 
J, van Schellen (]uridische Causaliteit, Diss., Amsterdam, 1972, biz. 130) 
en G.H.A. Schut (W.P.N.R., nr. 5326, biz. 816) zien er- m.i. terecht
een toepassing van de leer van Riimelin in: ,die objektiv nachtragliche 
Prognose". 

Hoe dit ook zij, het is niet wat Hoge Raad in cassatie aan het hof toe
schrijft. Ovetwogen wordt: 
,,dat de gronden, welke het Hof voor het wei aannemen van een zodanig verband heeft 
aangevoerd, hierop neerkomen, dat in Nederland de grand o.m. fungeert als opslagplaas 
voor water en dat dan oak ingeval een massaal uitstromen van olie over de grand door 
het verongelukken van een vrachtwagencombinatie, waarmee olietanks worden vervoerd, 
schade ter zake van waterwinning hier te Iande niet een zo uitzonderlijke vorm van schade 
tengevolge van een dergelijk ongeluk is, noch in een zo ver verwijderd verband daarmee 
staat, dat die schade naar redelijkheid niet als veroorzaakt door het ongeluk - ten laste 
zou mogen worden gebracht van degeen die krachtens de wet de aansprakelijkheid voor 
het ongeluk draagt." 

De Hoge Raad vervolgt dan met de mededeling, dat het hof door zo te 
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beslissen geen regel van Nederlands recht geschonden heeft en dat de aan 
de beslissing ten grondslag liggende beoordeling van de feitelijke omstan
digheden als zijnde feitelijk niet voor toetsing in cassatie in aanmerking 
komt. 
Het is niet zeker of de Hoge Raad met deze overweging de leer van de 
redelijke toerekening aanvaard heeft. Annotator G.J. Scholten en J. van 
Schellen (diss. Amsterdam 1972, blz. 130) zien er een bevestiging van die 
leer in, G.H.A. Schut (W.P.N.R., 5326, blz. 816) is van mening dat de 
Hoge Raad weinig meer doet dan voorzichtig afstand nemen van de band 
tussen de subjectieve voorzienbaarheid en de omvang van de schadever
goeding. Van veel belang is deze discussie niet meer, nu de leer van de 
redelijke toerekening verder verankerd is in de hierna te bespreken arresten. 
Zij is trouwens ook overgenomen in het Gewijzigd Ontwerp van hoek 6 
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat voorjaar 1976 verscheen. Artikel 
6.1.9.4 dat aanvankelijk eiste, dat de schade met voldoende graad van waar
schijnlijkheid waste voorzien bepaalt thans: ,Voor vergoeding komt slechts 
in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis 
waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede 
gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als gevolg van 
deze gebeurtenis kan worden toegerekend". 
In de Memorie van Antwoord (blz. 91) wordt voor deze ommekeer een 
beroep gedaan op de verschuiving van de jurisprudentie en op soortgelijke 
ontwikkelingen in het buitenland (men zie daarvoor: Vanquickenborne, M., 
De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, Brussel, 
1972, in het bijzonder blz. 330 e.v.), terwijl nog eens met nadruk de juist
heid van de bezwaren tegen de adequatieleer wordt onderschreven. 
Welhaast klassieke causaliteitsproblemen vormden de inzet van de proce
dures, die eindigden met de twee volgende arresten van de Hoge Raad. 
De eerste betrof een posttraumatische neurose, de tweede de dodelijke 
afl.oop van een ongeval van iemand met een ziekelijke predispositie. 
Een bestuurder van een bestelauto kwam in frontale botsing met een motor
rijder, die met grote snelheid aan de linkerzijde van de door hem bereden 
weg door de bocht reed. Mogelijk mede tengevolge van het feit, dat de 
motorrijder bij het ongeval het leven verloor trad bij de autobestuurder, 
hoewel hij zich aanvankelijk snel van het ongeluk hersteld leek te hebben, 
een ernstige en langdurige neurotische depressie op. De rechtbank was van 
oordeel dat depressie niet een zodanig uitzonderingsgeval opleverde, dat 
zij niet als een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg van het ongeluk kon 
worden aangemerkt. Het hof besliste echter dat de neurotische depressie 
zelf wel tot het normale patroon van gevolgen van het ongeval behoorde, 
maar niet de uitzonderlijke lange duur daarvan en wees de schadeposten, 
die betrekking hadden op de ,extra" genezingsperiode af. Het hof baseerde 
zich daarbij op een deskundigenrapport, dat inhield, dat mensen met een 
vergelijkbare persoonlijkheidsstructuur, leeftijd en levensloop als die van 
de autobestuurder als regel de inzinkingsfase in omstreeks vier maanden 
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doorlopen, waarna de genezing pleegde in te treden en dat een depressie 
van Ianger dan vier maanden uitzonderlijk is. 

De Hoge Raad wraakte dit oordeel met de overweging, 
,dat toch, indien voor iemand als gevolg van een aan schuld van een ander te wijten aan
rijding een -lichamelijk of psychisch -letsel ontstaat, die ander voor de daardoor veroor
zaakte schade in de regel over de gehele met de genezing gemoeide tijd als een door zijn 
daad veroorzaakte schade aansprakelijk is ; 
dat daaraan de omstandigheid dat de genezing van het letsellanger duurt dan in de normale 
lijn van de verwachtingen ligt, op zich zelf niet afdoet en dit slechts anders is, indien de 
genezing van het letsel is of wordt belemmerd door bepaalde omstandigheden van zodanige 
aard, dat het uitblijven van de genezing niet meer als gevolg van de aanrijding aan de 
dader kan worden toegerekend; 
dat ten aanzien van het bestaan van zodanige omstandigheden het bewijsrisico echter op 
de aanrijder rust;" 

In feitelijke instantie waren deze omstandigheden in het vage gebleven. 
Door het Hof was volstaan met de overweging, dat andere oorzaken in het 
spel moesten zijn geweest dan de aanrijding. 

Opnieuw gebruikt de Hoge Raad geen adequatieformule, zelfs niet zoals 
de Rechtbank deed in de trant van Riimelin, maar geeft een zelfstandige 
regel. In resultaat is deze gelijk aan hetgeen over het algemeen in het 
buitenland- ook in Belgie (vgl. Vanquickenborne, o.c., biz. 492)- geleerd 
wordt : is de posttraumatische neurose duidelijk een gevolg van het ongeval 
dan is de dader daarvoor aansprakelijk. De Hoge Raad gaat er wei vanuit 
dat de regel onder bepaalde omstandigheden uitzondering kan leiden. 
Welke omstandigheden dat zouden moeten zijn blijft in het midden. Het 
is niet ondenkbaar, dat de Hoge Raad onder meer het oog heeft op het 
ziektebeeld, dat bekend staat onder naam renteneurose. De ziekte van het 
slachtoffer blijft dan bestaan omdat hij onbewust schadevergoeding wil 
ontvangen of deze voortgezet wil zien. Met name door de verdedigers van 
de leer van de redelijke toerekening is betoogd, dat bij een renteneurose 
voortgezette schadevergoeding van invaliditeitsschade achterwege client te 
blijven, als zijnde in strijd met de zin van de schadevergoeding (vgl. 
Onrechtmatige Daad II, nr. 376). 

Verder kan men denken aan tussen het ongeluk en het optreden van de 
neurotische depressie voorgevallen en geheel buiten de dader liggende 
feiten, die het ziektebeeld zouden kunnen verergeren zoals plotselinge 
werkeloosheid van de gelaedeerde ten gevolge van een bedrijfssluiting. 
Terecht merkt mijn inziens annotator G.J. Scholten op, dat afgezien van 
zeer bijzondere gevallen zoals een duidelijk aantoonbare renteneurose de 
bijzondere persoonlijkheidsstructuur van de gelaedeerde geen omstandig
heid in deze zin oplevert. Los van het argument dat deze gedachte in de 
rechtsoverwegingen van het hof voorkwam en door de Hoge Raad niet 
gevolgd werd,zou het bovendien het uitgangspunt van de Hoge Raad weer 
op losse schroeven zetten. Immers niet zelden hangt het optreden van een 
posttraumatische depressie juist samen met een bijzondere-psychasthene
persoonlijkheidsstructuur van het slachtoffer. 

Opvallend is, dat de Hoge Raad het bewijsrisico voor de betrokken om~ 
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standigheden op laedens legt. Erg gemakkelijk zal de laedens het bij het 
bewijs van een dergelijke omstandigheid niet hebben, want de Hoge Raad 
neemt geen genoegen met een vage veronderstelling als die waaraan het 
hof zich waagde op grand van de lange duur van de depressie, nl. dat 
daarom andere oorzaken in het spel moesten zijn dan de aanrijding. 

Het met de posttraumatiscue neurose zeer nauw samenhangende geval van 
een ziekelijke predispositie kwam aan de orde in H.R., 21 maart 1975, 
(N.J., l975, 372). 
Een tractor met aanhangwagen, bestuurd door Waal, reed over het rijwiel
pad behorend bij een provinciale weg, gaf geen voorrang aan een van rechts 
komende bromfietser (Van Baar) en kwam daarmee in botsing. Enkele 
uren na het ongeval overleed de berijder van de bromfiets, die aan een 
ziekelijke hartafwijking leed (een coronaire trombose), aan een hartaanval. 
In de eerste instantie verwierp de rechtbank een vordering tot schadever
goeding, omdat naar haar mening een sine-qua-non-verband tussen het 
ongeluk en de dood niet was komen vast te staan en zo daar al wel sprake 
van zou zijn, de hartaanval een niet naar ervaringsregelen te verwachten 
gevolg van het betrokken ongeluk was. 

In hager beroep bleek het hof wel bereid feitelijk causaal verband aan 
te nemen. Het ongeluk had een hevige emotie doen ontstaan bij de berijder 
van de bromfiets, welke op haar beurt de hartaanval had veroorzaakt. De 
vordering werd echter tach afgewezen, omdat het hof op basis van een 
deskundigenrapport besliste dat het overlijden tengevolgevan de aanrij<:ling 
een zo uitzonderlijk karakter droeg, dat dit overlijden aan degeen, door 
wiens schuld de aanrijding veroorzaakt was, als zijnde onvoorzienbaar, 
niet kon worden toegerekend. 
In cassatie overweegt de Hoge Raad, dat het hof hiermee een verkeerd 
criterium heeft gebezigd voor het voor aansprakelijkheid vereiste verband 
tussen een verkeersfout, die een aanrijding veroorzaakt en het dodelijk 
gevolg van die aanrijding. Dit wordt als volgt gemotiveerd: 
,dat toch, naar van algemene bekendheid is, aanrijdingen met dodelijke afloop herhaaldelijk 
voorkomen; 
dat een verkeersdeelnemer daarom rekening client te houden met een dergelijke afloop, 
ook bij een aanrijding als de onderhavige ten gevolge van het niet voorrang geven door 
de berijder van een tractor aan de berijder van een bromfiets ; 
dat hieruit voortvloeit dat de dader, die een dergelijke verkeersfout maakt, in beginsel 
aansprakelijk is voor het dodelijke gevolg, ook a! valt de wijze, waarop in een bepaald 
geval het over!ijden van het slachtoffer is ingetreden, aan te merken als zelden voorkomend, 
of als liggend buiten de lijn van de normale verwachtingen; 
dat dit - daargelaten het geval van eigen schuld van het slachtoffer - slechts anders is 
wanneer het overlijden is ingetreden door tussen het aanrijdingsgebeuren en het overlijden 
van het slachtoffer voorgevallen en buiten het slachtoffer gelegen omstandigheden van 
zodanige aard dat het overlijden redelijkerwijze niet meer als een gevolg van de aanrijding 
aan de dader kan worden toegerekend, doch van dergelijke omstandigheden in dit geval 
niet is gebleken; 
dat uit een en ander volgt dat het Hof ten onrechte de aansprakelijkheid Van Waal voor 
het overlijden van Van Baar heeft verworpen; 
dat de ziekelijke hartafwijking van Van Baar en het daaruit voortv!oeiende verhoogde 
i:isico van diens vroegtijdige overlijden eventueel we! een factor kan vormen waarmede 



rekening moet worden gehouden bij de berekening van de volgens art. 1406 B.W. te 
betalen schadevergoeding.'' 

Het arrest roept tal van vragen op. Vooropgesteld zij, dat de kwestie waar 
het in casu om ging een mengeling vormt van twee problemen, die men, 
althans in Nederland gewoon is in aparte rubrieken onder te brengen, dat 
van de ,schrikschades" en dat van de ziekelijke predisposities. De Hoge 
Raad formuleert zo algemeen dat men mag aannemen, dat het arrest zowel 
betekenis heeft voor schrikschades, waarbij een ziekelijke afwijking van de 
gelaedeerde minder duidelijk op de voorgrond treedt, als voor de gevallen 
van ziekelijke predisposities waarbij schrik geen rol speelt. 

De Hoge Raad stelt als voorwaarde voor aansprakelijkheid dat de dader 
rekening moet kunnen houden met het dodelijk gevolg. Dat is zo wanneer 
het van algemene bekendheid is, dat de schadesoort (de dodelijke afioop) 
en het soort gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust (aanrijding) 
herhaaldelijk te samen voorkomen. 

In de sfeer van de gewone predispositiegevallen wijkt de Hoge Raad hier
mee enigszins af van wat in Nederland op dit punt meestal geleerd wordt 
en wat in Belgie geldend recht nl. dat de dader in beginsel altijd aan
sprakelijk is (vgl. Vanquickenborne, o.c., biz. 516 e.v. en De Page, II, 
nr. 961). Als voorbeeld .van een geval waarin de voorwaarde, die de Hoge 
Raad stelt niet voldaan zou kunnen zijn valt te denken aan de verstrooide 
of onvoorzichtige voetganger, die opbotst tegen iemand met een eierschedel, 
waardoor deze ten val komt en overlijdt. Men kan immers moeilijk vol
houden dat ongelukken tussen voetgangers herhaaldelijk met een dodelijke 
afioop eindigen. 

Ook in de sfeer van schrikschades zijn ook wei gevallen aan te wijzen, 
waarin aansprakelijkheid langs deze weg afgesneden zou kunnen worden. 
Koster haalt in zijn oratie (o.c., biz. 16) een Engelse uitspraak aan, waarin 
een vooraanstaand advokaat, die van een Iichte aanrijding zo schrok dat 
hij niet Ianger zelf aan het verkeer kon deelnemen schadevergoeding kreeg 
toegewezen voor de extra-kosten die het rijden met een chauffeur of met 
andere vervoermiddelen meebrachten. Koster zelf noemt de vordering 
overdreven. Mogelijk zou voor de afwijzing ervan nu aan de Hoge Raad 
het argument kunnen ontlenen, dat dit soort gevolg zo zelden voorkomt 
als een Iichte aanrijding, dat de dader er geen rekening mee behoeft te 
houden. 

Dat de dader binnen de hierboven aangegeven grenzen aansprakelijk is 
voor het dodelijk gevolg tenzij er sprake van zodanige omstandigheden 
dat het overlijden redelijkerwijs niet meer aan de dader kan worden toe
gerekend, is in overeenstemming met het arrest van 1972. De Hoge Raad 
spreekt echter van tussen het aanrijdingsgebeuren en het overlijden van 
het slachtoffer voorgevallen en buiten het slachtoffer gelegen omstandig
heden. In zijn noot in Ars Aequi (1976, biz. 57) stelt Van der Grinten 
zich de vraag of de Hoge Raad hiermee bedoelt te zeggen, dat de schuldige 
aanrijder .ook aansprakelijk is wanneer b.v het slachtoffer tengevolge van 
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een psychisch trauma, virulent geworden door de aanrijding, zelfmoord 
pleegt. Daar zou immers de woorden ,buiten het slachtoffer gelegen om
standigheden" op kunnen wijzen. Zijns inziens zou de Hoge Raad dan 
misschien een te beperkt criterium aanleggen. Erg waarschijnlijk is dit niet. 
De Hoge Raad komt vermoedelijk niet terug op noch verfijnd zijn formu
lering ui t het arrest over de neurotische depressie maar legt nu de nadruk 
op een ander soort oorzaken. Het zijn mogelijk de gevallen waarin het 
slachtoffer overlijdt zonder sprake is van een werkelijke kansverhoging. 
Stel dat iemand tengevolge van een aanrijding een trein mist' en een latere 
trein moet nemen. Deze ontspoort ongelukkigerwijze met een dodelijk 
gevolg voor de aangeredene. De aanrijding is misschien nog wel conditio 
sine qua van het overlijden, maar het overlijden is een kwade kans, die 
iedereen gelijkelijk loopt en die daarom aan de veroorzaker van het ongeluk 
hiet meer kan worden toegerekend (Vgl. Bloembergen, o.c., nr. 140). 

In de lijn der verwachtingen liggend is de beslissing van de Hoge Raad 
dat met de levensverwachting van het slachtoffer rekening moet worden 
gehouden bij de berekening van de schade, die weduwe en kinderen lijden 
door de dood van hun kostwinner. Dit werd reeds lang verdedigd in de 
literatuur (Vgl. Asser-Rutten II, blz. 532; Hofmann-Van Opstall, blz. 275; 
Bloembergen, o.c., blz. 238), maar was nog nooit zo uitdrukkelijk in de 
jurisprudentie gefiatteerd. In Belgie heeft de cassatierechter al eerder de 
gelegenheid gehad zich in deze richting uit te spreken (V gl. Cass. 8 juni 
1951, Arr. Cass., 1951, 596). 
De gedachten, die in het kader van de leer van de redelijke toerekening 
ontwikkeld zijn, zijn misschien nog het meest uitdrukkelijk gevolgd in het 
arrest van 13 juni 1975 (N.J., 1975, 509). 

Op het terrein van de electriciteitscentrale gelegen aan de rivier de Amer 
bevonden zich voor de opslag van olie een tank genoemd nummer 2, 

cylinder- of trommelvormig met een diameter van circa 45 meter, een 
hoogte van ca. 12,5 men een eigen gewicht van ongeveer 400 ton en inhoud 
van ca 20.000 m •. Op een goed moment scheurde de tank over de gehele 
hoogte open, tengevolge van een slecht laswerk bij de constructie ervan, 
klapte open en sloeg dubbel gevouwen neer. Een belangrijk deel van opge
slagen stookolie kwam in de rivier de Amer terecht en vervuilde van daaruit 
havens, kreken en oevers in de omgeving. Het electriciteitsbedrijf (de 
P.N.E.M.) nam tal van maatregelen om schade voor derden te voorkomen 
c.q. te verminderen. 
Het electriciteitsbedrijf zocht verhaal voor deze kosten op de assuradeur 
bij wie hij tegen wettelijke aansprakelijkheid was verzekerd. De assuradeur 
ontkende aansprakelijkheid onder meer op grond van de overweging, dat 
het electriciteitsbedrijf jegens derden niet ex artikel 1405 B.W. (art. 1386 
Belgisch B.W.) aansprakelijk zou zijn, Het hof 's-Gravenhage, bij pro
groratie geroepen in eerste instantie over de zaak te oordelen, besliste dat 
de tank een gebouw was in de zin van artikel 1405 en dat olievervuilings
schade een adequaat gevolg was van de instorting van de tank. 
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In cassatie voerde de assuradeur hiertegen een drietal bezwaren aan : 
1) De tank is geen gebouw want zij is verplaatsbaar. 2) Het criterium voor 
het causaal verband is niet of de schade een adequaat gevolg is van de 
onrechtmatige daad. 3) Aansprakelijkheid uit artikel 1405 bestaat alleen 
voor de schade die door de instorting als zodanig is veroorzaakt en niet 
voor de schade tengevolge van het uitstromen van olie. 

Wat het eerste punt betreft gaf de Hoge Raad te kennen het met het Hof 
eens te zijn met als motivering, dat het hier een bouwsel betrof, dat naar 
aard en in richting bestemd was om duurzaam ter plaatse te blijven, 
waarbij niet van belang is of technisch de mogelijkheid zou hebben bestaan 
om het te verplaatsen. Met dit criterium maakt de Hoge Raad zich los 
van de tot nog toe meestal verdedigde opvatting, dat het bouwsel { duur
zaam) met de grand verbonden client te zijn. Waar het hier gaat om causa
liteitsproblemen, zal op dit punt niet verder worden ingegaan. Verwezen 
zij naar het uitvoerig commentaar van G.J. Scholten en A.R. Bloembergen 
in hun noten bij het arrest in respectievelijk de Nederlandse Jurisprudentie 
en het tijdschrift Bouwrecht. 

De overwegingen van de Hoge Raad over de laatste twee punten zijn zo 
consies geformuleerd dat beter is hen hier letterlijk over te nemen : 
,dat voor de beantwoording van de vraag hoever de aansprakelijkheid van de eigenaar 
gaat voor de gevolgen van de gehele of gedeeltelijke instorting van een gebouw ingevolge 
art. 1405, enerzijds moet worden bedacht dat de tekst van het artikel geen beperking tot 
bepaalde gevolgen inhoudt en dat ook de strekking van het artikel eerder voor een ruime 
dan voor een enge opvatting aangaande de omvang van de aansprakelijkheid van de eigenaar 
pleit; dat die aansprakelijkheid immers geacht moet worden zijn grond te vinden in de 
omstandigheid dat, indien door verzuim van onderhoud of door een gebrek in de bouwing 
of inrichting van een gebouw een instorting ontstaat waardoor schade aan derden wordt 
toegebracht, het veelal voor die derden moeilijk zo niet ondoenlijk zal zijn om degene 
op te sporen die voor het verzuim of het gebrek de schuld draagt; dat het artikel derhalve 
tot doe! heeft om te voorkomen dat de benadeelden als gevolg van bedoelde moeilijkheid 
van schadevergoeding verstoken zouden blijven, en daarom de eigenaar aanwijst als degeen 
tegen wie de benadeelden in ieder geval hun desbetreffende vorderingen kunnen richten; 

dat aan de andere kant het voor ons recht uitzonderlijk karakter van deze aansprakelijkheid, 
verbonden aan het in eigendom hebben van een bouwwerk, voor zonder schuld veroor
zaakte schade grond geeft voor die aansprakelijkheid een nauwer verband tussen de schade 
en . de gebeurtenis die daartoe de aanleiding gaf - de gehele of gedeeltelijke instorting 
van een gebouw- te verlangen dan bij toepassing van art. 1401 kan worden geeist; 
dat inachtneming van beide gezichtspunten leidt tot de conclusie dat, a! kan de enge 
opvatting waarop het hier besproken onderdeel van het middel berust, niet worden aan
vaard, niettemin de uit art. 1405 voortvloeiende aansprakelijkheid moet worden beperkt 
tot die vormen van schade welke als typische gevolgen van de instorting van het desbe
treffende gebouw kunnen worden beschouwd en mitsdien behoren tot het normale voor 
een eigenaar aan een dergelijke gebeurtenis verbonden risico; 
dat olieverontreiniging van water en land behoort tot de typische gevolgen welke van de 
instorting van een olietank zijn te verwachten, en niet is gesteld dat de schade die als 
gevolg van de instorting van de tank en het daaruit wegstromen van de olie door derden 
is geleden, of zonder de door de PNEM genomen maatregelen zou zijn geleden, in iets 
anders dan olieverontreiniging heeft bestaan ;" 

De Hoge Raad baseert zijn argumentatie op de aard van de aansprakelijk
heid ex artikel 1405. Daarbij begint de Hoge Raad met zich uit te sprekeL 
over de grondslag van dit artikel. De eigenaar van het gebouw is aan
sprakelijk omdat het voor derden veelal moeilijk, zo niet ondoenlijk zal 
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zijn om degene op te sporen, die voor het verzuim in het onderhoud of 
het gebrek in de bouwing of inrichting schuld draagt. De keuze voor deze 
grondslag spreekt niet direct voor zichzelf. Het Ontwerp voor een Nieuw 
Burgerlijk Wetboek, Toelichting, blz. 684, motiveert weliswaar de hand
having van een soortgelijk artikel met een beroep op dit argument, maar 
in de literatuur waren er ook wel andere genoemd zoals een gevaar- of 
profijtbeginsel. Ook in Belgie is deze grondslag niet onbekend (V gl. Dabin 
en Lagasse, Examen de Jurisprudence, R.C.].B., 1955, blz. 91), maar hij 
heeft evenzeer kritiek ontmoet (vgl. Dalcq, Traite de la responsabilite civile, 
I, nr. 2260). Men moet er ook niet al te belangrijke consequenties aan 
verbinden. Het gaat de Hoge Raad erom, dat men uit de grondslag van 
artikel1405 eerder een ruime dan een enge opvatting over de omvang van 
de aansprakelijkheid van de eigenaar kan afleiden. De genoemde grondslag 
is daarvoor een vingerwijzing, maar niet meer dan dat. 
Als de volgende stap in de redenering wordt naar voren gehaald dat artikel 
1405 een aansprakelijkheid buiten schuld schept. Men diene zich te be
denken dat in Nederland a,m artikel 1405 een iets ruimere strekking wordt 
toegekPnd dan in Belgie. Zo wordt anders dan in Belgie (vgl. Dalcq, o.c., 
2282) aangenomen, dat de eiser kan volstaan met te stellen dat de instorting 
veroorzaakt is door een inwendig gebrek en dat het bewijsrisico voor het 
tegendeel rust bij de eigenaar. 

Het risico element in artikel 1405 imrliceert voor de Hoge Raad een 
argument voor de beperking van de omvang van de aansprakelijkheid. 
Vanuit- deze twee gezichtspunten wordt tenslotte gekozen voor aansprake
lijkheid voor die vormen van schade welke als de typische gevolgen van 
de instorting van het betrokken gebouw kunnen worden beschouwd. 
Het afhankelijk stellen van de ornvang van schadevergoeding van de aard 
van de aansprakelijkheid is zonder enige twijfel een beginsel dat ontleend 
is aan de leer van de redelijke toerekening. Er wordt een beoordelings
vrijheid mee geschapen, die in het kader van het adequatiecriterium, zo dat 
al toepasbaar is bij risico-aansprakelijkheden, ondenkbCJar is. Eenvoudiger 
is het probleem er echter niet mee geworden. Stel bijvoorbeeld dat de 
weduwe van een hartpatiem, die overleden is tengevolge van en heftige 
schrik na een Iichte verwonding door vallend puin van een instortend 
gebouw, zowel de eigenaar van hel gebouw als de nalatige constructeur 
aanspreekt. Zou het voor de omvang van ieders aansprakelijkheid iets 
uitmaken of de eerste op grand van artikel 1405 en de ander op grond 
van artikel 1401 wordt aangesproken? Het is de vraag of dit wel wenseliik 
is (vgl. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmat1ge daad, biz. 1 83). 
Mogelijk kan uit het feit, dat de Hoge Raad spreekt over vormen van schade 
afgeleid worden, dat deze implicatie onaanvaardbaar wordt geacht. 

Wat moet verstaan worden onder ,de typische gevolgen" van een instorting 
of ,het normale aan een instorting verbonden risico"? Zoveel is zeker, 
dat men niet mag abstraheren van het ingestorte de bouwsel in concreto. 
Olieverontreiniging is geen typisch gevolg van de instorting van een wille-



keurig gebouw, wei van een olietank. Hiermee is echter nog veei gezegd. 
De Hoge Raad spreekt over vormen van schade. Dood, Ietsel en zaaks
beschadiging zijn de meest voor de hand Iiggende vormen van schade bij 
een instorting. Zouden de typische gevoigen buiten deze schadevormen 
gezocht moeten worden ? Bloembergen en Scholten nemen in hun hier
boven genoemde noten aan van wei. Zij geven beiden het voorbeeid van 
omrijschade, doordat een ingestort huis een weg afsiuit. 

AFDELING 3 (J.L. de Wijkerslooth) 

KOSTELOOS MEERIJDEN 

24. KosTELoos MEERIJDEN 

H.R., 2 december I97I, N.J., 1972, 144, met noot G.]. Scholten; Ars Aequi, 
1972, 197 met noot W.C.L. van der Grinten; Verkeersrecht, 1972, nr. 34, 
met noot B. van Marwijk Kooy. 

H.R., II april 1975, N.J., 1975, 373 met noot G.]. Scholten. 

De probiemen rond het gratis of kosteloos meerijden liggen in de kern 
van de zaak in Nederland weinig anders dan in Beigie. Uitgaande van het 
meest voorkomende gevai, dat de gratis meerijdende passagier door een 
ongeiuk, waaraan de bestuurder schuid heeft, verwond of gedood wordt, 
zou men in grote Iijnen een drietai overigens nauw samenhangende vragen 
kunnen onderscheiden. 1) Moet de vordering van de passagier of zijn na
geiaten betrekkingen gebaseerd worden op contract of op onrechtmatige 
daad? z) Dient de kosteioosheid van het vervoer van invloed te zijn op 
de aansprakelijkhei,d van de vervoerder jegens zijn passagier? 3) Maakt 
het daarbij verschil uit of uit contract of onrechtmatige daad geageerd 
wordt? 

Wat de eerste vraag betreft heeft de Hoge Raad in een arrest van 11 april 
1958 (N.J., 1958, 467 m.n. L.E.H.R.) een uitspraak gedaan met een zeer 
beperkte strekking. Overwogen werd dat een afspraak tussen goede ken
nissen, inhoudende, dat de een de ander op een vakantiereis met zijn auto 
zal meenemen zeer wei de voorwaarden, vereist voor de bestaanbaarheid 
van een rechtens verbindende overeenkomst kan bevatten. Met andere 
woorden het loutere feit van de kosteloosheid van het vervoer, ook waar 
het gaat om een vriendendienst, impliceert niet, dat van een contract geen 
sprake kan zijn. De meeste schrijvers zijn het er echter over eens, dat in 
het doorsneegevai van kosteloos meerijden, de gedachte aan een contract 
verworpen client te worden en een vordering tot schadevergoeding uit
sluitend gebaseerd kan zijn op onrechtmatige daad (zie b.v. Drion, H., 
Verkeersrecht, 1958, biz. 111 e.v.). Een onderscheid tussen vervoer uit 
welwillendheid en gratis vervoer, dat in Belgie in de doctrine wei ver-



dedigd wordt (vgl. Dalcq, o.c., nr. 477 e.v.) wordt daarbij niet duidelijk 
gemaakt. 

Omgekeerd sluit het bestaan van een contract naar geldend Nederlands 
recht een vordering uit onrechtmatige daad in dit soort gevallen niet uit, 
omdat het opzettelijk of onvoorzichtig veroorzaken van letsel en dood 
tevens een schending van een buitencontractuele norm oplevert. 

In de twee te bespreken arresten, waarin het punt genoemd in de tweede 
vraag inzet van de procedure was, waren de vorderingen gegrond op on
rechtmatige daad. 

In het eerste arrest ging het om het volgende geval. Een zekere Kerssies 
gaf iemand (Nijboer) achterop zijn scooter een lift omdat hij de bus gemist 
had. Tijdens het vervoer kreeg Kerssies een aanrijding met een trolleybus, 
die gezien de verkeerssituatie en de weersomstandigheid een gevaarlijk 
en onverantwoord maneuver ondernam. Bij een in gewijsde gegaan vonnis 
werd de gemeente Groningen, als werkgever van de autobuschauffeur, 
veroordeeld tot vergoeding van de schade aan de passagier en werd een 
vordering tot schadevergoeding van de passagier tegen Kerssies af
gewezen. 

In de onderhavige procedure zocht de gemeente Groningen verhaal op 
Kerssies voor een deel van de schadevergoeding, welke aan de passagier 
was uitbetaald met het betoog, dat Kerssies medeschuld aan het ongeluk 
had, omdat hij te hard reed. De rechtbank wees de vordering toe, maar 
het hof wees hem af met als motivering, dat zo er al bij Kerssies van een 
geringe schuld sprake was, diens aansprakelijkheid tot nihil gereduceerd 
werd, omdat hier sprake was van kosteloos meerijden uit vriendendienst. 

Over dit punt werd in cassatie geklaagd. De beslissing van de Hoge Raad 
vormt een niet onaanzienlijke afwijking van een eerder arrest. In zijn arrest 
van 20 december 1957 (N.J., 1958, 68 met noot L.E.H. Rutten; Ars Aequi, 
1957-1958, blz. 180 met noot J,H. Beekhuis; Verkeersrecht, nr. 2 met noot 
N.J. Polak) had de Hoge Raad overwogen, dat voor de aansprakelijkheid 
van een autobestuurder jegens zijn kosteloos meegenomen passagier geen 
onderscheid gemaakt mocht worden tussen lichte en grove schuld. Daarbij 
werd echter de mogelijkheid opengelaten, dat in bijzondere omstandig
heden, met inbegrip van het kosteloos meerijden de schadelijke gevolgen 
van zekere fouten van de bestuurder toch door de gratis meerijdende passa
gier niet aan hem konden worden verweten of niet op hem konden worden 
verhaald. 

Tal van commentatoren (vgl. de bovenaangehaalde noten) hebben zich het 
hoofd gebroken over de vraag, wat de Hoge Raad precies met deze uit
zondering voor ogen stand. Mogelijk onder invloed van de stellingname 
van Drion (vgl. Drion, H., Verkeersrecht, 1958, blz. 135 e.v. en Hoffman
Drion, o.c., blz. 279) geeft de Hoge Raad er nu blijk van deze uitzondering 
veel beperkter te willen zien, dan het arrest van 1957 suggereert. Over
wogen wordt : 



,.dat, indien zoals hier, de meerijdende passagier tengevolge van het ongeluk letsel oploopt 
de door de bestuurder verschuldigde schadevergoeding krachtens artikel 1407, lid 2, B.W. 
gewaardeerd moet worden naar gelang van de wederzijdse stand en de fortuin der personen 
en naar de omstandigheden; 
,.dat een belangeloze dienstverlening een omstandigheid als bedoeld in artikel 1407 kan 
zijn, waarmee ten gunste van degeen die de dienst heeft verleend rekening moet worden 
gehouden, maar alleen voorzover diens vermogenstoestand van dien aard is, dat het, mede 
in aanmerking genomen het feit van de belangeloze dienstverlening niet gerechtvaardigd 
zou zijn hen de veroorzaakte schade volledig te doen vergoeden; dat hiervan geen sprake 
kan zijn indien de betreffende aansprakelijkheid door verzekering was gedekt." 

In het arrest van 1975, dat ging om een geval, waarin de bestuurster van 
een auto haar moeder voor afleiding en ontspanning op een vakantiereis 
had meegenomen, herhaalde de Hoge Raad deze regel. Omstandigheden 
als het kosteloos meerijden en de familierelatie tussen laedens en de gelae
deerde, kunnen slechts een rol spelen bij de bepaling van de omvang van 
de schadevergoeding in een overeenstemming met artikel 1407 B.W. 

De verwijzing naar artikel 1407, waarvoor evenals bij artikel 1406 geen 
parallel bestaat in het Belgisch Burgerlijk Wetboek vereist enige nadere 
toelichting. De artikelen in 1406 en 1407 geven voor schade ontstaan door 
dood (art. 1406) of letsel (art. 1407) een bijzondere aan artikel 1401 en 
artikel 1405 derogerende regeling omtrent de personen, die schadevergoe
ding kunnen vorderen, de schadeposten, die voor vergoeding in aanmerking 
komen en de omvang van de schadevergoeding. Een wat uitvoeriger be
schouwing over de werking van deze artikelen kan men aantreffen in het 
rechtspraak overzicht van Kist (T.P.R., 1971, blz. 8oo). Hier is slechts van 
belang dat zij beide de rechter de bevoegdheid geven de omvang van de 
schadevergoeding te matigen naar gelang de wederzijdse stand en fortuin 
van de partijen en naar de omstandigheden. 

De Hoge Raad beslist dat het kosteloos meerijden een omstandigheid is, 
die kan leiden tot matiging. Men versta de arresten echter goed. Het 
kosteloos meerijden en eventueel daarbij komende andere omstandigheden 
zoals een nauwe familieband tussen laedens en gelaedeerde kunnen alleen 
een rol spelen, wanneer in vermogenspositie van de laedens op zichzelf al 
een aanleiding tot matiging te vinden is. Het is dus niets meer dan bij
komend argument. 

Dat er niet gematigd kan worden op grond van de beperkte draagkracht 
van de laedens, wanneer deze zijn aansprakelijkheid voldoende verzekerd 
had, was al eerder in de rechtspraak - ook door de Hoge Raad - aanvaard 
(vgl. Onrechtmatige Daad II (A.R. Bloembergen), nr. 334). 

Door beide arresten is inmiddels een eigenaardig verschil ontstaan tussen 
de vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad en die uit 
contract. De contractuele aansprakelijkheid wordt nog altijd beheerst door 
het bovenaangehaalde arrest van 1958. De Hoge Raad besliste daarin, dat 
een contract tot kosteloos vervoer in beginsel de resultaatsverplichting 
inhoudt om de meegenomen passagier naar de plaats van bestemming te 
brengen en hem daar heelhuids af te leveren. Op dit beginsel werd echter 
tevens een belangrijke uitzondering aangebracht: bij vervoersovereenkom-
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sten om niet zal de aansprakelijkheid van de vervoerder voor verzuim 
evenals dit bij bewaargeving ten aanzien van de bewaarnemer en bij last
geving ten aanzien van de lasthebber is bepaald, in het algemeen minder 
streng moeten worden toegepast dan bij vervoerovereenkomsten tegen 
beloning. 

Een uitzondering als deze was wel min of meer in overeenstemming met 
het arrest van 1957 over de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Die 
congruentie is echter door de koerswijziging van de Hoge Raad verloren 
gegaan. Toch lijkt er veel voor te zeggen om een dergelijk onderscheid 
tussen de aansprakelijkheid uit contract en uit onrechtmatige daad niet 
te laten bestaan, bijvoorbeeld omdat zeker in grensgevallen de beslissing 
of er sprake is van een contract wat willekeurig zal zijn. Het is dan ook niet 
uitgesloten dat de Hoge Raad nog terugkomt op het arrest van 1958, 

AFDELING 4 (G.J. de Groot) 

OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID 

25. 0VERHEIDSOPTREDEN TEGEN OVERTREDERS VAN PLANOLOGISCHE VOOR

SCHRIFTEN. MARGINALE TOETSING 

H.R., 12 maczrt I97J_, N.J., I97I, 295. _met n()otW.F. Prins; Bouwrecht, 
1971, 132, met noot ].F. Jansen (Gemeente Westerschouwen). 

Sinds r 920 is in Belgie aanvaard, dat ook de overheid onderworpen is aan 
de regels van het privaatrecht en dat ook overheidsoptreden aanleiding kan 
geven tot een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (Cass., 5 november 
1920, Pas., I, 193). Om de grenzen van de overheidsaansprakelijkheid te 
bepalen, is in de rechtspraak gedurende een lange tijd een onderscheid 
gemaakt tussen overheidshandelen op het vlak van de besluitvorming en 
op het niveau van de uitvoering daarvan (Vgl. De Page, H., Traite Ele
mentaire II (1964), nr. 1064 e.v. en Dalcq, R.O., Traite de la responsabilite 
civile I (1967), nr. 1321 e.v.). 

Buiten de gevallen, waarin sprake was van een wettelijke verplichting, 
achtte men de overheid vrij om naar eigen inzicht te handelen, en achtte 
de burgerlijke rechter zich slechts competent te beoordelen de wijze waarop 
een bepaalde overheidsbeslissing was uitgevoerd. Deze opvatting had tot 
consequentie, dat men de overheid niet aansprakelijk achtte in gevallen 
van niet-handelen (Vgl. De Page, H., o.c., nr. 1064 en Dalcq, nr. 366). 

Na een geleidelijke afbrokkeling werd in 1963 met deze leer gebroken en 
werd beslist (Cass., 7 maart 1963, Pas., 1963, I, 744), dat de overheid ook 
op het vlak van de beleidsvrijheid is onderworpen aan de algemene regels 
van de artikelen 1382 en 1383 Belg. B.W., met name aan de op een ieder 
rustende zorgvuldigheidsverplichting. Als uitvloeisel hiervan werd op het 
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gebied van het beheer van openbare wegen voor de overheid een zorg
verplichting voor de veiligheid aangenomen (Vgl. H.R., 9 januari 1942, 
N.j., 1942, 295: op de Gemeente rust de verplichting ervoor te waken 
dat de toestand van het wegdek de veiligheid van personen of goederen, 
wier vervoer met de normale omzichtigheid langs zo'n weg plaatsvindt, 
niet in gevaar brengt. Blijft de Gemeente beneden de eisen, welke die 
verplichting haar stelt, dan pleegt zij jegens de weggebruiker die daardoor 
schade lijdt, een onrechtmatige daad. V66r 1963 werd de overheid hier 
slechts aansprakelijk geacht, als de toestand van de weg niet in overeen
stemming was met een besluit vap de overheid terzake (De Page, H., 
o.c., nr. I067). Werd de overheid hier aansprakelijk geacht wegens het niet
nakomen van een bepaalde verplichting, in 1971 werd aansprakelijkheid 
aangenomen ter zake van het niet gebruik maken van een aan de overheid 
toegekende bevoegdheid (Cass., 23 april 1971, Pas., 1971, I, 752; R.C.].B., 
1975, blz. 5 e.v. met noot F. Delperee). 
In een bespreking van deze nieuwe ontwikkeling in de jurisprudentie werpt 
Dalcq (Dalcq, R.O., Examen de Jurisprudence 1968-1972, la responsabilite 
des pouvoirs publics, R.C.].B., 1974, blz. 253 e.v.) een tweetal vragen op. 
In de eerste plaats stelt hij de vraag aan de orde, of met de uitbreiding 
van de rechterlijke controle op het overheidsoptreden niet tevens een vrij
brief aan de rechter is gegeven zich te begeven in een beoordeling van de 
doelmatigheid van maatregelen, waarvan de wet de beslissing aan de over
heid heeft overgelaten. In de tweede plaats stelt hij de vraag, of datgene 
wat in het arrest van 1971 is beslist t.a.v. een gedelegeerde (wetgevende) 
bevoegdheid, niet a fortiori heeft te gelden voor een overheidsoptreden 
tegen overtreding van wettelijke voorschriften en haar uitvoeringsmaat
regelen. 
Het hier te bespreken arrest laat zien, dat soortgelijke vragen zich ook in 
Nederland kunnen voordoen. 
In strijd met planologische voorschriften waren in de tot Natuurgebied 
bestempelde Duinpolder bij Haamstede in de Gemeente Westerschouwen 
door particulieren door afgravingen, wegenaanleg en bebouwingen ver
anderingen aangebracht, waardoor dit gebied naar de stellingen van eiser 
ter Horst werd gedenatureerd (Zie omtrent het karakter van deze plano
logische voorschriften: Koeman, N.S.J., Bestemmingsplan en Privaatrecht, 
diss. Utrecht 1974, biz. 5 e.v.). 
Ter Horst spande een procedure aan tegen de Gemeente op grond van 
een onrechtmatige daad, bestaande uit een achterwege laten van maat
regelen tegen de overtreders van deze voorschriften. Naast schadevergoe
ding vordert hij een veroordeling van de Gemeente tot afbraak en ver
wijdering van de bebouwingen. 
Nadat de vordering in eerste aanleg door de rechtbank te Middelburg was 
afgewezen, werd in hoger beroep door het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
op grond van de strekking van de desbetreffende voorschriften voor de 
Gemeente het bestaan aangenomen van een verplichting om tegen over-
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treders op te treden. Het hof was van mening dat de Gemeente jegens 
ter Horst uit onrechtmatige daad aansprakelijk zou zijn, indien door het 
niet ingrijpen van de Gemeente met de haar ten dienste staande middelen 
de aan de Duinpolder gegeven bestemming gedenatureerd zou worden. 
Omtrent dit laatste werd aan ter Horst getuigenbewijs opgedragen. 

In het eindarrest kwam het hof in zoverre op de eenmaal ingeslagen weg 
terug, dat aan de Gemeente (wei) een ruime marge moest worden gelaten 
voor de wijze waarop zij haar beleid ten opzichte van deze planologische 
voorschriften voert. Dit in aanmerking nemende kwam het hof tot de 
conclusie, dat aan de hand van het bewijsmateriaal niet kon worden gezegd, 
dat het duingebied als zodanig niet in stand is gehouden ,in een mate 
als waarop ter Horst jegens de Gemeente uit hoofde van zijn rechten en 
belangen, tegenover die van anderen, aanspraak mag maken ( ... )". 

Het zwaartepunt van het hierop volgende arrest van de Hoge Raad ligt 
in de beslissing op het vierde en vijfde onderdeel van het cassatiemiddel. 
In het vierde onderdeel wordt de beslissing van het hof aangevallen, dat 
rekening moet worden gehouden met de (niet-rechtmatige) belangen van 
de particulieren in dit gebied. De Hoge Raad acht deze klacht ongegrond, 
en is van oordeel dat het hof met deze beslissing geen rechtsregel had 
geschonden. 

In het vijfde onderdeel van het cassatiemiddel wordt de stelling geponeerd, 
dat, al zou aan de Gemeente een ruime marge moeten worden gelaten 
voor haar beleidsvoering, dit niet geldt voor een beleid, dat bestaat in het 
niet-handhaven van wettelijke bepalingen, welke mede zijn geschreven in 
het belang van particuliere personen. 

Nadat de Hoge Raad had vastgesteld, dat het hof terecht tot het oordeel 
was gekomen dat het beleid van de Gemeente niet heeft bestaan in het 
niet-handhaven van de wettelijke bepalingen (en in zoverre het in het 
middel betoogde dus feitelijk onjuist was), wordt overwogen dat geen 
wettelijk voorschrift de Gemeente verplicht zelf tegen overtreders op te 
treden: 
,dat in het bijzonder artikel 210 Gemeentewet (Dit artikelluidt in het eerste lid: ,Tot de 
uitvoering der verordeningen van den Raad (de Gemeenteraad d.G.) behoort de bevoegd
heid tot het op kosten van de overtreders doen wegnemen, beletten, verrichten of in vorigen 
toestand herstellen van hetgeen in strijd met die verordeningen is of wordt gehouden, 
gemaakt of hersteld, ondernomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen." lngevolge 
artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt een Bestemmingsplan door de 
Gemeenteraad vastgesteld) slechts de bevoegdheid verleent tot het verrichten op kosten 
van overtreders van de daar genoemde handelingen maar daartoe niet verplicht; 

dat het aan het beleid van de Gemeente is overgelaten in hoeverre en op welke wijze zij 
tegen overtredingen wil optreden; 

dat zij bij de afweging van de in aanmerking komende belangen in beginsel vrij is naar 
eigen inzicht de' rangorde dier belangen, te bepalen en overeenkomstig dat inzicht te be
slissen, behoudens voorzover zij in redelijkheid niet tot dat inzicht kon komen of, uitgaande 
van dat inzicht, in redelijkheid niet kon optreden zoals zij heeft gedaan;" 

Van dit laatste was naar de mening van de Hoge Raad niet gebleken en 
het cassatieberoep werd verworpen. 



In 1924 besiiste de Hoge Raad (H.R., 20 november 1924, N.J., 1925, 89) 
dat de Overheid ook bij schending van een publiekrechtelijk voorschrift 
onrechtmatig kan handelen. 
De aansprakeiijkheid van de overheid in dit opzicht wordt echter beperkt 
door een nadien in de jurisprudentie aanvaard onderscheid (H.R., 23 no
vember 1939, N.j., 1940, 242 met noot E.M. Meijers) tussen waarborg
normen en instructienormen. Waarborgnormen zijn pubiiekrechteiijke 
voorschriften die de burger een aanspraak geven op zekere gedraging van 
de overheid. Instructienormen zijn normen die siechts bestemd zijn om 
binnen de administratie ais zodanig te werken en waaraan de burger geen 
aanspraken kan ontlenen. Schending van een waarborgnorm is wei, schen
ding van een instructienorm is niet ais zodanig onrechtmatig (zie over dit 
onderscheid: Onrechtmatige daad VII (A. C. van Baaien-Rueb), nr. 106 e.v.; 
bij mijn weten is een dergelijk onderscheid in Belgie onbekend). 
Of een bepaaide norm ais een waarborg-, of ais een instructienorm moet 
worden aangemerkt, is een kwestie van interpretatie van de desbetreffende 
wettelijke bepaiing. Dit impiiceert dat in dit opzicht de burgerlijke rechter 
zeif de grenzen bepaalt, waarbinnen hij een bepaaid overheidsoptreden kan 
beoordeien: hoe grater de vrijheid van de overheid, des te terughoudener 
pieegt de Nederlandse rechter, gelijk ook uit het onderhavige arrest blijkt, 
zich bij een beoordeiing daarvan op te stellen. Het is duideiijk, dat bij 
een instructienorm de beleidsvrijheid van de overheid grater is, dan bij 
een waarborgnorm. 
Het vijfde onderdeei van het cassatiemiddel nu, is op dit onderscheid 
gebaseerd: ook ai zou de overheid in het aigemeen ten aanzien van piano
logische voorschriften beieidsvrijheid toekomen, nu de onderhavige voor
schriften waarborgnormen zijn, die de burger een zeker aanspraak geven, 
bestaat die vrijheid niet, en kan de overheid niet een beieid voeren dat 
bestaat in een niet-handhaven van de desbetreffende wetteiijke bepalingen. 
Naar algemeen wordt aangenomen moeten de onderhavige pianologische 
voorschriften ais waarborgnormen worden aangemerkt (zie Onrechtmatige 
Daad VII (A. C. van Baaien-Rueb), nr. 227). Dit impiiceert dat de overheid 
jegens beianghebbende burgers verpiicht is zich van inbreuken op de des
betreffende voorschriften te onthouden. De besiissing van de Hoge Raad in 
dit arrest Ieert, dat de inhoud van deze waarborgnorm echter niet zover 
gaat, dat daaraan een aanspraak kan worden ontieend tot een overheids
optreden tegen derden die daarop inbreuk maken (V gl. de conclusie van 
A.G. Berger bij het arrest). De conclusie is dan, dat de overheid noch 
op grond van deze bepalingen noch op grand van een aigemene bepaling 
ais artikei 210 Gemeentewet, verpiicht is zelf op te treden tegen inbreuken 
door derden gepieegd. 
Verschillende schrijvers (Vgl. Bioembergen, A.R., Bouwrecht, 1970, biz. 
536 e.v. en Koeman, N.S.J., o.c., biz. 198) staan op het standpunt, dat er 
voor de overheid wei een verpiichting bestaat er voor te zorgen, dat de 
feiteiijke toestand in overeenstemming is met een toestand welke strookt 
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met de strekking van de desbetreffende voorschriften, en dat de burger 
bij niet-nakoming daarvan een actie tegen de overheid heeft. In deze op
vatting handelt de overheid bij niet-optreden onrechtmatig, tenzij er bij
zondere omstandigheden zijn die deze handelwijze rechtvaardigen. In de 
opvatting van de Hoge Raad is het niet-optreden eerst dan onrechtmatig 
indien de overheid in redelijkheid niet tot dat oordeel kon komen. 

Met de hierboven letterlijk weergegeven overweging van de Hoge Raad 
zijn tevens de grenzen aangegeven van de rechterlijke beoordeling van 
overheidshandelen, wanneer naar het oordeel van de rechter aan de over
heid beleidsvrijheid toekomt. 

In dit opzicht sluit het arrest aan bij eerdere jurisprudentie van de Hoge 
Raad (zie H.R., 25 februari 1949, N.J., 1949, 588, met noot D.J. Veegens). 
Zie over de verhouding van deze redelijkheidstoetsing tot detournement 
de pouvoir en strijd met de wet: Onrechtmatige daad VII (A. C. van 
Baalen-Rueb) nr. 76 e.v. en de aldaar aangehaalde literatuur. 

Een binnen de grenzen van de beleidsvrijheid vallend verschil van opvat
ting omtrent de wenselijkheid of noodzakelijkheid van een maatregel of 
omtrent de wijze waarop deze is tenuitvoergelegd, mag de rechter niet 
leiden tot het oordeel dat onrechtmatig is gehandeld, d.w.z. de rechter 
client zich te onthouden van een doelmatigheidstoetsing (Deze formulering 
is ontleend aan H.R., 29 maart 1940, N.J., 1940, n28 met noot E.M. 
Meijers ; ook in Belgie wordt aangenomen, dat de rechter zich niet mag 
begeven in de doelmatigheidsbeoordeling: Cass., 17 d~~~mber 1953, Pas., 
1954, I, 315 en Cass., 26 april 1963, Pas., 1963, I, 905). . . ·- . 

Uit deze overweging blijkt tevens, dat de Nederlandse rechter niet alleen 
de uitvoeringswijze marginaal toetst, (,in redelijkheid niet kon optreden 
zoals zij heeft gedaan"), maar ook de besluitvorming zelf (,in redelijkheid 
niet tot dat inzicht kon komen"). 

In dit opzicht lijkt de Belgische rechter zich minder marginaal op te 
stellen dan zijn Nederlandse collega: ook wanneer de overheid beleids
vrijheid toekomt is zij onderworpen aan de algemene regels van artikelen 
1382 en 1383 Belg. B.W. (Cass., 7 maart 1963, Pas., 1963, I, 744; Cass., 
23 april 1971, Pas., 1971, I, 752; R.C.].B., 1975, blz. 5 e.v. met noot F. 
Delperee). De enige beperking die de Belgisch rechter zich terzake lijkt 
op te leggen, is dat hij niet treedt in een doelmatigheidsbeoordeling. 

De beslissing van de Hoge Raad, dat de belangen van de overtreders mee 
mogen spelen in het kader van de belangenafweging door de overheid ligt 
in het verlengde van de opvatting, dat er voor de Gemeente een freies 
ermessen bestaat : het is dan niet aan de rechter om uit te maken met welke 
belangen in dat kader wel, en met welke niet rekening gehouden moet 
worden. 

Uit de hierboven weergegeven overweging blijkt, dat het feit dat de rechter 
niet treedt in een beoordeling van de wenselijkheid en noodzakelijkheid 
van een bepaalde maatregel, niet met zich brengt dat de rechter de genomen 



maatregel niet (marginaal) op onrechtmatigheid kan toetsen. Politiedwang 
kan feitelijk op verschillende manieren worden toegepast, gelijk ook uit 
de tekst van artikel210 Gemeentewet blijkt. Als in strijd metJgerp.eentelijke 
voorschriften ergens een caravan is neergezet, heeft de Gemeente (globaal) 
de keuze tussen verwijdering door wegslepen dan wei slopen. Een door 
de Gemeente op basis van deze keuze genomen maatregel kan achteraf 
door de rechter worden getoetst. Wanneer de gemeente besluit tot sloop 
over te gaan, handelt zij niet onrechtmatig wanneer zij in redelijkheid heeft 
kunnen oordelen, dat het bouwsel ongenoegzaam mobiel was om te worden 
versleept (Aldus H.R., 20 januari 1976, N.J., 1976 m.n. W.F. Prins; 
Ars Aequi, XXV (1976), 542 m.n. C.A.J.M. Kortmann). 

26. IZAN OVERHEID ALS ElSER NALEVING VAN PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN 

AFDWINGEN? 

H.R., 9 november 1973, N.J., 1974, 91 met noot W.F. Prins. (Gemeente 
Limmenf Houtkoop) 

In het hierboven besproken arrest over de Gemeente Westerschouwen 
kwam de vraag aan de orde, of een burger langs de weg van artikel 1401 
B.W. de overheid kan dwingen tot naleving van wettelijke voorschriften 
c.q. het beeindigen van een met die voorschriften strijdige toestand. In het 
hier te bespreken arrest komt het spiegelbeeld van deze vraag aan de orde, 
n.l. of de overheid, naast de haar ten dienste staande mogelijkheid tot toe
passing van politiedwang, de burger (onder meer mogelijk gemaakt door 
het zoeven geciteerde artikel 210 Gemeentewet), door middel van een on
rechtmatige daadsactie kan dwingen een onwettige toestand te beeindigen. 

Drion (Drion, H., Het rechterlijk bevel of verbod als wapen voor de Overheid, 
Van Opstall bundel, Deventer (1972), biz. 64) heeft een tweetal redenen 
genoemd, waarom de overheid de voorkeur kan geven aan het bewandelen 
van deze privaatrechtelijke weg in plaats van de haar vertrouwde publiek
rechtelijke weg: toepassing van politiedwang is bij een voortdurende of 
steeds weer terugkerende overtreding een minder effektief middel dan een 
op straffe van de verbeurte van een dwangsom opgelegd verbod. 

In de tweede plaats kan de overheid er belang bij hebben · zich tevoren 
in te dekken tegen een met toepassing van politiedwang bedreigde burger, 
die van zijn kant een verbod van politiedwang vraagt. 
In de onderhavige procedure vorderde de Gemeente Limmen op grand 
van een dreigende overtreding van de bepalingen van een bestemmingsplan 
een verbod een onroerend goed te gebruiken in strijd met deze bepalingen. 
Nadat door de president de gevraagde voorziening was verleend, werd het 
vonnis in hager beroep door het Gerechtshof vernietigd. Het hof achtte 
zich onbevoegd, omdat, de aard van de betreffende voorschriften in aan
merking genomen, de Gemeente daaraan geen rechten kan ontlenen, die 
meebrengen dat zich voordoet een zaak, die op grand van artikel .2 van 
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de Wet op de Rechterlijke Organisatie behoort tot de competentie van de 
burgerlijke rechter. 
De Hoge Raad acht een hiertegen gericht middel gegrond: de bevoegdheid 
van de rechter moet worden beoordeeld naar de aard van de door de aan
legger gestelde rechtsverhouding en niet naar die van de werkelijk be
staande rechtsverhouding. Nu de gemeente haar vordering deed steunen 
op een jegens haar gepleegde onrechtmatige daad, is daarmee de bevoegd
heid van de burgerlijke rechter tot beoordeling van het geschil gegeven. 
Deze beslissing van de Hoge Raad betekent niets nieuws. Sedert 19 I 5 (H.R., 
31.12.I9I5, N.J., 1916, 407) is vaste rechtspraak van de Hoge Raad, dat 
voor de competentie van de burgerlijke rechter bepalend is de aard van 
het recht, waarin de eiser vraagt te worden beschermd. In dit opzicht 
bestaat geen wezenlijk verschil met de opvattingen van de Belgische rechter 
terzake, sedert het bekende Flandria arrest (Cass., 5 november 1920, Pas., 
I, 193): naar Belgisch recht is de aard van het geschonden recht bepalend 
voor de competentie, onverschillig of de overheid is opgetreden als zodanig, 
dan wel op gelijke voet als een particulier. 
Niettemin leidde de gegrondheid van het middel niet tot vernietiging van 
het bestreden arrest. De Hoge Raad was nl. van oordeel, dat het algemeen 
belang dat voor elk overheidslichaam is betrokken bij de naleving van de 
door dat lichaam uitgevaardigde wettelijke voorschriften (i.e. het bestem
mingsplan), op zichzelf niet behoort tot de belangen, welke artikel 1401 
B.W. beoogt te beschermen. Op grand hiervan was de Hoge Raad van 
oordeel, dat · het Hof de vordering had moeten afwijzen in plaats zich 
onbevoegd te verklaren. 
Deze overweging is belangrijk, omdat de Hoge Raad de mogelijkheid lijkt 
open te laten, dat de Gemeente de weg van het kort geding kan kiezen, 
als wel (tevens) een door artikel 1401 B.W. beschermd belang is geschon
den. Dit ligt in de lijn van de door Drion verdedigde opvatting, dat de 
Gemeente wel een verbod zal kunnen verkrijgen, indien bij de naleving 
van het betreffende voorschrift wei een privaatrechtelijk relevant belang 
is betrokken (Drion, H., l.c., blz. 65 e.v.). Als voorbeeld noemt hij het 
geval, dat in strijd met gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan in 
een bepaald onroerend goed een winkelbedrijf is gevestigd, de Gemeente 
eigenaar is van een tegenover dit bedrijf gevestigd park en te vrezen is, dat 
voortzetting van het bedrijf een zodanig verkeer zal aantrekken, dat de 
rust van het park daardoor zou worden verstoord (M.i. laat Drion zich 
niet uit over de vraag, of dit privaatrechtelijk belang nu een materieel, 
d.w.z. op geld waardeerbaar belang moet zijn. Anders Koeman, N.S.J,, 
Bouwrecht, 1975, blz. 431). 

27, VERBODSACTIE TEGEN DE OVERHEID, BELANG OF SCHADE VEREIST? 

H.R. 29 maart 1974, N.J. 1974, 344 met noot G.]. Scholten, Ars Aequi XXIV 
(1975), 137 met noot ]. Wessel, Bouwrecht 1974, 607 met noot A.R. Bloem
bergen (Westzijderveldarrest). 
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In 1971 maakte een samenwerkingsverband van de Gemeente Zaandam 
en enkele buurgemeenten een begin met de opspuiting van de polder 
Westzijderveld. Deze polder had krachtens een als bestemmingsplan gel
dend uitbreidingsplan een agrarische bestemming. Zich op het standpunt 
stellend, dat zij door deze inbreuk op het bestemmingsplan in hun woon
genot werden gestoord, en dat hun door het optreden van de Gemeente 
de waarborgen werden onthouden die zijn gelegen in de wettelijke regeling 
tot wijziging van een bestemmingsplan (zie omtrent deze voorschriften : 
art. 23 e.v. van de Wet op de Ruimtelijke Ordening), vorderen twee be
woners van aan het Westzijderveld gelegen huurwoningen in kort geding 
staking van de opspuitingswerkzaamheden. Nadat de president op feite
lijke gronden de vordering had afgewezen, wees het hof de vordering toe. 
Het belang van het onderhavige arrest ligt in de beslissing van de Hoge 
Raad op het tweede cassatiemiddel. (In het kader van dit (privaatrechtelijke) 
rechtspraakoverzicht blijft de eveneens aan de orde komende vraag naar 
de omvang van een aan Burgemeester en Wethouders toekomende vrij
stellingsbevoegdheid buiten beschouwing. De in het tweede middel aan 
de orde zijnde vraag is van meer algemene betekenis. Omdat het arrest 
ook te plaatsen is in de sleutel van de rechtsbescherming van de burger 
tegen overheidshandelen wordt het hier besproken). Het Hof had geoor
deeld, dat de Gemeente Zaandam c.s. door hun handelwijze een onrecht
matige daad hebben gepleegd en dat de schade van de eisers hieruit be
stond, dat zij niet aileen niet in staat zijn geweest tijdig en met de nodige 
in de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorziene waarborgen hun bezwaren 
tegen de genomen maatregelen in te brengen, maar ook dat de kans dat 
met hun belangen alsnog zal worden rekening gehouden aanzienlijk is 
verminderd door de voldongen feiten waarvoor zij door de gedragingen 
van de Gemeente c.s. zijn geplaatst. 

Het cassatiemiddel richt zich tegen deze beslissing met de stelling, dat 
bovengenoemde omstandigheden geen schade vormen in de zin van artikel 
1401, en dat de vordering deswege had moeten worden afgewezen, zeker 
nu niet was vastgesteld, of en in hoeverre deze omstandigheden op hun 
beurt zullen of kunnen leiden tot een dergelijke schade. Het middel stelt 
zich derhalve op het standpunt, dat voor de toewijzing van een op artikel 
1401 B.W. gebaseerde verbodsactie het bestaan van schade vereist is, 
althans sprake moet zijn van een dreigende schade. 

De Hoge Raad laat de vraag, of genoemde omstandigheden als schade in 
de zin van artikel 1401 kunnen worden aangemerkt in het midden en over
weegt, dat het Hof, door meergenoemde belangenaantasting van de eisers 
als grondslag voor een verbodsactie te nemen, geen rechtsregel heeft 
geschonden. In het arrest wordt hieraan toegevoegd : 
,dat irnmers de bezwaren, die bij Schlp c.s. tegen de bestemmingswijziging van de onder
havige gronden bestonden, betroffen belangen (gestelde storing van woongenot en dreigende 
sloop van woningen) van de soort, die valt onder de bescherming die artikel 1401 bedoelt 
te bieden;" 

Vooreerst moet worden opgemerkt, dat naar geldend Nederlands recht de 
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rechter ook aan de overheid een verbod kan opleggen (H.R., 19 december 
1952, N.J., 1953, 642: ten opzichte van de overheid geldt geen uitzondering 
dat de rechter bij dreigende rechtsinbreuk een verbod kan geven bij hande
lingen die uit gemeentebelang gerechtvaardigd of zelfs geboden zijn), niet 
alleen ten aanzien van feitelijke handelingen, maar in beginsel ook t.a.v. 
bestuurshandelingen (zie H.R., 9 mei 1958, N.J., 1960, nr. 475 met nciot 
D.J. Veegens ten aanzien van een weigering tot afgifte van een rijbewijs). 
In Belgie wordt aangenomen dat uit het beginsel van de machtenscheiding 
voortvloeit, dat de burgerlijke rechter aan de overheid geen bevel of verbod 
zou kunnen opleggen. Vgl. Dalcq, R.O., Traite de la responsabilite civile, 
I, (1967), nr. 1326; Cass., 3 maart 1938, Pas., I, 77· In de lager jurispru
dentie wordt wel anders geoordeeld; zie Dalcq, o.c., nr. 1332 slot. 

In literatuur en jurisprudentie werd over het algemeen tot dusverre aan
genomen, dat voor de toewijzing van een verbodsactie niet is vereist dat 
reeds schade is geleden (Vgl. Asser-Rutten III, De verbintenis uit de wet, 
blz. 111 en Onrechtmatige Daad II (van Nispen), nr. 210 en de aldaar 
vermelde jurisprudentie). De betekenis in dit kader van de zoeven geci
teerde overweging van de Hoge Raad is omstreden. 

Wat bij de lezing van het arrest opvalt, is dat de Hoge Raad de over
wegingen van het Hof aanvult : de door het Hof bedoelde belangenaan
tasting kan dienen als grondslag voor de toewijzing van de verbodsactie. 
De Hoge Raad zegt dan niet dat deze belangen behoren tot de soort die 
valt onder de bescherming vanartikel-1-401 B.W.-(In deze richting d~nJ.<._t 
kennelijk wel A. G. Berger in zijn conclusie bij het arrest. Hij is van oordeel 
dat door de handelingen van de Gemeente de rechten zijn ontkracht die 
eisers ter verdediging en tot handhaving van hun belangen aan de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening zouden kunnen ontlenen. Deze rechtsont
krachting kan naar de mening van de A. G. als schade worden aangemerkt), 
maar dat de bezwaren belangen betreffen van de soort die valt onder de 
beschermingsomvang van artikel 1401, en als zodanig worden dan genoemd 
de storing van het woongenot en de dreigende sloop van woningen. Hieruit 
kan worden afgeleid, dat de H.R. de door het Hof genoemde omstandighe
den op zichzelf niet voldoende vindt voor de toewijzing van een verbodsactie. 
De Hoge Raad vindt als zodanig wel voldoende een vermindering van 
woongenot en een dreigende sloop van woningen. In dit kader verdient 
het opmerking dat de H.R. ten aanzien van het woongenot al in 1937 had 
beslist, dat, daargelaten in hoeverre strekking aan het begrip schade in 
artikel 1401 B.W. mag worden toegekend daaronder in ieder geval be
grepen is ,de door onrechtmatige claden veroorzaakte ontneming of ver
mindering van het genot, waarop iemand krachtens tot zijn vermogen 
behorende rechten aanspraak vermag te maken" (H.R., 31 december 1937, 
N.J., 1938, 517 met noot E.M. Meijers). De Hoge Raad vult de beslissing 
van het Hof derhalve aan met omstandigheden, die als schade kunnen 
worden aangemerkt. Deze omstandigheden droegen ten aanzien van het 
Westzijderveld, waar op het moment van dagvaarding nog met de op-



spuitingswerkzaamheden moest worden begonnen, bovendien een toe
komstig karakter : storing van het woongenot en dreigende sloop van wo
ningen worden immers pas gerealiseerd als de Gemeente haar opspuitings
werkzaamheden zou beginnen en voltooien. 
Wat kan nu uit het samenstel van deze factoren worden afgeleid met 
betrekking tot de vraag naar de dreigende schade? Als ik het goed zie, 
zijn er twee verschillende opvattingen denkbaar. 
Het is denkbaar dat de Hoge Raad inderdaad het vereiste van dreigende 
schade stelt. Het arrest is dan gewezen in het voetspoor van Drion (Hof
man II (Drion), biz. 132. Zie ook t.a.p. biz. 174), die als vereiste voor de 
toewijzing van de verbodsactie stelt ,een reele bedreiging van een be
schermd belang - een reeel gevaar voor schade - ( ... ) (Cursivering van 
mij, d. G.). In deze interpretatie gebruikt de Hoge Raad de woorden schade 
en belang als synoniem. Anders dan het middel meent is de Hoge Raad 
dan van mening, dat de door het hof vastgestelde omstandigheden wel 
(zullen) kunnen leiden tot een schade in de zin van artikel 1401 B.W. 
Denkbaar is evenwel ook, dat de Hoge Raad een minder stringente eis 
stelt : voor de toewijzing van een verbodsactie is voldoende een dreigende 
aantasting van door artikel 1401 B.W. beschermde belangen Daaronder 
valt in ieder geval een dreigende schade, maar ook buiten zulk een drei
gende schade is een verbodsactie mogelijk voorzover maar door artikel 1401 
beschermende belangen in het geding zijn. In deze interpretatie kent de 
Hoge Raad aan artikel 1401 B.W. een ruimere beschermingsomvang toe, 
dan (aileen) een bescherming van het rechtssubject tegen een schadetoe
brenging door een normschending. 
Annotator Scholten denkt in de richting van de tweede opvatting (zie ook 
Bloembergen, A.R., Bouwrecht, 1974, blz. 613). Hij voert als argument aan, 
dat de Hoge Raad het woord schade niet bezigt. Koeman (Koeman, N.S.J., 
Bouwrecht, 1975, blz. 431) gaat deze opvatting te ver, omdat zij niet ver
enigbaar zou zijn met de tekst van artikel 1401 B.W. 
De mening van Koeman staat op gespannen voet met vroegere rechtspraak 
van de Hoge Raad. In een arrest uit 1944 besliste dit college (H.R., 18 
augustus 1944-45, 598) dat de bescherming die artikel 1401 B.W. geeft 
niet is uitgeput met de daarin gegeven aanspraak op schadevergoeding na 
begaan onrecht, doch zich ook uitstrekt tot maatregelen van preventie voor 
het geval ernstig dreigt, dat onrecht staat te geschieden. Voor de stelling 
dat de toewijzing van een verbodsactie slechts mogelijk is, indien en voor
zover sprake is van een ( dreigende) schade kan evenmin een beroep worden 
gedaan op het onderhavige arrest : daaruit kan slechts worden afgeleid dat 
een verbodsactie in ieder geval mogelijk is, indien naast onrechtmatigheid 
(die in de cassatieprocedure niet meer aan de orde was) sprake is van 
dreigende schade. Daaruit kan niet worden afgeleid, dat een verbodsactie 
uitsluitend in dat geval mogelijk is. 

Tot slot nog een opmerking. Scholten merkt in zijn nocit op, dat het onder
havige arrest een aanknopingspunt vormt voor de leer, dat ook als een 



administratiefrechtelijke weg openstaat, maar deze niet zo snel kan werken, 
dat faits accomplis worden voorkomen, in ieder geval een verbod in kart 
geding mogelijk is, dat voorlopig is. Na de invoering van de wet Admi
nistratieve Rechtspraak Overheids Beschikkingen (Wet AROB) (Wet van 
I mei 1975, Staatsblad, 1975, 283, in werking getreden op I mei 1976) 
is de kwestie van bevoegdheidsafbakening tussen gewone rechter en admi
nistratieve rechtsgang bij aanwezigheid van het laatste toe aan een her
waardering: in de met deze wet samenhangende Wet op de Raad van 
State is nl. in de artikelen 8r e.v. voorzien in een soort administratief
rechtelijk kart geding. Het is niet onmogelijk dat door de werking van 
deze wet een deel van de rechterlijke controle op overheidshandelen aan 
de burgerlijke rechter, met name de president in kart geding, wordt ont
trokken. Deze kwestie speelt b.v. ook bij de vraag, of een aanzegging tot 
toepassing van politiedwang kan worden aangemerkt als een beschikking 
in de zin van de Wet AROB, waardoor beroep op de Raad van State 
openstaat. Ten aanzien van deze vraag bestaat al verschil van mening tussen 
de administratieve en de burgerlijke rechter. Eerstgenoemde beantwoordt 
de vraag bevestigend, laatstgenoemde ontkennend. Zie Voorz. afd. Recht
spraak Raad van State, 25 augustus 1976, Administratiefrechtelijke Be
slissingen 1976, 214 en Pres. Rb. 's-Gravenhage, II november 1976, N.]., 
1976. 556. 

28. 0VERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID VOOR DADEN VAN RECHTSPRAAK 

H.R., 3 december 197I, N.J., 1972, 137 met noot G.]. Scholten; Ars Aequi, 
XXII (1973), rs6, met noot P.A. Stein. 

Naast de vraag naar de aansprakelijkheid van de overheid voor daden op 
het vlak van het bestuur, kan de vraag worden gesteld naar de overheids
aansprakelijkheid op het gebied van rechtspraak en wetgeving. Kreeg de 
H.R. in 1969 de gelegenheid zich uit te spreken over onrechtmatig over
heidsoptreden bij derden van materiele wetgeving (H.R., 24 januari 1969, 
N.J., 1969, 316 met noot H. Drion. De H.R. oordeelde, dat de aard van 
de wetgevende funktie van de overheid niet met zich brengt, dat artikel 1401 
B.W. bij onrechtmatig gebruik daarvan, niet of slechts beperkt van toe
passing zou kunnen zijn. Zie voor een bespreking van dit arrest: A. W. Kist, 
T.P.R., 1971, blz .. 8o8 e.v.), in 1971 kwam de vraag aan de orde, of de 
Staat aansprakelijk is voor onzorgvuldig optreden van een rechter. 

De casuspositie is betrekkelijk eenvoudig. Op 29 juli 1955 werd door 
een kantonrechter op basis van artikel 1639w B.W. op grand van gewichtige 
redenen een arbeidsovereenkomst ontbonden. (Tegen een dergelijke be
slissing is geen hager beroep of cassatie mogelijk (met uitzondering van 
cassatie in het belang der wet). Eind 1967 (I) stelt de in deze procedure 
in het ongelijk gestelde werknemer op grand van artikel 1401 B.W. een 
vordering tot schadevergoeding in tegen de Staat, zich op het standpunt 
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stellend, dat de kantonrechter in de uitoefening van zijn funktie onrecht
matig zou hebben gehandeid door de vordering tot ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst toe te wijzen, zonder in te gaan op het door deze 
werknemer gedane aanbod tot het Ieveren van (tegen)bewijs. 
De Hoge Raad Iaat een inhoudelijke beoordeling van het geschii achter
wege en stelt zich op het standpunt, dat met betrekking tot de zorgvuidig
heid waarmee een rechterlijke beslissing is voorbereid siechts kan worden 
gekiaagd door gebruikmaking van een door de wet ter beschikking gesteld 
rechtsmiddel. De Hoge Raad Iaat deze beslissing steunen op de limitatieve 
wettelijke regeling van de tegen een rechterlijke beslissing openstaande 
rechtsmiddeien, waarmee onverenigbaar is, dat de veriiezende partij Iangs 
de weg van artikei 1401 B.W. nogmaals de juistheid van de beslissing tot 
onderwerp van een geding zou maken en deze besiissing aidus op andere 
wijze dan in de wet voorzien ter toetsing zou brengen. 
Om soortgelijke redenen was de Hoge Raad van oordeei, dat een vordering 
tegen de Staat evenmin kan worden gegrond op schending van een ,sub
jectief recht om te winnen", omdat van een dergelijke schending siechts 
sprake zou kunnen zijn, indien de beslissing onjuist is en deze vraag kan 
siechts aan de orde worden gesteid ais tegen die beslissing een rechtsmiddel 
openstaat en daarvan gebruik is gemaakt. Bovendien kan in dat geval de 
onjuistheid van de besiissing slechts aanleiding geven tot de vernietiging 
daarvan en niet tot een door de Staat te betalen schadevergoeding. 
In een overweging ten overvloede overweegt de Hoge Raad, dat indien bij 
de voorbereiding van een rechterlijke beslissing zo fundamenteie rechts
beginselen zijn veronachtzaamd, dat niet meer kan worden gesproken van 
een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak, en tegen die beslissing 
geen rechtsmiddel openstaat en heeft opengestaan, de Staat voor de daaruit 
voortvloeiende schade aansprakeiijk gesteld zou kunnen worden ter zake 
van de schending van artikel 6 van het Verdrag van Rome. De Hoge Raad 
voegt hieraan toe, dat over een dergelijke schending niet in het cassatie
middei wordt geklaagd, en laat uitdrukkelijk in het midden de vraag, of 
de Nederiandse wetgeving aanknopingspunten bevat de mogeiijk maken 
dat de nationale rechter daarover oordeelt. 
De kern van de besiissing van de Hoge Raad wordt gevormd door de over
weging, dat ons wetteiijk systeem een Iimitatieve opsomming van rechts
middeien kent. Hiermee verdraagt zich niet, dat een bepaaid geschii nog 
eens Iangs andere weg ter beoordeiing aan de rechter wordt voorgelegd. 
Deze overweging is in de literatuur niet met onverdeelde instemming 
ontvangen. In zijn noot in Ars Aequi (Ars Aequi, 1973, biz. r6o; in gelijke 
zin wordt geoordeeld door C.J, van Zeben, Van Opstallbundel, Deventer, 
1972, biz. 212 e.v.) noemt Stein dit argument voor de niet-aansprakelijkheid 
van de Staat het meest overtuigend. De juistheid van dit argument wordt 
in twijfel getrokken door Biomkwist (Biomkwist, J.W.H., Ars Aequi, XXI, 
1972, biz. 281 e.v.) en Kortmann (Kortmann, C.A.J,M., Bundel Rechts
pleging, Deventer, 1974, biz. 99 e.v.). De voorstanders wijzen op het in 



de litnitatieve opsomming van de rechtsmiddelen tot uitdrukking komende 
beginsel, dat aan een proces eenmaal een einde moet komen. De tegen
standers trekken in twijfel het uitgangspunt, dat aldus de litigieuze be
slissing opnieuw ter toetsing zou komen. 

Opmerking verdient, dat in Nederland een bijzondere rechtsgang ont
breekt, zoals neergelegd in de artikelen 1140 e.v. van het gerechtelijk wet
hoek (met uitzondering van art. 844 e.v. Wetb. van Burg. Rechtsvordering, 
waarin de aansprakelijkheid van de rechter wegens rechtsweigering is 
geregeld). In Belgie acht men de rechter buitendien niet aansprakelijk 
(vgl. Dalcq, R.O., o.c., nr. 969). ' 

Over de vraag naar de strekking van de overweging van de Hoge Raad 
ten aanzien van artikel 6 van het Verdrag van Rome bestaat onzekerheid. 
In 1960 overwoog de Hoge Raad t.a.v. een andere bepaling van het verdrag, 
dat deze zich naar zijn aard niet leende voor rechtstreekse toepassing door 
de Nederlandse rechter (H.R., 24 februari 1960, N.]., 1960, 483 met noot 
B.V.A. Roling). Het antwoord op de vraag of het Verdrag van Rome 
rechtstreekse werking heeft binnen de Nederlandse rechtsorde laat de Hoge 
Raad kennelijk afhangen van de aard van de verschillende bepalingen. Ten 
aanzien van het onderhavige geval is dan het meest waarschijnlijk, dat de 
Hoge Raad deze vraag ten aanzien van artikel 6 van het verdrag, waar 
in cassatie niet over geklaagd was, in het midden heeft willen laten (In 
Belgie neemt men aan, dat in Cass. 3 mei 1974, impliciet besloten ligt, 
dat artikel6 van het Verdrag van Rome directe werking heeft. Vgl. R.C.].B., 
1975, biz. 209 e.v.). Deze mogelijkheid wordt ook geopperd door Scholten 
in zijn noot in de Nederlandse J urisprudentie, en door Stein in zijn anno
tatie in Ars Aequi. 
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HooFDSTUK VIII 

VERTEGENWOORDIGING EN MIDDELLIJKE 
VERTEGENWOORDIGING (W.A.M. VAN ScHENDEL) 

AFnELING I 

VERTEGENWOORDIGING 

H.R., 5 november I97I, N.j., I972, 37· 

H.R., 3 december I97I, N.j., 1972, II7, met noot G.]. Scholten. 

H.R., 21 januari 1972, N.J., 1972, I86, met noot G.]. Scholten. 

H.R. IS juni 1973, N.J., 1973, I49, met noot B. Wachter. 
H.R., 22 februari I974, N.j., I97S, 381, met noot A.R. Bloembergen, AA 
XXV ( 1976), 42 met noot M. Scheltema, Administratiefrechtelijke Beslis
singen, 1974, IS3, met noot ].R. Stellinga. 

H.R., 27 juni 1975, N.J. 1976, 128. 

H.R., I juli 1976, N.j., 1976, 494· 

Dit onderdeel van het rechtspraakoverzicht is in beginsel beperkt tot ver
tegenwoordiging krachtens volmacht; vertegenwoordiging van rechtsper
sonen vervult hier voornamelijk een illustratieve rol. Vragen van wettelijke 
vertegenwoordiging en van vertegenwoordiging (zo aanwezig) in executie
en faillissementsrecht worden in het geheel niet behandeld. 

29· INLEIDING 

In de laatste jaren is in Nederland een groeiende belangstelling te bespeuren 
voor onderzoek naar kwesties van vertegenwoordigingsrecht. Dit onder
zoek, met name gestimuleerd door het verschijnen van het Ontwerp en 
Gewijzigd Ontwerp van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, kan een tweeledig 
karakter worden toegekend. Enerzijds worden de dogmatische grondbe
ginselen van verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid na jaren van stille 
berusting opnieuw bezien, anderzijds wordt, buiten gevallen van op vol
macht berustende vertegenwoordigingsbevoegdheid, beoogd- met ,ver
tegenwoordiging" als hulpmiddel - tot toerekening te komen van door 
de ene persoon gepleegde daden aan een andere persoon, die tot de eerst
genoemde in zekere rechtsbetrekking staat. 
Deze rechtsontwikkeling staat in het teken van een toenemende aandacht 
voor de positie van derden die in het maatschappelijk verkeer, bewust 
of onbewust, met vertegenwoordigers van allerlei soort handelen. 
De datieve vertegenwoordiging, waarbij de bevoegdheid om de principaal 
te binden aan derden wordt ontleend aan een door de principaal aan de 



gevolmachtigde verstrekte volmacht, vindt men traditioneel besproken en 
gebrekkig geregeld bij lastgeving (mandaat, art. 1829 e.v. Nederlands B.W., 
art. 1984 e.v. Belgisch B.W.). Deze vermenging van volmacht (en daarin 
haar grondslag vindende vertegenwoordiging) en lastgeving, dit dooreen
halen van de bevoegdheid door eigen handelen anderen te binden en de 
(contractuele) relatie tussen lastgever en lasthebber, waarbij laatstgenoemde 
de verplichting wordt opgelegd de lastgever rechtstreeks te binden, is reeds 
lang en afdoende bestreden. Toch heeft de nauwe samenhang een heldere 
voorstelling van zaken niet bevorderd. Zo is ontkend dat uitsluitend een 
bevoegdheid tot vertegenwoordigen, los van een daartoe verplichtende 
contractuele verhouding (een zogenaamde geisoleerde volmacht) kan wor
den verleend; zo is verdedigd dat handelen ter uitvoering van een last
gevingsovereenkomst geen handelen op eigen naam kan zijn, doch als 
wezenskenmerk van het mandaat handelen ten name van de lastgever moet 
gelden (waarbij ,volmacht" niet meer is dan het schriftelijk stuk waaruit 
de last moet blijken). 

In ieder geval heeft deze plaatsing geleid tot een beschouwingswijze, waar
bij bestaan en inhoud van de rechtsbetrekking tussen volmachtgever en 
gevolmachtigde immer beslissend is voor het antwoord op de vraag of de 
principaal aan derden gebonden kan worden. Uitgangspunt blijft de - in 
de volmacht neergelegde- wil van de principaal. Heeft de principaal de 
gevolmachtigde geen of een ontoereikende volmacht verleend en handelt 
de gevolmachtigde niettemin zonder of met overschrijding van de volmacht 
in naam van de principaal, dan ontstaat geen gebondenheid: toerekening 
kan niet plaatsvinden. 

Zonder correctie is dit uitgangspunt echter niet te handhaven. Het ver
trouwensbeginsel brengt mede dat een derde, die te goeder trouw in de me
ning verkeerde dat de principaal de gevolmachtigde wei met een (voldoende) 
volmacht had uitgerust, beschermd wordt, in dier voege dat volmachtgever 
en derde gebonden zijn also£ de gevolmachtigde bevoegd was, indien ten
minste deze schijn van volmacht aan het 'toedoen' van de principaal te 
wijten is (zie hierover nader sub 30). 

Bovenvermeld uitgangspunt vindt men terug in de Ontwerpen voor een 
Nieuw Burgerlijk Wetboek. Ook wordt daar de onjuiste plaatsing van de 
volmacht ongedaan gemaakt: in het (Gewijzigd) Ontwerp Nieuw Burger
lijk Wetboek is in titel 3 van boek 3 (Vermogensrecht in het Algemeen) 
de volmacht geregeld, in titel 7 van boek 7 (Bijzondere overeenkomsten) 
daarentegen de lastgeving (als species van de meer omvattende 'opdracht'). 

De vraag of ook het begrip 'vertegenwoordiging' in het algemeen een 
plaats in het nieuwe wetboek diende te krijgen, werd door E.M. Meijers 
ontkennend beantwoord: een dergelijke regeling zou door zijn algemeen
heid zinloos of zelfs gevaarlijk zijn. Wei is in artikel 3.3.16 b Gewijzigd 
Ontwerp Nieuw-B.W. bepaald dat zekere artikelen uit titel 3 vanovereen
komstige toepassing zijn, wanneer iemand optreedt als vertegenwoordiger 
uit anderen hoofde dan volmacht. 
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Dit Nederlands antwerp was ontleend aan het Voorontwerp van Wet 
betreffende de volmacht, dat de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse 
Studiecommissie voor de eenmaking van het recht in 1960 heeft aangeboden 
aan de onderscheiden ministers van Justitie, welk voorontwerp in 1965 
voor advies is voorgelegd aan de Raadgevende Interdepartementaire Bene
luxraad (stuk nr. 62). Dit voorontwerp is ingetrokken vanwege het juist 
van Belgische zijde geuite bezwaar dat zonder ingrijpende wijzigingen 
invoering van de modelwet niet mogelijk zou zijn (stuk nr. 71, biz. 8). 
In Nederland bestaat niet het bezwaar dat de volmacht-titel in de Ont
werpen principieel afwijkt van de tot dan toe bestaande rechtstheorie ; 
veeleer beoogt het Ontwerp daarvan een weergave te zijn. 

Het losmaken van de volmacht (de bevoegdheid tot vertegenwoordigen) 
van de onderliggende rechtsverhouding (lastgeving, arbeidsovereenkomst) 
verleent aan de volmacht een zeker abstract karakter : de ongeldigheid van 
die onderliggende rechtsbetrekking doet de bevoegdheid niet noodzake
lijkerwijze tenietgaan. 

Aan de volmacht kan ook nog in ander opzicht een abstract karakter toe
komen en wei in deze zin dat beperkingen aan de omvang van de volmacht 
gesteld (of zelfs het ontbreken van volmacht) tegenover derden geen 
werking hebben (heeft). Het is deze laatste abstraheringsgedachte, ingegeven 
door de noodzaak grotere bescherming te bieden aan derden die in het 
maatschappelijk verkeer handelen met tussenpersonen (die mede ten pro
fijte van hun principalen optreden), die er toe geleid heeft dat in een grater 
aantal gevallen dan tevoren verdedigd werd, toerekening aan de principaal 
van de handeling van de tussenpersoon met de derde kan worden aan
genomen. 

Onder invloed van Duitse en Angelsaksische rechtsleer (Prokura, undis
closed principal) en mede door de ontwikkelingen in het (E.G.-)rechts
personenrecht, waar een vergaande bescherming van derden tegen doel
overschrijdingen en bevoegdheidsbeperkingen is tot stand gebracht (art. 
2:6 en 2:130 Nederlands B.W.; art. 54 en 63 Vennootschapswet) is ook 
in de Nederlandse literatuur gezocht naar wijzen om deze gedachte te 
verwezenlijken. Een vijftal aspecten kunnen worden genoemd. 

In de eerste plaats kan verdergaande bescherming worden gevonden in 
ruime(re) toepassing van de in Nederland sinds 1926 door de rechtspraak 
toegepaste regels van vertrouwensbescherming bij schijn van volmacht. 
Wanneer spoedig wordt aangenomen dat deze schijn aan het 'toedoen' 
van de principaal is te wijten (bijvoorbeeld reeds wanneer de (pseudo-) 
volmachtgever heeft nagelaten de derde duidelijk te maken dat de (pseudo-) 
gevolmachtigde niet als zodanig mocht handelen), kan van een zekere 
abstrahering van de volmacht worden gesproken. In verscheidene uit
spraken valt deze benadering te onderkennen. In de literatuur wordt wei 
verdedigd dat het 'toedoen' -beginsel onder omstandigheden ook geheel 
kan worden losgelaten. Dit lijkt vooralsnog niet de door de Hoge Raad 
gekozen weg. Deze versoepeling, in welke mate ook aanvaard, laat onverlet 
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het vereiste dat de gevolmachtigde 'in naam van' de (pseudo-)volmacht
gever moet hebben gehandeld; is op eigen naam, althans niet klaarblijkelijk 
ten name van de principaal gehandeld, dan is geen gebondenheid krachtens 
vertegenwoordiging mogelijk. 

Vandaar dat in de tweede plaats geldt: hoe eerder kan worden aangenomen 
dat in naam van de principaal is opgetreden des te eerder kan van toe
rekening sprake zijn. In de jongste literatuur is daarom het 'in naam van'
vereiste bestudeerd. Dit onderzoek leidde er toe dat sommige schrijvers 
aanvaarden dat ook zonder dat op onmiddellijk voor de derde kenbare 
wijze ten name van de principaal is gehandeld (bijvoorbeeld uit eerst na 
de betreffende rechtshandeling blijkende omstandigheden is het de derde 
duidelijk geworden dat 'namens' een ander moet zijn gehandeld), niettemin 
de rechtsgevolgen van vertegenwoordiging kunnen intreden. Deze ver
ruiming van de in het verleden wellicht te letterlijk opgevatte 'in naam van'
eis kan, in de traditionele opvatting ingepast, goede diensten bewijzen ter 
verwezenlijking van het streven naar verdergaande derdenbescherming. 

Volmacht is een rechtshandeling, berust dus op de wil van de principaal 
een ander met vertegenwoordigingsbevoegdheid te bekleden. De samen
hang met de lastgevingsovereenkomst heeft ertoe geleid voor het aannemen 
van vertegenwoordigingsbevoegdheid uitsluitend beslissend te achten de 
door de volmachtgever aan de gevolmachtigde verleende volmacht; bij het 
ontbreken van een dergelijke bevoegdheidsverlening in de interne relatie 
tussen principaal en gevolmachtigde was in beginsel vertegenwoordiging 
niet mogelijk. Deze grondslag van de vertegenwoordiging is in de-literatu~ur 
uitvoerig onderzocht. Sommige schrijvers betwisten dat de wil de (enige) 
grondslag van de volmachtverlening is en pleiten voor de objectivering 
van dit wilselement, of eerder nog voor hanteren van een groat aantal 
factoren ter bepaling van de vraag of toerekening kan worden aangenomen. 

Tot deze diverse factoren behoren de verkeersopvattingen, de wijze waarop 
de transactie is afgewikkeld, de rechtsverhouding tussen principaal en 
tussenpersoon, in het kort alle in concreto relevante omstandigheden. Dit 
betekent ook dat in gevallen die thans als 'onbevoegde vertegenwoordiging' 
te boek staan, omdat in de verhouding principaal-tussenpersoon bevoegd
heidsverlening ontbreekt, de situatie geheel anders kan komen te liggen. 
Het kan zijn dat op grand van de voor de rechtsbetrekking principaal
derde relevant geachte omstandigheden, moet worden aangenomen dat de 
principaal aan de derde gebonden is door de handelingen van de tussen
persoon. Wat betekent dit anders dan dat in een dergelijk geval wordt 
aanvaard dat de tussenpersoon bevoegd was de principaal te vertegen
woordigen, dat volmacht (althans tegenover de derde) bestaat? In de relatie 
principaal-tussenpersoon kan die bevoegdheid wel degelijk blijken te ont
breken; de rechtsgevolgen van dit (jegens de vertegenwoordigde) onbe
voegd optreden, worden bepaald door deze interne verhouding; op die 
grond kan de tussenpersoon verplicht zijn de principaal de geleden schade 
te vergoeden. Deze opvatting leidt er dan ook toe verschil te maken tussen 
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de interne en de externe werking van de volmacht. De vraag of er ten 
opzichte van de derde vertegenwoordigingsbevoegdheid bestaat en welke 
omvang deze volmacht heeft (in wezen de belangrijkste vraag van ver
tegenwoordigingsrecht) is daarmee in beginsellosgemaakt van de overeen
komstige vraag ten opzichte van de principaal, al mag niet vergeten worden 
dat de interne verhouding een factor kan zijn bij de bepaling van een 
antwoord op de vraag naar het extern werkende bestaan van de volmacht. 

Maar ook zonder aantasting van het wilselement is dit onderscheid tussen 
interne en externe werking van de volmacht te bereiken, indien wordt 
aangenomen dat volmacht kan worden verleend door een rechtshandeling 
gericht tot de derde; dan is niet (aileen) de wilsverklaring ten opzichte van 
de gevolmachtigde, maar (ook) die jegens de derde bepalend voor de moge
lijkheid van toerekening. Het hier besproken onderscheid tussen de interne 
en de externe werking van de volmacht vormt een derde aspect van de 
abstrahering van de volmacht, die daarmede in zijn sterkste mate is aan
vaard. 

Een vierde element vormt de, naar aanleiding van de genoemde verruiming 
van het 'in naam van' -vereiste opgekomen, constatering dat handelen voor 
een ander (zeker op voor derden niet onmiddellijk kenbare wijze) zich 
juist ook voordoet buiten gevallen van vertegenwoordiging krachtens vol
macht en dat in die gevallen de verkeersopvattingen evengoed toerekening 
van door de tussenpersoon verrichte handelingen wenselijk maken. In dit 
verband is gepleit voor aanvaarding van 'verborgen' of 'bedekte' vertegen
woordiging, soms voor het aannemen van een fictie van vertegenwoordiging 
krachtens volmacht. Tot de gebieden waar deze wens tot toerekening leeft, 
behoren met name de commissie-verhoudingen, middellijke vertegenwoor
diging in het algemeen, ten aanzien waarvan de heersende leer geen recht
streekse obligatoire rechtsbetrekking tussen comittent en derde aanneemt 
(zie hieronder Afdeling 2). Ook bij diverse vervoersrechtelijke drie-par
tijen-verhoudingen is behoefte aan toerekening. Dit laatste gebied kan in 
zoverre als enigszins ontgonnen worden beschouwd, omdat het Nederlandse 
zeevervoersrecht een dergelijke (wettelijke) constructie kent. Een voorbeeld 
van toe te Iaten toerekening: In opdracht van A, wiens goederen het zijn 
die ten vervoer worden aangeboden, sluit de expediteur B op eigen naam 
een vervoersovereenkomst met C; in deze vervoersovereenkomst heeft C 
een exoneratieclausule opgenomen. Het zou mogelijk moeten zijn dat C, 
tegen de tot hem gerichte vordering uit onrechtmatige daad van de eigenaar/ 
opdrachtgever dier goederen, dit beding tegenwerpt. 

Deze gedachte (,doorwerking van aansprakelijkheidsbedingen") is door 
de Hoge Raad aanvaard, zij het dat daarbij uitdrukkelijk niet enige ver
tegenwoordigingsconstructie is gehanteerd. Voor een bespreking, van het 
arrest waarin deze vorm van 'toerekening' is neergelegd (H.R., 7 maart 
1969, N.J., .1969, 249 met noot G.J. Scholten) zij verwezen naar het recht
spraakoverzicht in dit tijdschrift van de hand van A.W. Kist, T.P.R., 1971, 
biz. 770-773. 
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Tenslotte een laatste aspect. Vallen feitelijke gedragingen, en dan met name 
onrechtmatige daden, van vertegenwoordigers ook aan de principaal toe 
te rekenen met het gevolg dat de vertegenwoordigde jegens de derde aan
sprakelijk is ? In de heersende leer wordt vertegenwoordiging beperkt 
(evenals in Belgie; zie hierover nog: Wymeersch, E., T.P.R., 1975, blz. 789) 
tot het verrichten van rechtshandelingen; in ieder geval kan bij volmacht 
slechts de bevoegdheid tot het verrichten van deze handelingen worden 
verleend. Niettemin wordt bepleit de aansprakelijkheid van de principaal 
uit te breiden, vooral wanneer zich de vertegenwoordiging afspeelt in 
ondernemingen en soortgelijke organisaties. In artikel 6.3.2.4 Gewijzigd 
Ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek is deze opvatting neergelegd: ,lndien 
een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de hem als 
zodanig toekomende bevoegdheden een fout jegens een derde inhoudt, is 
ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk". 

Ter 0rientatie volgt hier een kart overzicht van enige (meer) recente Neder
landse literatuur: Asser-Van der Grinten I, De Vertegenwoordiging, vierde 
druk (dit werk is besprokcn door E. Wymeersch in T.P.R., 1975, blz. 785-
789); Bloembergen, A.R., Vertegenwoordiging, Groningen, 1976 (in dit, 
in de eerste plaats voor studenten geschreven werk, is tevens de tekst van 
titel 3 van boek 3 van het Gewijzigd Ontwerp Nieuw B.W. opgenomen); 
Van Schilfgaarde, P., Toerekening van rechtshandelingen; opmerkingen over 
het partij-zijn bij een contract in vertegenwoordigingsverhoudingen, Diss. 
Leiden, Deventer, 1969; dezelfde, Vertegenwoordiging, W.P.N.R., 1974, 
5280-5281; Van Oven, A., De volmacht in het geldende recht en in het 
antwerp B. W., Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1955, biz. 397 v.; Schoor
dijk, H.C.F., Het leerstuk van de opgewekte schijn van volmacht en de Engels
Amerikaansrechtelijke leer van de ,apparent authority", in: Honderd Jaar 
Rechtsleven; opstellen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 
de Nederlandse Juristenvereniging, biz. 1 e.v., Zwolle, 1970; Wachter, B., 
Volmacht en onderneming, Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van hoogleraar in het handelsrecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
op 2 februari 1972, Zwolle, 1972; Van Dunne, J.M., Vertegenwoordiging 
krachtens volmacht en het Gewijzigd Ontwerp-B. W.; een bodemonderzoek, 
W.P.N.R., 1973, 5199-5201; Struycken, A.V.M., Vertegenwoordiging in 
het Nederlands Internationaal Privaatrecht, W.P.N.R., 1976, 5346-5347. 

Enige in de recente rechtspraak aan de orde gekomen problemen worden 
hieronder besproken: Volmacht en schijn van volmacht (30), handelen 
'in naam van' de volmachtgever (31) en bekrachtiging en schijn van be
krachtiging (32). 

30. VOLMACHT EN SCHIJN VAN VOLMACHT 

Voor het intreden van het rechtsgevolg 'vertegenwoordiging' is nodig dat 
de handelende persoon de bevoegdheid daartoe ontleent aan de hem door 
de principaal verstrekte volmacht. Bij het ontbreken van volmacht of over-



schrijding van de verleende bevoegdheid kan niettemin de derde die met 
de pseudo-gevolmachtigde heeft gehandeld worden beschermd, indien de 
derde te goeder trouw is afgegaan op de door de (pseudo-) principaal 
gewekte schijn van (toereikende) volmacht. Deze regels beheersen de 
huidige rechtspraak nog steeds. Uitgangspunt blijft dat gebondenheid van 
de principaal eerst mogelijk is, indien volmacht of daarmee gelijk te stellen 
schijn van volmacht aanwezig is. Of dit het geval is, is een kwestie van 
interpretatie van feiten; door de lagere rechter gegeven feitelijke vaststel
lingen zijn voor de Hoge Raad in cassatie bindend. 

Dit uitgangspunt is nog eens aan de orde gekomen in de navolgende 
uitspraken. 

In H.R., 5 november 1971, N.J., 1972, 37 (Bossink/de Gier) deed zich 
het volgende voor: de chauffeur van Bossink (de eigenaar van de taxi) 
had een botsing veroorzaakt met het automobiel van de Gier; de Gier 
werd door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekeraar van Bossinl< 'ten 
voile schadeloos gesteld, waarmede de verzekeraar te kennen gaf dat Bossink 
geheel aansprakelijk was voor de ontstane schade. Bossink echter preten
deerde een tegenvordering te hebben op de Gier omdat deze medeschuld 
aan het ongeluk zou hebben. De Rechtbank neemt aan dat Bossink, die 
zonder enig voorbehoud de schade-afwikkeling aan de verzekeraar heeft 
overgelaten, daarom aan het door deze ingenomen standpunt gebonden is. 
Zijn deze omstandigheden voldoende om volmacht aan te nemen ? In 
cassatie zegt de Hoge Raad terecht dat niet valt in te zien dat uit dit 'over
laten' op zichzelf volmacht is af te leiden, mede omdat de verzekeraar bij 
de afwikkeling een eigen belang heeft dat niet samenvalt met het belang 
dat de verzekerde heeft bij de afwikkeling van zijn eventuele tegenvordering 
op de wederpartij bij de aanrijding, terwijl ook geen omstandigheden zijn 
vermeld op grand waarvan de Gier er op zou mogen vertrouwen dat 
Bossink een bevoegdheid had verleend om hem aan de Gier te binden. 

In het in H.R. 27 juni 1975 (N.j., 1976, 128 (V.A.N./Popo)) berechte geval 
speelde zich het volgende af: Popo was bij de V.A.N. tegen brandschade 
verzekerd. Door brand ontstond een schade van ruim f. 33·5oo,-. Als voor
schot op de uitkering van dit bedrag aan Popo heeft (de gevolmachtigd 
agent van) de V.A.N. een voorschot van f. 15.ooo,- uitgekeerd aan zekere 
Smeehuyzen, een assurantietussenpersoon, die om uitkering had verzocht. 
Een kwitantie terzake van deze omstreden schade-uitkering werd - ter 
ondertekening door Popo - aan Smeehuyzen gezonden. Popo onderte
kende de kwitantie en heeft deze aan Smeehuyzen ter hand gesteld, die 
de kwitantie heeft doorgezonden aan (de agent van) de V.A.N., dit alles 
terwijl van het bedrag (nog) niets aan Popo ten goede was gekomen en 
Smeehuyzen zelf kort daarop failliet ging. De rechtsvraag was onder andere 
deze of uit de hier geschetste feiten mocht worden afgeleid dat Smeehuyzen 
gemachtigd was betaling voor Popo te ontvangen (zodat de V.A.N. zou 
hebben betaald aan een bevoegd vertegenwoordiger van Popo en mitsdien 
gekweten was). De Hoge Raad overwoog: 
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.,dat ( ... ) het enkele door Popo in handen van Smeehuyzen geven van de door Popo ge
tekende kwitantie voor een bedrag van f. rs.ooo,- niet een machtiging aan Smeehuyzen 
impliceert de in de kwitantie uitgedrukte som in ontvangst te nemen, en ook overigens 
geen feiten of omstandigheden zijn komen vast te staan waaruit zou volgen dat Smeehuyzen 
in casu door Popo was gemachtigd;" 

Van schijn van volmacht was te dezen ook geen sprake, o.a. omdat uit 
een later verstrekte kwitantie niet het vertrouwen kan worden afgeleid dat 
Smeehuyzen op het moment van uitkering een volmacht tot inning van 
het voorschot had. 

H.R. I juli 1976 (N.J., 1976, 494 (Geleijn/Ton)), ging over de vraag of 
in het door de makelaar van Ton met de makelaar van Geleijn gesloten 
overeenkomst tot verkoop van een onroerend goed wel een bepaalde voor
waarde was opgenomen. Het bleek dat de makelaar van Ton niet bevoegd 
was tot het zonder voorbehoud sluiten van de verkoop, met name omdat 
hij, als makelaar, in dit geval niet zonder nadere uitdrukkelijke vraag aan 
Ton had mogen aannemen dat Ton hem de bevoegdheid had verleend tot 
het zonder voorbehoud sluiten van de verkoop. 

Samenvattend kan worden aangegeven dat de vraag of de gevolmachtigde 
(intern) met vertegenwoordigingsbevoegdheid is bekleed en welke de 
omvang daarvan is, moet worden afgeleid uit de omstandigheden van het 
geval; wanneer niet een uitdrukkelijke volmachtverlening is aan te wijzen, 
is bepalend of de gevolmachtigde mocht aannemen dat hem (voldoende) 
bevoegdheid werd verleend (arrest Geleijn/Ton). Ook ten aanzien van de 
recbtshandeling volmachtverlening geldt dus de vertrouwensleer, zoals 
deze met na~e ~~k geldt voor het tot standkomen van overeenkomsten. 
Welke interpretatiefactoren een rol spelen bij de vaststelling van bestaan 
en inhoud van de volmacht is vanzelfsprekend niet in het algemeen te 
zeggen. Volgens het arrest Bossink/de Gier is een van die factoren het 
belang dat de ene partij bij het optreden van de andere heeft: zou het op
treden van een der partijen uitsluitend of vrijwel uitsluitend in het belang 
van een ander zijn, dan zou daaruit (mede) kunnen worden afgeleid dat 
de handelende persoon optreedt als gevolmachtigde voor de belangheb
bende. Uit deze uitspraak mag mijns inziens niet worden afgeleid dat de 
Hoge Raad 'belang' ziet als constitutief vereiste voor het bestaan van ver
tegenwoordiging krachtens volmacht. Dit belang-vereiste wordt door som
mige schrijvers aangenomen, met name in verband met de toelaatbaarheid 
van een (extern werkende) onherroepelijke volmacht. Zie hierover ook 
Van Gerven, Algemeen Deel, blz. 479· 

Aan welke voorwaarden client voldaan te zijn, om bij het ontbreken van 
( toereikende) volmacht de (pseudo-) principaal en de derde aan elkaar 
gebonden te doen zijn? 

In ieder geval client tot die voorwaarden gerekend te worden de aanwezig
heid van enige schijn van (voldoende) volmacht; heeft de pseudo-gevol
machtigde zich niet eens als gevolmachtigde voor gedaan, dan kan van 
bescherming van de derde geen sprake zijn, alleen al hierom niet, omdat 
dan niet gezegd kan worden dat de pseudo-gevolmachtigde 'in naam van' 
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de pseudo-principaal heeft gehandeld (zie hieronder, sub 3). Illustratief in 
dit verband is het arrest Geleijn/Ton, waarin de Hoge Raad opmerkt dat, 
nu het Hof heeft aangenomen dat degene die als makelaar van Ton heeft 
gehandeld, zich tegenover de andere makelaar niet als een door Ton vol
ledig gemachtigde had voorgedaan (zulks mede in verband met het oordeel 
dat hij ook in feite geen volledige volmacht heeft gehad), de vraag of het 
bestaan van een schijn van volmacht aan Ton valt toe te rekenen geen 
beantwoording behoeft. 

De uitspraak brengt ons op de tweede te stellen voorwaarde voor gebonden
heid: de gewekte schijn client aan de pseudo-volmachtgever te kunnen 
worden toegerekend, die schijn moet aan het 'toedoen' van de principaal 
te wijten zijn geweest. Ook hier moet worden vastgesteld dat de concrete 
omstandigheden van het geval het aannemen of verwerpen van dit 'toedoen' 
bepalen. Positief handelen, maar ook nalaten kan tot toerekening leiden. 
Ten aanzien van vertegenwoordiging krachtens volmacht is thans over dit 
aspect geen uitspraak van de Hoge Raad verschenen; het leek echter ge
rechtvaardigd een tweetal in de te behandelen periode gepubliceerde ar
resten te vermelden, ook al betreffen zij niet de vertegenwoordiging 
krachtens volmacht; zij bieden een voorbeeld van 'toedoen'. 

In H.R. 21 januari 1972 (N.j., 1972, 186 met noot G.J. Scholten (Oel
schlager/Davids)) gaat het om ondertekening (voor aval) van een wissel 
door een daartoe onbevoegde vertegenwoordiger van de N.V. Davids. De 
Hoge Raad geeft nog eens in het algemeen aan dat de pseudo-vertegen
woordigde niet wordt gebonden door de onbevoegde en dat dit aileen 
anders is, indien de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid die bij 
derden was gewekt, aan de pseudo-vertegenwoordigde moet worden toe
gerekend. De maatstaven daarvoor haugen van de omstandigheden af. 
In dit geval bepaalt het speciale karakter van het wisselrecht de vraag of 
een beroep gedaan kan worden op voor derden niet kenbare statutaire 
bevoegdheidsbeperkingen. 

In H.R., 22 februari 1974, N.J., 1975, 381 met noot A.R. Bloembergen 
(Roosendaal/Kinderbescherming) kan eveneens een vertegenwoordigings
probleem worden gelezen (anders: M. Scheltema in zijn noot in Ars Aequi, 
XXV, 1976, biz. 42, die de beslissing vooral typeert als behandelend een 
overeenkomst in strijd met de wet gesloten). De casus is uitvoerig weer
gegeven in hoofdstuk V. Vanuit onze optiek was de vraag die in het arrest 
aan de orde kwam deze : is de gemeente ook aan die namens haar gedane 
toezeggingen gebonden, als blijkt dat artikel 83 A.B.W. inhoudt dat ge
meenten dergelijke verplichtingen niet op zich mogen nemen ? De Hoge 
Raad overwoog te dien aanzien: 
,dat, indien het College daarbij van een onjuiste opvatting ten aanzien van de juiste uit
legging van artikel 83 ABW is uitgegaan, daarin geen grand kan worden gevonden de 
gemeente aan de toezeggingen van het College niet gebonden te achten, nude Vereniging 
die toezeggingen had aanvaard in het door het College zelf opgewekte vertrouwen dat 
artikel 83 voor die toezeggingen de ruimte hood." 

Moet uit deze overweging worden afgeleid dat toerekening van gewekte 
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schijn van bevoegdheid (onder omstandigheden) niet meer nodig is en dat 
door de vertegenwoordiger zelf opgewekt vertrouwen voldoende is voor 
bescherming van de derde? Deze conclusie mag mijns inziens niet worden 
getrokken. Naar mijn opvatting heeft de Hoge Raad niet eenzijdig op 
'toedoen' van de vertegenwoordiger de nadruk gelegd, maar wel willen 
aangeven dat het optreden van de vertegenwoordiger en de door deze in 
te nemen houding doorslaggevend kan zijn, in die zin, dat diens uitleg 
van de inhoud en omvang van de volmacht (zijn vertegenwoordingsbe
voegdheid in het algemeen) kan worden toegerekend aan de principaal -
volgens de gewone regel dat een vertegenwoordiger die binnen de grenzen 
van de hem verleende bevoegdheid handelt, de principaal bindt. Indien dus 
een voldoende ruime vertegenwoordigingsbevoegdheid insluit het doen 
van mededelingen omtrent de omvang van de volmacht (en vooral bij min 
of meer professionele vertegenwoordigers zal dit herhaaldelijk aan hen zijn 
overgelaten), is de uitleg van de vertegenwoordiger beslissend. Wanneer 
dit het geval is, is een kwestie van uitleg van de feiten; te eerder zal zulks 
gelden bij vertegenwoordigers van rechtspersonen, waarbij de handelend 
optredende figuren bij uitstek geroepen zijn om uitsluitsel te geven over 
de omvang van hun bevoegdheid (aldus H.R., 19 maart 1942, N.J., 1942, 
445 inzake de GruyterfVoorschotbank; A.R. Bloembergen in zijn noot 
vergelijkt de uitspraak in het arrest Roosendaal/Kinderbescherming dan 
oak met het hier genoemde). Het arrest is nag besproken door }.R. Stellinga 
in A.B. 1974, 153. 

Deze toerekeningsgedachte hangt, hoewel daarvan te onderscheiden, nauw 
samen met een andere voor gebondenheid te stellen voorwaarde: dat de 
derde in goed vertrouwen moet zijn afgegaan op de toerekenbare schijn van 
volmacht. Deze nauwe samenhang blijkt hieruit dat men bijvoorbeeld een 
derde die afgaat op uitsluitend door de pseudo-gevolmachtigde gewekte 
schijn van volmacht hier niet te goeder trouwe kan achten; dan is hetzelfde 
gevolg, afwijzing van gebondenheid, langs twee wegen te bereiken: of 
omdat geen 'toedoen' van de principaal in het spel is, of vanwege de kwade 
trouw van de derde. De omstandigheden van het geval, misschien wel in 
de eerste plaats de door partijen gekozen proces-opzet en daaruit voort
vloeiende bewijs-posities bepalen in een dergelijke casus de af te leggen 
weg. Onderscheid heeft niettemin zin, omdat zich gevallen kunnen voor
doen (met name bij overschrijding van bevoegdheid) waarin weliswaar de 
schijn van (toereikendheid van) de volmacht kan worden toegerekend aan 
de (pseudo-) principaal, maar niettemin niet gezegd kan worden dat de 
derde in goed vertrouwen op die schijn is afgegaan. Vergelijk in dit verband 
nag de opmerking van de Hoge Raad in het geciteerde arrest V.A.N./Popo 
dat te dezen oak geen sprake is van schijn van volmacht, omdat uit een 
later verstrekte kwitantie niet het vertrouwen kan worden afgeleid dat 
Smeehuyzen op het moment van uitkering een volmacht tot inning van 
het voorschot had. 

Wanneer is de derde te goeder trouw? Algemeen gezegd als hij niet wist, 



noch behoefde te weten dat volmacht niet aanwezig of ontoereikend was. 
Hoever reikt dit niet hebben behoeven te weten? Ter illustratie ook hier 
- noodgedwongen- een tweetal niet-volmachtsarresten. In H.R., IS juni 
1973 (N.J., 1973, 469) met noot B. Wachter handelt de Groot met de N.V. 
Liberty; het oude vennootschapsrecht is nog toepasselijk. Is de gene die 
achterwege laat te onderzoeken of de met de vennootschap te verrichten 
rechtshandeling buiten de statutaire doelomschrijving valt wei te goeder 
trouw? Volgens de Hoge Raad kan een beroep van de derde op onbekend
heid met de statuten deze derde aileen baten, indien hij, zo hij v66r het 
aangaan van de overeenkomst kennis had genomen van de statuten, in 
redelijkheid niet anders had kunnen begrijpen dan dat de overeenkomst 
buiten het doel van de N. V. lag; een mogelijkheid van redelijke twijfel 
aan de juiste uitlegging van de statutaire doelomschrijving moet voor 
risico van de N.V. blijven. 

In het reeds genoemde arrest Roosendaal/Kinderbescherming laat de Hoge 
Raad op de reeds hoven geciteerde overweging nog volgen: 
,dat de wijze waarop dit artikel moest worden uitgelegd immers niet z6 voor de hand 
lag dat de Vereniging had moeten begrijpen dat het College bij zijn toezeggingen van een 
onjuiste opvatting uitging en het onredelijk zou zijn de onzekerheid ten aanzien van de 
uitlegging van dit artikel voor rekening van de vereniging te brengen ;" 

Uit deze uitspraken mag, mijns inziens ook voor vertegenwoordiging 
krachtens volmacht worden afgeleid dat het antwoord op de vraag of de 
derde in concreto te goeder trouw is, mede afhankelijk gesteld kan worden 
van de vraag of- indien inderdaad de schijn van (voldoende) volmacht 
aan het 'toedoen' van de principaal te wijten is - het niet onredelijk zou 
zijn de derde te belasten met het risico van een onduidelijke inhoud van 
de volmacht. Gezien echter de samenhang met dat 'toedoen' -beginsel zou 
men wellicht deze uitspraken ook kunnen plaatsen in de sleutel van die 
voorwaarde en dan als betekenis aannemen, dat de door de gevolmachtigde 
gewekte schijn van (toereikende) volmacht aan de (pseudo-)principaal kan 
worden toegerekend, indien het onredelijk zou zijn, gezien de omstandig
heden, dit optreden niet voor risico van de pseudo-vertegenwoordigde te 
Iaten komen. Aldus uitgelegd - en mijns inziens verdient deze inter
pretatie de voorkeur - openen deze arresten een mogelijkheid voor een 
nog sterkere derdenbescherming bij schijnvolmachten. Of dit de ook bij 
de Hoge Raad bij de vertegenwoordiging krachtens volmacht gekozen weg 
is, client nog te worden afgewacht. 

Resteert nog de vraag: hoe client, eenmaal aan de hand van bovenstaande 
triniteit (schijn-toedoen-vertrouwen) tot noodzaak van bescherming ge
concludeerd, deze bescherming te worden verwezenlijkt? Honorering van 
de bescherming is door de Hoge Raad in het verleden beantwoord met 
het aannemen van een bescherming alsof volmacht inderdaad aanwezig of 
toereikend was; of de krachtens die schijn-volmacht verrichte rechts
handeling een handeling om baat of om niet was, deed niet ter zake. 
Het Iijkt aannemelijk dat de meer genuanceerde opvatting, die nu vooral 
bij eenzijdige rechtshandelingen als afstand van recht en ontslagneming 
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wordt aanvaard, oak bij de krachtens volmacht verrichte rechtshandelingen 
zal worden gevolgd. In dat geval zal - gezien de huidige stand der juris
prudentie- nag onzeker zijn of de derde, (ten aanzien van wie reden is 
om gebondenheid tussen de principaal en hem aan te nemen terzake van 
de verrichte handeling 'om niet', omdat hij, afgaande op de gewekte schijn 
van volmacht, als gevolg van dat vertrouwen iets heeft gedaan of nagelaten 
waardoor hij in een ongunstiger positie is gekomen dan zonder de gedraging 
welke het vertrouwen opwekte, het geval zou zijn geweest) zich tevreden 
moet stellen met vergoeding van de schade in geld, dan wei zodanig be
schermd is dat oak de rechtshandeling tot stand gekomen is. Zie verder 
over deze meer genuanceerde vertrouwensleer hierv66r hoofdstuk V. De 
Hoge Raad heeft deze leer oak aanvaard bij schijn van bekrachtiging: zie 
hieronder sub 32. 

In de conclusie van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (mr. ten Kate) 
bij dat bekrachtigingsarrest (H.R., 27 juni 1975, N.J., 1976, 128 in zake 
V.A.N.{Popo) en door A.R. Bloembergen (in: Vertegenwoordiging, biz. 
27-30) wordt toepassing van deze leer oak bij rechtshandelingen verricht 
krachtens schijn-volmachten bepleit. Deze toepassing betreft dus de externe 
werking van de schijn-volmacht, namelijk inhoeverre de derde wordt be
schermd, wanneer op grand van niet bestaande of ontoereikende vol
machten is gehandeld. Daarnaast moet worden aangenomen dat ook de 
rechtshandeling volmachtverlening zelf rechtstreeks onder de werking van 
de -genoemde vertrouwensleer valt; immers als eenzijdige, ,empfangs
bediirftige" rechtshandeling 'om niet' is op de volmacht evengoed de leer 
van de Hoge Raad toepasbaar. Indien een (voldoende) volmacht niet aan 
de gevolmachtigde is verleend, maar tach de derde aan de principaal ge
bonden is door de werking van de vertrouwensleer, blijft niettemin intern 
volmacht ontbreken, tenzij- zoals de Hoge Raad in het arrest Geleijn/Ton 
hierboven onder 30 geciteerd, aangeeft - de wederpartij van de pseudo
volmachtgever mocht aannemen dat hem wei bevoegdheid was verleend 
(hetgeen hij in het arrest juist niet mocht). De ,gevolmachtigde" kan zich 
eerst dan op bescherming beroepen, indien hij aantoont dat hij, in goed 
vertrouwen op het wei verleend zijn van de volmacht, of in goed vertrou
wen dat de volmacht juist deze omvang had, in een nadeliger positie is 
gekomen, dan zonder de gedragingen van de pseudo-principaal het geval 
zou zijn geweest. De (pseudo-) principaal client dan de schade die daaruit 
voo~ de (pseudo-) gevolmachtigde is ontstaan ( deze laatste is bijvoorbeeld 
aangesproken tot schadevergoeding wegens onbevoegd handelen als gevol
machtigde door de derde of hij derft provisie, omdat hij niet aan zijn 
verplichting tot handelen heeft kunnen voldoen door zijn later gebleken 
onbevoegdheid) voor zijn rekening te nemen. In dit geval is het vanwege 
het bijzondere karakter van de volmacht (en de daarmede verbonden drie
partijen-verhouding) onverschillig of de (pseudo-) principaal uitsluitend 
verplicht is tot schadevergoeding, dan wel de bescherrning van het opge
wekt vertrouwen verkeert in positief belang, omdat het bestaan van de 



volmacht dan toch niet meer dan interne werking heeft en onverlet laat 
de regel dat de principaal bij ontbreken van bevoegdheid eerst aan de derde 
is gebonden als deze heeft vertrouwd op de schijn van volmacht bij de 
vertegenwoordiger en niet als gevolmachtigde zelf op het bestaan van 
(toereikende) volmacht is afgegaan. 

31, fiANDELEN ,IN NAAM VAN" DE VOLMACHTGEVER 

In de inleiding is reeds gesproken over de betekenis van het vereiste dat 
moet zijn gehandeld 'in naam van' de volmachtgever, dat wil zeggen: in 
hoedanigheid van gevolmachtigde. Eerst indien volmacht aanwezig is (of 
daarmede onder omstandigheden gelijk te stellen schijn van volmacht) en 
binnen de grenzen van die volmacht (of in schijn overeenkomstig de in
houd) is gehandeld en tevens aan het hier te bespreken vereiste is voldaan, 
kan het rechtsgevolg toerekening (zie sub 33) plaatshebben. In de literatuur 
bleek een neiging tot abstrahering van dit vereiste te bespeuren. In de 
rechtspraak · wordt in ieder geval niet geeist dat de vertegenwoordiger uit
drukkelijk de naam van zijn principaal noemt, maar wordt aanvaard dat 
uit de omstandigheden, met name uit wat de derde heeft mogen aannemen, 
kan worden afgeleid of 'ten name van' de volmachtgever is gehandeld. 
Dit naam-vereiste is de onmisbare schakel in de tot standkoming van ver
tegenwoordiging krachtens volmacht; handelt de tussenpersoon niet op 
een of andere wijze in naam van de principaal, dan kan hoogstens van 
middellijke vertegenwoordiging sprake zijn; zie Afdeling 2. Vergelijk in 
dit verband over het essentiele karakter van deze eis nog: De Page, Traite, 
V, nr. 355, 370 en 438 v.; alsmede nr. 477 e.v. over het contract van naam
lening, in Nederland niet als afzonderlijke overeenkomst te beschouwen, 
maar als onderdeel van de lastgeving; zie ook: Van Gerven, W., Algemeen 
Deel, biz. 478-479. Met dit vereiste heeft zich in Nederland vooral bezig
gehouden: Van Schilfgaarde, P., Toerekening van rechtshandelingen. 

Bij gebreke van een volmacht-uitspraak in de voorgeschreven periode, ter 
illustratie een arrest op vergelijkbaar terrein. Heeft de derde, die handelde 
met een persoon, van wie hij wist dat deze vennoot van een Vennootschap 
onder Firma was, mogen aannemen dat die persoon in casu ook als vennoot 
is opgetreden en niet voor zich prive? De Hoge Raad (3 december 1971, 

N.J., 1972, II7 met noot G.J. Scholten inzake Vermeersch en Van Schaik 
ca. Van Werven) overwoog: 
.,dat het Hof, er van uitgaande dat van Schaik bij van Werven bekend was als vennoot 
van de vennootschap en dat van Werven uit de omstandigheden heeft afgeleid en mocht 
afleiden dat het een transactie voor rekening van de vennootschap betrof, heeft geoordeeld 
dat van Werven- bij gebreke van duidelijke aanwijzingen voor het tegendeel - heeft 
mogen aannemen dat van Schaik te dezen voor de vennootschap handelde." 

De Firma was dus gebonden. Deze juiste uitspraak (die al gefundeerd zou 
kunnen worden met de grondregel van bewijsrecht dat het normale geval 
een vermoeden voor de juistheid van de toedracht in het concrete geval 
oplevert) kan mijns inziens zonder meer ook op vertegenwoordiging krach-
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tens volmacht worden toegepast en ligt ook in de lijn van vroegere uit
spraken: het kan zijn dat moet worden aangenomen dat de gevolmachtigde 
als zodanig heeft gehandeld omdat hij niet voldoende aan de derde heeft 
duidelijk gemaakt dat hij voor zichzelf handelde. Het belang van de vast
stelling dat 'in naam van' de principaal is gehandeld, is niet alleen gelegen 
in het kunnen bestaan van vertegenwoordiging en de werking van de ver
trouwensleer (omdat het de grond vormt voor de eis van toerekening en 
goede trouw: zie sub 30), maar ook voor de aansprakelijkheid van de onbe
voegde gevolmachtigde. De door de Hoge Raad uit artikel 1843 B.W. 
(art. 1997 Belgisch B.W.) a contrario afgeleide aansprakelijkheid berust 
ook op het - zij het onbevoegd - optreden als vertegenwoordiger; in 
dezelfde zin ook: De Page, Traite, V, nr. 449-550. 

32. BEKRACHTIGING EN SCHIJN VAN BEKRACHTIGING 

Een door een onbevoegde gevolmachtigde verrichte rechtshandeling bindt 
de pseudo-principaal in beginsel niet, tenzij een dergelijke gebondenheid 
moet worden aangenomen door de heilzame werking van de bescherming 
van opgewekt vertrouwen. T och kan ook buitendien door bekrachtiging 
de principaal gebonden zijn. 

Over het rechtskarakter van bekrachtiging bestaat in Nederland strijd. 
Bekrachtiging kan worden gezien als volmachtverlening achteraf of als het 
doen van afstand van het recht zich op de ongeldigheid van de rechtshan
deling te beroepen, aldus globaal de bestaande meningen. Van welke op
vatting de Hoge Raad in dezen uitgaat is onzeker. Van der Grinten in 
zijn handboek in de Asser-Serie bepleit (blz. 52-56) afstand van recht te 
aanvaarden. In dit verband zij gewezen op H.R., 27 juni 1975 (N.J., 1976, 
128 (V.A.N./Popo). Dit arrest is al enkele malen aan de orde gekomen; 
de casus komt in het kort hier op neer : aan de niet tot inning gevolmach
tigde Smeehuyzen had de verzekeraar V.A.N. een bedrag uitgekeerd ter
zake van brandschade (en wel in mei 1970), zulks ten behoeve van de 
verzekerde Popo. De kwitantie voor dat bedrag is eerst in juni 1970 door 
Popo ondertekend en daarna- via Smeehuyzen - aan de V.A.N. ge
zonden. Smeehuyzen had het ontvangen bedrag echter niet aan Popo uit
gekeerd en was zelfs failliet gegaan. De vraag was nu : kan het door Smee
huyzen inzenden van de door Popo ondertekende kwitantie voor een reeds 
aan Smeehuyzen uitgekeerd bedrag, worden beschouwd als een bekrach
tiging door Popo van de aan de (niet tot vertegenwoordigen bevoegde) 
Smeehuyzen gedane betaling ? De Hoge Raad ontkende deze mogelijkheid: 
,reeds omdat niet is gebleken dat Popo, toen de kwitanie aan Smeehuyzen werd afgegeven, 
ermede bekend was dat het voorschot aan Smeehuyzen was betaald." 

Uit deze uitspraak kan in ieder geval worden afgeleid dat voor bekrach
tiging nodig is bekendheid met de door de onbevoegde gevolmachtigde 
verrichte rechtshandeling; juist omdat bekrachtiging, als rechtshandeling, 
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een bepaald rechtsgevolg beoogt is deze eis terecht gesteld. Op zichzelf 
verschaft deze passus dan ook geen inzicht in de mening van de Hoge 
Raad omtrent het rechtskarakter van de bekrachtiging. Tach ben ik geneigd 
in het arrest een aanwijzing te zien, dat de Hoge Raad bekrachtiging als 
afstand van recht beschouwt. De Hoge Raad hanteert hier immers een 
formulering, die nauw aansluit bij die welke in de arresten over afstand 
van recht zijn gebruikt; voor afstand van recht is immers vereist ,kennis 
van het recht hetwelk men laat varen, dat is kennis niet aileen van de feite
lijke omstandigheden op grand waarvan de nietigheid kan worden inge
roepen, doch mede hiervan dat op dien grand de nietigheid geldend ge
maakt kan worden" (H.R., 1 december 1938, N.]., 1939, 459 met noot 
E.M.M. en H.R., ro februari 1967, N.J., 1968, 212 met noot G.J.S. (de 
Zaan/Intercoal), ook besproken door A.W. Kist, T.P.R., 1971, p. 756-760). 
Wat hier van zij, een bekrachtiging werd dus terecht niet aangenomen. 
Maar wellicht is hiet sprake van schijn van bekrachtiging? Als elke rechts
handeling is ook bekrachtiging onderworpen aan de werking van de ver
trouwensleer; aangezien het hier een eenzijdige rechtshandeling 'om niet' be
treft lag het voor de hand dat de door de Hoge Raad voor dergelijke rechts
handelingen reeds aanvaarde nuanceringen, ook voor bekrachtiging zouden 
gelden. De Hoge Raad heeft in bovenstaand arrest deze toepassing gekozen: 
,dat de stelling van V.A.N. dat zij, op grond van de terugontvangen kwitantie mocht 
aannemen dat de betaling aan Smeehuyzen werd goedgekeurd niet tot cassatie kan leiden, 
omdat voor een gebondenheid van Popo uit een aldus opgewekt vertrouwen, mede vereist 
is dat V.A.N. als gevolg van dit vertrouwen iets heeft gedaan of nagelaten waardoor zij 
in een ongunstiger toestand is gekomen dan zonder de gedraging welke het vertrouwen 
opwekte, het geval zou zijn geweest ;" 

Een keuze tussen vergoeding van het positief belang ( er is bekrachtiging, 
de betaling is geldig, V.A.N. is gekweten) en van het negatief belang (bij
voorbeeld : doordat de V.A.N. op de bekrachtiging heeft vertrouwd, heeft 
zij nagelaten bijtijds het geld van Smeehuyzen terug te vorderen, nu is hij 
insolvent; er kan worden aangetoond dat de V.A.N. (een gedeelte van) het 
geld anders teruggekregen had) heeft de Hoge Raad niet gemaakt. Zie 
verder hierv66r hoofdstuk V, afdeling 2. 

AFDELING 2 

MIDDELLIJKE VERTEGENWOORDIGING 

H.R., 2 april 1976, N.J., 1976, 450, met noot W. M. Kleijn; Ars Aequi, XXV 
(1976}, 759, met noot P.A. Stein. 

33• MIDDELLIJKE VERTEGENWOORDIGING IN HET ALGEMEEN 

De heersende leer met betrekking tot de zakenrechtelijke en verbintenis
rechtelijke aspecten van de zg. middellijke vertegenwoordiging is, kott 
samengevat, de volgende. 
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Ten aanzien van de zakenrechtelijke kant van de verkrijging van roerend 
goed neemt een meerderheid der Nederlandse schrijvers het standpunt in, 
dat eigendomsverkrijging door middel van een indirecte vertegenwoordiger 
(bijvoorbeeld de commissionair) betekent dat de principaal zelf rechtstreeks 
eigendom verwerft, mits natuurlijk de zaak in individualiseerbare vorm bij 
de tussenpersoon aanwezig is, hetgeen vooral bij effecten (zonder nummer
administratie bij de tussenpersoon) een belemmerende factor kan zijn. 
Ook in Belgie wordt verdedigd dat rechtstreekse verkrijging client te worden 
aanvaard: zo bijvoorbeeld Simont, L., Le probleme de la representation dans 
le contrat de commission sur marchandises, ]ur. Comm. Brux., 1956, 129 v. 
De wijze waarop deze directe leer theoretisch wordt gefundeerd is niet 
duidelijk. Voor de hand ligt aan te nemen dat de middellijke vertegen
woordiger, hoewel op eigen naam handelend ten aanzien van de obligatoire 
verhouding, dan toch bij het sluiten van de zakelijke overeenkomst (de 
wilsovereenstemming waarbij de zaak in eigendom wordt overgedragen 
en aangenomen; in Nederland gaat de eigendom niet over door het sluiten 
van de obligatoire overeenkomst) de opdrachtgever (direct) vertegen
woordigt. Maar dan is een frustreren van de directe overgang ook nog 
mogelijk doordat de tussenpersoon niet op naam van de opdrachtgever, 
maar uitdrukkelijk op eigen naam de zaak in ontvangst neemt; zie over 
dit vereiste nog hierv66r sub 31. 

De Hoge Raad kan echter niet gezegd worden deze directe leer als zodanig 
tehebben aan'v'<l.ar<!. In zijn arrest van 22 mei 1953, (N.J., 1954, 189 met 
noot J. Drion (Sio) leert de Hoge Raad dat voor bezitsverkrijgingdoorde 
opdrachtgever niet voldoende is de eerder tussen de tussenpersoon en de 
opdrachtgever gemaakte afspraak en de ontvangst van de goederen door 
de tussenpersoon, doch dat mede noodzakelijk is dat de tussenpersoon de 
goederen is gaan houden voor de principaal; voor dit ,.gaan houden" is 
niet vereist dat de tussenpersoon zulks na ontvangst nog eens uitdrukkelijk 
aan de opdrachtgever te kennen gaf. Uit deze uitspraak wordt terecht afge
leid dat de Hoge Raad de doorleveringsleer als uitgangspunt aanvaardt, 
doch deze theorie met een op de directe leer gei:nspireerd sausje overgiet ; 
indien immers niet blijkt van het tegendeel moet worden aangenomen dat 
(constituto possessorio) doorgeleverd is; maar de wil van de tussenpersoon 
kan verhinderen dat de opdrachtgever eigenaar wordt. In het Nieuw Bur
gerlijk Wetboek is voor een directe verkrijgingsleer gekozen. Artikel 3·5·4· 
Gewijzigd Ontwerp luidt: 

,Bestaat tussen twee personen een rechtsverhouding die de strekking heeft dat hetgeen 
de ene op bepaalde wijze zal verkrijgen, door hem voor de ander zal worden gehouden, 
dan houdt de ene het ter uitvoering van die rechtsverhouding door hem verkregene voor 
die ander." 

Terzake van door een middellijk vertegenwoordiger te verschaffen eigen
dom zij verwezen naar het arrest van de Hoge Raad d.d. 8 juni 1973 
(N.J., 1974, 346 met noot W. Kleyn) (Nationaal Grondbezit/Kamphuis), 
in dit rechtspraakoverzicht behandeld in hoofdstuk IV. 



Verbintenisrechtelijk is de heersende mening, evenals in Belgie, deze, dat 
een rechtstreekse rechtsbetrekking tussen principaal en derde niet tot stand 
komt, omdat toerekening eerst aan de orde kan komen, als verkregen ver
tegenwoordigingsbevoegdheid dit legitimeert. Zoals in de inleiding reeds 
is aangestipt, is tegen deze zienswijze, juist ook bij middellijke vertegen
woordiging, verzet aangetekend. De redelijkheid en de billijkheid vereist 
volgens sommige schrijvers ook hier een toerekening van rechtshandelingen. 
In die visie client bijvoorbeeld een door de derde met de middellijke ver
tegenwoordiger overeengekomen exoneratieclausule, ook tegen de princi
paal tegengeworpen te kunnen worden. Tot deze schrijvers behoren vooral: 
Schoordijk, H.C.F., De toerekeningsmomenten van de middellijke vertegen
woordiging, Inaugurele rede Tilburg, Zwolle, I964, en Cahen, J.L.P., Het 
omslagpunt bij middellijke vertegenwoordiging, in: Op de Grenzen van het 
komend recht opstellen aangeboden aan Prof. mr J.H. Beekhuis. Deventer, 
Zwolle, I969, 67-83. Aldus wordt ook bij de middellijke vertegenwoor
diging een sterkere bescherming van derden (te goeder trouw) verkregen, 
in Nederland door (ondanks art. 78, Nederlands Wetboek van Koophandel, 
waarin de rechtstreekse band wordt uitgesloten) langs de weg van de ,door
werking" van ( exoneratie-) clausules tot gebondenheid te komen, in Belgie 
doordat verdedigd wordt (L. Simont in het in de aanvang geciteerde) dat 
principaal en middellijk vertegenwoordiger solidair jegens de derde ge
bonden zijn voor de door de tussenpersoon aangegane verbintenissen of 
zelfs dat een afweging van belangen van committent en derde enerzijds, 
tegen de belangen van de commissionair anderzijds, pleit voor een - zonder 
meer - aanvaarden van de leer der directe rechtsbetrekkingen (Van 
Gerven, W., Algemeen Deel, 494-497). De Hoge Raad heeft een uitspraak 
in een geval van middellijke vertegenwoordiging nog niet gedaan. 
Tenslotte enige literatuur. Voor Belgie zie men met name: Van Ryn
Heenen, Principes, III, nr. I837-I843; Van Gerven, W., Beginselen van 
Belgisch Privaatrecht, I, Alg. Deel, 488-497 en idem, XIII, Handels- en 
Economisch Recht, deel I, ondernemingsrecht, 296-298. Voor Nederland 
vooral: Asser-Beekhuis I, Zakenrecht, tiende druk, rro-rr6, en Asser
Van der Grinten I, De Vertegenwoordiging, vierde druk, 62-76. 

34• MIDDELLIJKE VERTEGENWOORDIGING BIJ LEVERING VAN ONROEREND 

GOED 

De middellijke vertegenwoordiger die optreedt bij de verkrijging van 
onroerend goed, client het door hem verkregene door te leveren aan: de prin
cipaal. Bevestiging van deze heersende leer biedt: H.R., 2 april I976, N.j., 
1976, 450 met noot W. Kleyn, Ars Aequi XXV (I976), 759 met noot P.A.' 
Stein, waarin de volgende gebeurtenissen plaatsvonden : man en vrouw 
waren buiten elke gemeenschap van goederen gehuwd, zodat ieder eigenaar 
was en bleef van de ten huwelijk aangebrachte goederen. De vrouw bracht 
het damesmode-bedrijf ,Nally" aan. Het Modehuis, waarin ook de man 



werkzaam was leverde dusdanige inkomsten op dat gelden konden worden 
belegd. De man heeft als lasthebber van de vrouw, op zich genomen deze 
belegging te verzorgen en heeft op eigen naam een drietal onroerende goe
deren gekocht. Dat deze goederen op naam van de man werden verworven 
had goede reden: voorkomen moest worden dat schulden van het Mode
huis verhaald zouden kunnen worden op deze goederen. Zo'n twintig jaar 
leefden de echtgenoten zonder juridische perikelen. Toen het huwelijk 
echter niet meer zo goed was, stelde de vrouw een vordering in tegen 
de man a) tot verklaring voor recht dat ze eigenares was van de onroerende 
goederen b) dat de man moest meewerken om de litigieuze goederen te 
doen inschrijven in de openbare registers ten name van de vrouw. Het 
Hof, in tweede instantie, overwoog dat een middellijk vertegenwoordiger 
als de man, niet te eigen name een onroerend goed voor zijn principaal 
in eigendom kan verwerven, maar dat dit alleen kan als in naam van de 
principaal is gehandeld. Op een daartegen gericht cassatiemiddel reageert 
de Hoge Raad aldus : 

,dat dit middel ongegrond is, voorzover het betoogt dat een middellijk vertegenwoordiger 
te eigen name een onroerend goed voor zijn principaal in eigendom kan verwerven in die 
zin dat de principaal door die verwerving eigenaar van de goederen wordt; dat een derge
lijke wijze van eigendomsverkrijging van onroerend goed onverenigbaar is met artikel 671 
B.W. (waarin beschreven staat op welke wijze de eigendomsverschaffing van een onroe
rende zaak moet plaatsvinden, namelijk door overschrijving van een akte in de daartoe 
bestemde openbare registers, v.S.) en met de door dit wetsvoorschrift beoogde openbaar
heid van de eigendomsverkrijging van onroerend goed door rniddel van overdracht;" 

Het is juist dat een andere beslissing deze openbaarheid zou frusteren, al 
zou door de bescherming van artikel 1910 B.W. - welk artikel geacht 
kan worden voor gevallen van goed vertrouwen van derden op in schijn~ 
akten neergelegde rechtshandelingen, welke in werkelijkheid niet of anders 
voltrokken zijn, die derden te beschermen in die zin dat zij deze schijn 
voor waar mogen houden - de fnuikende werking voor derden zijn opge
heven. Maar, als derden daarvan toch al geen nadeel zouden ondervinden, 
althans derden te goeder trouw, kan dan niet worden aanvaard dat intern, 
in de relatie opdrachtgever-middellijk vertegenwoordiger, inderdaad de 
principaal eigenaar is geworden door de verkrijging door de tussenpersoon 
van het onroerend goed? Twee zaken dienen hierbij in het oog gehouden 
te worden. In de eerste plaats dat in Nederland de eigendom niet overgaat 
door het sluiten van de · obligatoire overeenkomst en daarnaast dat een of 
andere vorm van stilzwijgende doorlevering (vergelijk het aangehaalde 
Sio-arrest onder 33) door de eis van overschrijving van een akte in de 
registers bij onroerend goed niet mogelijk is. In iets andere vorm is deze 
vraag ook in dit arrest aan de orde gesteld. In het cassatiemiddel werd 
tevens betoogd dat, ook al zou een directe verkrijgingsleer bij onroerend 
goed niet kunnen worden aanvaard, naar de interne verhouding van par~ 
tijen de principaal de eigendom wel verkrijgt, althans tussen hen als eigen~ 
dom kan gelden. Een vraag die samengevat zou kunnen luiden: is naar 
Nederlands recht aan te nemen het bestaan van relatieve eigendom, dat wil 
zeggen dat- overeenkomstig de bedoeling van partijen- de principaal 
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eigenaar is tegenover de middellijk vertegenwoordiger, maar de middellijk 
vertegenwoordiger eigenaar jegens derden ? Het belang van de vraag is 
duidelijk. Indien de middellijk vertegenwoordiger aileen obligatoir ver
plicht is de zaak door te leveren aan de principaal, heeft deze niet meer 
dan een persoonlijke aanspraak op levering, welke aanspraak eenvoudig te 
frustreren valt. 

Niet ontkend kan worden dat relativiteit van de eigendom in de recht
spraak niet geheel onbekend is. Bij fiduciaire eigendomsoverdracht (met 
levering constitute possessorio) neemt toch de Hoge Raad aan, dat in 
bepaalde situaties de overdracht buiten beschouwing moet worden gelaten, 
indien en voorzover rechten van derden worden benadeeld; toegegeven 
kan worden dat de relativering hier wordt bereikt door een relativering 
van de fiduciaire titel aan te nemen. Hieromtrent zie men dit rechtspraak
overzicht, hoofdstuk IV, nr. r 1. 

In bovenstaand arrest nu overweegt de Hoge Raad op de klacht terzake 
van deze relatieve eigendom in het cassatiemiddel dat , ,niet valt in te zien, 
waarin een zodanig gerelativeerd recht van de vrouw op de goederen zich 
praktisch zou onderscheiden van een verbintenisrechtelijke aanspraak op 
de goederen". Wanneer er inderdaad geen verschil zou bestaan tussen de 
verbintenisrechtelijke vordering tot levering van de goederen en een relatief 
eigendomsrecht op die goederen, heeft de Hoge Raad daarmede het be
staan van een zodanig gerelativeerd eigendomsrecht verworpen. Aldus ook 
de annotator W.M. Kleyn in noot 7 onder dit arrest. In een zodanig 
geval zal de principaal slechts een concurrente vordering hebben ingeval 
de middellijke vertegenwoordiger failliet gaat; in bijzondere omstandig
heden zal hij bij verkoop en levering door de tussenpersoon aan derden, 
die in ieder geval van zijn verbintenisrechtelijke aanspraak op de hoogte 
waren, nog kunnen ageren uit onrechtmatige daad (art. 1401, Nederlands 
B.W.) tegen die derden en zelfs, bij wijze van schadevergoeding, nog in 
het bezit van het onroerend goed gesteld kunnen worden. Zie daarover 
H.R., 17 november 1967, N.j., rg68, 42 (Pos/Van den Bosch) besproken 
door A.W. Kist (T.P.R., 1971, blz. 788 v.). Zie over de hier gerezen vragen 
en de verschillende voor- en tegenstanders de uitvoerige noot van W.M. 
Kleyn onder het arrest. De relativering van de eigendomsverwerving wordt 
ook verworpen door A.V.M. Struycken in zijn bespreking van dit arrest 
(W.P.N.R., 1976, 5370). Verbintenisrechtelijk ziet hij mogelijkheden tot 
aanvaarding van 'verborgen vertegenwoordiging' (zie hierv66r afdeling r), 
waardoor de derde de ,eigenlijke" wederpartij, in casu de vrouw, recht
streeks kan aanspreken tot betaling of tot teruglevering in geval van ver
nietiging of ontbinding van de overeenkomst van de derde met de man 
(deze laatste persoonlijke vordering kennelijk als- anders dan in het hier 
ten tonele gevoerde arrest het geval was - door de op eigen naam ver
krijgende tussenpersoon doorgeleverd is aan de opdrachtgever). Overigens 
acht de schrijver middellijke vertegenwoordiging in deze casus niet aan
wezig. Mijns inziens echter kan daarover geen twijfel bestaan. Struycken 
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in W.P.N.R. en Stein in Ars Aequi willen hier spreken van een fiduciaire 
verhouding tussen de echtgenoten. De man verwerft als fiduciarius de 
volle eigendom op eigen naam, maar vestigt ten gunste van de belang
hebbende vrouw een benificiair recht. Dit lijkt een juiste qualificatie van 
hun rechtsverhouding. Zie over fiduciaire verhoudingen - zij het .fidudia 
cum creditore - dit rechtspraakoverzicht, hoofdstuk IV, nr. 1 1. 

I86 


