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* In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste civiele rechtspraak van 
de Hoge Raad der Nederlanden over een periode die loopt van 1 januari 1984 tot 1 januari 
1987. 
Dit overzicht sluit aan bij eerdere bijdragen in T.P.R. 1970, p. 105 e.v., T.P.R. 1977, p. 57 
e.v., T.P.R. 1980, p. 859 e.v. en T.P.R. 1983, p. 1141 e.v. en is het resultaat van gezamenlijke 
arbeid. Meegewerkt hebben mrs. Berenschot, E.B., Boonekamp, R.J .B., Breedveld-de Voogd, 
C.G., Broekhuijsen-Molenaar, A.M.L., Bijleveld, M.S., Castermans, A.G., Dozy, R.A., van 
Duijvendijk-Brand, J., Engelen, B.J., Hijma, Jac., Hoekstra, J.M., Huijgen, W.O., Lank
horst, G.H., Mellema-Kranenburg, T.J., Olthof, M.M., Oosterveen, W.J.G., Rank, W.A.K., 
Reinhartz, B.E., Stol, P.M., Veeger, M.A.C., Vegter, J.B., en de Vries, F.J., allen verbonden 
aan de afdeling Burgerlijk Recht van de Rijksuniversiteit te Leiden. De hoofdredactie berustte 
bij prof. mr Kleijn, W.M. en prof. mr Nieuwenhuis, J.H. De algehele eindredactie berustte 
bij mr Rank, W.A.K. 
Is enerzijds gestreefd naar een zekere uniformiteit in de verschillende hoofdstukken waarin 
het overzicht is ingedeeld, anderzijds is de individuele auteurs de vrijheid gelaten om waar 
nodig van het gekozen stramien af te wijken en meer of minder eigen beschouwingen op te 
nemen. 
Gezien de ons toegemeten plaatsruimte moest uit de grote hoeveelheid uitspraken die de Hoge 
Raad in de verslagperiode op civielrechtelijk terrein heeft gewezen een sterke selectie worden 
gemaakt. Arresten en beschikkingen die ons voor de Belgische lezer minder interessant leken 
zijn onbesproken gebleven. Overigens hebben wij ons beperkt tot het burgerlijk recht in enge 
zin. Het auteursrecht, het bewijsrecht, het faillissementsrecht, het handelsrecht, het proces
recht en het rechtspersonemecht zijn buiten beschouwing gelaten. 
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HOOFDSTUK I 

PERSONEN- EN FAMILIERECHT 

AFDELING 1 (M.A.C. Veeger) 

HET HUWELIJK 

1. HUWELIJKSTOESTEMMING 
H.R., 4 juni 1982, N.J., 1983, 32, noot ALKEMA, E.A.A. 
H.R., 20 december 1985, N.J., 1986, 17. 
H.R., 11 oktober 1985, N.J., 1986, 54. 

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek bepaalt in art. 1:36: 
,lid 1 - Voorzover een volgens het vorige artikel vereiste toestemming niet wordt verkregen 

kan zij op verzoek van de minderjarige door die van de kantonrechter worden 
vervangen. 

lid2 - Zodanige vervanging is echter niet geoorloofd, indien een ouder die het gezag over 
zijn wettig kind oefent zijn toestemming weigert." 

Tot 1974 ging men er op grand van deze wetsbepaling vanuit dat krachtens 
art. 36lid 2 B.W. de rechter geen vervangende toestemming tot een huwe
lijk kon verlenen, indien een ouder die het gezag over zijn wettig kind 
uitoefende zijn toestemming weigerde. De ouder had zo een onbeperkt 
vetorecht. Op 1 februari 1974 beperkte de Hoge Raad (N.J., 1974, 283) 
art. 36 tweede lid tot het geval dat de bedoelde ouder uitdrukkelijk te 
kennen geeft de totstandkoming onwenselijk te achten. Het vetorecht van 
de ouder bleef echter bestaan. 

In H.R., 4 juni 1982, N.J., 1983, 32, noot E.A.A. werd art. 36lid 2 nag 
verder beperkt. Een zekere Y, 19 jaar oud, wenste te trouwen, maar de 
wettige vader (voogd) weigerde de toestemming. Y verzocht daarop o.g.v. 
art. 36 Boek 1 B.W. vervangende toestemming van de kantonrechter. Zo
wel de kantonrechter als de recbtbank weigerden de vervangende toestem
ming te verlenen (de rechtbank kwam de weigering van de vader zeer 
onredelijk voor maar zij oordeelde dat bet niet aan de recbter was een 
weigering op baar inhoud te toetsen). 
Y stelde biertegen cassatieberoep in. De Hoge Raad stelde baar in bet gelijk 
omdat art. 12 E.V.R.M. eraan in de weg staat dat het recbt om te trouwen 
wordt onderworpen aan een onbeperkt vetorecht, zonder recbterlijke con
trole, van een ander dan degeen die wil trouwen. 
Art. 12 E.V.R.M. luidt als volgt: 
,Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht te trouwen en een gezin te stichten 
volgens de nationale wetten welke de uitoefening van dit recht beheersen." 

Hier werd dus door een verdragsbepaling de nationale wet (wet in formele 
zin) opzij gezet. Hoe kon de Hoge Raad ecbter zijn beslissing op art. 12 
E.V.R.M. funderen nu de slotwoorden van art. 12 luiden ,volgens de 
nationale wetten welke de uitoefening van dit recbt bebeersen"? Dit komt 
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doordat art. 12 E. V .R.M. wei degelijk een recht verleend en slechts de 
uitoefening daarvan aan de nationale wetgever ter regeling overlaat; perso
nen van wier toestemming het huwelijk afhangt moeten van die bevoegdheid 
een redelijk gebruik maken. 

De Hoge Raad bepaalde in H.R., 20 december 1985, N.J., 1986, 17 hoe 
de redelijkheidstoetsing moet worden ingevuld. Verzoekster wenste te trou
wen, de ouders weigerden toestemming te verlenen, nu de verzoekster nag 
,zeer jeugdig was", slechts gedurende een relatief korte tijd ,omgang" had 
met A en verwacht werd dat zij nu zij zou trouwen (voorlopig) niet meer 
zou studeren, met daardoor aile kans dat zij de door haar gevolgde beroepsop
leiding niet zou voltooien. De kantonrechter verleende, na de ouders en de 
verzoekster te hebben gehoord, verzoekster toestemming tot het aangaan 
van een huwelijk. De Recht bank vernietigde de verleende toestemming, nu 
niet was gebleken van feiten en omstandigheden waaruit zou moeten 
worden afgeleid dat de weigering ,kennelijk onredelijk" is geweest, daarbij 
in aanmerking nemende de door de ouders voor hun weigering aangevoerde 
omstandigheden. De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van de Rechtbank 
nu de Recht bank niet onderzocht had of die weigering, aile omstandigheden 
van het geval in aanmerking nemende, redelijk waste achten. De redelijk
heidstoetsing door de rechter uitgevoerd, mag dus geen ,marginale" maar 
moet een volledige toetsing zijn. 

Op 11 oktober 1985, N.J., 1986, 54, heeft de Hoge Raad zich wederom 
gebogen over een geweigerde toestemming. Hier wenste de dochter met een 
zekere Z te trouwen, de vader weigerde zijn toestemming, daarbij een zestal 
bezwaren tegen Z aanvoerend. De kantonrechter heeft hierop het verzoek 
om vervangende toestemming te verlenen afgewezen. De Rechtbank heeft 
de beschikking van de kantonrechter vernietigd en het verzoek alsnog 
toegewezen. De Hoge Raad heeft de uitspraak van de Rechtbank bevestigd 
daar de vader ,de feitelijke grondslag van zijn bezwaren niet aannemelijk 
heeft gemaakt voorzover deze werd betwist, en voor wat betreft de weinige 
overgebleven feiten die voor zijn standpunt zouden kunnen pleiten onvol
doende omstandigheden aannemelijk heeft gemaakt waardoor deze feiten 
een ernstig bezwaar tegens het voorgenomen huwelijk zouden opleveren, in 
verband waarmee de weigering van huwelijkstoestemming niet redelijk 
gemotiveerd kan worden geacht". 
Het komt hierop neer dat de wei aannemelijk gemaakte of geworden feiten 
onvoldoende waren om tot een redelijke motivering van de weigering te 
leiden; ware het echter zo geweest dat aile aangevoerde bezwaren aanneme
lijk gemaakt hadden kunnen worden, dan zou naar aile waarschijnlijkheid 
de weigering wei redelijk zijn geweest. 

Conclusie: De Nederlandse wet gaat ervan uit dat de wettige ouders een 
veto kunnen uitspreken wanneer het gaat om het aangaan van een huwelijk 
door hun minderjarige kinderen. Ben tegenstrijdige kwestie nu zij volgens 
de wet na hun achttiende jaar wei huwbaar zijn, wat betekent dat zij geacht 
worden te weten welke ,boot" zij instappen, dat zij weloverwogen hun 
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ja-woord geven. Dat de Hoge Raad m.b.v. art. 12 E.V.R.M. art. 36 tot een 
,lege huls" heeft gemaakt is dan ook niet zo verwonderlijk. Wat daarnaast 
opvalt is dat er in art. 36 gesproken wordt van , wettig" kind, wat inhoudt 
dater ook hier een beroep gedaan had kunnen worden op art. 8 E.V.R.M.: 
ten eerste door de niet-wettige ouder die gediscrimineerd wordt nu zijn/haar 
geweigerde toestemming altijd vervangen kan worden door toestemming 
van de kantonrechter. In de tweede plaats door het wettige kind dat 
gediscrimineerd wordt t.o.v. het onwettige kind dat wei altijd om een 
vervangende toestemming kan verzoeken bij de kantonrechter. 

AFDELING 2 (J. van Duijvendijk-Brand) 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN 

2. BESTUUR DOOR DE ENE ECHTGENOOT OVER HET PRIVE-VERMOGEN VAN 
DE ANDERE ECHTGENOOT; VORDERING GEBASEERD OP ART. 1:91 B.W.; 
VRAAG WANNEER SPRAKE IS VAN ,SLECHT BESTUUR" 
H.R., 28 juni 1985, N.J., 1986, 357, noot E.A.A.L. 

Aan de schaarse rechtspraak over art. 1:91 B.W. is een niet onbelangrijke 
uitspraak toegevoegd en nog wei een van Nederlands hoogste rechtscollege. 
Alvorens op de bijzonderheden van dit arrest in te gaan, eerst iets over deze 
bepaling. Vermeld artikel bepaalt dat de echtgenoot die goederen van zijn 
wederhelft bestuurt krachtens een bestuursopdracht door de rechter of op 
grond van het feit dat die wederhelft het bestuur aan hem heeft overgelaten, 
voor het door hem gevoerde bestuur aansprakelijk is als een lasthebber met 
inachtneming van de bijzondere verhoudingen tussen de echtgenoten en de 
aard van de goederen. Heersend is de opvatting dat de bepaling uitsluitend 
een regeling geeft voor prive-goederen en dus niet geldt voor het geval de 
bestuursopdracht of het overlaten van bestuur gemeenschapsgoederen be
treft. Kennisneming van de wetsgeschiedenis leert dat de bepaling is inge
voerd ,urn buiten twijfel te stellen, dat, wanneer onzeker is of het 'overla
ten' als een overeenkomst van lastgeving kan worden aangemerkt, in elk 
geval een aansprakelijkheid als een lasthebber, en wei met inachtneming van 
de bijzondere verhoudingen tussen de echtgenoten en de aard van de 
goederen, voor de echtgenoot die dit hem overgelaten bestuur voert, ont
staat" (ontleend aan de M.v.A. bij art. 1.6.9, VAN ZEBEN/Du PoN, Par!. 
Gesch. boek 1, p. 266/7; voor een uitgebreide behandeling van de wetsge
schiedenis, alsmede voor verdere literatuurverwijzingen en bronvermeldin
gen wil ik op deze plaats volstaan met een verwijzing naar de conclusie van 
A.-G. Mok onder het onderhavige arrest). 

Over wat nu precies onder ,overlaten" moet worden verstaan zijn de 
schrijvers het onderling niet eens; de een verstaat daaronder slechts die 
gevallen waarin sprake is van een feitelijk en stilzwijgend toestaan dat de 
andere echtgenoot het bestuur voert (in deze zin DE BRUIJN-SOONS-KLEIJN, 
Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht, 2e druk, Arnhem, 1972, 
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p, 44), volgens anderen dient het begrip ruim te worden uitgelegd en omvat 
het ook de contractuele verhoudingen en zelfs de figuur van zaakwaarne
ming (aldus KLAASSENS-EGGENS-LUIJTEN, Huwelijksgoederen- en erj
recht, 1e gedeelte, 10e druk, Zwolle, 1984, p. 56 e.v.). Praktisch gezien 
maakt het niet veel uit of men het begrip eng of ruim uitlegt; ook degenen 
die het begrip eng uitleggen en art. 1:91 B.W. niet van toepassing achten 
op lastgevingsverhoudingen, gaan er immers van uit dat de aansprakelijk
heid van de echtgenoot dient te worden vastgesteld met inachtneming van 
de bijzondere verhouding tussen de echtgenoten en de aard van de goederen. 
Aldus beschouwd is deze toevoeging in art. 1:91 B.W. overbodig, hetgeen 
al geruime tijd geleden ook door Klein is betoogd (vergelijk KLEIN, J. in 
W.P.N.R. 4747). 

Bovendien kan men zich afvragen of in de gevallen die men aanduidt met 
,overlaten" van bestuur niet steeds een (stilzwijgende) lastgeving aanwezig 
is, met andere woorden of er wel zoiets als feitelijk overlaten van bestuur 
bestaat. Naar aanleiding daarvan rijst de vraag of art. 1:91 B.W., naast het 
creeren van een grond voor aansprakelijkheid in geval van een rechterlijke 
bestuursopdracht, wel enige betekenis heeft. Dit lijkt wel het geval te zijn, 
indien men bereid is uit te gaan van de ruime lezing: de echtgenoot die het 
bestuur over zijn prive-goederen aan zijn wederhelft heeft overgelaten, kan 
deze altijd op grond van art. 1:91 B.W. ter verantwoording roepen, zonder 
dat hij zich hoeft te verdiepen in de vraag welke (rechts)verhouding aan dit 
bestuur ten grondslag lag. Daarmee is echter nog niet de vraag beantwoord 
wanneer de echtgenoot-bestuurder nu aansprakelijk is. Deze vraag kwam 
in de hier te bespreken uitspraak aan de orde. 

Ontdaan van bijzonderheden die voor de onderhavige uitspraak niet ter 
zake doen, kan de casus als volgt worden weergegeven. Partijen zijn in 1972 
met elkaar gehuwd in gemeenschap van winst en verlies. In de huwelijks
voorwaarden is een bepaling opgenomen inhoudende dat waardeverande
ringen van aan een van de echtgenoten toebehorende vermogensbestandde
len niet als winst en verlies worden beschouwd, zodat deze prive blijven. 
Als feitelijk vaststaand wordt aangenomen dat de vrouw het bestuur van 
haar prive-vermogen heeft overgelaten c.q. opgedragen (aldus ook de 
formulering van de Hoge Raad) aan haar man. Of hier inderdaad sprake 
was van prive-vermogen, is een kwestie van uitleg van de huwelijkse 
voorwaarden. Annotator Luijten spreekt zijn twijfels uit over de uitleg die 
hieraan door de rechterlijke instanties is gegeven en op grond waarvan is 
aangenomen dat het hier om prive-goederen ging. Voor een verdere bespre
king van dit punt volsta ik hier met een verwijzing naar de noot van Luijten 
onder het arrest. Verder is vast komen te staan dat de man in het kader van 
dit bestuur enkele speculatieve transacties heeft afgesloten bij een Zwitserse 
bank (S.K.A.), transacties die hij overigens ook steeds voor zijn eigen 
prive-vermogen heeft aangegaan. En verder dat de vrouw met de eerste van 
die transacties (die achteraf zeer winstgevend bleek te zijn geweest) uitdrukke
lijk heeft ingestemd en dat zij overigens aan de man een onbeperkte 
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volmacht heeft verleend om haar voor wat haar vermogen bij S.K.A. te 
vertegenwoordigen. Deze volmacht heeft zij pas ingetrokken nadat ze de 
man in 1978 had verlaten. V66r dit tijdstip is door de man een transactie 
verricht, wederom zowel voor de vrouw als voor hem zelf, die een aanzien
lijk verlies heeft opgeleverd. Het vermogensbeheer van de man, dat in 1978 
eindigt bij het uit elkaar gaan van partijen, heeft de vrouw per saldo echter 
een aanzienlijke vermogensvermeerdering opgeleverd. 

De vrouw vordert niettemin schadevergoeding van de man voor het door 
haar geleden verlies bij laatstgenoemde transactie. Deze vordering wordt 
door het Hof afgewezen; de tegen dit arrest gerichte cassatie-middelen 
worden door de Hoge Raad ongegrond bevonden. Aan de redelijkheid van 
deze beslissingen hoeft niet getwijfeld te worden, het is echter interessant 
te zien hoe zij juridisch zijn onderbouwd. 

Het Hof komt tot zijn uitspraak op grand van een reeks van factoren. 
Om de woorden van de Hoge Raad, sprekend over de benaderingswijze van 
het Hof, te gebruiken: het Hof heeft uit deze factoren een totaalbeeld 
opgebouwd. Factoren die het Hof noemt zijn: de vrouw was op de hoogte 
van de eerste transactie en stemde daarmee in (deze transactie was zeer 
winstgevend), zij heeft aan de man een onbeperkte volmacht verleend om 
haar bij de bank te vertegenwoordigen (pas ingetrokken nadat partijen uit 
elkaar waren gegaan), de man heeft voor het sluiten van de verliesgevende 
transacties overleg gepleegd met de bank en de onfortuinlijke afloop van 
de transacties was mede het gevolg van een fout van de bank. En verder: 
de man heeft evenzeer verlies geleden als de vrouw; hij heeft het vermogen 
van de vrouw niet aan, naar aard of omvang, grotere risico's blootgesteld 
dan zijn eigen vermogen. Ook genoemd wordt het feit dat alle transacties 
bijeen een positief saldo opleveren, waarna het Hof nog overweegt dat er 
geen reele aanwijzingen zijn dat de man zich heeft laten leiden door minder 
goede motieven of dat hij de vrouw willens en wetens van zijn bestuursdaden 
onkundig heeft gelaten. Ook zou niet gesteld of gebleken zijn dat de vrouw 
- v66r het verbreken van de huwelijksband- de man ooit ter verantwoor
ding heeft geroepen voor zijn , vermogensbeheer" of hem dienaangaande 
beperkende instructies heeft gegeven. Na deze opsomming van factoren 
overweegt het Hof dan: 
Het een en ander, te zamen en in onderling verband bezien, leidt het Hof tot de conclusie dat 
de man- gelet op het bepaalde in art. 91 voornoemd- niet aansprakelijk is voor het door 
de vrouw gestelde, tijdens het door de man over haar prive-vermogen gevoerd bestuur, gel eden 
verlies. 

Uit de hierboven weergegeven overweging blijkt dat het Hof, naar eigen 
zeggen, een toetsing van art. 1:91 B.W. heeft uitgevoerd. Dat Iigt ook voor 
de hand zal men zeggen, de eis van de vrouw was immers gebaseerd op dit 
wetsartikel. Dat laatste is juist, maar nu art. 1:91 B.W. een aansprakelijk
heid vestigt ,als een lasthebber" verwacht men in eerste instantie ook een 
beantwoording van de vraag of een lasthebber hier aansprakelijk zou zijn 
geweest en deze vraag stelt, noch beantwoordt het Hof. Bij nadere beschou-
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wing wordt wel duidelijk waarom; art. 1:91 B.W. behelst immers een fictie 
en de vraag die de wet hier voorschrijft te beantwoorden is niet eenvoudig. 
In casu zou deze neer komen op de vraag of de man, ook voorzover hij niet 
als lasthebber kan worden aangemerkt, aansprakelijk zou zijn geweest 
indien hij wel als lasthebber zou zijn opgetreden! Afgezien nog van de 
omslachtigheid van redeneren waartoe een dergelijke fictie noodgedwongen 
leidt, stuit men daarbij op een aantallastige hindernissen. Want wanneer 
is er sprake van aansprakelijkheid als een lasthebber? Art. 1838 B.W. zegt: 
, ... bij verzuimen welke hij bij het volvoeren van zijnen last mogt hebben 
gepleegd". Dat wil zeggen bij een tekortkomen in de nakoming van de 
verplichtingen die uit de last voortvloeien, bij wanprestatie dus. Maar 6f 
daarvan sprake is, is volstrekt afhankelijk van de inhoud van de last. Is de 
last zeer nauwkeurig omschreven, of heeft de lasthebber juist veel beleids
vrijheid? In het laatste geval zal men waarschijnlijk veel minder snel tot 
wanprestatie concluderen - de verbintenis van de lasthebber heeft dan 
eerder trekjes van een inspanningsverbintenis (in deze zin ook A.-G. Mok 
in zijn conclusie onder het arrest) - dan in het eerste. En dan is daar ook 
nog het tweede lid van art. 1838 B.W., waarin bepaald wordt dat de 
aansprakelijkheid bij lastgeving om niet minder ver gaat dan bij lastgeving 
waarvoor wel een beloning is bedongen. Het Hof laat, zoals gezegd, de fictie 
voor wat ze is en komt via een ,geschetst totaalbeeld" tot het ontkennen 
van aansprakelijkheid in dit geval. De Hoge Raad sauveert deze methode, 
hetgeen duidelijk blijkt uit de volgende overweging: 
Ret Hof heeft vooropgesteld dat art. 1:91 B.W., op grondslag waarvan de vordering moet 
worden beoordeeld, er naar zijn tekst en strekking toe noopt te dezen meer in het bijzonder 
rekening te houden met de zich in concreto voordoende - onder meer der pp. verhouding 
betreffende- feiten en omstandigheden. Daarmee heeft het Hof o.m. tot uiting gebracht dat 
te dezen gelet moet worden op de situatie die in het bijzonder tussen deze pp. bestond en op 
de aard van de goederen waarom het hier in het bijzonder ging. 

Uit de hierbedoelde factoren, tezamen met de andere door het Hof in aanmerking genomen 
factoren, heeft het Hof een totaalbeeld opgebouwd. 

'sHofs oordeel dat onder de aldus geschetste omstandigheden de man niet aansprakelijk is 
voor het door de vrouw op de termijntransacties geleden verlies, is niet onbegrijpelijk en 
voldoende gemotiveerd. 

Het lijkt erop dat de toevoeging ,als lasthebber" in art. 1:91 B.W. niet te 
letterlijk mag worden genomen. Daar valt wel wat voor te zeggen, gezien 
de moeilijkheden waarop men stuit bij het denken in ficties. Anderzijds 
wordt de rechtspraak rond art. 1:91 B.W. zo wel puur casu1stisch. 

Rest nog de vraag te beantwoorden, of toetsing aan een fictieve lastgeving 
tot een zelfde resultaat zou hebben geleid. Ik meen van wel, de door het 
Hof opgesomde factoren passen daar opvallend goed in. De fictieve last die 
bij de onderhavige situatie past is er namelijk een met een ruime beleidsvrij
heid, een met het karakter van een inspanningsverbintenis. De inhoud van 
de fictieve last zou men kunnen omschrijven als ,het voeren van het beheer 
over het prive-vermogen van de vrouw, zolang de vrouw dit goed vond". 
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Dat de lastgeving ook het verrichten van speculatieve transacties omvatte 
mag onder meer worden afgeleid uit het feit dat de vrouw met de eerste 
(speculatieve) transactie had ingestemd en aan de man ook voor de toekom
stige transacties onbeperkte volmacht had gegeven, aan welke volmacht zij 
tijdens het huwelijk ook nooit enige beperkingen heeft aangebracht. Aan 
de inspanningsverbintenis, zo zou men vervolgens kunnen redeneren, heeft 
de man ruimschoots voldaan: hij heeft naar beste kunnen en weten gehan
deld (dat hij volkomen te goeder trouw handelde mag ook blijken uit het 
feit dat hij de transacties ook steeds voor zijn eigen vermogen aanging) en 
heeft het advies van deskundigen ingewonnen, verder blijkt bij het einde 
van de last dat het beheer een positief saldo heeft opgeleverd. Bedenkt men· 
daarbij ook nog dat het hierbij om ,lastgeving" om niet zou handelen, dan 
kan gevoegelijk worden aangenomen dat van wanprestatie geen sprake is. 
De toevoeging ,met inachtneming van de bijzondere verhouding van de 
echtgenoten en de aard van de goederen" uit art. 1:91 B.W. heeft men strikt 

· genomen niet eens nodig om tot deze conclusie te komen. 

AFDELING 3 (J. van Duijvendijk-Brand) 

HET WETTELIJK STELSEL VAN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN 
EN DE UITZONDERINGEN VAN ART. 1:94 LEDEN 1 EN 3 B.W. 

3. UITSLUITINGSCLAUSULE VERBONDEN AAN EEN ERFRECHTELIJKE VER

KRIJGING, REIKWIJDTE VAN DE CLAUSULE; ABSORBERENDE WERKING VAN 

ART. 1129 B.W. 

H.R., 11 mei 1984, N.J., 1985, 527, noot W.M.K. 
Op het wettelijk stelsel van art. 1 :93 B. W., inhoudende het ontstaan van 

een algehele gemeenschap van goederen van rechtswege, bestaan enige 
wettelijke uitzonderingen: verknochte goederen en goederen verkregen on
der een uitsluitingsclausule blijven op grond van art. 1 :94lid 3, respectieve
lijk lid 1 prive. Over dergelijke goederen, verkregen onder een uitsluitings
clausule, ging het onderhavige geschil. 

Ook in dit geval ontstond de onenigheid over de goederen pas bij 
echtscheiding. De vrouw had uit de nalatenschap van haar moeder enkele 
huizen in bloot eigendom gekregen. Moeder had bij testamentaire beschik
king, waarbij zij haar kinderen tot enige erfgenamen benoemde en haar man 
het vruchtgebruik van haar nalatenschap legateerde, aan deze verkrijging 
een uitsluitingsclausule verbonden. De man stelt zich nu bij de echtscheiding 
op het standpunt dat niet alles wat zijn vrouw destijds bij de verdeling heeft 
verkregen afkomstig was uit de erfenis van schoonmama, zodat op een deel 
van de goederen de uitsluitingsclausule dan ook niet toepasselijk zou zijn. 
Het is duidelijk wat de man hiermee wenst te bereiken; indien hij erin slaagt 
dit aan te tonen, behoren de goederen op grond van de hoofdregel van 
art. 1:93 B. W. tot de gemeenschap, zodat zij bij echtscheiding bij helfte 
v~rdeeld dienen te worden. Om te begrijpen hoe de man tot deze stellingna-
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me kwam, zullen we iets dieper in moeten gaan op de gang van zaken rond 
de boedelscheiding. 

Zoals gezegd had moeder haar twee kinderen tot enige erfgenamen 
benoemd, terwijl ze haar man het vruchtgebruik van haar nalatenschap had 
gelegateerd. Nu waren vader en moeder in gemeenschap van goederen 
getrouwd, zodat er na het overlijden van moeder sprake was van een 
onverdeeldheid binnen een onverdeeldheid, namelijk de nalatenschap als 
onderdeel van de ontbonden huwelijksgemeenschap. Deze onverdeeldheid 
nu kan men beschouwen als een geheel, waarin de langstlevende echtgenoot 
gerechtigd is voor de helft, tezamen met de erfgenamen ieder voor hun 
erfdeel in de andere helft (vergelijk ook KLEIJN, W .M., De boedelscheiding, 
diss. Leiden, 1969, 266-267). Op deze wijze kan men ieders aandeel in het 
gehee/ berekenen. Wetende dat de gehele onverdeeldheid in casu uit vier 
huizen bestond, komen we dan tot de volgende berekening: vader heeft 
recht op een aandeel dat (qua waarde) gelijk is aan de helft van vier huizen 
(bijvoorbeeld 2 huizen), nu hij (krachtens huwelijksvermogensrecht) recht 
heeft op de helft van de ontbonden huwelijksgemeenschap. De twee kinde
ren hebben recht op een waarde die overeenkomt met de helft van de helft 
(bijvoorbeeld ieder een huis). Let wei: pas door de vaststelling en de 
toedeling van kavels komt vast te staan tot welke met name aangewezen 
goederen men gerechtigd is, tot die tijd kunnen we slechts aangeven op 
welke waarde ieder der deelgenoten recht heeft. 

W at nu opvalt en wat ook de aanleiding voor het onderhavige geschil 
vormde, is dat de scheiding en deling plaats vindt op een wijze die duidelijk 
afwijkt van de hierboven gevolgde reken-methode. Krachtens de scheiding 
en deling krijgt vader het levenslange vruchtgebruik van de vier huizen, 
terwijl de kinderen ieder twee huizen in bloot eigendom krijgen. De vraag 
rijst of in deze scheiding en deling niet tevens een materiele schenking is 
gelegen, nu vader aan waarde zoveel minder ontvangt dan waar hij recht 
op heeft. Beantwoordt men deze vraag bevestigend- en daar valt veel voor 
te zeggen - dan rijst allicht de vraag of de ,geschonken" goederen wei uit 
de nalatenschap van moeder verkregen zijn. De man stelt zich op dit 
standpunt en verbindt daaraan de conclusie dat voor het geschonken deel 
de uitsluitingsclausule niet geldt. Hij krijgt echter bij alle rechterlijke 
instanties nul op het request. De Hoge Raad motiveert zijn beslissing als 
volgt: 
0., dat ingevolge art. 1129 B.W. de scheiding en deling van de ontbonden huwelijksgoederen
gemeenschap en de nalatenschap aanwijst in welke goederen ieder der deelgerechtigden geacht 
wordt, onmiddellijk na de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap en na het 
openvallen van de nalatenschap, opgevolgd te zijn en derhalve geen der deelgenoten geacht 
wordt ooit de eigendom van andere dan de hem toegedeelde goederen gehad te hebben; 
0., dat door de scheiding en deling van 14 maart 1959 de vrouw dan ook, evenals haar zuster, 
geacht moet worden uit de nalatenschap verkregen (genoten) te hebben, de eigendom van de 
ten processe en in de akte nader omschreven twee huizen, zulks belast met het vruchtgebruik 
ten behoeve van de vader, terwijl de vader geacht wordt bedoeld vruchtgebruik op dezelfde 
wijze verkregen te hebben; 
0., dat de, in de stukken als uitsluitingsclausule vermelde, bepaling in het testament dan ook 
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op deze, uit de nalatenschap verkregen, onroerende goederen geacht moet worden van 
toepassing te zijn; 

Kleijn, in zijn annotatie onder bet arrest, spreekt in dit verband van bet 
absorberende karakter van bet in art. 1129 B. W. bepaalde; de scheiding en 
deling absorbeert als bet ware de andere elementen (zoals in casu een 
materiele schenking) die in de handeling besloten kunnen liggen. 

Nag een andere vraag laat zich steilen in dit verband en dat is of de Hoge 
Raad zijn beslissing niet mede of uitsluitend had kunnen doen steunen op 
bet aannemen van zaaksvervanging. Het is niet betwist dat deze figuur een 
onmisbare functie vervult bij bet toepassen van de regeling uit art. 1 :94lid 1 
B.W.; de uitsluitingsclausule die oorspronkelijk slechts ziet op bet aandeel 
in de onverdeelde boedel, wordt via zaaksvervanging oak geacht betrekking 
te hebben op het kavel dat een deelgenoot uiteindelijk krachtens de schei
ding en deling verkrijgt, met andere woorden oak op hetgeen daarvoor in 
de plaats treedt. Zou men bier geen zaaksvervanging aannemen, dan zou 
art. 1:94lid 1 B.W. immers geen enkel praktisch belang hebben! Daarmee 
dringt de vraag zich op of niet reeds op grand van zaaksvervanging moet 
worden aangenomen dat de uitsluitingsclausule zich over bet gehele kavel 
uitstrekt. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord en wei om de 
volgende reden. Wil men aan zaaksvervanging toekomen, dan zal eerst 
moeten vaststaan dat er sprake is van een wisseling van bet rechtsobject, 
bij bet overigens gelijk blijven van de rechtsbetrekking. Anders gezegd: er 
moet sprake zijn van een (rechtens) in de plaats treden door het-nieuwe 
rechtsobject van bet oude rechtsobject. Of dat bier bet geval is, is nu juist 
de vraag. Wordt niet immers een deel van hetgeen de vrouw verkrijgt, zo 
zou men kunnen steilen, krachtens een andere titel (rechtsbetrekking), te 
weten een materiele schenking, verkregen? Met bet aannemen van zaaksver
vanging aileen komt men er dus niet uit en bet is dan oak begrijpelijk dat 
de Hoge Raad zijn beslissing doet steunen op art. 1129 B.W. 

4. KARAKTER VAN HET RECHT OP SMARTEGELD; VRAAG OF HET RECHT IN 

DE HUWELIJKSGEMEENSCHAP VALT 

H.R. (kort geding), 3 januari 1986, R. v.d. W., 1986, 21. 
In deze uitspraak in kort geding kwam de vraag aan de orde of een 

vergoeding voor immateriele schade, oftewel smartegeld, in de wettelijke 
gemeenschap van goederen valt. De zaak waarover de Hoge Raad bier in 
laatste instantie gevraagd werd zijn oordeel te geven speelt zich af op de 
Antillen. Het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen had een beslis
sing gegeven aan de hand van art. 166 van bet B.W.N.A. (Burgerlijk 
Wetboek Nederlandse Antillen), waarvan de tekst overeenstemt met 
art. 1:94 B.W .. Om die reden kon de Hoge Raad zijn beslissing aan de hand 
van art. 1:94 B.W. geven. 

De feiten waren bier de volgende. In 1977 heeft de man, verweerder in 
cassatie, bij een bedrijfsongeval ernstige brandwonden opgelopen. Niette
genstaande diverse medische behandelingen - niet aileen onmiddellijk na 
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het ongeval in 1977, maar ook daarna nog weer in 1979- blijft de man 
gedeeltelijk invalide. Verder kunnen plastisch chirurgische ingrepen niet 
verhinderen dat de armen en benen van de man blijvend ontsierende 
littekens vertonen. Vanwege deze blijvende ontsiering, alsmede vanwege de 
pijn en hinder die de man als gevolg van de brandwonden en operaties heeft 
ondervonden, wordt de werkgever op 20 december 1983 door het Hof van 
Justitie veroordeeld om aan de man bij wijze van immateriele schadevergoe
ding een bedrag vanj 30.000,- te betalen. De man is dan intussen getrouwd 
met eiseres in cassatie- en wel op 30 december 1981, in algehele gemeen
schap van goederen - en ook al weer van haar gescheiden. De echtscheiding 
werd op 2 november 1983 door de rechtbank te Amsterdam uitgesproken, 
dus voordat de vordering tot vergoeding van ideele schade werd toegekend, 
maar wel nadat deze was ingesteld. 

Op 4 januari 1984 legt de vrouw conservatoir maritaal beslag onder de 
werkgever. Dit beslag omvat onder meer de vordering die de man jegens 
de werkgever heeft tot vergoeding van zijn immateriele schade. Op verzoek 
van de man wordt dit beslag, voorzover gelegd terzake van de vergoeding 
van smartegeld, door het gerecht in eerste aanleg opgeheven. Het Hof van 
Justitie schaart zich geheel achter deze beslissing met inbegrip van de 
gebezigde motivering, te weten dat de aanspraak op smartegeld ingevolge 
art. 1661id 3 B.W.N.A. (overeenstemmendmet art. 1:94lid 3 B.W.) buiten 
de gemeenschap blijft, zodat het maritaal beslag (alleen mogelijk op ge
meenschapsgoederen!) de smartegeld-vordering niet omvat. De vrouw gaat 
tegen deze uitspraak in cassatie en wordt door de Hoge Raad in het gelijk 
gesteld. Daarbij overweegt de Hoge Raad onder meer: 
Het recht op vergoeding van een nadeel als waarvan in dit geval sprake is, te weten een nadeel 
dat niet bestaat in verrnogensschade, rnoet- voor zover hier van belang- worden aangemerkt 
als een goed in de zin van art. 94 lid 1, wanneer een vordering ter zake is ingesteld voor of 
staande het huwelijk van de echtgenoten. In cassatie mag ervan worden uitgegaan dat dit hier 
het geval is, immers dat de vordering die heeft geleid tot het vonnis van 20 december 1983 
niet is ingesteld na de ontbinding van het huwelijk van pp. 

Om de rechtmatigheid van het beslag te beoordelen kijkt de Hoge Raad dus 
eerst naar de hoofdregel, welke te vinden is in art. 1:94lid 1 B.W. In dit 
artikel-lid wordt bepaald dat alle tegenwoordige en toekomstige goederen 
in de wettelijke gemeenschap vallen. Het begrip goederen dient men hier 
te lezen in de zin die art. 3 .1.1.0 Nieuw B. W. hieraan hecht, te weten zaken 
en vermogensrechten. De vraag die de rechter hier allereerst diende te 
beantwoorden, was dus of in casu het recht van de man op smartegeld een 
vermogensrecht opleverde. Een bevestigende beantwoording van deze vraag 
zou dan moeten leiden tot de conclusie dat dit recht in beginsel, dat wil 
zeggen behoudens de mogelijkheid dater sprake is van verknochtheid, in 
de gemeenschap valt. Tot deze conclusie komt de Hoge Raad dan ook, 
waarbij opvalt dat de Hoge Raad sterk de nadruk legt op het feit dat uit 
de motivering van zijn beslissing in casu niet de conclusie mag worden 
getrokken, dat v66r het instellen van de vordering geen sprake zou kunnen 
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zijn van een vermogensrecht. Dit leid ik althans af uit de woorden , voor 
zover hier van belang''. 

De vraag 6j in casu sprake is van een vermogensrecht beantwoordt de 
Hoge Raad dus bevestigend, welke beslissing ons hoogste rechtscollege doet 
steunen op de overweging dat de vordering tot vergoeding van de immaterie
le schade hier tijdens het huwelijk was ingesteld. De vraag wanneer het recht 
op immateriele schadevergoeding nu precies een vermogensrecht wordt, met 
andere woorden waar het omslagpunt ligt tussen hoogst persoonlijk recht 
en vermogensrecht (ook van belang in verband met de vraag of het recht 
op smartegeld in een faillissement of onder een beslag valt of voor vererving 
vatbaar is), wordt hier niet beantwoord .. 

Zo blijft nog open de vraag of het recht om smartegeld te vorderen, dus 
het recht dat de gelaedeerde heeft v66r het instellen van de vordering, 
eveneens een vermogensrecht is. In de literatuur en (lagere) rechtspraak 
wordt over deze vraag verschillend gedacht (voor de vindplaatsen, alsmede 
voor een meer uitgebreide behandeling van de hierna te bespreken literatuur 
en rechtspraak, vergelijke men BLOEMBERGEN, A.R., Onrechtmatige Daad, 
II, nr. 17 e.v., over de vraag naar het karakter van ideele schadevergoeding 
vergelijke men eveneens KNOL, P.C., Studiepocket Privaatrecht, nr. 40, 
p. 68 e.v.). 

Slechts een enkeling is van mening dat het recht op smartegeld een 
volledig vermogensrecht is met aile daaraan verbonden gevolgen, te weten 
het vallen van dit recht in een eventueel aanwezige gemeenschap van 
goederen, het vatbaar zijn voor beslag en vererving en het overdraagbaar 
zijn van het recht (in deze zin OVEREEM, R., Smartegeld, Zwolle, 1979, 41 
en 42). Door de meeste schrijvers wordt echter verdedigd, dat het hoogst 
persoonlijke karakter van het recht zich er tegen verzet dit steeds en volledig 
als een vermogensrecht aan te merken. Zo Iijkt men het er over eens te zijn 
dat het recht om smartegeld te vorderen niet in het jaillissement valt, nu 
deze beslissing, wegens het hoogst persoonlijke karakter ervan, uitsluitend 
aan de gelaedeerde en niet aan de curator dient toe te komen. De daaruit 
- d.i. uit het instellen van een vordering door de benadeelde - voortvloei
ende aanspraken zouden daarentegen wei in de gemeenschap vallen. Aldus 
ook de lagere rechtspraak. Een soortgelijk onderscheid maakt het Hof 
's-Gravenhage (28 april 1982, N.J., 1984, 354), voor wat betreft de vraag 
of het recht in een (beperkte) huwelijksgemeenschap valt: de aanspraak is 
mogelijk hoogst persoonlijk, maar de uitkering in ieder geval niet. 

Ook ten aanzien van de vraag of cessie van het recht op smartegeld 
mogelijk is, lopen de meningen uiteen. Deze vraag lijkt in de praktijk echter 
minder problemen op te leveren dan de vraag of het recht voor vererving 
vatbaar is. Dit ligt ook voor de hand; in de gevallen waarin de gelaedeerde 
zelf de vordering kan instellen, zal men weinig moeite hebben met de 
gedachte dat dit recht dan ook aileen en uitsluitend aan hem toekomt. Maar 
in de situatie dat de gelaedeerde aan zijn verwondingen overlijdt, zal hij 
voordien vaak niet de mogelijkheid hebben gehad om een vordering in te 
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stellen. In dat geval komen de erfgenamen en de aansprakelijke (meestal 
diens verzekeraar) tegenover elkaar te staan. Laatstgenoemde zal zich in dat 
geval waarschijnlijk eerder tegen de vordering wensen te verweren dan 
wanneer deze dotir de geiaedeerde zeif zou zijn ingesteid, dit om reden dat 
het smartegeid toch niet meer aan de geiaedeerde zelf ten goede kan komen. 
Hij kan daartoe nog aanvoeren dat de erfgenamen, wanneer men hen zou 
toestaan de vordering van de overledene in te stellen, op deze wijze zouden 
krijgen wat de rechtspraak (in het Nieuw B.W. vastgelegd in art. 6.1.9.11) 
de nabestaanden onthoudt, nameiijk een (eigen) recht op smartegeid. 

Ook over deze kwestie wordt in de literatuur en rechtspraak weer verschii
Iend gedacht. Men vindt zowei de mening verkondigd dat het recht zoals 
ieder vermogensrecht vererft (ongracht of de vordering ai is ingesteld of 
niet), als ook dat het door het persoonlijk karakter in het geheel niet vererft 
(zelfs niet indien door de geiaedeerde al een vordering was ingesteld). Ook 
hier wordt door sommigen een tussenstandpunt ingenomen, hierin bestaan
de dat men het recht om de vordering in te stellen exclusief aan de 
gelaedeerde wiliaten (wegens het persoonlijke karakter daarvan), terwiji 
men de daaruit vioeiende aanspraken wei voor vererving vatbaar acht. Dit 
is dus hetzelfde criterium ais dat wat wordt gebruikt ter beantwoording van 
de vraag of een recht vatbaar is voor besiag (waaronder faillissement) of 
voor overdracht. Sommigen gaan hier echter verder door voor vererving 
voidoende te achten, dat de geiaedeerde voor zijn overlijden kenbaar heeft 
gemaakt aanspraak te willen maken op het smartegeld, dit in verband met 
de hierboven gesignaleerde probiemen. Deze opvatting is ook neergeiegd in 
art. 6.1.9.11lid 2 Nieuw B.W., Iuidende: , ... Voor overgang onder aigeme
ne titei is voldoende dat de gerechtigde aan de wederpartij heejt medege
dee/d op de vergoeding aanspraak te maken." De vraag of het ruime 
criterium van het Nieuw B. W. voor wat betreft vererving ook ai voor het 
huidige recht geidt, werd enige tijd terug aan het Hof Amsterdam (7 januari 
1982, N.J., 1985, 77) voorgeiegd en vrij recentelijk ook aan het Hof Arnhem 
(17 april 1984, N.J., 1985, 78); vergelijk over beide arresten DuPONT, 
W.H.J.T., in Kwartaa/bericht Nieuw B. W. 1985/3, 102/103). Zij werd 
door het Hof te Amsterdam ontkennend, door het Arnhemse Hof daarente
gen bevestigend beantwoord. De Hoge Raad heeft nog niet eerder de 
geiegenheid gehad zich over de kwestie uit te spreken en biijkbaar heeft hij 
dat in de onderhavige kwestie ook niet willen doen, misschien heeft dat iets 
te maken met het karakter van de procedure, te weten een procedure in kort 
geding. De geiegenheid was dunkt me hier wei aanwezig; art. 6.1.9.11lid 2 
Nieuw B.W. spreekt immers over ,overgang onder aigemene titel'' en 
daaronder dient ook gerekend te worden boedeimenging als gevoig van het 
vallen in een huwelijksgemeenschap. De Hoge Raad had hier dus aan het 
ruime criterium kunnen toetsen, maar heeft dat niet gedaan. Daarvoor zijn, 
lijkt me, twee mogelijke redenen aan te wijzen: ten eerste was toetsing aan 
het ruime criterium hier niet nodig, nu ook al aan de vereisten van het 
strengere criterium, te weten dat de vordering moet zijn ingesteid, was 
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voldaan. Ten tweede zou men daarmee in casu niet kunnen volstaan, nu hier 
tevens de vraag aan de orde was of het recht vatbaar was voor (in dit geval 
maritaal) beslag. Eerst toetsen aan het ruime criterium zou dan wei erg 
omslachtig zijn, zeker in het kader van een kort geding procedure. 

Onder het huidig recht is het karakter van het recht op immateriele 
schadevergoeding dus geenszins duidelijk, het Nieuw B.W. lijkt hierin 
verbetering te brengen. Allereerst omvat het Nieuw B.W. een omschrijving 
van het begrip vermogensrecht in art. 3.1.1.5, krachtens welke bepaling 
onder meer als vermogensrecht worden aangemerkt rechten die ertoe strek
ken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen. Het is duidelijk dat 
het recht op smartegeld aan deze omschrijving voldoet. Vervolgens wordt 
in het al eerder genoemde art. 6.1.9.11 lid 2 Nieuw B.W. aangegeven in 
hoeverre dit vermogensrecht vatbaar is voor overgang en beslag. Regel is 
dat het recht niet vatbaar is voor overgang (waaronder overdracht is 
begrepen) en beslag, tenzij het bij een overeenkomst is vastgelegd of terzake 
een vordering is ingesteld. Voor overgang onder algemene titel geldt dan 
de hierboven al eerder vermelde nuancering. 

Bij het beperken van de overdraagbaarheid en de vatbaarheid voor beslag 
zijn overigens wei enige kanttekeningen te plaatsen. Zo wordt in de M.v.A. 
bij art. 6.1.9.11 van het Nieuw B.W. (VAN ZEBEN/Du PoN, Parlementaire 
Geschiedenis boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, 381) als argument 
voor het inperken van de mogelijkheid van beslag genoemd het feit dat de 
crediteuren niet hoeven te profiteren van het onverwachte voordeel. Door 
enkele leden van de kamer-commissie is daarop, naar mijn mening terecht, 
de vraag gesteld of dit argument plotseling niet meer geldt, wanneer de 
vordering is ingesteld of te dier zake een overeenkomst is gesloten. Het 
omslag-punt lijkt vrij willkeurig te zijn. Er bestaat m.i. dan ook geen reden 
om de beperkingen op een zeker moment op te heffen, het karakter van het 
recht op immateriele schadevergoeding- d.i. het op een onvolkomen wijze 
compenseren van leed in geld - blijft immers steeds hetzelfde. Dit pleit er 
m.i. dan ook voor om de uitkering, waar dit ook maar enigszins mogelijk 
is, buiten de vermogensrechtelijke sferen te houden. Om bovengenoemde 
reden kan ik mij ook niet vinden in de overwegingen van de Hoge Raad 
aangaande de verknochtheid van het recht op smartegeld (van verknocht
heid is sprake indien en voorzover het bezwaarlijk is dat de gevolgen van 
het vallen in de gemeenschap intreden). De Hoge Raad overweegt dienaan
gaande: 
Naar de hoofdregel van lid I omvat de gemeenschap ,aile" tegenwoordige en toekomstige 
goederen der echtgenoten. Er is geen reden om voor een geval als het onderhavige een 
uitzondering op.deze hoofdregel aan te nemen: de enkele omstandigheid dat het hier naar 's 
Hofs vaststelling gaat om een vergoeding voor ,door de man hoogst persoonlijk ondergaan 
leed" brengt niet mee dat hier sprake is van een , verknochtheid" in de zin van lid 3, die zich 
ertegen verzet dat dit recht in de gemeenschap valt. 

Daartoe is, zoals ik hierboven al betoogde, naar mijn mening nu juist aile 
reden. De overwegingen zijn echter wei in overeenstemming met de alge
meen heersende opvatting ( eveneens neergelegd in art. 6.1. 9 .11lid 2 Nieuw 
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B.W.), dat het recht op smartegeld vatbaar is voor beslag en om die vraag 
- valt het recht onder het beslag? - ging het hier. W elnu, wie geen bezwaar 
heeft tegen deze conclusie, behoeft hier ook geen verknochtheid aan te 
nemen. 

Daarmee is echter nog niets gezegd over de vraag of het recht in de 
verdeling betrokken dient te worden, het recht kan namelijk in die zin wel 
degelijk verknocht zijn. Het zal na het voorgaande duidelijk zijn, dat het 
naar mijn mening in die zin ook verknocht is. Art. 1:94 lid 3 B.W. biedt 
hier de mogelijkheid om recht te doen aan het karakter van het recht op 
immateriele schadevergoeding en daar moet men dankbaar gebruik van 
maken. Of de Hoge Raad deze mogelijkheid ook open laat is niet helemaal 
duidelijk: enerzijds spreekt de Hoge Raad over ,een geval als het onderha
vige", daarmee zijn beslissing specifiek op dit geval toespitsend, anderzijds 
ontbreekt een genuanceerde overweging zoals deze in het pensioen-arrest 
wel werd aangetroffen (vergelijk over dit arrest onder meer mijn bijdrage 
aan T.P.R., 1983, nr. 4, p. 1156 e.v.). In dat arrest komt de Hoge Raad 
tot de conclusie dat pensioen-rechten in zoverre verknocht zijn dat zij niet 
in een verdeling met erfgenamen betrokken dienen te worden, maar dat de 
verknochtheid zich niet verzet tegen een waarde-verrekening bij echtschei
ding. Wellicht laat de Hoge Raad dergelijke redeneringen liever achterwege, 
wanneer zij niet strikt noodzakelijk zijn en heeft hij hier niets willen zeggen 
over het betrekken van het recht in een verdeling. Een andere mogelijkheid 
is dat de Hoge Raad hier verknochtheid heeft afgewezen, omdat er nog 
altijd de mogelijkheid is om met behulp van de redelijkheid en billijkheid 
tot een zelfde resultaat te komen, namelijk dat het recht op smartegeld niet 
verdeeld hoeft te worden. Redelijk en billijk is dat resultaat, althans naar 
mijn mening, zeker. 

AFDELING 4 (J. van Duijvendijk-Brand) 

HUWELIJKSE VOORW AARDEN 

5. HET VEREISTE VAN RECHTERLIJKE GOEDKEURING VOOR HET AANGAAN 

VAN HUWELIJKSE VOORWAARDEN STAANDE HUWELIJK; DE INGEVOLGE 

ART. 1:119LID 1 B.W. VEREISTEGOEDKEURINGDIENTMEDETERBESCHER

MING VAN DE ECHTGENOTEN ONDERLING 

H.R., 2 mei 1986, R. v.d. W., 1986, 90. 
In de hierboven vermelde uitspraak handelde het om echtgenoten die voor 

de tweede maal met elkaar in het huwelijk waren getreden. De eerste keer 
hadden zij geen huwelijkse voorwaarden gemaakt, zodat tussen hen toen 
van rechtswege een wettelijke gemeenschap van goederen is ontstaan. In 
1975 eindigt dit huwelijk in echtscheiding (6f en wanneer scheiding en deling 
van de ontbonden huwelijksgemeenschap heeft plaats gevonden, wordt uit 
de weergegeven feiten niet duidelijk). In 1977 besluiten partijen opnieuw de 
stap te wagen. Deze maal echter doen ze dat niet zonder v66r de huwelijks-

627 



dag in de (voorgeschreven) vorm van een notariele akte huwelijkse voor
waarden te maken. Partijen verzuimen echter deze ter goedkeuring aan de 
rechtbank voor te leggen, daarmee in strijd handelend met art. 1:166 B.W. 
In dit wetsartikel, dat de gevolgen van het reparatie-huwelijk regelt, wordt 
immers art. 1:119 B.W. (dat goedkeuring door de rechtbank eist van 
staande huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden) van overeenkomstige 
toepassing verklaard op het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden 
v66r het aangaan van het nieuwe huwelijk. Art. 1:166 B.W. bepaalt verder 
dat alle gevolgen van het huwelijk van rechtswege herleven, alsof geen 
echtscheiding had plaats gehad. In 1979 eindigt ook het tweede huwelijk. 
En dan rijst de vraag wat het effect is van de huwelijkse voorwaarden die 
de ingevolge art. 1:166 jo 119 B.W. vereiste goedkeuring ontberen. 

De vrouw stelt zich op het standpunt dat de huwelijkse voorwaarden 
nietig zijn, zodat partijen in algehele gemeenschap van goederen zijn 
getrouwd en vordert verdeling van die gemeenschap. De man verdedigt 
primair de stellingname dat de huwelijksvoorwaarden slecht tegenover 
derden het beoogde effect missen, maar dat tussen partijen wel degelijk het 
regime van uitsluiting heerst. Subsidiair betoogt hij dat de tussen partijen 
gesloten huwelijkse voorwaarden in ieder geval een geldige verrekenover
eenkomst behelzen (Dit zou dan een voorbeeld opleveren van een geval 
waarin men overeenkomt minder te verrekenen dan waartoe men zaken
rechtelijk gehouden is, in plaats van meer; de meeste verrekenbedingen 
behelzen zakenrechtelijk een uitsluiting met de obligatoire verplichting om 
te verdelen wat zakenrechtelijk prive blijft. J.v.D.-B.). 

Zowel het Hof als de Hoge Raad delen de zienswijze van de vrouw. 
Daarbij verdienen enkele punten nadere bespreking. Allereerst het punt van 
de nietigheid; hoewel een sanctie op het niet vragen van goedkeuring in 
art. 1:119 B.W. ontbreekt, wordt algemeen aangenomen dat deze bestaat 
in nietigheid van de huwelijkse voorwaarden (vergelijk DE BRUIJN-SooNs
KLEIJN, Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, 2e druk, Arnhem, 
1972, 399). Ook het Hof en de Hoge Raad kiezen hier voor absolute 
nietigheid. Beide instanties motiveren dit met een beroep op de gedachte die 
aan het stellen van de goedkeuringseis ten grondslag ligt: gelet op de 
formulering en de wetsgeschiedenis van art. 1:119 B.W. heeft de bepaling 
een verdere strekking dan benadeling van schuldeisers te voorkomen, zij 
dient tevens ter bescherming van de echtelieden onderling. Dit zou blijken 
uit het feit dat in art. 1:119 B.W. naast het gevaar voor benadeling van 
schuldeisers als weigeringsgrond ook nog het ontbreken van een redelijke 
grond wordt genoemd. Door de schrijvers wordt algemeen aanvaard dat het 
aanwezig zijn van een redelijke grond in art. 1:119 B.W. als zelfstandig 
toetsingscriterium-dient om onbehoorlijke belnvloeding te voorkomen. 
Wanneer men dit uitgangspunt aanvaardt lijkt absolute nietigheid, dus niet 
aileen ten opzichte van derden maar ook tussen de echtgenoten onderling, 
inderdaad de enige juiste sanctie op het ontbreken van de vereiste goedkeu
ring. 
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Toch kan men bij het uitgangspunt nog wel enige kanttekeningen plaat
sen. Waarom immers, zo kan men zich afvragen, dienen huwelijkse voor
waarden die v66r het huwelijk worden aangegaan niet op hun redelijkheid 
getoetst te worden? Omdat dit een ongeoorloofde inbreuk op de contracts
vrijheid van de echtgenoten zou betekenen, zal men wellicht betogen. Maar 
is dat tijdens het huwelijk dan anders? Het lijkt erop dat de eis van 
goedkeuring toch in de eerste plaats is ingegeven door de eisen van bescher
ming van de crediteuren. Verder redenerend komt men dan vanzelf op de 
vraag wat de ratio is van art. 1:166 B.W., waarin art. 1:119 B.W. van 
overeenkomstige toepassing wordt verklaard zodat de goedkeuringseis ook 
geldt voor huwelijkse voorwaarden die worden aangegaan v66r het tweede 
huwelijk. Deze vraag wordt in de handboeken niet gesteld, slechts bij 
Hidma (HIDMA, T .R., Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk, diss. Nij
megen, 1986, 88) heb ik iets aangetroffen over de ratio van art. 1:166 B.W., 
maar hij zoekt deze slechts in de derdenbescherming (althans over een 
verdergaande ratio rept hij niet). 

Over het uitgangspunt kan men dus zijn twijfels hebben, over de uitkomst 
van de beslissing heb ik die zeker niet. Neemt men immers eenmaal aan dat 
de goedkeuringseis mede dient ter bescherming van de echtgenoten in hun 
onderlinge verhouding - en dit is de heersende leer - dan dient de sanctie 
op het ontbreken van goedkeuring absolute nietigheid te zijn. 

Tenslotte nog iets over het subsidiaire betoog van de man dat er sprake 
zou zijn van een geldige verrekenovereenkomst. De Hoge Raad zegt hiero
ver: 
... Een andere opvatting zou de in de rechterlijke goedkeuring gelegen waarborg illusoir maken. 
Om gelijke reden is er ook voor convertering in een verrekeningsovereenkomst - welke zou 
neerkomen op intern werkende huwelijkse voorwaarden- geen plaats. 

De redenering die aan deze overweging ten grondslag ligt is duidelijk: de 
bescherming van de echtgenoten zou nog weinig voorstellen indien men bij 
nietigheid van het zakenrechtelijk systeem van uitsluiting zou converteren 
in een obligatoire verrekenovereenkomst met dezelfde inhoud. De motive
ring door de Hoge Raad roept bij mij echter enige vragen op. In de literatuur 
is men het er immers volstrekt over eens dat verrekenovereenkomsten 
huwelijkse voorwaarden in materiele zin zijn, zodat dergelijke overeenkom
sten aan de vereisten voor huwelijkse voorwaarden dienen te voldoen. Dit 
betekent dat ook een eventuele verrekenovereenkomst hier aan de goedkeu
ringseis van art. 1:166 jo 119 B.W. is onderworpen en dat bij het ontbreken 
van goedkeuring deze overeenkomst van huwelijkse voorwaarden nietig is. 
Voor conversie is dan geen plaats om de eenvoudige reden dat er geen 
geldige overeenkomst is waarin de nietige huwelijkse voorwaarden (inhou
dende uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen) geconverteerd 
kunnen worden. Of de Hoge Raad dit ook zo ziet, wordt uit de overwegin
gen niet duidelijk. Uit de woorden ,om gelijke reden" blijkt dat de Hoge 
Raad ook aan deze beslissing de ratio van de goedkeuringseis ten grondslag 
legt. Hij heeft zich in dit verband blijkbaar niet willen uitlaten over de 
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principiele vraag of verrekenovereenkomsten, die niet in de vorm van 
huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, geldig zijn. 

6. HET REGIME VAN UITSLUITING VAN IEDERE GEMEENSCHAP VAN GOEDE

REN (ALDAN NIET MET EEN VERREKENBEDING) EN DE GEVOLGEN VAN 

BELEGGING EN WEDERBELEGGING VAN GELDEN; HANDELINGEN VERRICHT 

DOOR DE ENE ECHTGENOOT TEN BEHOEVE VAN DE ANDERE 

a. H.R., 16 maart 1984, N.J., 1984, 556 (Modehuis Nolly II). 
b. H.R., 15 jebruari 1985, N.J., 1985, 885, noot E.A.A.L. 
c. H.R., 11 apri/1986, N.J., 1986, 622, noot G. 

a. De Modehuis Nolly arresten 

Hardnekkig is het volksgeloof dat degene die huwelijkse voorwaarden heeft 
gemaakt, bij een eventuele echtscheiding minder problemen staan te wach
ten dan degene die (door het niet maken van huwelijkse voorwaarden) ex 
art. 1 :93 B. W. onder het wettelijk regime van de gemeenschap van goederen 
leeft. Nog steeds zien velen het maken van huwelijkse voorwaarden, waarbij 
geheel of ten dele wordt afgeweken van het wettelijk regime (t. w. de algehele 
gemeenschap van goederen), als een soort wondermiddel om vermogens
rechtelijke geschillen, die plegen te ontstaan in geval van echtscheiding of 
bij faillissement_van een der echtgenoten, te voorkomen. Hoe vaak komt 
het niet voor dat een niet-jurist die vertelt dat bekenden van hem gaan 
scheiden daar onmiddellijk aan toevoegt: ,Maar ze zijn gelukkig op huwe
lijkse voorwaarden getrouwd, dus de over de verdeling van de spullen 
hoeven ze geen ruzie te krijgen"? De jurist weet wel beter! De echtgenoten 
plegen immers niet of nauwelijks enige administratie te voeren van hun 
vermogensrechtelijke doen en laten tijdens het huwelijk (zijnde waarschijn
lijk zelf ook aanhangers van het volksgeloof). En bedenkt men daarbij nog 
dat niet zelden de ene echtgenoot het beheer over de goederen der andere 
echtgenoot voert, dan wordt duidelijk dat de problemen van zaaksvervan
ging hier in voile omvang aanwezig kunnen zijn. 

Dat het beeld dat men heeft van het maken van huwelijkse voorwaarden 
al te rooskleurig is, blijkt ook uit de rechtspraak van de Hoge Raad. Maar 
liefst driemaal in de periode die dit verslag bestrijkt, werd door echtgenoten 
tussen wie iedere gemeenschap van goederen was uitgesloten een procedure 
tot voor ons hoogste rechtscollege toe uitgevochten. Steeds vormde daarbij 
de eigendom van de bij de echtscheiding aanwezige goederen, dan wel 
aanspraken op de waarde daarvan de inzet van het geschil. Het meest 
sprekende voorbeeld van een langdurige strijd tussen ex-echtgenoten, is 
waarschijnlijk wel die om het Modehuis Nolly. Deze strijd verrijkte de 
Nederlandse rechtspraak met niet minder dan twee uitspraken van de Hoge 
Raad. Berst in 1976 (H.R., 2 april 1976, N.J., 1976, 450, noot W.M.K., 
Modehuis Nol/y 1) en vervolgens in 1984 (vergelijk de hierboven onder a. 
genoemde uitspraak) gaf de Hoge Raad zijn oordeel over dit geschil. 
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Zeer kort weergegeven, waren de feiten die aan deze twist ten grondslag 
lagen de volgende. Partijen zijn in 1948 buiten elke gemeenschap van 
goederen met elkaar gehuwd. De vrouw brengt ten huwelijk het damesmo
de-bedrijfNolly aan, welke onderneming zowel voor als tijdens het huwelijk 
door haar gedreven wordt. Wei verricht de man regelmatig werkzaamheden 
voor het bedrijf, waaronder het voeren van de administratie. Partijen Ieven 
van de inkomsten uit het damesmode-bedrijf. Tijdens het huwelijk schaft 
de man op eigen naam enkele onroerende goederen aan, die daarna steeds 
als bedrijfspand door de vrouw worden gebruikt en waarvan de financiering 
uit de inkomsten van het damesmode-bedrijf plaats vindt. Ruim twintig jaar 
later, als het huwelijk in een echtscheiding eindigt, vordert de vrouw primair 
een verklaring voor recht dat zij eigenaresse is van bedoelde panden, 
subsidiair een veroordeling van de man om mee te werken aan een inschrij
ving in de registers van de goederen op haar naam. De vrouw voert daartoe 
aan dat de man weliswaar op eigen naam, maar voor rekening en ten 
behoeve van haar de panden had aangekocht. De reden om de panden op 
naam van de man te Iaten staan was, aldus de vrouw, dat de echtgenoten 
dachten op deze wijze de onroerende goederen veilig te kunnen stellen voor 
het verhaal door crediteuren van de vrouw. 

De gedachte die aan de primaire stelling van de vrouw (vervat in het 
tweede cassatiemiddel) ten grondslag ligt, te weten toepassing van de directe 
verkrijgingsleer (d.i. onmiddellijke eigendomsverkrijging door de vertegen
woordigde, bij vertegenwoordiging) bij de verwerving van onroerend goed 
door een vertegenwoordiger, wordt door de Hoge Raad in het Modehuis 
Nolly I arrest, geheel conform de heersende leer, afgewezen. De Hoge Raad 
beargumenteert dit met een beroep op ,art. 671 B.W. en de door dit 
wetsvoorschrift beoogde openbaarheid van de eigendomsverkrijging van 
onroerend goed door middel van overdracht''. Subsidiair wordt in het 
tweede cassatiemiddel nog betoogd, dat de vrouw in ieder geval in de interne 
verhouding tussen partijen als eigenaresse zou hebben te gelden. Ook voor 
een dergelijke relatieve eigendom voelt de Hoge Raad echter niets, blijkens 
's Raads overweging dat ,niet valt in te zien, waarin een zodanig gerelati
veerd recht van de vrouw op de goederen zich praktisch zou onderscheiden 
van een verbintenisrechtelijke aanspraak op die goederen" (over het begrip 
relatieve eigendom en de derdenwerking die aan een dergelijke constructie 
zou kunnen worden toegekend in een geval als dit, vergelijke men nog de 
noot van Kleijn onder het onderhavige arrest). 

Bleef nog over de vraag hoe het handelen van de man juridisch gekwalifi
ceerd diende te worden. Was hier inderdaad, zoals de vrouw betoogde, 
sprake van een lastgevingsovereenkomst tussen de man en de vrouw, zodat 
alsnog doorlevering van de man aan de vrouw diende plaats te vinden of 
had wellicht de man gelijk waar hij stelde dat de onroerende goederen in 
een tussen hem en de vrouw bestaande maatschap vielen die nu, bij 
beeindiging van de maatschap, gescheiden en gedeeld diende te worden? 

De maatschapsconstructie, waarvoor de rechtbank had geopteerd, vormt 
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in cassatie geen onderwerp van geschil meer. Deze door de man verdedigde 
stellingname werd door het Hof afgewezen, tegen welke beslissing geen 
cassatie werd ingesteld. Het Hof motiveerde zijn beslissing door er op te 
wijzen dat bij het aannemen van een maatschap tussen echtgenoten een 
zekere terughoudendheid moet worden aangenomen, daar de samenwer
king oak kan wortelen in de tussen hen bestaande echtelijke relatie. Terecht 
wijst Kleijn in zijn annotatie onder het arrest er op dat oak een anderslui
dende beslissing ten aanzien van dit punt aan de eigendomssituatie niets had 
kunnen veranderen, nu van een overdracht of van een inbreng conform 
art. 671 B.W. (resulterende in een wijziging van de tenaamstelling) geen 
sprake was. 

Onderwerp van geschil in cassatie vormde nag wei de vraag of tussen de 
vrouw en de man sprake geweest kon zijn van lastgeving. Het Hof had deze 
stelling van de vrouw verworpen, haar ,als niet ernstig gemeend" betite
lend. Het Hof was tot deze uitspraak gekomen onder meer op grand van 
de overweging dat de stelling van de vrouw, te weten dat er sprake zou zijn 
geweest van lastgeving, onverenigbaar was met het feit dat de vrouw met 
het instellen van een vordering 20 jaar had gewacht. Tegen de onbegrijpe
lijkheid van deze overweging van het Hof richt zich onder meer het 
cassatiemiddel, dat op dit punt door de Hoge Raad gegrond wordt bevon
den. Niet aileen, aldus de Hoge Raad, is het feit dat de vrouw met het 
instellen van een vordering 20 jaar heeft gewacht niet onverenigbaar met 
haar stelling dat er sprake was van lastgeving, het al die tijd op naam van 
de man Iaten staan van de goederen is zelfs heellogisch, wanneer men dit 
beziet tegen de achtergrond van de door de vrouw aangevoerde reden 
(namelijk het veilig stellen voor crediteuren). De Hoge Raad vernietigt het 
bestreden arrest en er volgt een verwijzing van de zaak naar het Hof te 
's-Gravenhage. 

En daarmee was het woord aan dit Hof: had de man gehandeld als 
lasthebber voor de vrouw? Het Hof meent van wei. Het leidt dit af uit de 
volgende feiten: de man voerde het beheer over de gelden van de vrouw 
(krachtens overlaten J. v .D.-B.) en hij beschikte over een hem als procuratie
houder van het bedrijf verstrekte volmacht. Blijkbaar leidt het Hof hier een 
lastgevingsovereenkomst uit af, al wordt dat niet helemaal duidelijk gefor
muleerd (vergelijk oak de conclusie van A.-G. Biegman-Hartogh bij het 
arrest punt 8 e.v.). Zo wordt de beslissing van het Hof oak door de Hoge 
Raad gelezen: 
De beslissing van de Hoge Raad Iaat geen ruimte voor een discussie na verwijzing over de vraag 
of rechtens mogelijk is Iastgeving tot bel egging van gel den in onroerende goederen die, zolang 
de Iastgever geen overschrijving op eigen naam wenst, op naam van de Iasthebber en diens 
eigendom blijven. Deze mogelijkheid ligt immers in het arrest van de Hoge Raad besloten. 
Terecht uitgaande van deze mogelijkheid, heeft het Hof uit de in de vijfde en de aanhef van 
de zesde r .o. vastgestelde feiten afgeleid (r .o. 6), dat de man bij de aankoop van de onroerende 
goederen in het kader van het beheer van de gelden van de vrouw als eigenaresse van het 
modehuis en de hem verstrekte volmacht als procuratit)-houder van deze onderneming , ,is 
opgetreden als middellijk vertegenwoordiger van de vrouw", waarmee het Hoftot uitdrukking 
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brengt dat hij is opgetreden als lasthebber van de vrouw, bevoegd om fer be/egging van de 
bedoelde gelden van de vrouw onroerende goederen op zijn eigen naam aan te kopen. 

Men kan zich nog afvragen wat nu de precieze inhoud van de lastgeving is 
geweest. Was dit uitsluitend het verwerven van onroerend goed op eigen 
naam ten behoeve van de ander, of hield de lastgeving daarnaast ook in het 
op naam Iaten staan van die goederen zo/ang de /astgever dit wenste. Uit 
de hierboven weergegeven woorden (cursivering van mij, J.v.D.-B.), leid 
ik af dat de Hoge Raad van het eerste uitgaat, althans de vraag of de 
overeenkomst tussen de echtgenoten nog meer inhield dan het verwerven 
van het onroerend goed in het midden laat. Advocaat-Generaal Biegman
Hartogh lijkt de tweede opvatting te huldigen, waar zij de verplichting van 
de man om de panden aan de vrouw te leveren baseert op de wens van de 
vrouw ,om de overeenkomst van lastgeving in zoverre ... te beeindigen". 
Hiermee is ook meteen het verschil in benadering duidelijk: in de opvatting 
van de Hoge Raad vraagt de vrouw (verdere) uitvoering van de lastgevingso
vereenkomst, in de opvatting van Biegman-Hartogh zegt de vrouw de 
lastgevingsovereenkomst gedeeltelijk op. In laatstgenoemde opvatting be
staat er voor de man dus ook een verplichting, om het goed op zijn naam 
te houden, zolang de vrouw dit wenst. Schending van deze verplichting zou 
wanprestatie opleveren. 

Interessanter dan vraag naar de precieze inhoud van de lastgevingsover
eenkomst is de vraag of de tussen partijen geldende huwelijkse voorwaarden 
niet aan een toewijzing van de vordering tot levering in de weg stonden 
(stelling van de man, ook ten grondslag liggend aan het vierde cassatiemid
del). Het betrof hier met name art. 5 van de huwelijkse voorwaarden 
luidende: 
,Onroerende goederen, effecten, vorderingen en schepen zijn eigendorn van degene te wiens 
name zij zijn gesteld behoudens de verplichting tot restitutie van de door (bedoeld zal zijn 
'voor', J.v.D.-B.) de aankoop besternde gelden, voorzover deze van de andere echtgenoot 
afkornstig zijn." 

Zowel het Hof als de Hoge Raad oordelen dat deze bepaling niet verhindert 
dat de man voor de vrouw als lasthebber kan zijn opgetreden en ingevolge 
deze overeenkomst verplicht is de op zijn naam aangekochte onroerende 
goederen aan de vrouw te leveren. Ben terechte conclusie lijkt me. Behou
dens de in de wet genoemde uitzonderingen staat het echtgenoten immers 
vrij om met elkaar rechtshandelingen te verrichten en overeenkomsten te 
sluiten zoals ze dat met ieder ander kunnen. Tach zijn er naar aanleiding 
van de conclusie lastgeving nog wei enige vragen te stellen. 

Zo stelt Kleijn in zijn noot onder het arrest Modehuis Nolly I, die in dit 
verband spreekt van beleggingsovereenkomsten, de vraag of hier geen 
sprake is van huwelijkse voorwaarden in materiele zin. Zou men deze vraag 
bevestigend beantwoorden, dan zou de geldigheid van de overeenkomst 
tussen de echtgenoten twijfelachtig zijn, nu ze niet was opgemaakt in de 
vorm van huwelijkse voorwaarden. Dat stelt ons voor de vraag wanneer een 
regeling een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden (in materiele zin) 
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is. Niettegenstaande bet feit dater geen eensluidende definitie van bet begrip 
buwelijkse voorwaarden in materiele zin bestaat, is men bet er wel over eens 
dat biertoe slecbts beboren regelingen waarin ecbtgenoten de vermogens
recbtelijke gevolgen van hun huwelijk regelen (vergelijk ook HIDMA, T.R., 
Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk, diss. Nijmegen, 1986, 42-44). 
Sommigen voegen daar nog een ander element aan toe, te weten dat de 
regeling afwijkt van de wettelijke regels, terwijl Hidma (o.c., p. 50) bet 
onderscbeidend criterium mede zoekt in bet verschil tussen een overeen
komst die een regeling in concreto (geen huwelijkse voorwaarden), dan wel 
in abstracto (wel buwelijkse voorwaarden) bebelst. Voor de meeste gevallen 
levert een combinatie van de bier genoemde elementen een bruikbaar 
criterium op. 

W at levert toetsing aan dit criterium nu op voor afspraken tussen ecbtge
noten, op grond waarvan de ene echtgenoot recbtshandelingen mag (moet) 
verricbten met betrekking tot de goederen van de andere echtgenoot? Willen 
partijen dat deze ene echtgenoot voortaan met uitzondering van de ander 
bevoegd is, met andere woorden wensen zij privatieve werking aan deze 
afspraak te verlenen, dan zal men de overeenkomst als een bestuursovereen
komst moeten duiden; men wijkt dan immers af van de wettelijke regeling 
van bet bestuur, van welke regeling kan worden gezegd dat zij de gevolgen 
van bet huwelijk regelt. Ben dergelijke overeenkomst moet dus voldoen aan 
de vormvereisten welke gelden voor buwelijkse voorwaarden. Wenst een 
ecbtgenoot zijn wederbelft bevoegd te maken tot bet verricbten van bepaal
de recbtshandelingen zonder zelf de bevoegdbeid daartoe te verliezen (zon
der privatieve werking dus), dan kan bij de ander een volmacbt verlenen, 
waaraan dan eventueel een lastgeving kan worden gekoppeld. Van een 
overeenkomst van buwelijkse voorwaarden is dan geen sprake, ook niet als 
de volmacbt en last zeer ruim omscbreven zijn, zodat gesproken kan worden 
van , , beleggingsovereenkomsten''. 

Dan blijft ecbter nog bet punt van de eigendomsverkrijging over. De 
huwelijkse voorwaarden bevatten immers een regeling, onder meer inbou
dende dat bij onroerende goederen de eigendom bepaald wordt door de 
tenaamstelling. Staat deze bepaling nu niet aan de vordering van de vrouw 
in de weg? Dit mag misscbien op bet eerste gezicbt zo lljken, maar bij nadere 
bescbouwing blijkt de bepaling voor de onderbavige situatie eigenlijk geen 
regeling te bevatten. In wezen is art. 5 overbodig; er wordt in bepaald wat 
ook zonder dit artikel zou gelden, namelijk dat bij onroerende goederen de 
zaaksvervanging strandt op de opnaamstelling. Het nut van de bepaling kan 
slecbts worden gezocbt in de erkenning van de mogelijkheid dat terzake van 
vermogensverscbuivingen tussen ecbtgenoten vergoedingsrecbten kunnen 
ontstaan, dit in een tijd waarin dit nog betwist was. Dat de ecbtgenoten 
slecbts beoogden zaaksvervanging uit te sluiten waar dit ook recbtens niet 
mogelijk was, wordt nog duidelijker wanneer men art. 5 in samenbang leest 
met art. 1 van de buwelijkse voorwaarden, gelijk bet Hof doet. In laatstge
noemd artikel wordt immers bepaald dat iedere echtgenoot alle zaken 
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behoudt welke door hem of haar worden verkregen door belegging of 
wederbelegging van ieders bijzonder vermogen. Zaaksvervanging is dus de 
regel, een regel die slechts wijkt voor de regels van het zakenrecht. 

Bezien we nu de feiten nog eens tegen het licht van de huwelijkse 
voorwaarden, dan wordt het volgende beeld zichtbaar. Gelden van de 
vrouw worden belegd in onroerend goed. De opnaamstelling van de man 
verhindert dat de vrouw via zaaksvervanging (direct) eigenaresse wordt van 
de aangekochte goederen; dit was al heersende leer (ten overvloede nog eens 
in art. 5 van de huwelijksvoorwaarden bepaald) en dit wordt nu nog eens 
uitdrukkelijk door de Hoge Raad bevestigd. Vervolgens rijst de vraag of 
de vrouw van de man kan verlangen dat hij de goederen aan haar doorlevert, 
of dat hij met een beroep op art. 5 van de huwelijkse voorwaarden kan 
volstaan met het teruggeven van een bedrag dat gelijk is aan het door de 
vrouw gefinancierde gedeelte. Hiervoor is de rechtsverhouding tussen de 
echtgenoten bepalend, in casu is dat een lastgevingsovereenkomst. Art. 5 
is hier niet van toepassing, nu in deze bepaling naar mijn mening niets 
anders mag worden gelezen dan een erkenning van de gedachte dat iedere 
ongegronde vermogensverschuiving tussen de echtgenoten een recht op 
vergoeding doet ontstaan. De lastgevingsovereenkomst nu geeft de vrouw 
het recht om door levering van de onroerende goederen te vorderen. Hetgeen 
zij aldus uiteindelijk door wederbepaling (via een vertegenwoordiger) heeft 
verkregen blijft prive geheel overeenkomstig art. 1 van de huwelijkse voor
waarden. 

Overigens is niet iedereen het met deze zienswijze eens; tegen het aanne
men van lastgeving in een situatie als die van Modehuis Nolly heeft van 
Mourik zich krachtig te weer gesteld (vergelijk VAN MouRIK, M.J.A., 
W.P.N.R., 5702, 380 e.v.), waarbij hij op felle tegenstand van Schoordijk 
stuitte (vergelijk diens betoog in W.P.N.R., 5712, 565-571 en van Mouriks 
reactie hierop in dezelfde aflevering op de pagina's 571-575). Van Mouriks 
betoog kan in grote lijnen als volgt worden weergegeven. Door in Modehuis 
Nolly situaties lastgeving aan te nemen doet men onvoldoende recht aan de 
bedoeling van partijen, die immers beoogden de goederen op deze wijze 
veilig te stellen voor crediteuren van de vrouw. Neemt men nu lastgeving 
aan dan kan dit resultaat niet worden bereikt, daar bij een dergelijke lezing 
van de feiten de vrouw een vordering tot levering jegens de man heeft, welke 
vordering in geval van faillissement door de curator kan worden ingesteld 
(N.B. in de visie van Biegman-Hartogh, dater sprake is van opzegging van 
de lastgevingsovereenkomst, lijkt het de vraag of ook de curator tot 
opzegging bevoegd zou zijn). Ret door de echtgenoten gewenste resultaat 
kan, aldus nog steeds van Mourik, alleen worden bereikt indien de waarde 
van de goederen ook uit het vermogen van de vrouw wordt gebracht. En 
zo komt van Mourik ertoe tussen de echtgenoten een materiele schenking 
(weliswaar aantastbaar op grond van art. 1715 B.W.) aanwezig te achten. 
Hij tekent hier nog bij aan dat, nu partijen nooit aan de mogelijkheid van 
echtscheiding hebben gedacht, de materiele schenking geacht moet worden 
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onder de ontbindende voorwaarde van echtscheiding te zijn geschied, dit 
op grond van de aanvullende werking van de goede trouw. Strikt noodzake
lijk is dit, zoals van Mourik ook later zelf opmerkt, niet. Ook zonder 
ontbindende voorwaarde kan de vrouw bij echtscheiding , ,bet geschonke
ne'' terugkrijgenen wel door de schenking, die op grond van art. 1715 B.W. 
vernietigbaar is, aan te tasten. 

Indien van Mourik gelijk zou hebben, zou dit betekenen dat echtgenoten 
tussen wie iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten op zeer doeltref
fende wijze de crediteuren buiten spel zouden kunnen zetten. En dat nog 
wei zonder dat daaraan voor de vermogende echtgenoot enige nadelige 
gevolgen zijn verbonden, hij kan de ,schenking" immers weer ten aile tijde 
ongedaan maken. Bij bet betoog van Van Mourik zijn wei enkele kantteke
ningen te plaatsen; ten eerste kan men zich afvragen, of de gedachte aan 
schenking in dit soort situaties niet eerder wordt ingegeven door bet feit dat 
deze tussen echtgenoten herroepelijk zijn, zodat goederen tijdelijk gestald 
kunnen worden, dan door het werkelijk aanwezig achten van vrijgevigheid. 
Ook ten aanzien van de constructie van de ontbindende voorwaarde heb ik 
mijn twijfels. Uiteraard is bet mogelijk dat met behulp van de aanvullende 
werking van de redelijkheid en billijkheid in een leemte in een overeenkomst 
wordt voorzien, maar is bier wei sprake van een leemte, zo vraag ik mij af. 
Kan men werkelijk stellen dat partijen niet in de mogelijkheid van echtschei
ding hebben voorzien? Uiteraard zullen ze erop vertrouwd hebben dat bet 
tussen hen nooit tot een echtscheiding zou komen, maar dat is iets anders 
dan dat zij er rechtens niet in zouden hebben voorzien. Verder kan men zich 
nog afvragen of bet aanwezig achten van een dergelijke ontbindende 
voorwaarde niet in strijd is met bet onherroepelijkheids-vereiste van 
art. 1703 B. W. Het antwoord op die vraag is niet zonder meer te geven, nu 
in de Iiteratuur geen eenstemmigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van 
dit vereiste. Zo wordt door sommigen iedere voorwaarde, zelfs de zuiver 
potestatieve, toelaatbaar geacht (in deze zin PITLO/WoLFFENSPERGER, 
Benoemde overeenkomsten, 8e druk, Arnhem, 1979, 290), terwijl evenzeer 
verdedigd wordt dat iedere ontbindende voorwaarde verboden is, ook als 
zij niet zuiver potestatief is (AssER-KAMPHUISEN, 3e druk, Zwolle, 1960, 
560). In bet Nieuw B.W. wordt bet onherroepelijkheidsvereiste niet meer 
opgenomen. Overigens zij nog opgemerkt dat bij de invoering van bet 
Nieuw B.W. art. 1715 B.W. (schenkingsverbod) eveneens komt te verval
len. De mogelijkheid om goederen door middel van een schenking tijdelijk 
, te stallen", komt daarmee te vervallen. 

Van meer principiele aard is de kritiek die Schoordijk heeft op de 
zienswijze van Van Mourik. Hij merkt op, dat laatstgenoemde geen reke
ning houdt met bet bestaan van art. 61 Fw. (Faillissementswet). Deze 
bepaling bevat enkele bewijsvoorschriften waaraan de echtgenoot van de 
gefailleerde moet voldoen, wil hij zijn prive goederen uit de failliete boedel 
kunnen terugnemen. In de literatuur (vergelijk bijvoorbeeld PoLAK, N.J., 
Faillissement en surseance van betaling, Groningen, 1972, 207 e.v.) wordt 
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betoogd, dat de bepaling ook van toepassing is wanneer elke gemeenschap 
van goederen is uitgesloten. In deze zin heeft ook de rechtspraak zich in het 
verleden al enkele malen uitgesproken. Voor de onderhavige situatie is nu 
met name het vierde lid van art. 61 Fw. van belang, waarvan de werking 
blijkens de tekst niet beperkt is tot rechten aan toonder of zaken die geen 
registergoederen zijn. Genoemd artikel-lid bepaalt nu, dat de echtgenoot 
van de gefailleerde zijn goederen uit het faillissement kan terugnemen, 
indien hij door voldoende bescheiden bewijst dat deze door belegging of 
wederbelegging van prive gelden zijn verkregen. Ret is dus niet voldoende 
dat de echtgenoot bewijst dat hij eigenaar van de goederen is geworden -
hetgeen in casu door de man bewezen kan worden door het feit dat de 
onroerende goederen op zijn naam zijn gesteld - , hij dient daarnaast nog 
te bewijzen dat de betreffende goederen met eigen geld zijn gefinancierd. 
In dat bewijs zal de man in casu niet kunnen slagen, nu als vaststaand is 
aangenomen dat de financiering plaats vond met geld van de vrouw. Ret 
resultaat dat de echtgenoten door de goederen op naam van de man te stellen 
wensten te bewerkstelligen, zou dus in geval van faillissement van de vrouw 
niet bereikt zijn. 

Na deze uitvoerige uiteenzetting van de vragen die in de Modehuis Nolly 
arresten naar voren kwamen, rest nog de vraag wat dit jarenlange procede
ren de vrouw nu uiteindelijk opleverde. Ret antwoord op deze vraag luidt 
als volgt: door de erkenning van 's vrouws rechts om alsnog doorlevering 
van de onroerende goederen te vragen, heeft zij de mogelijkheid gekregen 
om de waarde-stijging van het onroerend goed te toucheren. De arresten 
betekenen dus niet meer en niet minder, dan dat in gevallen waarin de ene 
echtgenoot goederen aanschaft met geld van de ander en waarin tevens 
sprake is van lastgeving, die ander geen genoegen hoeft te nemen met 
teruggave van het nominale bedrag, maar dat hij aanspraak kan maken op 
de economische waarde die het goed vertegenwoordigt en wei door zich 
alsnog de juridische eigendom te Iaten overdragen. 

b. Ret verrekenbeding-arrest 

De vraag wat rechtens is, indien de ene echtgenoot uitsluitend of mede 
met geld van de ander goederen aanschaft, z6nder dat er sprake is van 
lastgeving, wordt door de Modehuis Nolly arresten niet beantwoord. Zoveel 
lijkt wei wei zeker, dat er dan in ieder geval een recht op vergoeding bestaat 
ter grootte van het onttrokken bedrag. De vraag rijst echter, of de echtge
noot met wiens geld door de andere echtgenoot goederen zijn verworven, 
kan verlangen dat ook de eventuele waardestijgingen van de aangeschafte 
goederen aan hem worden afgedragen. De volgende vraag is dan wat de 
grondslag van een dergelijke vordering zou kunnen zijn. Men zal hier 
moeten onderscheiden al naar gelang gehandeld wordt krachtens enige 
bevoegdheid en het goederen op naam, dan wei goederen niet op.naam 
betreft. Voor laatst genoemde goederen liggen de zaken wat eenvoudiger 

637 



dan voor de goederen op naam. En juist voor deze laatste categorie bevat 
het arrest van de Hoge Raad van 15 februari 1985, N.J., 1985, 885, noot 
E.A.A.L. enige belangrijke conclusies. 

Laten we eerst eens kijken naar de goederen niet op naam, dus rechten 
aan toonder en zaken niet-registergoederen. Ben voorbeeld: echtgenoot A 
koopt met geld van zijn wederhelft B een aantal effecten aan toonder, 
zonder dat daartoe enige bevoegdheid bestaat en zelfs buiten B's medewe
ten; deze effecten stijgen aanzienlijk in waarde. Heeft B nu recht op de 
gehele waarde van de effecten of kan hij slechts van A verlangen dat deze 
hem een bedrag teruggeeft, dat gelijk is aan dat wat A aan B's vermogen 
heeft onttrokken? Er valt veel voor te zeggen de vraag in eerstbedoelde zin 
te beantwoorden en wei op grand van de redenering dat A geacht moet 
worden (normatieve wilsbinding) te zijn opgetreden voor B, zodat B (direct) 
eigenaar is geworden. Hiervoor kunnen argumenten worden ontleend aan 
art. 3.5.4 van het Nieuw B.W., welke bepaling men wellicht oak voor het 
huidig recht al toepasselijk kan achten en waarin niet aileen de directe 
verkrijgingsleer is vastgelegd, maar tevens een erkenning van de normatieve 
wilsbinding kan worden gelezen. De tekst van art. 3.5.4. Nieuw B.W.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 rechtsver
houding door hem verkregene voor de ander''. Leest men de bepaling in 
de hierboven vermelde zin en redeneert men vervolgens dat de verhouding 
tussen echtgenoten meebrengt dat hetgeen de ene echtgenoot verkrijgt met 
geld van de ander, geacht moet worden voor die ander te zijn verkregen, 
dan is men er voor deze categorie uit. Via deze redenering bereikt men 
immers dat, evenals bij lastgeving, de juridische eigendom en daarmee oak 
de economische waarde ten goede komt aan degene met wiens geld de 
goederen zijn aangeschaft. Dit resultaat wordt dus bereikt langs zakenrech
telijke weg. Aan de consequentie dat het aannemen van zaaksvervanging 
voor B wei eens ongunstig kan uitpakken, ontkomt men door aan te nemen 
dat B de keuze heeft om zich op A's onbevoegdheid te beroepen, dan wei 
om te bekrachtigen. Dit laatste ligt anders indien A's handelen op enige 
bevoegdheid steunde; in dat geval zal B zich de zaaksvervanging moeten 
Iaten welgevallen, oak wanneer deze ongunstig voor hem uitpakt. Let wei: 
indien de ene echtgenoot het geld van de ander gebruikt met diens instem
ming, behoeft dit niet altijd te wijzen op een (stilzwijgende) Iastgeving. Het 
is oak mogelijk, dat partijen een bruikleenovereenkomst bedoeld hebben. 
In dat geval kan uiteraard slechts sprake zijn van een teruggave van het 
uitgeleende bedrag. Oak kan nag gedacht worden aan de mogelijkheid van 
schenking, in welk geval - schenkingen tussen echtgenoten zijn immers 
vernietigbaar op grand van art. 1715 B.W.- een recht op teruggave van 
het ,geschonken" bedrag bestaat. Steeds zal men zich dienen af te vragen, 
hoe in een bepaalde situatie de rechtsverhouding tussen de echtgenoten moet 
worden geduid. 
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Hoe ligt dit alles nu voor goederen op naam (bijvoorbeeld registergoede
ren of effecten op naam)? Voorzover de verhouding tussen de echtgenoten 
kan worden geduid als een bruikleenovereenkomst of een schenking, blijft 
het antwoord hetzelfde. Maar hoe te oordelen buiten deze gevallen? De 
hierboven gevolgde redenering, gebaseerd op art. 3.5.4 Nieuw B.W., kan 
hier geen toepassing vinden. Dit is nog eens uitdrukkelijk door de Hoge 
Raad bevestigd in de hiervoor besproken Modehuis Nolly arresten. In deze 
arresten heeft de Hoge Raad tevens de gedachte om in dit soort gevallen 
een onderscheid te maken tussen juridische en economische eigendom van 
de hand gewezen. Toch behoeft ook hier de echtgenoot wiens geld door de 
ander werd gebruikt, om daarmee op eigen naam goederen te verwerven, 
niet altijd genoegen te nemen met een teruggave van het nominale bedrag. 
Deze conclusie kunnen we trekken naar aanleiding van het arrest van de 
Hoge Raad van 15 februari 1985. Aan deze uitspraak van de Hoge Raad 
lagen de volgende feiten ten grondslag. Partijen waren in 1953 gehuwd met 
uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, waaraan een verrekenbe
ding werd gekoppeld, inhoudende dat de echtgenoten jaarlijks tot een 
verdeling van de overgespaarde inkomsten zouden overgaan. De daarop 
betrekking hebbende bepaling uit de huwelijkse voorwaarden luidde als 
volgt: 

... Onverminderd bet bepaalde bij art. 1, zal hetgeen van de inkomsten van de man en van 
de jaarlijks door de vrouw bij te dragen som- na aftrek van aile uitgaven als bedoeld in art. 4 
- resteert, aan de echtgenoten ieder voor de helft toekomen, en te hunner vrije beschikking 
zijn ter bestrijding van prive-uitgaven of ter bijvoeging aan hun resp. prive-vermogen, waartoe 
de man voor een maart van ieder jaar rekening en verantwoording aan de vrouw zal moeten 
afleggen over het laatst verlopen belastingjaar. Omtrent het aangewezen en de hoegrootheid 
van hetgeen op deze wijze aan de vrouw toekomt of te haren name is belegd zal door haar 
of haar erfgenamen bewijs kunnen worden geleverd door alle bescheiden, waaruit het haar 
toekomende of van de herbelegging te haren name blijkt en desnoods door algemene bekend
heid. 

In 1978 eindigt het huwelijk door echtscheiding. Afrekening overeenkom
stig art. 5 van de huwelijkse voorwaarden, in de zin van deling van de 
overgespaarde inkomsten bij helfte, blijkt nooit te hebben plaatsgevonden. 
Vast komt te staan dat deze besparingen grotendeels ten name van de man 
zijn belegd, welke beleggingen ten tijde van de echtscheiding flink in waarde 
blijken te zijn gestegen. De vrouw stelt dat zij recht heeft op de helft van 
de waarde van de beleggingen. De man voert hiertegen verweer, zich op het 
standpunt stellend dat hij jegens de vrouw slechts gehouden is tot uitkering 
van de helft van hetgeen destijds jaarlijks werd overgespaard. 

Nu hier (althans voor een deel) sprake was van goederen op naam, kon 
de vrouw haar vordering niet baseren op de stelling dat zij - via een 
toepassen van de normatieve wilsbinding - mede-eigenaresse was gewor
den van de goederen. W el kan men hier betogen dat, zeker tegen de 
achtergrond van het verrekenbeding en de feitelijke gang van zaken, het de 
bedoeling van partijen moet zijn geweest (uitleg van het beding) en ook is 
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geweest, dat de man mede voor de vrouw zou handelen. Dit is ook de 
gedachtengang van het Hof, waar het overweegt: 
Het door pp. in hun huwelijkse voorwaarden opgenomen verrekenbeding moet aldus worden 
opgevat, voorzover thans van belang, dat hetgeen op de inkomsten van de man - kennelijk 
beschouwd als resultaat van de gemeenschappelijke in spanning van beide echtgenoten- wordt 
bespaard, door de echtgenoten gelijkelijk wordt gedeeld en wordt besteed aan vorming en 
vermeerdering van beider prive-vermogen. 
Tussen pp. staat vast, dat het beding aldus is nageleefd: De vrouw heeft geen vermogen 
gevormd met de helft van de besparingen; de man heeft geen vermogen gevormd met (slechts) 
de helft van de besparingen; de besparingen zijn in hun geheel belegd. 
Redelijke uitleg van het beding brengt mee, dat het aldus gevormde vermogen gelijkelijk tussen 
pp. moet worden gedeeld. Anders dan de man meent, is er geen sprake van het bestaan van 
enige wettelijke gemeenschap van goederen in strijd met de huwelijkse voorwaarden, welke 
die gemeenschap uitsluiten. 

De Hoge Raad formuleert het net iets anders, maar sluit zich overigens aan 
bij de zienswijze van het Hof, daartoe overwegend: 
Het Hof heeft in r .o. 8 beslist dat tegen de achtergrond van de in r .o. 6 vastgestelde strekking 
van het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden van pp., en de in r.o. 7 vastgestelde 
feitelijke gang van zaken tijdens het huwelijk met betrekking tot de in dat beding bedoelde 
besparingen, de redelijkheid en billijkheid medebrengen dat de vrouw jegens de man aanspraak 
heeft op de helft van de waarde van het vermogen dat door belegging van de eerder bedoelde 
besparingen is verkregen. 

Opmerking verdient nog dat van een be/egging van ge/den van de andere 
echtgenoot hier geen sprake was, nude vrouw, zolang verrekening nog niet 
had plaatsgevonden, s/echts een vorderingsrecht had. Toch kwamen zowel 
het Hof als de Hoge Raad hier tot de conclusie, dat de vrouw recht had op 
de helft van de waarde van de beleggingen. Beide rechterlijke instanties 
gronden hun beslissing op de bedoeling van partijen, die zowel wordt 
gelezen uit het verrekenbeding zelf als ook uit het handelen van de echtgeno
ten. Uit deze elementen tezamen wordt nu afgeleid, dat het niet aileen de 
bedoeling van partijen was om van de waardestijging van de belegde gelden 
gezamenlijk te profiteren, maar ook dat partijen uitvoering hebben willen 
geven aan het verrekenbeding. Dat partijen in de praktijk van het dagelijks 
leven niet eerst afrekenen om vervolgens gezamelijk te beleggen en dat zij 
bovendien beleggen in op naam (van de handelende echtgenoot) gestelde 
goederen, vermag hieraan niets af te doen. Aan de uitspraak van de Hoge 
Raad en het Hof liggen naar mijn mening de volgende elementen ten 
grondslag; allereerst wordt de overeenkomst tussen partijen uitgelegd, c.q. 
aangevuld, waarbij de redelijkheid en billijkheid een belangrijke (aanvullen
de) rol vervullen. Zo kan men tot de conclusie komen dat de bedoeling van 
partijen, niettegenstaande de beperkte bewoordingen van de huwelijkse 
voorwaarden (t. w. een recht op een uitkering in geld ten bedrage van de helft 
van de jaarlijkse besparingen), in wezen is dat beide echtgenoten een 
prive-vermogen kunnen opbouwen. Vervolgens kan dan de vraag worden 
gesteld of de overeenkomst is uitgevoerd, welke vraag door de Hoge Raad, 
op grond van de redelijkheid en billijkheid, bevestigend wordt beantwoord. 
De verrekenovereenkomst, zo zou men immers kunnen redeneren, is een 
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rechtsverhouding die meebrengt dat de man geacht moet worden de beleg
gingen mede voor zijn vrouw te hebben verricht (normatieve wilsuitleg). 
Art. 3.5.4 is hier weliswaar niet van toepassing, maar er is wel degelijk 
sprake van een rechtsverhouding die meebrengt dat de man geacht moet 
worden mede voor de vrouw te handel en. De opnaamstelling verhindert hier 
dat de vrouw mede-eigendomsrechten verwerft. Maar de honorering van de 
rechten, zoals partijen die voor ogen hebben gestaan, vindt zijn begrenzing 
slechts in de regels van het zakenrecht. Tegen het toekennen van een 
obligatoire aanspraak ter grootte van de helft van de waarde van de 
beleggingen bestaat geen enkel bezwaar. Deze aanspraak vloeit rechtstreeks 
uit het verrekencontract voort. 

De vraag blijft dan nog, of het arrest ook betekenis heeft voor het geval 
er wel sprake is van belegging van gelden van de ander. Ik beantwoord deze 
vraag in beginsel bevestigend, nu er geen enkele reden is waarom de 
beslissing anders zou moeten luiden wanneer wel eerst feitelijk zou zijn 
afgerekend. Natuurlijk komt het ook hierbij steeds aan op de bedoeling van 
partijen, zoals deze blijkt uit het verrekenbeding en de feitelijke gang van 
zaken. 

c. Ongerechtvaardigde verrijking 

In de hiervoor besproken arresten was er steeds sprake van dat de ene 
echtgenoot rechtshandelingen verrichtte/c.q. geacht werd te verrichten 
(mede) ten behoeve van zijn wederhelft. In het hierna te bespreken arrest 
van de Hoge Raad van 11 april 1986 (N.J., 1986, 662, noot G) ging het 
daarentegen omfeitelijke handelingen. Voor een volledige uiteenzetting van 
de feiten die aan deze beslissing ten grondslag lagen, alsmede voor een 
bespreking van de vragen die het arrest oproept binnen het leerstuk van de 
ongerechtvaardigde verrijking, mag ik hier verwijzen naar de bijdrage van 
e.G. Breedveld-de Voogd in dit rechtspraak-overzicht. Over de feiten in dit 
verband slechts het volgende. Partijen zijn buiten iedere gemeenschap van 
goederen gehuwd (men duidt dit ook wel aan met de term ,koude uitslui
ting"). Tijdens het huwelijk verkrijgt de vrouw een huis in eigendom, dat 
door de man in een periode van enkele jaren ingrijpend wordt verbouwd 
en als gevolg waarvan het huis aanzienlijk in waarde stijgt. Bij de echtschei
ding vordert de man een vergoeding van de vrouw, welke vordering hij 
baseert op de ongerechtvaardigde verrijking, alsmede op de redelijkheid en 
billijkheid. Deze vordering wordt door de Hoge Raad afgewezen op grand 
van de overweging dat hier geen sprake zou zijn van , verarming" van de 
man, waartegen mr e.G. Breedveld-de Voogd in haar al eerder genoemde 
bijdrage. Over de redelijkheid en billijkheid zegt de Hoge Raad aileen maar: 
Onderdeel 5 faalt eveneens. Het oordeel van het Hof dat Baartman ook geen vergoeding 
toekomt uit hoofde van ,redelijkheid en billijkheid", geeft niet blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering. 

Op deze overweging van de Hoge Raad zou ik wat nader in willen gaan, 
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nu in de literatuur aan de redelijkheid en billijkheid een belangrijke rol 
wordt toegekend, dit in het kader van de vraag naar de gronds/ag en het 
karakter van de vergoedingsrechten tussen echtgenoten. Sommigen zijn 
immers van mening, dat de vergoedingsrechten tussen echtgenoten hun 
grondslag niet (uitsluitend) vinden in de beginselen van ongerechtvaardigde 
verrijking, maar dat deze steeds (mede) steunen op de redelijkheid en 
billijkheid (vergelijk het overzicht in DE BRUIJN-SOONS-KLEIJN, o.c., 497 
e.v.). Voorzover men hiermee bedoelt te betogen dater voor de vordering 
uit ongerechtvaardigde verrijking geen plaats is, wanneer er sprake is van 
een contractuele relatie tussen de echtgenoten, lijkt me dat (ten dele) juist 
(vergelijk over deze kwestie met name ScHOORDIJK, H.C.F., W.P.N.R., 
5356, p. 455 e.v. en VANMOURIK, M.J.A., Handboekvoorhetvermogens
recht bij echtscheiding, 2e druk, Zwolle, 1983, p. 152). Om te weten 6f er 
sprake is van een ongegronde vermogensverschuiving, zal men immers 
moeten kijken of de rechtsverhouding tussen de echtgenoten inderdaad geen 
causa voor deze verschuiving bevat. Indien er bijvoorbeeld een schenkingso
vereenkomst tussen partijen mag worden aangenomen, dan is er wel dege
lijk een grond voor de vermogensverschuiving aan te wijzen, te weten de 
vrijgevigheid, en komt men aan een actie uit ongerechtvaardigde verrijking 
niet toe. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor het geval er sprake is van 
een lastgevingsovereenkomst, of van een overeenkomst van (ver)bruikleen; 
de vermogensverschuiving vindt alsdan zijn rechtvaardiging in het contract 
en de rechten die hieruitvoor de ander voortvloeien. Hetis dan ookeigenlijk 
onjuist en verwarrend om in dit verband van vergoedingsrechten te spreken, 
nu deze rechten rechtstreeks voortvloeien uit de contractuele verhouding. 

Het een en ander geldt ook wanneer er tussen de echtgenoten een 
verrekenovereenkomst bestaat. Laat ik dit aan de hand van een voorbeeld 
verduidelijken: de vrouw gebruikt geld van de man, Iaten we zeggen 
f 20.000,-, voor de aanschaf van onroerend goed, dat zij op haar naam zet; 
het onroerend goed stijgt in waarde. Men zal wellicht geneigd zijn om te 
betogen, dat voor de vermogensverschuiving a raison van f 20.000,- geen 
rechtsgrond bestaat, zodat de man een vordering heeft uit ongerechtvaar
digde verrijking ter grootte van dit bedrag. Maar er is ook een andere 
uitkomst denkbaar: wanneer men- in de geest van het verrekenbedingar
rest - redeneert dat de bedoeling van partijen moet zijn geweest dat de 
waardestijging overeenkomstig de investeringen zou worden verdeeld, !e
vert dit voor de man een aanspraak op die rechtstreeks berust op de 
overeenkomst tussen partijen en die meer oplevert dan het nominale bedrag. 
Gezien de recente uitspraak van de Hoge Raad inzake het verrekenbeding, 
acht ik deze oplossing mogelijk. In dit opzicht, dat wil zeggen bij de uitleg 
van de tussen de echtgenoten bestaande rechtsverhouding, spelen de rede
lijkheid en billijkheid dus inderdaad een belangrijke rol. 

De vraag rijst hoe de zaken liggen indien de echtgenoten gehuwd zijn 
onder het regime van ,koude uitsluiting". Dat in dit geval geen sprake zou 
zijn van een contractuele verhouding, zoals van der Grinten in zijn noot 
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onder het onderhavige arrest betoogt, kan ik niet inzien. W el is het zo dat 
nu deze overeenkomst juist elke vermogensverschuiving tussen de echtgeno
ten beoogt te voorkomen, deze overeenkomst nooit de grand voor een 
vermogensverschuiving tussen de echtgenoten kan vormen. Is er oak verder 
geen causa voor de vermogensverschuiving aan te wijzen, dan zal men deze 
ongegrond moeten achten en is er m.i. wel degelijk plaats voor een actie 
uit ongerechtvaardigde verrijking. De stelling dat de vergoedingsrechten 
hun grondslag steeds mede vinden in de redelijkheid en billijkheid lijkt me 
onjuist, voorzover men hiermee wil betogen dat er plaats is voor vergoe
dingsrechten, zonder dat voldaan is aan de vereisten van ongerechtvaardig
de verrijking. Dat de redelijkheid en billijkheid een belangrijke aanvullende 
en beperkende rol vervullen, met name binnen het huwelijksvermogens
recht, wil ik geenszins bestrijden. 

Men kan zich overigens afvragen, waarom de schrijvers zich zoveel 
moeite getroosten om de vergoedingsrechten mede op de redelijkheid en 
billijkheid te gronden. Wanneer men hun argumenten bekijkt, lijkt het hen 
er vooral om te doen te zijn op deze wijze te ontsnappen aan de beperkingen 
die de actie uit ongerechtvaardigde verrijking kent. Dit is de begrenzing van 
het vergoedingsrecht door middel van het dubbele plafond, te weten de 
verarming en de verrijking. Zo acht men het wenselijk dat de verarmde 
echtgenoot ten allen tijde het bedrag van zijn verarming kan terugvorderen, 
oak wanneer dit bedrag hager is dan de verrijking. Men wil, met andere 
woorden, het risico van waardevermindering bij de verrijkte leggen. Men 
denkt dit dan te bereiken door aan het vergoedingsrecht de redelijkheid en 
billijkheid ten grondslag te leggen. Het is de vraag of dit nodig is om dit, 
oak door mijn wenselijk geachte, resultaat te bereiken. Alles draait daarbij 
om de vraag naar welk moment de verrijking bekeken moet worden. Men 
neemt aan dat dit het moment van de vermogensverschuiving is (vergelijk 
oak Asser-Hartkamp, 4, III, 7e druk, Zwolle, 1986, nr. 366). Een voor
beeld: een vrouw gebruikt f 20.000,- van haar man om daarmee voor 
zichzelf aandelen op naam te verwerven; deze zijn ten tijde van de echtschei
ding (het moment waarop de man zijn vordering instelt) nag maar f 5.000,
waard. Nude verrijking naar het moment van het ontstaan van de vordering 
moet worden bekeken, heeft de man recht op het gehele bedrag dat aan zijn 
vermogen onttrokken is. De actie uit ongerechtvaardigde verrijking geeft 
hier dus het gewenste ,redelijke en billijke" resultaat. 

Ligt het probleem dan wellicht in de verarming, zo kan men zich afvra
gen? Deze indruk krijgt men wel bij het lezen van de noot van Van der 
Grinten onder het onderhavige arrest, waarin hij spreekt over een tendens 
in de literatuur tot het loslaten van de verarmingseis. Dat er voor een actie 
uit ongerechtvaardigde verrijking plaats zou kunnen zijn zonder verarming, 
kan hij daarmee niet bedoelen. Zander verarming is er immers geen vermo
gensverschuiving en dan komt men aan de vordering uit ongegronde vermo
gensvermeerdering helemaal niet toe. Van der Grinten heeft het dan oak 
over die situaties , , waarin de verrijking plaatsvindt binnen een door een 
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overeenkomst beheerst kader''. Met het Ioslaten van de verarmingseis in het 
kader van de ongerechtvaardigde verrijking heeft dit naar mijn mening 
echter niets te maken. Vermelding verdient verder nog, dat met de vaststel
ling door de Roge Raad dat van verarming in het geheel geen sprake was, 
ook het beroep op de redelijkheid en billijkheid zeer eenvoudig kon worden 
afgedaan. Immers: zonder verarming geen vermogensverschuiving en zon
der dit laatste geen vergoedingsrecht, nu dit vergoedingsrecht naar mijn 
mening uitsluitend zijn grondslag vindt in de ongegronde vermogensver
meerdering. 

Rest nog de vraag of de beperking tot het bedrag van de verarming een 
redelijk resultaat oplevert. Wijzigen we het hiervoor gegeven voorbeeld in 
die zin, dat de aandelen in waarde gestegen zijn. Toepassing van de regels 
van ongerechtvaardigde verrijking leidt er nu toe dat de waardestijging niet 
(zonder meer) aan de man ten goede komt. Is dit resultaat nu zo onbillijk? 
Ret lijkt me niet, zeker niet als men bedenkt dat bij de berekening van de 
verarming met de gemiste beleggingskansen van de man rekening kan 
worden gehouden. Mocht art. 6.1.9.9a Nieuw B.W. ooit tot wet verheven 
worden, dan biedt deze bepaling wellicht ook een oplossing voor dit geval; 
het gedrag van de vrouw kan immers onrechtmatig worden genoemd, 
wanneer zij - en daar zijn we steeds van uitgegaan - het geld zonder 
instemming van de man gebruikt. De tekst van art. 6.1.9.9a Nieuw B.W. 
luidt als volgt: ,Indien iemand die op grond van een onrechtmatige daad 
of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander 
aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan 
de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van 
die winst of een gedeelte daarvan'' (vergelijk over deze bepaling in kritische 
zin BLAAUW, R.M., B. W.-krant jaarboek, nr. 2 (1986), p. 29 e.v.). 

De conclusie moge duidelijk zijn: nog afgezien van het feit dat de 
redelijkheid en billijkheid geen verbintenissen in het Ieven kunnen roepen, 
bestaat er aan een vergoedingsrecht dat zijn grondslag vindt in de redelijk
heid en billijkheid ook geen enkele behoefte, daar met de actie uit ongerecht
vaardigde verrijking ook ,redelijke en billijke" resultaten worden bereikt. 
En waar deze vordering strandt op het ontbreken van een verarming 
(vermogensverschuiving) is een ,vergoedingsrecht" ook niet op zijn plaats. 
Nu de Roge Raad de redelijkheid en billijkheid zo kort afdoet, ontstaat de 
indruk dat ook de Roge Raad het ontstaan van vergoedingsrechten afwijst, 
in gevallen waarin geen sprake is van een vermogensverschuiving. Dat de 
Roge Raad overigens wei iets voelt voor de gedachte dat vergoedingsrechten 
hun grondslag kunnen vinden in uitsluitend de redelijkheid en billijkheid, 
waag ik verder te betwijfelen. Ret feit dat de Roge Raad deze beginselen 
als grondslag voor vergoedingsrechten niet uitdrukkelijk heeft afgewezen, 
valt waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat hij deze beginselen in andere 
situaties als deze, bijvoorbeeld die van het verrekenbedingarrest, wei een 
belangrijke rol heeft toegedacht. De beginselen spelen dus wei een rol bij 
de vaststelling welke rechten ontstaan uit een contract. 
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Over de vraag of in casu verarming aanwezig moet worden geacht en de 
daarop volgende vraag of de vermogensverschuiving ongegrond is nog dit. 
Ik kan mij geheel vinden in de conclusie van Breedveld-de Voogd, waar zij 
stelt dater in de onderhavige situatie wei degelijk van verarming van de man 
kan worden gesproken; het mag immers niet uitmaken of de man werkloos 
is, of dat hij een baan heeft en in de avonduren (die hij ook tegen loon 
renderend had kunnen maken) er op los klust. Zou men in het laatste geval 
wei zonder meer aannemen, dat de man recht heeft op een vergoeding? Het 
lijkt me niet, want waar is dan het einde; kan hij ook een vergoeding vragen 
voor het wassen van de auto van de vrouw, voor het maaien van het gras 
etc.? Uiteraard niet, het komt immers aan op de vraag wat hier als de 
bedoeling van partijen kan worden gezien. Zoals ik hierboven al heb gesteld, 
zal men steeds eerst moeten kijken of er voor de vermogensverschuiving niet 
een grond valt aan te wijzen. Welnu, zo zou men kunnen betogen, in dit 
soort situaties is er wei degelijk een grond voor de vermogensverschuiving 
aan te wijzen, bijvoorbeeld de in een schenking besloten liggende vrijgevig
heid of de huwelijksverhouding zelf. 

7. HET CONTRACTUELE VERREKENBEDING EN DE FISCUS 

H.R., 9 mei 1984, N.J., 1984, 610, noot W.M.K. 
In de hiervoor besproken arresten betrof het steeds een meningsverschil 

tussen twee echtgenoten, ontstaan naar aanleiding van de tussen hen uitge
sproken of op handen zijnde echtscheiding. De uitleg van huwelijkse 
voorwaarden kan echter ook de inzet vormen van een geschil tussen een 
(der) echtgen(o)t(en) en de fiscus. Dat was ook het geval in het hierna te 
bespreken arrest, waarin (de belastingkamer van) de Hoge Raad gevraagd 
werd zijn oordeel te geven over een geschil dat was ontstaan bij overlijden 
van een der echtgenoten, tussen de langstlevende en de fiscus. De heffing 
van successierechten vormde de inzet van het geschil. Partijen twistten 
daarbij over de vraag of het finale verrekenbeding dat in casu tussen de 
echtgenoten had bestaan, was onderworpen aan de fictie-bepaling van art. 9 
Successiewet, waarvan de tekst luidt: 
Art. 9. 1. Wat is schuldig erkend of kwijtgescholden onder voorwaarde van overleving van 
hem, aan wie is schuldig erkend of kwijtgescholden en wat is schuldig erkend bij testament 
wordt, voor de toepassing van deze wet, geacht krachtens erfrecht door het overlijden te zijn 
verkregen. 

Alvorens op de vragen die naar aanleiding van het arrest van de Hoge 
Raad rijzen nader in te gaan, eerst iets over het hoe en waarom van finale 
verrekenbedingen (dit zijn verrekenbedingen waarbij afrekening plaats 
vindt aan het einde van het huwelijk). De meest voorkomende vorm van 
een contractueel verrekenbeding is die van het jaarlijks verrekenbeding 
(waarover het hiervoor besproken arrest van 15 februari 1985 handelde), 
maar ook andere vormen zijn denkbaar en worden gebruikt. Zo kunnen de 
echtgenoten onder het regime van ,koude uitsluiting" huwen, maar daar
naast overeenkomen dat zij bij het einde van het huwelijk zullen verrekenen 
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alsof zij in gemeenschap van goederen gehuwd waren. Niet zeiden gebeurt 
het, dat een echtpaar zo'n verrekenbeding pas bij Iatere huwelijkse voor
waarden toevoegt aan het tussen hen geidende regime van uitsiuiting. De 
reden hiervoor is gelegen in het feit, dat de echtgenoten zich de nadeien van 
het systeem bij het voortduren van het huwelijk steeds meer bewust worden. 
Dan groeit het besef dat het regime van uitsiuiting in gevai van overlijden 
van de echtgenoot die steeds als enige het inkomen heeft verworven, voor 
de huishoudelijke echtgenoot ongunstig zal uitpakken. Alles wat Iaatstge
noemde echtgenoot bij het overlijden van de partner ontvangt, verkrijgt hij 
dan immers krachtens erfrecht en is dus (behoudens vrijstelling) onderwor
pen aan de heffing van successierecht. En dit terwiji de langstlevende, 
zouden de echtelieden voor het wettelijk regime van de algehele gemeen
schap hebben gekozen, de heljt ,,gratis, zou verkrijgen, immers krachtens 
huwelijksvermogensrecht. Om die reden besiuiten veel echtgenoten op 
Iatere leeftijd om aisnog over te gaan naar het steisei van de wettelijke 
gemeenschap. Dat dit geen schenking oplevert werd door de Hoge Raad 
reeds in 1959 (28 januari 1959, B.N.B., 1959/122) uitgemaakt en is sedert
dien onbestreden gebieven. Sommige echtgenoten geven er echter de voor
keur aan om zakenrechtelijk het stelsei van uitsiuiting te handhaven, maar 
dan wei onder toevoeging van een finaal verrekenbeding ais hierboven 
omschreven. Deze voorkeur voor de contractueie opiossing - dus verreke
nen alsojmen in een wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd was
wordt veeiai ingegeven door het feit dat daarbij onderscheiderr kan worden 
al naar geiang de oorzaak van de ontbinding van het huwelijk; zo komt in 
de praktijk vaak het beding voor waarbij partijen de verplichting tot 
verrekening beperken tot het gevai dat het huwelijk wordt ontbonden door 
overlijden. Soms wordt daarbij dan ook nog weer onderscheid gemaakt, al 
naar geiang de ene, dan wei de andere echtgenoot ais eerste overlijdt. Over 
een verrekenbeding van een dergelijke inhoud ging het onderhavige geschil. 
De fiscale aantrekkelijkheid van dergelijke bedingen Iijkt gelegen te zijn in 
art. 7 van de Successiewet, waarvan de tekst luidt: 
Art. 7. Hetgeen aan de langstlevende echtgenoot, krachtens een bij huwelijksvoorwaarden 
gemaakt en van het overlijden van de eerststervende afhankelijk beding, bij dat overlijden meer 
verblijft dan de helft in de gemeenschappelijke goederen of, in geval van een deelgenootschap, 
meer toekomt dan volgens de wettelijke regeling het geval zou zijn, wordt, voor de toepassing 
van deze wet, geacht krachtens erfrecht door het overlijden van de eerststervende te zijn 
verkregen. 

Het is echter de vraag of bedingen met een inhoud zoals hierboven werd 
aangeduid, wei als een deeigenootschap aangemerkt kunnen worden. 

In 1982 beantwoordde de Hoge Raad deze vraag ontkennend voor een 
verrekenbeding dat aan de vrouw de keuze Iiet, om bij het overlijden van 
de man aldan niet verrekening te vragen (H.R., 22 apri/1981, N.J., 1982, 
66, noot W.M.K.). Dit mag geen verbazing wekken, nu het ontbreken van 
een verplichting om te verrekenen zich moeilijk met het karakter van een 
deeigenootschap Iaat verenigen. Verder achtte de Hoge Raad art. 9 Succ. 
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wet hier wei toepasselijk, zodat de verkrijging krachtens het verrekenbeding 
belast werd. De Hoge Raad overwoog toen: 
dat in het middel terecht wordt aangevoerd dat deze verkrijging op grond van art. 9 lid 1 
Successiewet 1956 voor de toepassing van die wet moet worden beschouwd als een verkrijging 
krachtens erfrecht; 
dat toch art. 9 zowel naar zijn bewoordingen als naar zijn strekking - het belasten van 
verkrijgingen welke in economisch opzicht de erfrechtelijke nabijkomen- op een verkrijging 
als deze toepasselijk is; 
dat daaraan, anders dan belanghebbende heeft beoogt, het in art. 7 Successiewet 1956 omtrent 
het deelgenootschap bepaalde niet afdoet, omdat evenbedoelde tussen belanghebbende en haar 
echtgenoot overeengekomen regeling niet als een deelgenootschap kan worden aangemerkt; 

Naar aanleiding van dit arrest stelde annotator Kleijn de vraag of bij een 
volledig wederkerige schuldigerkenning art. 9 Succ. wet ook toepasselijk 
zou moeten worden geacht. Hij sprak bij die gelegenheid de vrees uit, dat 
dit wei de bedoeling van de Hoge Raad leek te zijn, nu deze zijn uitspraak 
niet zo zeer op deal ofniet wederkerigheid van het verrekenbeding baseerde, 
als wei op de uiteindelijke afloop ervan. Terecht merkte Kleijn in dit 
verband op dat, zou de Hoge Raad inderdaad deze opvatting huldigen, op 
deze wijze wei een bijzonder groot - en economisch onbegrijpelijk -
verschil zou ontstaan tussen de zakenrechtelijke weg (overgang naar het 
wettelijk stelsel van algehele gemeenschap) en de verbintenisrechteli}ke weg 
(verrekenen alsof men in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd). 

Wordt Kleijn's vrees door de uitspraak van de Hoge Raad van 4 mei 1984 
(N.J., 1984, 61 0) bewaarheid? Op het eerste gezicht (en miss chien niet alleen 
dan?) lijkt dat zeker het geval te zijn (aldus ook VANDER BuRGHT, Gr., 
W.P.N.R., p. 804 (1986), p. 679 e.v.). Het verrekenbeding luidde hier als 
volgt: 
, 'lndien het huwelijk door de dood van de comparant sub 1 wordt ontbonden, zullen de 
vermogens van beide echtgenoten tussen de comparante sub 2 en de rechtverkrijgenden van 
de comparant sub 1 worden verrekend, alsof tussen de echtgenoten de algehele gemeenschap 
van goederen tijdens het huwelijk had bestaan. Deze bepaling dient mede ter voldoening aan 
de verplichting van de com par ant sub 1 tot verzorging van zijn echtgenote na zijn overlijden' ''. 

Wat onmiddellijk opvalt, is dat in dit beding, anders dan in 1982, een 
keuze-recht voor de vrouw (is comparant sub 2, J.v.D.-B.) ontbrak. Maar 
ook van dit beding kan niet gezegd worden, dat het volstrekt wederkerig 
is. De verplichting tot verrekening bestond immers alleen voor het geval het 
huwelijk zou eindigen door de dood van de man. Ook hier trekt de fiscus 
aan het langste eind, waarbij de Hoge Raad de volgende overwegingen aan 
zijn beslissing ten grondslag legt: 
dat deze verkrijging op grond van art. 9 lid 1 Successiewet 1956 voor de toepassing van die 
wet moet worden beschouwd als een verkrijging krachtens erfrecht; 
dat toch art. 9 zowel naar zijn bewoordingen als naar zijn strekking - het belasten van 
verkrijgingen welke in economisch opzicht de erfrechtelijke nabijkomen - op een verkrijging 
als deze toepasselijk is, waaraan- anders dan belanghebbende in haar tweede cassatiemiddel 
aanvoert - niet afdoet dat ten tijde van de voorwaardelijke schuldigerkenning nog onzeker 
is of degene die voorwaardelijk schuldig erkent op het tijdstip dat de voorwaarde vervuld wordt 
door de werking van het beding ook in werkelijkheid iets aan degene aan wie hij schuldig heeft 
erkend verschuldigd zal zijn; 
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dat aan de toepasselijkheid van art. 9 evenmin het bepaalde in art. 7 Snccessiewet 1956 in de 
weg staat, aangezien noch nit de tekst, noch nit de geschiedenis van de totstandkorning van 
dat artikel blijkt dat het de strekking heeft de reikwijdte van art. 9 te beperken; 

Anders dan in zijn uitspraak van 1982 zegt de Hoge Raad bier dus niet dat 
er geen sprake is van een deelgenootschap, maar hij ziet in art. 7 Succ. wet 
geen beperking van art. 9 van diezelfde wet. Betekent dit nu dat elke 
verkrijging krachtens een (finaal) verrekenbeding bij overlijden belast is met 
successierecht? Ik zou die consequentie in ieder geval niet willen trekken 
voor die gevallen waarin de verplichting tot verrekening zich mede uitstrekt 
tot het geval van echtscheiding. In dat geval is er m.i. geen sprake van ,een 
verkrijging die de erfrechtelijke nabijkomt", nu het beding tot effect kan 
hebben dat tijdens het huwelijk verrekend moet worden. Niet gezegd kon 
worden dat bier sprake is van , ,middelen die iemand aanwendt, om niet v66r 
zijn dood van zijn goed te scheiden en toch te zorgen dat er geene belasting 
betaald worde", waartegen art. 9 Succ.wet zich blijkens de wetsgeschiede
nis blijkt te richten (vergelijk hierover de conclusie van de Advocaat-Gene
raal van Soest bij het arrest). Dit zal echter een schrale troost zijn, nu in 
de praktijk weinig behoefte bestaat aan zo'n volstrekt wederkerig verreken
beding; de echtgenoten kunnen dan immers even goed overgaan naar een 
(zakenrechtelijke) gemeenschap van goederen. 

Rest nog de vraag of het verrekenbeding waarbij de verplichting tot 
verrekening wei beperkt wordt tot het geval van overlijden, maar niet tot 
bet overlijden van een van hen, ook onder de fictie van art. 9 Succ. wet valt. 
Zwemmer (in zijn bewerking ScHUTTEV AER, De Nederlandse Successiewet
geving, 3e druk, Deventer, 1985, p. 133) beantwoordt deze vraag bevesti
gend, de Advocaat-Generaal van Soest daarentegen ontkennend. Het laat
ste woord over het verrekenbeding lijkt mij daarmee nog niet gevallen. 
Mocht de Hoge Raad in een nog te wijzen arrest concluderen dat art. 9 
Succ. wet ook in deze gevallen toepasselijk is, dan is daarmee, dunkt me, 
de rol van het finale verrekenbeding uitgespeeld. 

AFDELING 5 (M.A.C. Veeger) 

OUDERLIJKE MACHT EN VOOGDIJ 

8. INLEIDING 

Het is allemaal begonnen op 13 juni 1979 (N.J., 1980, 462) met het 
Marckxarrest, toen de ongehuwde moeder Paula Marckx en haar minderja
rige dochter Alexandra een klacht indienden tegen de Belgische Staat, 
waarbij zij zich beriepen op strijd van de Belgische wet met de artikelen 8 
en 14 E.V.R.M. De Belgische Staat zou discrimineren t.a.v. natuurlijke 
kinderen. Het Europese Hof achtte toen onderscheid tussen natuurlijke en 
wettige kinderen niet gerechtvaardigd en dus de Belgische wetgeving in strijd 
met het verdrag. De veranderingen in maatschappelijke opvatting waren 
doorslaggevend voor de beslissing van het Europese Hof. 

648 



Art. 246 Boek I van het Nederlands Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 
ouderlijke macht over minderjarige wettige kinderen wordt uitgeoefend 
door beide ouders. Na ontbinding van het huwelijk door echtscheiding 
wordt een der ouders tot voogd benoemd, de ander tot toeziend voogd 
(art. 161 lid 1 B.W.). De wetgever gaat ervan uit, dat gedurende het 
huwelijk het gezag gezamenlijk wordt uitgeoefend en dat er aileen in die 
situatie sprake kan zijn van een goede onderlinge verstandhouding tussen 
de beide ouders, welke noodzakelijk is voor een behoorlijke opvoeding van 
het kind; door echtscheiding wordt deze verstandhouding tussen de beide 
ouders definitief verbroken. Kinderen buiten het huwelijk geboren worden 
door de moeder opgevoed. 

Steeds vaker bleek dat deze visie niet langer aansloot bij de maatschappe
lijke realiteit. Vele kinderen groeien zeer voorspoedig op in gezinnen welke 
zich in feite niet onderscheiden van die van gehuwden. Verder zal het einde 
van het huwelijk dan wei vaak het einde betekenen van de goede onderlinge 
verstandhouding tussen de ouders, het is echter niet noodzakelijk en wil 
zeker niet zeggen dat door ontbinding van het huwelijk (door echtscheiding) 
de ouders niet langer in staat zijn de kinderen gezamenlijk op te voeden. 

9. CONTINUERING OUDERLIJKE MACHT NA ECHTSCHEIDING 

H.R., 4 mei 1984, N.J., 1985, noot ALKEMA, E.A. en LUIJTEN, E.A.A. 
In 1984 kwam de Hoge Raad (N.J., 1985, 510, E.A.A., E.A.A.L.) 

tegemoet aan deze veranderende opvattingen. Hij koppelde de ouderlijke 
macht los van het huwelijk. Ouders kunnen na het echtscheidingsvonnis de 
ouderlijke macht behouden, terwijl door de inschrijving van het echtschei
dingsvonnis in de daartoe bestemde registers het huwelijk ontbonden wordt. 

De ouders verzochten in casu na hun echtscheiding gezamenlijk belast te 
worden met de voogdij over hun minderjarig kind. 

In dit verband besliste de Hoge Raad allereerst dat art. 161lid 1 B.W., 
het artikel dat de voogdij regelt, de rechter daartoe niet de mogelijkheid 
geeft. Ben dergelijke gezamenlijke voogdij zou ook niet passen in het stelsel 
van de wettelijke voodijregeling. Vervolgens besliste het college dat de 
Rechtbank wel aan art. 94 Grondwet (binnen het Koninkrijk geldende 
wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet 
verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van 
besluiten van volkenrechtelijke organisaties) de bevoegdheid kan ontlenen 
het wettelijk voorschrift van art. 1:161 B.W. buiten toepassing te laten, 
indien toepassing daarvan in het gegeven geval niet verenigbaar is met art. 8 
Europees Verdrag Mensenrechten. 

In art. 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden (E.V.R.M.) wordt bepaald in lid 1, 
dat ieder mens recht heeft op eerbiediging van zijn priveleven, zijn gezinsle
ven (,family life"), zijn huis en zijn briefwisseling. O.g.v. art. Slid 2 kan 
inmenging in bepaalde gevallen wel geoorloofd zijn, zo ook in het geval dat 
i.v.m. de ontwrichting van het huwelijk te verwachten spanningen bescher-
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ming van het kind noodzakelijk maken. Blijkens het Marckx-arrest wordt 
de term ,family life" in de zin van art. 8 E.V.R.M. ruim uitgelegd: 
, 'Family life', within the meaning of article 8 includes at least the ties 
between near relatives, for instance those between grandparents and grand
children, since such relatives may play a considerable part in the family 
life". Door de Nederlandse term ,gezinsleven" wordt deze lading dus niet 
gedekt. 

Beeindiging van de ouderlijke macht kan een ontoelaatbare inmenging 
betekenen in het gezinsleven (family life), in het geval dat de ouders zich 
in staat achten in goede onderlinge verstandhouding het kind te blijven 
verzorgen en op te voeden en zij op grond hiervan verzoeken gezamenlijk 
met het gezag over het kind belast te blijven. 

Volgens de Hoge Raad zal het ouderlijk gezag van beide ouders o.gv. 
art. 161lid 4- volgens hetwelk de ouderlijke macht blijft bij hen die deze 
tijdens het geding bezaten zolang geen voogdij is aangevangen - in een 
dergelijk geval echter in stand kunnen blijven, doordat de Rb. de ouders 
in hun verzoek om heiden tot voogd te worden benoemd simpelweg niet-ont
vankelijk verklaart. In een later stadium kan dan indien dit met het oog op 
het belang van het kind nodig zou zijn, alsnog een van de ouders tot voogd 
worden benoemd. 

De uitspraak ontketende een storm van reakties, er was sprake van een 
grote verwarring die vele vragen opriep. Vragen in de zin van: hoe zit het 
met het ouderlijk gezag bij niet-gehuwden en bij van echt-gescheiden 
ouders, die al tot voogd en toeziend voogd benoemd zijn? Welke vereisten 
moeten eraan gesteld worden? Op 21 maart 1986 kwam de Hoge Raad 
hieraan tegemoet door in een viertal beschikkingen de uitwerking te geven. 

10. GEZAG OVER MINDERJARIG KIND BUITEN HUWELIJK 

H.R., 21 maart 1986, N.J., 1986, 585. 
H.R., 21 maart 1986, N.J., 1986, 586. 
H.R., 21 maart 1986, N.J., 1986, 587. 
H.R., 21 maart 1986, N.J., 1986, 588, noot ALKEMA, E.A. en LUIJTEN, 
E.A.A. 

Bij de eerste beschikking (N.J., 1986, 585) ging het om de ouderlijke 
macht voor ouders, die weliswaar heiden tot hun zoon in familierechtelijke 
betrekking stonden, doch niet met elkaar gehuwd waren, noch met elkaar 
gehuwd waren geweest. De ouders dienden het verzoek in hen te bekleden 
met de ouderlijke macht over hun minderjarige zoon. De kantonrechter 
verklaarde zich onbevoegd, waarop de ouders hoger beroep instelden. De 
Rechtbank vernietigde de beschikking van de kantonrechter; zij achtte deze 
wei degelijk bevoegd, maar oordeelde het de taak van de wetgever om in 
deze gevallen te voorzien. 

De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van de Rechtbank en besliste dat 
het maken van onderscheid terzake van de ouderlijke macht tussen enerzijds 
met elkaar gehuwde ouders en anderzijds ongehuwde ouders die met hun 
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kind in familierechtelijke betrekking staan en tussen wie een goede onderlin
ge verstandhouding bestaat, niet gerechtvaardigd is op de enkele grond, dat 
de laatsten niet met elkaar gehuwd zijn. In dit geval beriepen de ouders zich 
naast art. 8 E.V.R.M. ook nog op art. 14 E.V.R.M., wat een verbod 
inhoudt tot discriminatie o.g.v. onder andere ,birth or other status". De 
Hoge Raad overwoog, dat ouderlijke macht van ongehuwden die in familie
rechtelijke betrekkingen staan tot hun kind, tegen de achtergrond van art. 8 
en 14 E.V.R.M. niet onverenigbaar is met het wettelijk stelsel. Art. 14 
E.V.R.M. noopt tot een wetsuitleg waarin geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen gehuwd (geweest zijnde) ouders en ongehuwde ouders die in familie
rechtelijke betrekkingen tot hun kind staan. Niet langer is dus het bestaan 
(hebben) van een huwelijk tussen de ouders bepalend voor het bekleed zijn 
of worden met de ouderlijke macht, maar het bestaan van rechtsbanden 
tussen ouders en kind plus een goede onderlinge verstandhouding. 

De vereisten waaraan voldaan moet worden voor toewijzing door de 
Kantonrechter formuleerde de Hoge Raad als volgt: 
A. Beide ouders moeten tot het kind in familierechtelijke betrekking staan 

en tot uitoefening van het gezag over dit kind bevoegd zijn. Dit betekent 
dat de ouders meerderjarig moeten zijn, iets wat bij ongehuwden niet 
vanzelfsprekend is, en dat de man het kind erkend moet hebben. 

B. Er moet blijken dat beide ouders met de ouderlijke macht wensen te 
worden bekleed. 

C. Aannemelijk moet zijn dat tussen de ouders de goede onderlinge ver
standhouding bestaat die vereist is voor de gezamenlijke uitoefening van 
het gezag, alsmede voor het in onderling overleg voorzien in de kosten 
van verzorging en opvoeding van het kind en 

D. dat het belang van het kind zich daartegen niet verzet. 
Door extensieve interpretatie is de Hoge Raad hier in feite gekomen tot een 
gezagsvoorziening die niet in onze wet geregeld is. Ret E.V.R.M. is hier 
aangegrepen om een complete regeling te geven m.b.t. ouderlijke macht 
buiten huwelijk. 

Bij de tweede beschikking (N.J., 1986, 586) ging het om het herstel in de 
ouderlijke macht van ouders die niet meer met elkaar waren gehuwd en van 
wie de moeder tot voogdes en de vader tot toeziend voogd was benoemd 
over de minderjarige kinderen, vanwege onbekendheid met de uitspraak van 
4 mei 1984. Het Hof bekrachtigde de beschikking van de Rechtbank nu er 
geen sprake was van gewijzigde omstandigheden, en de man en vrouw 
destijds akkoord waren gegaan met de voogdij- en toeziende voogdijbenoe
ming. Er volgde cassatie in het belang der wet, waarbij de Hoge Raad de 
beschikking van het Hof vernietigde, stellende dat de verzoekers wegens 
onbekendheid met de uitspraak van 4 mei 1984 niet in de gelegenheid waren 
geweest te verzoeken de ouderlijke macht te laten voortduren, waardoor de 
rechter is uitgegaan van onjuiste gegevens in de zin van art. 162lid 1 B.W. 
(in art. 162lid 1 wordt bepaald, dat de Recht bank op verzoek van de ouders 
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of van een van hen de krachtens het vorige artikel gegeven voorzieningen 
kan wijzigen op grond dat nadien de omstandigheden zijn gewijzigd, of dat 
bij de vaststelling van die voorzieningen van onjuiste of onvolledige gege
vens is uitgegaan ... ). 

De vereisten waaraan voldaan moet worden, wil de Rechtbank het 
verzoek kunnen toewijzen, werden als volgt geformuleerd: 
1. Beide ouders moeten een voortdurende ouderlijke macht wensen. Dit 

was in deze beschikking niet aan discussie onderhevig, nu de ouders 
gezamenlijk de ouderlijke macht verzochten. 

2. Er moet sprake zijn van een goede onderlinge verstandhouding. 
3. De belangen van het kind mogen zich niet tegen toekenning van het 

verzoek verzetten. Hoewel de Hoge Raad dit niet expliciet aan de orde 
stelde, moet er natuurlijk uitgegaan worden van bevoegdheid van de 
ouders; denk hierbij aan ouders die ontheven zijn van of ontzet zijn uit 
de ouderlijke macht. 

Bij de derde beschikking (N.J., 1986, 587) ging het om ouders die niet 
meer met elkaar gehuwd waren en van wie de moeder door de Rechtbank 
tot voogdes, de vader tot toeziend voogd was benoemd over de minderjarige 
kinderen. De man was het hier niet mee eens en ging in beroep, stellende 
dat de gezl;lmenlijke uitoefening van de ouderlijke macht in stand had 
moeten blijven. Het Hof bekrachtigde de beschikking van de Rechtbank. 
De Hoge Raad verwerpt het beroep omdat niet voldaan is aan het vereiste 
dat beide ouders de voortgezette ouderlijke macht moeten wensen. 

Bij de vierde en laatste beschikking (N.J., 1986, 588) ging het om de 
ouderlijke macht van ouders, die weliswaar beiden tot hun zoon in familie
rechtelijke betrekking stonden, doch niet met elkaar gehuwd waren, noch 
met elkaar gehuwd waren geweest. De kantonrechter bekleedde de ouders 
met de ouderlijke macht doch stelde de toekenning van het verzoek afhanke
lijk van de volgende voorwaarde: duurzame beeindiging van de samenwo
ning zou tevens de beeindiging van de ouderlijke macht met zich meebren
gen. Cassatie in het belang der wet werd ingesteld. De beschikking van de 
kantonrechter werd vernietigd omdat een wijze van beeindiging van de 
ouderlijke macht zoals de kantonrechter deze formuleerde niet past in het 
wettelijke stelsel. Beeindiging van de ouderlijke macht van ouders die niet 
met elkaar gehuwd zijn noch met elkaar gehuwd zijn geweest, geschiedt niet 
enkel door beeindiging van de samenwoning, maar door intrekking van de 
beschikking waarmee zij, op hun verzoek met de ouderlijke macht zijn 
bekleed. 

Indien de ouderlijke macht wordt toegewezen, voortduurt of herleeft, 
dan dient hiervan een beschikking te worden gegeven waarvan aantekening 
wordt gehouden in het voogdijregister, art. 244 B.W. (het artikel bepaalt 
dat bij de kantonrechters openbare registers berusten, waarin aantekenin
gen gehouden wordt van de rechtsfeiten die op het over minderjarigen 

652 



uitgeoefende gezag betrekking hebben. Bij Algemene maatregel van Bestuur 
wordt bepaald welke rechtsfeiten aangetekend worden en op welke wijze 
deze aantekening geschiedt). Met betrekking tot het , voortduren" van de 
ouderlijke macht, in de uitspraak van 4 mei 1984 (N.J., 1985, 510, zie nr. 9) 
werd aan het einde van het onderdeel 3,4 overwogen dat de ouderlijke 
macht van rechtswege voortduut. De rechterlijke beschikking noodzakelijk 
voor het doen voortduren van de ouderlijke macht kwam dus niet aan de 
orde, nu er werd uitgegaan van de letterlijke tekst van de wet, waarin 
art. 161 lid 3 vermeldt ,op verzoek van een der ouders", zodat je kunt 
stellen dat de ouderlijke macht van rechtswege voortduurt zolang er geen 
beslissing wordt gevraagd ex art. 161lid 3. Dus geen verzoek- geen voogd 
-de ouderlijke macht duurt ,van rechtswege" voort. Was er in 1984 nog 
twijfel mogelijk, in 1986 is aan deze twijfel een einde gemaakt. De Hoge 
Raad heeft duidelijk gesteld dat voor het voortduren van de ouderlijke 
macht een rechterlijke beschikking noodzakelijk is. De vier beschikkingen 
hebben in de literatuur veel aandacht gekregen. Met name moge verwezen 
worden naar RooD-DE BOER, H., Nederlands Juristenblad, 1986, 601 e.v. 
en VAN MouRIK, M.J.A., 'Ouderlijke macht buiten het huwelijk', Ars 
Aequi, 1986, 554 e.v. 

11. TOT SLOT 

De uitspraken van de Hoge Raad hebben zeer zeker verduidelijkend 
gewerkt. Bleef men in 1984 nog met een aantal vragen zitten, de beschikkin
gen van 1986 zijn zeer volledig en doen niet onder voor gedetailleerde 
wetgeving. Niet zeker is m.i. echter of er met deze uitspraken ook de 
rechtszekerheid zal komen die velen ervan verwachten. De weg naar 8 en 
14 E. V .R.M. is gevonden en waarschijnlijk kan er in veel meer gevallen een 
beroep op gedaan worden. Het Europees Verdrag lijkt overigens voor 
Nederland een grotere rol te spelen dan voor de overige Europese landen. 
In de Deense zaak ,Rasmussen", (N.J., 1986, 4) is nl. beslist dat het niet 
perse discriminatoir behoeft te zijn om te differentieren tussen de vader en 
de moeder. De artt. 8 en 14 E.V.R.M. lijken een gemakkelijke weg te gaan 
worden voor de Hoge Raad om wetgeving buiten de wetgever om te geven. 

Ook met betrekking tot het omgangsrecht wordt er regelmatig een beroep 
gedaan op het E.V.R.M. In H.R., 22 februari 1985, N.J., 1986, 3 
(E.A.A.L.IE.A.A.) is met een beroep op het Verdrag uitgemaakt dat het 
voor ontvankelijkheid in het verzoek om een omgangsregeling onverschillig 
is of er sprake is van familierechtelijke betrekkingen. In casu ging het om 
de enkel biologische vader. In H.R., 22 oktober 1983, N.J., 1984, 764 
(E.A.A.) is in dit verband beslist dat het niet noodzakelijk is dat een vader 
die een omgangsregeling met zijn erkend natuurlijk kind verzoekt feitelijk 
met de moeder heeft samengewoond. Ook zonder die samenwoning kon er 
een gezinsband zijn. In casu ging het om een zgn. L.A.T. relatie waarin de 
ouders gescheiden woonden maar waarin de vader wel een gedeelte van de 
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zorg op zich nam. Hier werd dus tegemoet gekomen aan de ,ruime uitleg" 
welke gegeven was aan de term ,family life" in het Marckx-arrest. 

Ging het in deze twee gevallen om een omgangsregeling, waarom zou niet 
met behulp van de artt. 8 en 14 E.V.R.M. voor een recht op de ouderlijke 
macht hetzelfde kunnen gaan gelden? De enkel biologische vader is in ieder 
geval ontvankelijk in zijn verzoek, onverschillig is of er sprake is van 
familierechtelijke betrekkingen. Recht op ouderlijke macht/gezag heeft hij 
niet daar de goede onderlinge verstandhouding tussen de ouders ontbreekt. 
Wat nu indien deze niet ontbreekt? Het moeten bestaan van familierechtelij
ke betrekkingen tussen ouders en kind is discriminatoir, dus in strijd met 
de artt. 8 en 14 E.V.R.M. Ook hij kan dus recht hebben op ouderlijke 
macht. In ieder geval moet hij ontvankelijk zijn in zijn verzoek. 

In het tweede door mij aangehaalde uitspraak m. b. t. het recht op omgang 
is bepaald dat voor het ontstaan van een gezinsband niet !anger noodzake
lijk is dat moeder en erkenner feitelijk samengewoond hebben. Het is m.i. 
dan geen grote stap om te stellen dat in een situatie waarin een moeder met 
iemand van hetzelfde geslacht feitelijk samenwoont - zodat er dus daad
werkelijk sprake is van een gezinsband, ,family life", tussen ,ouders" en 
kind- een beroep gedaan kan worden op de artt. 8 en 14 E. V .R.M., indien 
zij gezamenlijk het ouderlijke gezag verzoeken. Zij dienen m.i. in ieder geval 
ontvankelijk te zijn. Ook voor sociale ouders dus de mogelijkheid zich te 
beroepen op het Europees Verdrag. 

Is dit alles nu wei in het belang van het kind? In Nederland hoef je je 
dat in feite niet af te vragen nude kinderen geen enkele rechtsingang hebben 
en ook niet zullen krijgen (zie hieronder). De enige mogelijkheid die het kind 
rest is via zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger zich te beroepen op art. 8 
E.V.R.M. De Hoge Raad heeft zich met verve van zijn taak gekweten. Er 
is duidelijkheid geschapen, je kunt je echier afvragen of het de taak van 
de Hoge Raad is en of de taak al volbracht is, nu er veel meer personen 
te bedenken zijn, voor wie een beroep op de artt. 8 en 14 E.V.R.M. 
openstaat. Beter was het geweest jurisprudentie af te wachten van het 
Europese Hof. 

Door de opzienbarende uitspraken van de Hoge Raad was de wetgever 
wei genoodzaakt om met een voorstel te komen. Op 20 mei 1986 kwam er 
dan ook een wetsvoorstel: het voorontwerp ,nadere regeling van de ouder
lijke zorg en de omgang'', waarin de wetgever gevolg gaf aan de ruime 
opvattingen van de Hoge Raad. De haast waarmee het ontwerp is versche
nen is te begrijpen gezien bovenstaande; de ruime interpretatie die de Hoge 
Raad aan de bepalingen 8 en 14 E.V.R.M. heeft gegeven en de druk die er 
al jaren gezien de gewijzigde maatschappelijke opvattingen op de regering 
wordt uitgeoefend. Geheel voor de handliggend is het overigens niet, daar 
het verdrag buiten Nederland nergens in Europa zo'n grote rol lijkt te 
spelen. In het voorontwerp worden de regelingen rond het ouderlijk gezag 
en de omgang gezamenlijk geregeld, waarbij dan in het 1e Boek van het 
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B.W., de titels XIV (ouderlijke macht) en XV (voogdij) herschreven wor
den. 

AFDELING 6 (M.A.C. Veeger) 

OMGANGSRECHT 

12. OMGANGSREGELINGEN 

H.R., 10 december 1982, N.J., 1983, 411, noot LUIJTEN, E.A.A. 

H.R., 23 oktober 1983, N.J., 1984, 764, noot LUIJTEN, E.A.A. 

H.R., 22jebruari 1983, N.J., 1986,3, noten LUIJTEN, E.A.A. en ALKEMA, 

E.A. 

H.R., 10 mei 1985, N.J., 1986, 5, noot HEEMSKERK, W.H. 
H.R., 15 juli 1985, N.J., 1986, 6. 
H.R., 16 mei 1986, N.J., 1986, 627. 

Macht de Hoge Raad bij de ouderlijke zorg (zie afdeling 5) een geheel 
nieuwe ontwikkeling in gang gezet hebben, de uitspraak van de Hoge Raad 
van 22 februari 1985, N.J., 1986, 3 m.n. E.A.A.L./E.A.A. inzake het 
omgangsrecht is zeker zo ingrijpend en vergaand geweest. 

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek kent slechts drie mogelijkheden om 
een omgangsregeling toe te kennen, nl. art. 1:161lid 5 na echtscheiding, 
art. 1:170 lid 4 na scheiding van tafel en bed en als laatste, daarmee 
samenhangend, art. 1: 182 bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van 
tafel en bed. Uit de parlementaire geschiedenis van deze in 1971 in werking 
getreden artikelen blijkt echter dat dit is gebeurd , ,in afwachting van 
voorstellen omtrent een regeling van ruimere strekking". Tot op heden is 
deze ,ruimere" regeling echter niet tot stand gebracht. Oak inzake het 
omgangsrecht heeft men echter art. 8 E.V.R.M. ontdekt. Art. 8 E.V.R.M. 
luidt in de Nederlandse tekst: 
1. Eenieder beeft recbt op eerbiediging van zijn prive-leven, zijn gezinsleven en zijn briefwisse

ling. 
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recbt, 

dan voorzover bij de wet is voorzien en in een democratiscbe samenleving nodig is in bet 
belang van 's lands veiligbeid, de openbare veiligbeid, of bet economiscb welzijn van bet 
land, de bescberming van de openbare orde en bet voorkomen van strafbare feiten, de 
bescberming van de gezondbeid of de goede zeden of voor de bescberming van de recbten 
en vrijbeden van anderen. 

De eerste keer dat er met betrekking tot het omgangsrecht gebruik is 
gemaakt van art. 8 E.V.R.M., is geweest op 13 maart 1980, N.J., 1981, 121 
m.n. E.A.A. toen er een klacht tegen Nederland m.b.t. het omgangsrecht 
voor de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens ontvankelijk 
is verklaard. Er is toen beslist dat bij het treffen van een omgangsregeling 
de voorwaarden vermeld in art. 8 E.V.R.M. strikt moeten worden nage
leefd. 

Voor de term ,gezinsleven" in de zin van art. 8 E.V.R.M. is van belang 
het Marckx-arrest (13 juni 1979, N.J., 1980, 462). In het Marckx-arrest 

655 



werd een klacht ingediend tegen de Belgische Staat waarin een beroep werd 
gedaan op strijd van de Belgische wet met de artt. 8 en 14 E. V .R.M. (art. 14 
houdt een discriminatieverbod in o.g.v. o.a. ,birth or other status". Het 
Europese Hof heeft toen beslist dat de term , ,family life'' in de zin van art. 8 
E.V.R.M. ,ruim" moet worden uitgelegd. ,Family life, within the mea
ning of article 8 includes at least the ties between near relatives, for instance 
those between grandparents and grandchildren, since such relatives may 
play a considerable part in the family life.'' De Nederlandse vlag , ,gezinsle
ven" dekt deze lading dus niet. 

Sinds de ,ontdekking" van art. 8 E.V.R.M. in 1980 wordt er in vele 
gevallen een beroep op bet artikel gedaan, wat heeft geleid tot een verrui
ming van het omgangsrecht van de niet-verzorgende ouder. Een ontwikke
ling die door de Hoge Raad overigens al v66r dat er een beroep op art. 8 
gedaan werd in gang was gezet. W at uit de grate hoeveelheid jurisprudentie 
blijkt is dat het altijd gaat om een botsing van belangen, die van de 
niet-verzorgende ouder, het kind en de verzorgende ouder, waarbij uiteinde
lijk het belang van bet kind het zwaarste weegt. 

Een voorbeeld waarbij een beroep werd gedaan op art. 8 E.V.R.M. is de 
uitspraak van de Hoge Raad van 10 december 1982, N.J., 1983, 411, noot 
E.A.A.L. Hier verzocht de man een omgangsregeling terwijl hij noch de 
wettige vader was noch het kind had erkend; daarnaast werd oak het feit 
dat hij de biologische vader van het kind was in twijfel getrokken. De Hoge 
Raad sanctioneerde bier de afwijzing van de Recht bank door te overwegen 
dater zich gevallen kunnen voordoen die met de situatie waarvoor art. 161 
lid 5 en art. 170 lid 4 zijn geschreven zoveel gelijkenis vertonen, dat het 
gerechtvaardigd is daarop die bepalingen van toepassing te achten, maar dat 
van een dergelijke gelijkenis geen sprake is indien de man die de omgangsre
geling verzoekt noch de wettige vader is, noch het kind heeft erkend. De 
overwegingen die de wetgever ertoe hebben gebracht de mogelijkheid voor 
een man om een kind te erkennen waarvan hij stelt de verwekker te zijn te 
beperken, staan eraan in de weg de relatie tussen verwekker en kind buiten 
het geval van erkenning op een lijn te stellen met die waarop de bepalingen 
van de artt. 161 en 170 betrekking hebben. 

Luijten komt in zijn noot onder dit arrest tot de conclusie, dat er twee 
eisen zijn die de Hoge Raad stelt voor analoge toepassing van art. 1:161 
lid 5: 1) Er moet sprake zijn van een rechtens erkende band, dus van een 
familierechtelijke btrekking. 2) Er moet sprake zijn van een gezinsband. 

De formulering die de Hoge Raad hanteerde m.b.t. de tweede eis luidde: 
,dat de gezinsband die in casu heeft bestaan, zozeer moet gelijken op de 
gezinsband tijdens huwelijk, dater red en is na het uiteenvallen van het gezin 
de verhouding van de ouder tot zijn natuurlijk kind, wat de omgangsrege
ling betreft, op een lijn te stellen met de verhouding, die na echtscheiding 
in dat opzicht bestaat tussen een uit dat huwelijk geboren kind en de ouder 
die niet met het gezag over dat kind is belast". Er werd gesproken over 

656 



---- _- J - 1::_-:~~--_-::--~~ 

,gezinsband", bedoeld werd echter gezinsverband, een term die minder 
ruim is en duidelijk wijst op samenwoning van ouders en kind. 

Aan deze twee eisen heeft de Hoge Raad lang vastgehouden. De tweede 
eis werd echter verruimd in een uitspraak die de Hoge Raad deed op 
23 oktober 1983, N.J., 1984, 764, noot E.A.A.L. Hier betrof het een 
verzoek van de vader een omgangsregeling te treffen met het door hem 
erkende natuurlijke kind van de moeder. Hierin werd overwogen dat een 
natuurlijk erkend kind evenzeer als een wettig kind niet alleen belang heeft 
bij, doch ook recht heeft op het bestaan van de mogelijkheid tot het treffen 
van een omgangsregeling tussen hem en de vader, ook indien geen gezinsver
band van ouders en kind heeft bestaan. Wij kunnen thans derhalve in het 
midden laten de vraag of in casu van een gezinsverband sprake is geweest. 
De vader was ontvankelijk in zijn verzoek. Ook echtgenoten zijn volgens 
art. 83lid 1 B. W. slechts in principe verplicht tot samenwoning. De wet stelt 
nergens aan het toekennen van een omgangsregeling aan een ouder na 
echtscheiding het vereiste, dat deze in gezinsverband met de andere ouder 
moet hebben samengewoond. Niet langer was de eis, dater sprake moet zijn 
geweest van een ,gezinsverband", dus duidelijke samenwoning van ouders 
en kind, maar de tweede eis werd gezinsband, welke term ruimer is en niet 
noodzakelijk samenwoning omvat. Het Hof had hier feitelijk vastgesteld 
dat het kind geboren was uit een relatie die geen samenwoning van de ouders 
inhield, doch die na de geboorte leidde tot een regeling, die een afwisselend 
verblijf bij ieder der ouders en een verzorging van het kind door ieder van 
hen bij toerbeurt inhield. 

Vervolgens verruimde de Hoge Raad in 1985 (familierechtelijke betrek
king en een gezinsband) de eerste eis, nl. de kring van personen die zich tot 
de rechter kunnen wenden om een toegangsregeling te doen vaststellen. Het 
ging in deze zaak (H.R., 22 februari 1985, N.J., 1986, 3, met noten 
E.A.A.L. IE.A.A.) om de volgende feiten: man en vrouw hebben van 1972 
tot 1980 samengewoond, op 19 februari 1975 is er uit hun relatie een kind 
geboren. De man had het kind niet erkend, omdat de vrouw de daartoe 
vereiste toestemming niet had willen geven. Nadat de vrouw in januari 1980 
de samenleving had ver broken, is het kind een j aarlang bij de man gebleven, 
door hem verzorgd en opgevoed. Sindsdien verblijft het kind bij de vrouw. 
De vrouw is op 7 februari 1983 gehuwd met een andere man die het kind 
heeft erkend. De man (de biologische vader) verzocht nu een omgangsrege
ling tussen hem en het kind met een beroep op de artt. 8 en 14 E.V.R.M. 
Hij wordt door de Rechtbank niet ontvankelijk verklaard in zijn beroep, 
op de grand dat de man noch de wettige vader van het kind was, noch het 
kind had erkend. Het Hof bekrachtigt de beschikking van de Rechtbank. 
De Hoge Raad overweegt echter dat ,uit het in art. 8 eerste lid E.V.R.M. 
voor 'een ieder' neergelegde recht op eerbiediging van zijn gezinsleven 
voortvloeit dat een ieder van wie op grand van de omstandigheden van het 
geval moet worden aangenomen dat hij tot een kind in zodanige betrekking 
staat of heeft gestaan dat hij met dit kind een 'gezinsleven' (family-life) in 
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de zin van deze Verdragsbepaling heeft, in beginsel wanneer bet kind niet 
met hem samenwoont, gerechtigd is met bet kind regelmatig omgang of 
althans contact te hebben; daarbij is in bet Iicht van art. 14 E.V .R.M. 
onverschillig of de betrekking tot bet kind berust op bet wettig ouderschap, 
op een erkenning, op biologisch ouderschap of op een andere relatie die 
voor de toepassing van art. 8 met voorgaande op een lijn worden gesteld". 

Hiermee is dus de eerste eis, dat er sprake moet zijn van een rechtens 
erkende band, vervallen. De kring van personen die zich op grond van art. 8 
E.V.R.M. tot de rechter kunnen wenden teneinde een omgangsregeling te 
doen vaststellen is hiermee aanzienlijk ruimer geworden dan tot nu toe uit 
het stelsel van art. 1:161lid 5 en 1:170 lid 4 werd afgeleid. Vanaf 1985 geldt 
alleen nog het gezinsleven als uitgangspunt, dat is de enige eis die nog wordt 
gesteld. Daardoor worden nu naast enkel-biologische vaders, ook pleegou
ders, stiefouders, grootouders, peettantes, peetooms e.d. in de gelegenheid 
gesteld een beroep te doen op art. 8 E.V.R.M. Of we nu echt blij kunnen 
zijn met deze uitspraak valt te betwijfelen; zo stelt mevr. Minkenhof, 
W.P.N.R., 5618 en 5619, dat ,het gehele personen- en familierecht op losse 
schroeven is komen te staan" en Luijten in zijn noot onder het arrest is de 
mening toegedaan ,dat het recht vervaagt en wat bijzonder zorgelijk is het 
personen- en familierecht, de burcht van het privaatrecht". De uitspraak 
is echter al enige malen bevestigd, bijv. H.R., 10 mei 1985, N.J., 1986, 5, 
noot W.H.H. en H.R., 15 juli 1985, N.J., 1986, 6. 

Ookin de uitspraak-van deH;R.; van 16 mei 1986, N.J;, 1986, 627wordt 
nog eens uitdrukkelijk verwezen naar H.R., 22 februari 1985, N.J.N 1986, 
3 (E.A.A.L.!E.A.A.). Hier lagen de feiten als volgt: man en vrouw hadden 
samengewoond van oktober 1981 tot en met maart 1983 en van september 
1983 tot begin februari 1984. Uit dit samenlevingsverband was op 28 febru
ari 1984, dus nadat partijen hun samenlevingsverband definitief hadden 
verbroken een zoon, Dennis, geboren. De man heeft gedurende de periode 
van 1 maart 1984 tot 1 december 1984 ten huize van de moeder contact had 
met Dennis; de man stelt eens per 14 dagen, de moeder eens per maand. 
Vaststaat echter dat door de man is toegegeven dat het kind nooit in zijn 
woning is geweest en dat hij ook nooit op enigerlei wijze heeft deelgenomen 
aan de daadwerkelijke verzorging en opvoeding van het kind. De man heeft 
zich op 15 maart 1985 gewend tot de Rechtbank te Maastricht met het 
verzoek een omgangsregeling vast te stellen tussen hem en Dennis. De 
Rechtbank heeft de man niet-ontvankelijk verklaard. Het Hof heeft de 
beschikking van de Rechtbank bekrachtigd, nu naar het oordeel van het 
Hof, ,niet aannemelijk is geworden dat naast de biologische band tussen 
de vader en het kind nog een andere band heeft bestaan waaruit tot een 
zodanig gezinsverband geconcludeerd zou kunnen worden, nu door de 
vader is toegegeven dat het kind nimmer in zijn woning is geweest en dat 
hij nimmer op enigerlei wijze heeft deelgenomen aan de daadwerkelijke 
verzorging en opvoeding van het kind". De vader heeft hiertegen beroep 
in cassatie ingesteld, stellende dat het Hof blijk heeft gegeven van een 
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onjuiste rechtsopvatting nu er, omdat de betrekking tussen hem en het kind 
berust op biologisch ouderschap, sprake is van ,family life", in de zin van 
art. 8 E. V .R.M. De Hoge Raad heeft de man hierin gelijk gegeven. Het Hof 
is uitgegaan van een onjuiste opvatting, wat logisch is gezien de uitspraak 
van 22 februari 1985, N.J., 1986, 3; het ging hier nl. om de ontvankelijkheid 
en nu als vaststaand was aangenomen dat de man de biologische vader was, 
had het Hof de man ontvankelijk moeten verklaren. 

Uit deze beslissing - en ook de Advocaat-Generaal Mr Franckx wijst er 
in zijn conclusie nog eens nadrukkelijk op- blijkt dat het beslissingsproce
de twee Jasen kent. In de eerste fase staat de ontvankelijkheid van het 
verzoek ter beoordeling en niet het biologische vaderschap, en was dus de 
ontvankelijkheid in deze gegeven. In H.R., 22 jebruari 1985, N.J., 1986, 
3, noten E.A.A.L.IE.A.A. is nl. uitdrukkelijk gesteld dater ontvankelijk
heid bestaat zodra een beroep gedaan kan worden op ,family life" in de 
zin van art. 8 E.V.R.M. Daarna komt in de tweede fase de inhoud van de 
vast te stellen regeling aan de orde; er vindt pas in deze fase een belangenaf
weging plaats en dus kan het verzoek van de vader nu worden afgewezen 
indien de belangen van moeder en kind zich verzetten tegen het vaststellen 
van een omgangsregeling. 

Sinds H.R., 22 jebruari 1985, N.J., 1986, 3 (E.A.A.L.!E.A.A.) is het 
voor het recht op omgang onverschillig of er sprake is van familierechtelijke 
betrekkingen. Zoals uit het voorgaande is gebleken kunnen er naast de 
niet-verzorgende ouder vele andere volwassenen een omgangsregeling ver
zoeken. Gelukkig is uit de grote hoeveelheid jurisprudentie gebleken dat het 
belang van het kind doorslaggevend zal zijn voor het toekennen van het 
verzoek. Zodra blijkt dat het kind last heeft van spanningen binnen het 
gezin, zullen de belangen van de niet-verzorgende ouder (recht op omgang 
en een ongestoord gezinsleven) tegen die van het kind (recht op omgang en 
een ongestoord gezinsleven) en die van de moeder (recht op een ongestoord 
gezinsleven) zeer zorgvuldig tegen elkaar afgewogen dienen te worden 
waarbij waarschijnlijk de belangen van het kind de doorslag zullen geven. 
Dit zorgvuldig afwegen is nog noodzakelijker indien grootouders, stiefou
ders e.d. een beroep doen op art. 8 E.V.R.M., het resultaat kan nl. zijn dat 
het kind elk weekend met zijn/haar koffers klaar moet staan en of dit de 
rust van het kind ten goede zal komen valt zeker te betwijfelen. Het belang 
van het kind kan op de tocht komen te staan. Ook hier is de Hoge Raad 
verder gegaan dan in andere Europese Ianden. De Europese jurisprudentie 
had hier geen aanleiding toe gegeven. Net zoals bij de ouderlijke macht was 
het hier m.i. beter geweest indien de Hoge Raad een wetsontwerp op dit 
gebied had afgewacht. 
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HOOFDSTUK II 

ERFRECHT 

AFDELING 1 (T.J. Mellema-Kranenburg) 

TESTAMENT EN ERFGENAAM 

13. UITLEG VAN TESTAMENT I.V.M. HEFFING SUCCESSIERECHT 

H.R., 8 januari 1986, N.J., 1986, 475, noot KLEIJN, W.M. 
Het bovenstaande arrest betreft de uitleg van een making die met name 

van belang is voor de heffing van de successierechten. 
De in het geschil zijnde bepaling luidt als volgt: 

,Ik leg aan ieder van mijn kinderen de last op om na hun overlijden en het overlijden van 
hun respectievelijke echtgenoten aan ieder van hun kinderen een zo groot mogelijk bedrag uit 
te keren, zodanig dat de top van de contante waarde (berekend volgens de maatstaven van 
de Successiewet 1956) van de verkrijging van mijn kleinkinderen met een niet hoger percentage 
wordt belast, dan de top van de verkrijging van mijn kinderen, rekening houdende met deze 
last. Ik verbind aan deze last de bepaling, dat de last-bevoordeelden geen enkel ander recht 
zullen hebben dan het recht van opeising na het overlijden van mijn kinderen en het overlijden 
van hun respectievelijke echtgenoten. Ik verzoek mijn kinderen de successierechten verschul
digd door hun kinderen, aan hen voor te schieten. Indien in een bepaalde staak, na mijn 
overlijden nog kleinkinderen geboren mochten worden, komt met betrekking tot deze staak 
de onderhavige lastbepaling te vervallen." 

De bedoeling van de erflaatster met het maken van deze bepaling Iijkt te 
zijn geweest dat de erfgenamen niet over hun gehele erfdeel successierecht 
zouden behoeven te betalen, maar dat hun verkrijging als het ware afge
roomd zou worden door een daaraan verbonden verplichting om een 
zodanig bed rag aan hun eigen kinderen uit te betalen dat over de verkrijging 
van de betreffende kleinkinderen van erflaatster maximaal het percentage 
successierecht zou worden geheven als na aftrek van deze verplichtingen, 
over de top van de erfdelen van de eigen kinderen van erflaatster verschul
digd zou blijken te zijn; daardoor zou voorkomen worden dat deze afge
roomde top der erfdelen onder een hogere successieschijf zou vallen. Zie 
Kleijn in zijn noot onder het arrest. 

Daarnaast tracht de erflaatster door deze bepaling het gelijkheidsbeginsel 
tussen de kleinkinderen zoveel mogelijk tot zijn recht te Iaten komen, 
waarbij de nog ongeboren kleinkinderen haar tot een bijzondere constructie 
nopen, namelijk wanneer er achteraf nog een bij het overlijden van erflaat
ster ongeboren kleinkind aanwezig blijkt te zijn, dan vervalt ook de verkrij
ging van de andere (reeds geboren) kleinkinderen uit dit staak. Verder dan 
gelijkheid binnen een staak heeft zij dus niet willen en niet kunnen gaan. 
Wanneer we de bewuste making bekijken dan zijn verschillende kwalifica
ties denkbaar: 
1. een fide'i -commis 
2. een legaat onder onzekere tijdsbepaling 
3. een legaat onder opschortende voorwaarde 
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4. een legaat onder ontbindende voorwaarde 
Zie over de verschillende constructies AsSER-MEIJERS-VAN DER PLOEG, 
Erjrecht, negende druk, p. 125 en PITLO-VAN DER BURGHT, Het Erjrecht, 
zesde druk, p. 220 e.v. 
Alle instanties, A-G en annotator ontkennen de mogelijkheid van een 
fidei:-commis. Dit zou ook tegen de bedoeling van de erflaatster indruisen 
omdat een verkrijging over de hand (van de kleinkinderen als verwachters) 
juist niet voor het successierecht in mindering komt van de eigen verkrijging 
van de bezwaarde. 

Blijft derhalve over de mogelijkheid van een legaat, waarbij het m.n. voor 
de heffing van de successierechten van groat belang is of dat een verplichting 
onder termijn (directe heffing bij de kleinkinderen en aftrek bij de erfgena
men) of een verkrijging onder opschortende voorwaarde (pas later heffing 
bij de kleinkinderen en aftrek bij de erfgenamen) is. Bij een legaat onder 
opschortende voorwaarde is de verkrijging van de legataris ten tijde van 
erflaatsters overlijden weliswaar rechtens niet zonder betekenis (zie 
art. 6.1.5.5 N.B. W., waarover AsSER-RUTTEN-HARTKAMP, 4-I, p. 112), 
maar de legataris verkrijgt geen rechten die belastbaar zijn o.g.v. de 
Successiewet. Wanneer we op deze making art. 933 B.W. toepassen en er 
dus van uitgaan dat hier sprake is van een uiterste wilsbeschikking die voor 
onderscheidene opvattingen vatbaar is, dan zou dit bepaald moeten worden 
aan de hand van de bedoeling (subjectief) van de erflaatster. Conclusie zou 
dan zijn dat er sprake is van een legaat op termijn en dat de voordelige 
constructie van heffing direct bij de kleinkinderen en aftrek bij de erfgena
men van toepassing is. 

Hof en Hoge Raad gaan echter aan art. 933 B.W. voorbij. Annotator 
Kleijn merkt op dat dit wellicht terecht is omdat de aard en inhoud van de 
makingen zelf bepalend zijn voor hun uitleg en niet de eventuele fiscaalrech
telijke motieven van de erflaatster. Dit zou in strijd zijn met het systeem 
van de Successiewet. Vanuit civielrechtelijk oogpunt moet dan ook, zoals 
de Hoge Raad terecht doet, geoordeeld worden dat nu het hier om zoveel 
onzekere gebeurtenissen gaat de verkrijging door de kleinkinderen afhanke
lijk gesteld is van een opschortende voorwaarde. Dat betekent voor de 
heffing van het Successierecht dat pas bij de vervulling van die voorwaarde 
- de ingewikkelde constructie van de erflaatster ten spijt - aanleiding is 
voor vermindering van successierecht. Ret successierecht volgt dus - zo 
Kleijn opmerkt - nog altijd het civiele recht. 

14. AFSTAND VAN EEN NOG NIET OPENGEVALLEN ERFENIS IN DE ZIN VAN 
ART. 1370LID 2B.W.?; EENDOORART. 1703 LID 2B.W. VERBODENSCHEN
KING? 
H.R., 25 oktober 1985, N.J., 1986, 308. 

Bovenstaand arrest betrof een recht op ,eigen graf", door H.J. Jansen 
in 1928 gekocht van de N.V. ,Begraafplaats Vredenhof"te Amsterdam. 
Deze Jansen, vader van verweerster in cassatie Jansen en grootvader aan 
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moederszijde van eiser tot cassatie Hacken is in 1955 overleden en in zijn 
eigen graf begraven. Het grafrecht is in 1970 overgedragen aan de oudste 
van zijn kinderen, mevrouw Hacken-Jansen, moeder van Hacken. 

Het geschil tussen partijen ging over de vraag wie rechthebbende op het 
grafrecht is: de oudste nog in Ieven zijnde van de ,kinderen" Jansen (J .), 
dan wei Hacken als zoon en erfgenaam van mevrouw Hacken-Jansen (H.). 

Voor de beantwoording van die vraag is vooral van belang een schriftelij
ke verklaring door de gerechtigden tot de nalatenschap van H.J. Jansen in 
februari 1970 gezamenlijk afgelegd met als inhoud: 
a. dat een bepaald graf op de begraafplaats ,Vredenhof" werd overgedra

gen aan Mevrouw Hacken-Jansen, welke ,overdracht" door laatstge
noemde (als een van de gerechtigden) voor zich werd aangenomen; 

b. dat het graf na het overlijden van mevrouw Hacken-Jansen zou worden 
overgeschreven op de (alsdan) oudste in leven zijnde persoon van de 
familie Jansen. 

Zoon Hacken beroept zich erop dat deze verklaring in strijd is met het 
voorschrift van art. 1370 lid 2 Nederlands B.W. dat inhoudt dat men geen 
afstand kan doen van een erfenis die nog niet opengevallen is, noch over 
zodanige nalatenschap enig beding kan aangaan (vergelijk art. 4.1.3b 
N.B.W.). Daarnaast zou er sprake zijn van een door art. 1703 lid 2 Neder
lands B.W. verboden schenking, nml. de wet erkent geen andere schenkin
gen dan schenkingen onder de levenden. 

Zowel het Hof als de Hoge Raad stellen Hacken in het ongelijk. Hoe 
kwamen zij tot dit oordeel? In de literatuur wordt n.a.v. art. 1370 lid 2 
B.W. een driedeling van dit soort verboden overeenkomsten gemaakt: 1. 
pacta de succendo, 2. pacta de non succendo en 3. pacta de hereditate tertii. 
(Zie hierover Contractenrecht, III (Wuisman), nrs. 32 e.v.; AssER-HART
KAMP, 4-Il, nrs. 229 e.v.; DEN TONKELAAR, J.D.A., W.P.N.R., 5361 en 
5362). In casu betreft het (zie Kleijn in zijn noot onder het arrest) de eerste 
categorie: pacta de succendo (overeenkomsten over de eigen nalatenschap 
van een contractant). Hiervan uitgaande meent de Hoge Raad dat art. 1370 
lid 2 B. W. leidt tot nietigheid van rechtshandelingen die de strekking 
hebben een persoon te belemmeren in zijn vrijheid om zijn erfrechtelijke 
bevoegdheden uit te oefenen dan wei strekken tot beschikking over nog niet 
opengevallen nalatenschappen in hun geheel of over een evenredig deel 
daarvan. 

De Hoge Raad kon tot een dergelijke uitleg van art. 1370 lid 2 B.W. 
komen door te anticiperen op art. 4.1.3b N.B.W. Dit leidt tot zijn oordeel 
dat overdracht van een grafrecht niet onder art. 1370 lid 2 B.W. valt, ook 
al heeft deze overdracht de strekking, dat het grafrecht vanaf het overlijden 
van H. aan het oudste familielid Jansen toe zou komen. 
Kleijn geeft in zijn noot de redenen aan op grond waarvan de Hoge Raad 
tot deze conclusie kon komen: 
a. Het vervreemden tijdens leven van de vervreemder van een vermogens

recht onder opschortende termijn of voorwaarde van diens overlijden 

662 



~---[ ~ ;_- ------

belemmert zijn testeervrijheid niet meer dan het vervreemden onder een 
andere termijn of voorwaarde of aan (zelfs) een onvoorwaardelijke 
vervreemding. 
De overeenkomst tot overdracht en/ of de overdracht zelf was als rechts
handeling in zijn rechtsgevolg onherroepelijk en dus niet in concurrentie 
met de inhoud van een testament ook al trad het gevolg eerst in bij 
overlijden. 

b. De sub a bedoelde rechtshandeling betreft een bepaald goed, is dus 
hoogstens met een legaat (of last) te vergelijken en zeker niet met een 
erfstelling, op welk laatste rechtsinstituut de Hoge Raad kennelijk doelt 
met de term geheel of evenredig deel van de nalatenschap. Zie in dezelfde 
zin ook de A-G. 

Ook toepassing van art. 1703 lid 2 B.W. wordt door het Hof en Hoge 
Raad afgewezen. Het gaat hier immers niet om een verboden schenking 
omdat er sprake is van wederzijdse prestaties. Met wederzijdse prestaties 
wordt dan gedoeld enerzijds op de overdracht van het recht van graf onder 
de overige erfgenamen aan mevr. Hacken-J ansen en anderzijds op de 
overdracht door deze aan de oudste in Ieven zijnde van de familie Jansen. 

Kleijn zet een vraagteken bij deze redenering van de Hoge Raad. Ziet men 
de regelingen van het graf als twee afzonderljke overdrachten, dan is er wel 
sprake van wederzijdse prestaties door H. (zij krijgt de grafrechten en geeft 
ze weer), maar het is volgens Kleijn niet zonder meer duidelijk waarom het 
geheel van de overdracht door de gezamenlijke erven aan H., gevolgd door 
de vervreemding door H. aan J. niet een gift is aan laatstgenoemde, hetzij 
door H, hetzij door de gezamenlijke erven krachtens derdenbeding. Annota
tor suggereert daarom een geheel andere, zijns inziens veel eenvoudigere 
oplossing, namelijk die van een dubbele voorwaardelijke §cheiciingsfiguur. 
Hij komt hiertoe door de in februari 1970 gemaakte schrfftelijke verklaring, 
waarbij een onverdeeld goed (het grafrecht) aan een van de deelgenoten 
werd ,overgedragen" te zien als een boedelscheiding. Daarbij is van groot 
belang wat Hacken-J ansen kreeg toebedeeld: een onbeperkt grafrecht of een 
grafrecht, dat beperkt was door de in de verklaring van februari 1970 
bedoelde overschrijving op de oudste in leven zijnde persoon van de familie 
Jansen. Wanneer men namelijk de twee bepalingen in de schriftelijke 
verklaring als eenheid beschouwt dan kreeg Hacken-Jansen dit grafrecht 
onder ontbindende voorwaarde dater bij haar overlijden een oudste lid van 
de familie Jansen aanwezig zou zijn. Anderzijds hields deze verklaring in 
deze opvatting in een overdracht (of toedeling) aan dat oudste lid onder de 
opschortende voorwaarde van overlijden van mevrouw Hacken-J ansen. Dit 
oudtste lid verkreeg dan - nog steeds uitgaande van de juridische eenheid 
van de verklaring - rechtstreeks op grond van de overeenkomst van 
februari 1986, die we gekwalificeerd hebben als een boedelscheiding. Dus 
niet op grond van een overeenkomst in de zin van art. 1370 lid 2 B.W., ook 
niet op grond van een (verboden) schenking, maar op grond van boedel
scheiding. 
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Hoe dit ook zij de Hoge Raad heeft in dit arrest desalniettemin, anticipe
rend op het N.B.W. (art. 4.1.3b), een duidelijke uitleg gegeven van de 
betekenis van art. 1370 lid 2 B.W. hetgeen voor de rechtspraktijk van veel 
belang is. 

AFDELING 2 (J.B. Vegter) 

LEGAAT 

15. LEGAAT IS BEN TITEL VOOR EIGENDOMSVERKRIJGING, GEEN WIJZE VAN 

EIGENDOMSVERKRIJGING 

H.R., 11 mei 1984, N.J., 1985-374, noot KLEIJN, W.M. 
Casus: P. die in concubinaat leefde met V. is overleden. P. legateerde aan 
V. het levenslang recht van gebruik van de voordien door hen gezamenlijk 
bewoonde woning. Na het overlijden van P. blijft V. nog 7 maanden in de 
woning wonen, en vertrekt dan naar een bejaardentehuis. Zij deelt aan de 
erfgenamen van P. schriftelijk mee, dat door haar vertrek haar bewonings
rechten niet waren vervallen. 5 maanden later verkopen de erfgenamen het 
huis en leveren het leeg op aan de koper die er zelf gaat wonen. 

V. vordert - voorzover in cassatie nog van belang - schadevergoeding 
van de erfgenamen. Het gerechtshof te Arnhem, dat in tweede instantie over 
de zaak te oordelen kreeg, besliste, in overeenstemming met de leer in de 
arresten van de Hoge Raad van 19 april 1861, W 2268, en 4 maart 1881, 
W 4622 neergelegd, dat de legataris door het legaat van rechtswege de 
eigendom van het gelegateerde verkreeg. Door de verkoop en levering van 
de woning door de erfgenamen aan een derde werd geen inbreuk gemaakt 
op het recht van gebruik van de legataris, dat deze dus van rechtswege op 
het ogenblik van het overlijden van de erflater had verkregen, juist vanwege 
het zakelijk karakter daarvan (art. 865 B.W., art. 3.8.24 N.B.W.). Van 
zakelijke rechten geldt immers dat zij het , ,droit de suite'' met zich meebren
gen, zodat na vervreemding het zakelijk recht op de vervreemde zaak blijft 
rusten. In cassatie werd deze beslissing van het Hof aangevallen, en met 
succes. 
Hoge Raad 
De Hoge Raad overweegt dat in overeenstemming met een reeds lang 
algemeen aanvaarde opvatting moet worden aangenomen dat een legaat van 
een bepaalde zaak een verbintenis tot levering van de zaak in het Ieven roept. 
Dat de Hoge Raad in de vorige eeuw anders heeft geoordeeld, kan van 
belang zijn voor de gevolgen die moeten worden toegekend aan legaten die 
zo lang geleden zijn opengevallen dat zij onder invloed van die rechtspraak 
niet tot een leveringshandeling hebben geleid. Nu geen enkele overschrijving 
in de openbare registers heeft plaatsgevonden (een wettelijk vereiste voor 
de totstandkoming van zakelijke rechten o.g.v. art. 807 jo 865, jo 671 en 
671 a B. W.) moet worden aangenomen dat bij gebreke van een rechtsgeldige 
levering van het zakelijk recht, dit Iaatste niet is ontstaan. Het legaat moet 
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nog worden nagekomen. Het beroep op wanprestatie dat door V. is gedaan 
moet in dit verband worden opgevat als een beroep op wanprestatie ter zake 
van de verbintenis tot nakoming van het legaat. 
Kort commentaar 
Door aan te nemen dat het legaat van rechtswege eigendom geeft, kon het 
Hof beslissen dat het zakelijk recht was ontstaan zonder dat levering had 
plaatsgevonden. In dit opzicht zou dan de legataris met een wettelijk of 
testamentair erfgenaam gelijk staan. 

In dit arrest is de Hoge Raad met zoveel woorden teruggekomen op zijn 
oude leer neergelegd in de twee hiervoor genoemde arresten. De mening dat 
elk legaat zou zijn een legaat per vindicationem is door de meeste schrijvers 
nooit omarmd. (Men zie b.v. ASSER-MEIJERS-V.D. PLOEG, Erfrecht, 
9e druk, nr. 519 en KLAASSEN-EGGENS-LUIJTEN, 9 druk, 167 e.v.). Ook de 
wetgever van het Nieuw B.W. gaat blijkens art. 4.4.2.1 van de leer uit dat 
legaat aan de legataris slechts een vorderingsrecht toekent. 

Als argument hiervoor heeft de wetgever in de memorie van antwoord 
op art. 4.4.2.3 (oud) NieuwB.W. (zitting 1962/63-3771, nr. 6, p. 41) onder 
meer gesteld, dat in onze wet de algemene regel geldt, dat voor de verkrij
ging onder bijzondere titel van een goed dat de verkrijger krachtens een 
rechtshandeling toekomt, levering nodig is. Voor het legaat heeft de Hoge 
Raad zich in ons arrest bij een regel als in de parlementaire geschiedenis 
genoemd aangesloten. 

Nadat de wetgever in art. 4.4.2.3 Nieuw B.W. aan het vorderingsrecht 
van de legataris een zekere derdenwerking had toegekend, is dit artikel bij 
de invoeringswet Boeken 3-6 van het nieuwe Burgelijk Wetboek (derde 
gedeelte) geschrapt. Art. 4.4.2.3 (oud) vestigde voor de erfgenaam een 
onbevoegdheid tot vervreemding van een goed dat door de erflater gelega
teerd was. Na vervreemding door de erfgenaam kon de legataris, onder 
bepaalde voorwaarden, zijn vorderingsrecht geld end maken nu op de derde 
bij gebreke van beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder geen eigen
dom was overgegaan (vgl. art. 3.4.2.2 N.B.W. voor de vereisten voor een 
geldige eigendomsoverdract). 

In de memorie van toelichting op de bovenbedoelde invoeringswet (p. 58) 
merkt de wetgever op dat hij niet voldoende grond aanwezig acht om de 
legataris anders te behandelen dan andere persoonlijk gerechtigden, bijv. 
de koper van een goed. Het vorderingsrecht van de legataris heeft dus niet 
een zeker zakenrechtelijk effect, zoals de wetgever het noemde, maar is een 
normaal vorderingsrecht. 

Een andere vraag is op welke wijze de levering krachtens legaat moet 
plaatsvinden. Voor het huidig recht is deze vraag omstreden. De heersende 
leer neemt aan dat levering plaatsvindt, door de overschrijving van een 
bijzondere notariele akte van afgifte van legaat. (KLAASSEN-EGGENS-Luu
TEN, 174 e.v.). ASSER-MEIJERS-V.D. PLOEG, nr. 526, verdedigen levering 
door overschrijving van het testament en een afschrift van de notariele akte 
houdende aanvaarding door de legataris. 
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Onder Nieuw B. W. zal een akte van levering nodig zijn waaraan alle partijen 
meewerken, nu art. 3.4.2.4 N.B.W. bepaalt dat de leveringsakte een ,tus
sen partijen opgemaakte" akte is. Over de wijze waarop levering moet 
plaatsvinden heeft de Hoge Raad zich in dit arrest niet uitgesproken. 

Tenslotte stip ik nog even aan wat Kleijn in deN. J., noemt de overgangs
problemen bij een ommezwaai in de jurisprudentie. De Hoge Raad betrekt 
deze ommezwaai in zijn overwegingen. In navolging van Kleijn meen ik, 
dat de Hoge Raad blijkens de hiervoor weergegeven passage eerbiedigde 
werking aan zijn ommezwaai heeft toegekend. Van Schilfgaarde in zijn noot 
onder het arrest in het juridisch studentenblad Ars Aequi lijkt van een 
andere lezing uit te gaan (Ars Aequi november 1984, p. 624/25). 

16. LEGAAT VAN VERPACHT GOEDEN VOORKEURSRECHT VAN DE PACHTER 

H.R., 8 april 1983, N.J., 1984, 159, noot KLEIJN, W.M. 
Casus: M. had bij testament zijn kinderen tot zijn erfgenamen benoemd. 

Ben perceel grasland, dat verpacht was aan twee van de kinderen had hij 
echter niet aan hun vermaakt, maar gelegateerd tegen inbreng van de 
waarde aan een derde B. M. overlijdt. Door de legataris aangesproken tot 
afgifte van het legaat voerden de erfgenamen aan dat zij niet verplicht waren 
aan het transport mee te werken omdat het legaat geen inbreuk mag en kan 
maken op het voorkeursrecht van de pachters hier tevens erfgenamen van 
dat goed; Het voorkeursrecht van de pachter is geregeld in de art. 56a e. v. 
Pachtwet. De verpachter die tot vervreemding van het verpachte of een deel 
daarvan wil overgaan, is verplicht de pachter bij voorkeur in de gelegenheid 
te stellen het aan te bieden recht te verkrijgen ... (art. 56b Pachtwet). 
De vragen waar het hier om ging zijn drie in getal. 1. Is het legaat een titel 
voor eigendomsverkrijging. 2. Is overdracht krachtens legaat een vervreem
ding in de zin van art. 56b Pachtwet en 3. Kan het voorkeursrecht van de 
pachter een exceptie zijn ten aanzien van de verplichting tot afgifte van het 
legaat. 
Hoge Raad. Het begrip vervreemding in art. 56b Pachtwet omvat, althans 
naar de letter, de eigendomsoverdracht die nodig is voor de uitvoering van 
een legaat van een verpacht goed. Onder vervreemding in art. 56b wordt 
verstaan een zakenrechtelijke handeling, los gezien van de rechtshandeling 
die de rechtsgrond voor die zakenrechtelijke handeling in het leven roept. 
Ook in geval van legaat zal de pachter dus in de gelegenheid moeten worden 
gesteld zijn voorkeursrecht uit te oefenen. De gevolgen voor de vordering 
van de legataris zijn de volgende. Het bestaan van het wettelijk voorkeurs
recht heeft ten gevolge dat van de pachters die tevens erfgenamen van de 
verpachter zijn, niet kan worden gevorderd dat zij op grand van hun 
kwaliteit van erfgenaam verplicht zouden kunnen worden tot medewerking 
aan een vervreemding van het verpachte zonder dat de in de art. 56b e. v. 
voorziene verplichtingen van de verpachter jegens de pachters zijn nageko
men. In geval van legatering van verpacht goed echter, zo merkt de Hoge 
Raad op, zal er voor de grondkamer veelal aanleiding kunnen bestaan om 
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een ernstige red en als bedoeld in art. 56e tweede lid Pachtwet aan te nemen. 
Art. 56e tweede lid bepaalt dat het voorkeursrecht niet bestaat wanneer de 
grondkamer op verzoek van de verpachter heeft vastgesteld, dat deze een 
ernstige reden heeft om de pachter niet in de gelegenheid te stellen eigenaar 
of zakelijk gerechtigde te worden. In het bijzonder zal vorenbedoelde 
aanleiding voor de grondkamer veelal bestaan, wanneer met het legaat 
geheel of ten dele een liberaliteit wordt beoogd, dan wei beloning van door 
de legataris bewezen diensten. Dit alles staat echter ter beoordeling van de 
grondkamer. 
Kort commentaar: Dit arrest kan mijns inziens alleen goed begrepen worden 
als men uitgaat van de leer van het legaat als titel voor eigendomsverkrij
ging. Over het rechtskarakter van het legaat heeft de Hoge Raad zich echter 
met zoveel woorden in deze zin uitgesproken in zijn arrest van 11 mei 1984, 
N.J., 1985, 374, noot W.M. Kleijn, ook in deze aflevering van T.P.R. 
opgenomen. Hiernaar zij op deze plaats verwezen. Ik zal hier nog kort iets 
opmerken over de rechtspositie van de erfgenaam/pachter door de legataris 
tot nakoming van het legaat aangesproken. 

Het erfrecht wordt beheerst door de regel dat de erfgenaam vermogens
rechtelijk de rechtspositie van de erflater voortzet (le mort saisit le vif; veelal 
verklaart met een beroep op art. 880 B.W.). Bekend zijn de arresten van 
de Hoge Raad waarin een erfgenaam na het overlijden van de erflater 
veroordeeld werd op grond van een verbintenis door de erflater in het leven 
geroepen, goederen te leveren die mede aan hemzelf toebehoorden. Als 
voorbeeld kan worden genoemd het arrest van de Hoge Raad van 29 novem
ber 1980, N.J., 1981, nr. 440, besproken in T.P.R. 1983, waar de erfgena
men gebonden werden geacht aan een door de erflaatster verleende koopop
tie ten aanzien van onroerende goederen die mede aan de erfgenamen 
toebehoorden. 

We maken voor het vervolg een driedeling in de verplichtingen die door 
de erflater in het leven worden geroepen. Hierbij zien we af van de 
verbintenissen onder een voorwaarde. 
1. Direct opeisbare verbintenissen uit b.v. een overeenkomst. 
2. Verbintenissen met een opschortende tijdsbepaling ,mijn overlijden". 
3. Legaten. 
Van de eerste twee groepen valt met zekerheid te zeggen dat het verbintenis
sen van de erflater zijn die reeds tijdens zijn leven hemzelf in beginsel 
onherroepelijk verplichtten. Bij een legaat ligt dit duidelijk anders. Het 
legaat is tijdens het leven van de erflater immers herroepelijk (art. 1039 e.v. 
B.W.). Het recht van de legataris ontstaat dan ook pas op het moment van 
overlijden van de erflater. Tengevolge van de leer van de Hoge Raad dat 
het legaat geen wijze van eigendomsverkrijging is, maar een titel tot leve
ring, ligt de zienswijze voor de hand dat de legataris juridisch niet van de 
erflater, maar van de erfgenamen verkrijgt. Immers op het moment van 
overlijden worden de erfgenamen eigenaar van de gelegateerde zaak en 
tevens verplicht om de gelegateerde zaak te leveren. De wetgever van het 
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Nieuw B.W. heeft zicb duidelijk uitgelaten over de wijze waarop de erfge
naam schuldenaar van het legaat wordt. (Men zie Memorie van Antwoord 
1962/63, 3771, nr. 6, p. 41 en 55). De wetgever beschouwt het legaat niet 
als een door de erflater achtergelaten schuld waarvoor de erfgenaam op wie 
bet legaat rust van rechtswege aansprakelijk wordt. Het is geen schuld in 
de zin van art. 4.5.1.1lid 2 waar sprake is van scbulden van de erflater die · 
niet met zijn dood tenietgaat, en waarvoor de erfgenaam van rechtswege 
aansprakelijk wordt. 

De wijze waarop de legataris scbuldenaar wordt van het legaat volgt 
volgens de M. v .A. uit art. 4.4.2.1. Hierbij maakt bet geen verschil of nu 
een erfgenaam of een legataris (z.g. sublegaat) met uitkering van bet legaat 
is belast. Beiden worden op het moment van overlijden schuldenaar. Het 
schuldenaar worden bij het overlijden van de erflater heeft in deze zin met 
de regel ,le mort saisit le vif" dus niets te maken. Een legataris, op wie deze 
regel niet van toepassing is, wordt op dezelfde wijze als de erfgenaam, 
scbuldenaar van het legaat. Hierbij zij nog aangetekend dat zowel voor door 
de erflater achtergelaten schulden als voor de schulden uit legaat, die op de 
erfgenaam rusten, de laatsten een beroep kunnen doen op art. 4.5.1.3, dat 
een uitzondering op de hoofdregel van art. 3.10.1.1 (art. 1177 B.W.), dat 
een schuldeiser zijn vordering op aile goederen van zijn schuldenaar kan 
verhalen, geeft. 

Geconstateerd wordt dat de Hoge Raad, hoewel op de erfgenaam/pachter 
de verplichting kwam te rusten het gelegateerde grasland te leveren, deze 
erfgenaam biertoe niet gehouden acht, zolang de van toepassing zijnde 
regeling van de pacbtwet niet is nageleefd. Als er van een bezwaar als in 
art. 56e Pacbtwet bedoeld geen sprake is, en de pachter neemt het voor
keursrecbt aan, bestaan er z.g. botsende rechten op levering. Enerzijds het 
recht op levering van de legataris, anderzijds dat van de pachter. Het recht 
op levering uit legaat staat in beginsel gelijk aan elke andere wettelijke of 
contractuele verbintenis. In gevallen dat de goederen van de nalatenschap 
niet voldoende zijn om de schulden te betalen (hetgeen het geval kan zijn 
bij beneficiaire aanvaarding (art. 1085 B.W.), is er aanleiding aan een bijvb. 
contractuele verplicbting voorrang te verlenen boven die uit legaat. Van dit 
laatste zien we nu af. 

Hoe bet probleem van de botsende recbten op levering op te lassen? Nu 
de prioriteitsregel in bet verbintenissenrecht in beginsel niet geldt lijkt het 
een zaak te zijn van wie het eerst komt die het eerst maalt. (Men zie over 
deze vraag uitgebreid W.M. Kleijn in zijn noot onder het arrest). Voor het 
Nieuw B.W. is deze kwestie opgelost door art. 3.11.2a. Het artikelluidt: 
, , Vervolgen twee of meer schuldeisers ten aanzien van een goed met elkaar 
botsende rechten op levering, dan gaat in hun onderlinge verhouding het 
oudste recbt op levering voor, tenzij uit de wet, uit de aard van hun rechten, 
of uit de eisen van redelijkbeid en billijkheid anders voortvloeit". 

Het recht op levering krachtens een voor het overlijden gesloten pacbt
contract is ouder dan bet recht van de legataris, dat eerst door en bij het 

668 



overlijden ontstaat, zodat dan in onze casus de legataris op schadever
goeding is aangewezen (men zie de noot van Kleijn). 

HOOFDSTUK III 

ZAKENRECHT 

AFDELING 1 (M.S. Bijleveld) 

EIGENDOM 

17. EIGENDOM VAN GELD 

H.R., 3 jebruari 1984, N.J., 1983, 752, noot W.M.K. (Kort geding); Ars 
Aequi: katern, nr. 14, 520, BIJLEVELD, M.S. 

Een hypotheekbank stort als geldgever van de koper van een onroerend 
goed de desbetreffende koopsom op een naam van instrumenterende notaris 
en diens compagnon staande bankrekening. 
De verkoper geeft aan de koper bij de transportakte kwijting voor de 
koopsom en verzoekt de notaris het geld aan hem over te maken. Alvorens 
dit echter kan geschieden, wordt aan de instrumenterende notaris surseance 
van betaling verleend en diens compagnon failliet verklaard. 

De verkoper stelt nu, dat genoemde koopsom niet in de surseance-boedel 
respectievelijk het faillissement valt en alleen hem ten goede dient te komen 
omdat de notaris de koopsom slechts als diens onmiddellijk vertegenwoor
diger heeft ontvangen en aldus het bedrag nimmer in het vermogen van de 
notaris is gevallen en dat dit ook nooit de bedoeling van partijen is geweest. 
De Hoge Raad bestrijdt deze opvatting, daartoe overwegende: 
, ,Ret strookt niet met het wettelijk stelsel, volgens hetwelk de schuldeisers ter zaken van 
verhaal op het verrnogen van hun schuldenaar, behoudens de door de wet erkende redenen 
van voorrang, een onderling gelijke rang toekornt, in een geval als bovenomschreven de koper 
of de verkoper die de betaling van de koopprijs via de notaris Iaten !open, boven de andere 
schuldeisers te bescherrnen.'' 

De Hoge Raad wijst er in dit verband op dat het in het wettelijk stelsel past, 
dat dit beschaamde vertrouwen in de notaris (verwacht werd dat deze zijn 
verplichtingen strikt zou nakomen) niet tot een andere behandeling leidt dan 
die van andere schuldeisers die evenzeer in hun vertrouwen ln de notaris 
beschaamd zijn (paritas creditorum!). De annotator van dit arrest leidt 
hieruit af, dat de Hoge Raad kennelijk geen gronden ziet voor een verschil 
in behandeling tussen beschaamd vertrouwen van schuldeisers van een 
notaris in zijn hoedanigheid en beschaamd vertrouwen van schuldeisers van 
die notaris-prive. 
De Hoge Raad overweegt verder, dat een bevoorrechte positie van de 
verkoper ook niet is aan te nemen op grond van het aangevoerde dat het 
door de notaris op de te diens naam staande bankrekening ontvangen 
bedrag niet tot diens vermogen zou behoren. 
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,Ook a! kan dit bedrag aan de hand van de creditering van de bankrekening nog geheel of 
ten dele worden gei:dentificeerd, deze identificatie zal slechts betrekking kunnen hebben op een 
nit die rekening blijkende vordering van de notaris zelf op de bank, eventueel als bestanddeel 
van het saldo dat de bank krachtens die rekening aan de notaris verschuldigd is, terwijl, anders 
dan het eerste middel wil, ook niet gezegd kan worden dat de notaris deze vordering slechts 
als 'bewaarder' of als 'trustee' beheert." 

Anders gezegd: Ook dan geldt de in het zakenrecht gelden opvatting, dat 
overboeking van een bedrag op de rekening van een ander meebrengt dat 
het overgeboekte saldo in het vermogen van de bank terecht komt in die 
zin, dat de rekeninghouder van die bank te wiens behoeve dit bedrag is 
gestort een even zo grote vordering op die bank krijgt (zie AsSER-BEEKHUIS, 
I, Zakenrecht, 105 en 106, de noot onder het arrest en uitgebreid over dit 
probleem in het algemeen n.a. v. deze uitspraak van de Hoge Raad RouT AP

PEL, J.C., W.P.N.R., 5750, 553 e.v.). 
Hieraan kan in casu ook door de intentie van partijen niets gewijzigd 
worden. De Hoge Raad: 
, ,Beslissend is immers dat het geld, a! of niet in de bovenomschreven vorm, dee! van het 
vermogen van de notaris is gaan uitmaken en dat niet de weg is gekozen van storting van het 
bedrag op een afzonderlijke rekening ten name van de notaris met vermelding van diens 
hoedanigheid van opdrachtnemer van de betreffende koper en verkoper, noch een- voor wat 
betreft het afgescheiden blijven van het overgemaakte bedrag van het vermogen van de notaris 
- daarmee gelijk te stellen weg." 

Belangrijk is dus vermenging te voorkomen, bijvoorbeeld door het per geval 
ereeren van een afzonderlijke rekening op gezamenlijke naam. Ditiaatste 
is essentieel, omdat wanneer de rekening, ook al staat daar geen enkel ander 
saldo op, aileen op naam van de notaris staat, het wederom Iaatstgenoemde 
is die een vordering op de bank heeft (welke bij faillissement in de boedel 
valt). 
Annotator Kleijn wijst op het belang dat de Hoge Raad hier zelf de weg 
wijst hoe het ook anders kan, waardoor het maatschappelijk ongewenste 
resultaat van de juridische opvatting, dat een saldo tegoed op bank of giro 
slechts een persoonlijke vordering inhoudt en dat eigendom van geld aileen 
erkend kan worden wanneer het voldoende ge1ndividualiseerd is, als gevolg 
waarvan in casu geld, dat niet voor de notaris zelf bestemd was, toch in zijn 
vermogen terecht kwam, voorkomen kan worden. Het publiek kan aldus 
het thans nog bestaande vertrouwen in de notaris blijven behouden, aldus 
Kleijn. 

De Hoge Raad spreekt in het arrest ook nog van een andere - voor wat 
het afgescheiden blijven betreft - soortgelijke weg (zie Iaatste citaat). 
Volgens Kleijn zou hierbij gedacht kunnen worden aan het in het Ieven 
roepen van een ,algemeen derden-gelden rekening". Hieraan zou dan 
moeten worden vastgekoppeld een mede-eigendomsconstructie op de wijze 
als in het Nieuw-Matex-arrest (H.R., 10 februari 1978, N.J., 1979, 338, vgl. 
T.P.R., 1980, nr. 3, 896; KLEIJN, W.M. en DE VRIES LENTSCH-KOSTENSE, 
C.L.) met daaraan verbonden het afgeven door de notaris van een certifi
caat van gestorte gelden aan de koper en/ of verkoper. 
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Ook wijst hij nog op de eventuele mogelijkheid van een publiekrechtelijke 
oplossing (bijv. door het creeren van een speciaal bewaarnemingsfonds ). Zie 
daarover verder zijn noot onder het arrest. 
Deze uitspraak van de Hoge Raad wordt ook nog behandeld in het Over
zicht der Nederlandse Rechtspraak, Zakenrecht 1984 (I), W.P.N.R., 5783, 
323 (DE GROOT, H., RUEB, A.S. en STEIN, P.A.). 

18. JURIDISCHE EN ECONOMISCHE EIGENDOM VAN COMPUTERINSTAL

LATIES 

H.R., 8 mei 1985, N.J., 1986, nr. 237, noot KLEIJN, W.M. 
W at zijn de gevolgen van het feit dat bij een juridische eigenaar niet 

(meer) de economische gevolgen van de eigendom rusten, bijvoorbeeld voor 
de fiscale vraag wie gerechtigd is tot afschrijven (de juridische of de 
economische eigenaar?), of voor de vraag wie moet (of kan) verzekeren 
gezien de omvang en aard van het te verzekeren belang? 

In het onderhavige geval betreft het de fiscale vraag of een juridische 
eigenaar van een computer een beroep kan doen op investeringsfaciliteiten. 

De feiten: Een B.V. koopt en krijgt in eigendom geleverd in het kader 
van de uitoefening van haar bedrijf - bestaande in het verstrekken van 
krediet door middel van het afsluiten van lease-contracten- twee compute
rinstallaties. Beide installaties worden daarna ingevolge twee lease-contrac
ten ter beschikking gesteld van een v.o.f. (de lessee). Beide contracten 
hebben een looptijd van twee jaar. Het eerste contract bepaalt dat de lessee 
na verloop van die twee jaar de computer mag kopen voor lOOJo van de 
aankoopprijs. Het tweede contract bepaalt zulks niet. 
Ten aanzien van de computer bedoeld in het eerste contract heeft het Hof 
ten nadele van de belanghebbende (de lessor) beslist: De kans dat de lessee 
na twee jaar niet van het optierecht gebruik zal maken is redelijkerwijs te 
verwaarlozen, zodat gezegd kan worden dat de werkelijke investeerder de 
lessee is, zodat hij en niet de lessor degene is die aanspraak op de investe
ringsfaciliteiten kan maken. 

Ten aanzien van de computer bedoeld in het tweede contract besluit het 
Hof ten gunste van de lessor. In dat geval komen de investeringsfaciliteiten 
hem wel toe. 

De rekwirant tot cassatie (de Staatssecretaris) bestrijdt deze laatste beslis
sing. 

-ne Hoge Raad overweegt het volgende: 
,Deze feiten brengen mede dat de apparatuur moet worden gerekend tot de bedrijfsmiddelen 
waarin belanghebbende bij het drijven van haar onderneming heeft gei:nvesteerd - een en 
ander als bedoeld in art. 61a lid 1 Wet op de inkomstenbelasting 1964 - tenzijn op grond 
van de inhoud van het desbetreffende lease-contract moet worden aangenomen dat het gehele 
economische belang bij de apparatuur - a·an te duiden als 'economische eigendom' - is 
komen te berusten bij de lessee. 
Voor zover het middel zoals toegelicht uitgaat van een andere opvatting faalt het derhalve. 
4.2 Voorts blijkt uit 's hofs uitspraak: dat de apparatuur waarop leasecontract WL-792402 
betrekking heeft voor twee jaren aan de lessee ter beschikking staat; dat de geschatte levensduur 
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van deze apparatuur drie jaren beloopt; dat tussen belanghebbende en de lessee niets is 
overeengekomen voor de periode na afloop van de twee contractsjaren. 
Een en ander dwingt tot de gevolgtrekking dat de lessee niet als de economische eigenaar van 
de bedoelde apparatuur kan worden aangemerkt. Gelet op het hiervoor onder 4.1 overwogene 
brengt zulks mede dat het hof, water zij van de daartoe door het hof gebezigde gronden, terecht 
de in de vorige alinea bedoelde apparatuur als een bedrijfsmiddel van belanghebbende heeft 
aangemerkt en de aanschaffing ervan tot haar investeringen in bedrijfsrniddelen heeft gere
kend." 

Na twee jaar keert het economische belang bij de computer zeer 
waarschijnlijk weer terug bij de juridische eigenaar. Uit de uitspraak van 
de Hoge Raad blijkt dat dit er aan in de weg staat dat de economische 
eigendom op de lessee is overgegaan. Met andere woorden, de Hoge Raad 
tendeert duidelijk naar een lOOOJo economisch belang bij de lessee, alvorens 
van economische eigendom bij laatstegenoemde sprake kan zijn (zie de noot 
van Kleijn onder het arrest). 

Het lijkt de annotator voor de hand te liggen om aan te nemen dat de 
Hoge Raad dit criterium speciaal heeft gegeven voor een lease-verhouding, 
met betrekking tot investeringsfaciliteiten: ,men zal van geval tot geval 
moeten nagaan of dit criterium ook zonder meer kan worden toegepast op 
de vraag, wie mag afschrijven en bij (andere) gevallen waarbij het civiele 
recht consequenties trekt uit juridisch en economisch eigendom" aldus 
Kleijn. 

Zie ook zijn noot voor de vraag naar het belang van deze kwestie voor 
de kwalificatie van leasing. Bespreking daarvan zou buiten het kader van 
dit bestek vallen. 

19. HET GEBRUIKSRECHT VAN DE MEDE-EIGENAAR 

H.R., 16 januari 1985, R. v.d. W., 1985, nr. 23 (Haye-Staat der 
Nederlanden) 

Art. 3.7.1.3 N.B.W. luidt: Tenzij een regeling anders bepaalt, is iedere 
deelgenoot bevoegd tot het gebruik van een gemeenschappelijk goed, mits 
dit gebruik met het recht van de overige deelgenoten te verenigen is. 

In ons huidige B.W. komt deze regel niet voor. 
In het onderhavige arrest komt de vraag aan de orde of een mede-eigenaar 

op grand van haar mede-eigendom een gebruiksrecht heeft als gevolg 
waarvan zijn in aanmerking kan komen voor vergoeding van persoonlijke 
schade na onteigening. 

De feiten: G.W. Haye (eiseres) was bewoonster van een onteigend huis 
dat het hoofdbestanddeel uitmaakt van een drietal onverdeelde nalaten
schappen, waarin zij, samen met een aantal anderen, mede-gerechtigd is. 

Vaststaat dat er tussen eiseres en de overige mede-gerechtigden, geen 
huurovereenkomst bestaat, noch dat laatstgenoemde toestemming hebben 
verleend tot de bewoning door eiseres. 

Op grand hiervan oordeelt de Rb. het volgende: 
,Het beheer van een onverdeelde boedel komt aan de deelgerechtigden gezamenlijk toe. 
Daaruit volgt, dat niet een mede-eigenaar eenzijdig de andere mede-eigenaren, die tezamen 
met hem hebben te beslissen over de uitoefening van de tot de gemeenschappelijke boedel 
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behorende rechten, rechtsgeldig van de tot de boedel behorende zaken kan uitsluiten en dit 
gebruik voor zich aileen behouden. Indien dit gebruik niet met toestemming van alle andere 
gerechtigden geschiedt, dan kan dit daarom voor het onteigeningsrecht niet geacht worden aan 
het medeeigendomsrecht van de gebruiker te zijn ontleend." 

Nu eiseres dus zonder recbt of titei bet buis bewoonde beeft zij geen recbt 
op persoonlijke scbadevergoeding, aidus de Rb. 
De Hoge Raad oordeeit anders: 

,Aan het toekennen van de vergoeding voor persoonlijke schade, waarop G.W. Haye 
aanspraak maakt, staat niet in de weg de omstandigheid dat zij het onteigende gebruikte zonder 
de uitdrukkelijke toestemming van haar medegerechtigden. Van belang is slechts dat komt vast 
te staan hoe lang zijn, naar ten tijde van de onteigening te verwachten was, het gebruik 
krachtens haar zakelijk recht nog zou kunnen voortzetten voordat haar medegerechtigden haar 
dit naar redelijkheid en billijkheid zouden kunnen beletten omdat het met hun recht niet te 
verenigen is, en zij dat ook zouden willen doen." 

De Hoge Raad anticipeert bier op bet N.B.W. en wei op art. 3.7.1.3 (zie 
bierboven) en art. 3.7.1.11id 3 (op de recbtsbetrekking tussen de deeigeno
ten is art. 6.1.1.2 van overeenkomstige toepassing. Met andere woorden: 
de verbouding tussen mede-eigenaren wordt bebeerst door de redelijkbeid 
en de billijkbeid). Mevrouw Haye woonde dus niet zonder recbt of titei in 
bet buis. Zoiang de overige mede-gerecbtigden de gebruiker niet aanzeggen 
bet gebruik te beeindigen, rust bet gebruiksrecbt bij de gebruiker. Willen 
eerstgenoemden tot beeindiging overgaan, dan zullen zij daarbij de redelijk
beid en billijkbeid in acbt moeten nemen. Het gebruiksrecbt zai dan pas 
geeindigd zijn wanneer de termijn die de redelijkheid en de billijkbeid 
eventueel met zicb meebrengen verstreken is (zie voor een vergelijkbaar 
resuitaat in bet verbintenissenrecbt aihier onder nr. 55). 
Vgl. voor dit arrest ook VAN STRAATEN, J., Kwartaalbericht N.B. W., 
1986/1, 23. 

AFDELING 2 (J.M. Hoekstra) 

MISBRUIK VAN (EIGENDOMS)BEVOEGDHEDEN 

20. INLEIDING 

Misbruik van recbt veronderstelt een recbtsuitoefening, die in abstracto 
wei geoorloofd is maar in concreto niet. De toetsingscriteria die de rechter 
hierbij banteert zijn- evenais in Beigie- ontwikkeid in de recbtspraktijk. 
In bet N.B.W. zijn deze gecodificeerd in art. 3.1.1.14 (voorheen art. 8 
Inleidende Titei). In dit artikei wordt niet gesproken van misbruik van recht 
maar van misbruik van bevoegdbeid. Dit Iaatste begrip is ruimer omdat bet 
ook de privaatrechtelijke bevoegdbeden omvat die geen subjectieve recbten 
zijn; men denke bijvoorbeeid aan de bevoegdbeden die iemand ais 
bewindvoerder of ais voogd toekomen. Art. 3.1.1.141id 2 bepaait dat een 
bevoegdbeid onder meer kan worden misbruikt door baar uit te oefenen: 
a. met geen ander doei dan een ander te scbaden, of 
b. met een ander doel dan waarvoor zij is verleend, of 
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c. ingeval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het 
belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad 
naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. 

Laatstgenoemd criterium - het onevenredigheidscriterium - is ontleend 
aan het Amotie-arrest (H.R. 17 april1970, N.J., 1971, 89 waarover REIN
SMA, M., T.P.R., 1977, nr. 10). 

Volgens Rodenburg (diss. V.U. = Mon. Nieuw B.W. A-4, p. 98) opent 
art. 3.1.1.14 grotere mogelijkheden tot orientatie op de Belgische recht
spraak en rechtsleer omtrent misbruik van recht. Rodenburg noemt dan met 
name de grotere verscheidenheid in de toepassing van het finaliteits- of 
doelcriterium in het Belgische recht. 

In het N.B.W. zijn enkele veel voorkomende gevallen van misbruik van 
eigendomsrecht in aparte artikelen ondergebracht, met name in titel 5 .4, 
handelende over burenrecht. Het onthouden van licht of lucht en het 
ontnemen van steun bijvoorbeeld zijn samengevoegd met de gevallen van 
eigenlijke hinder in art. 5.4.0. Dit artikel moet gezien worden als een 
uitwerking van titel 6.3 (onrechtmatige daad). Wat is het verschil tussen 
rechtsmisbruik en hinder? Bij hinder moet men vooral denken aan het geval 
dat de benadeelde primair getroffen wordt in het genot van zijn eigen zaak 
of recht. Bij rechtsmisbruik aan het geval dat de benadeelde getroffen wordt 
in het toevallige genot dat hij had van de zaak van een ander. Vgl. over de 
vraag in hoeverre art. 3.1.1.14 gezien moet worden als een uitwerking van 
titel 6.3 hierondeL Tot slot valt het ook nog te wijzen op arL 5.4.16, dat 
een wettelijke beperking geeft van de mogelijkheid om amotie te vorderen 
(vgl. de uitspraak in het Belgische grensoverschrijdende garage-arrest van 
Cass. 10 september 1971, Pas., 1972, I, 28). 

21. VERHOUDING MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID/ONRECHTMATIGE DAAD 

H.R., 10 augustus 1984, N.J., 1985, 229 (Pita/de Windt), noot KLEIJN, 

W.M. 
De Windt en Pita bewonen als buren twee panden aan de Olindaweg -

een openbare weg - te Cura<;:ao. Beide panden staan op erfpachtgrond. 
Tussen de erfpachtterreinen ligt een stuk grond dat vroeger deel was van 
een openbare weg maar later door het eilandgebied is verhuurd aan Pita. 
Dit stuk grond is een onverharde weg die door Pita en de Windt als 
toegangsweg tot de Olindaweg wordt gebruikt. Totdat Pita ter plekke een 
muur laat bouwen van 1 ,5 meter hoog. De Windt is dan zijn gemakkelijke 
uitweg kwijt en ziet zich gedwongen om vanaf zijn terrein een doorbraak 
te forceren ten einde de Olindaweg te bereiken. De Windt eist nu dat Pita 
de muur weer afbreekt. Het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen 
acht het handelen van Pita onrechtmatig want in strijd met de 
zorgvuldigheidsnorm omdat Pita bedoelde muur zonder instemming van De 
Windt heeft gebouwd. 

De hiertegen gerichte cassatiemiddelen worden gegrond bevonden. Daar
bij overweegt de Hoge Raad onder meer: 
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,Wanneer De Windt die toegangsweg slechts bij gedogen van Pita mocht gebruiken, is het 
feit dat Pita - in het kader van het hem als huurder en erfpachter in beginsel toekomende 
recht om zijn erfte sluiten (art. 673 B.W.N.A. =art. 679 B.W.)- De Windt verder gebruik 
van die weg onmogelijk heeft gemaakt, niet zonder meer onrechtmatig." 

Volgens de Hoge Raad wordt dit niet anders door de enkele omstandigheid 
dat De Windt door die muur in zijn uitzicht wordt belemmerd. 
Tenslotte overweegt de Hoge Raad onder meer dat, als na verwijzing zou 
komen vast te staan dater geen sprake was van een buurweg of een open bare 
weg en dat Pita (dus) bevoegd was die toegangsweg af te sluiten, nog 
onderzocht zal moeten worden 
,of De Windt aan zijn vordering ten grondslag heeft gelegd dat Pita gezien de wederzijdse 
belangen naar redelijkheid niet tot uitoefening van die bevoegdheid had kunnen komen, en 
zo ja of die stelling als juist kan worden aanvaard." 

Terwijl in Belgie het leerstuk van rechtsmisbruik gezien wordt als een 
toepassing van de onrechtmatige daad (art. 1382 en 1383 Belgisch B.W.) 
hecht men in ons land er aan om misbruik als een aparte rechtsfiguur te 
beschouwen. Het N.B.W. laat een kwalificatie in deze open: het wordt aan 
rechter en doctrine overgelaten of misbruik van bevoegdheid steeds een 
onrechtmatige daad oplevert. 

Het is dan ook niet gezegd dat Pita geen onrechtmatige daad heeft 
gepleegd maar een primaire kwalificatie van onrechtmatige daad moet hier 
worden afgewezen. W aar - anders dan bij de , ,gewone'' onrechtmatige 
daad - het uitgangspunt is dat men een recht uitoefent moet de hierdoor 
eventueel overtreden zorgvuldigheidsnorm worden geconcretiseerd met be
hulp van de specifieke criteria die gelden voor misbruik van recht. In casu 
zal getoetst moeten worden aan het onevenredigheidscriterium; dit is een 
marginale toetsing. Handelen na een onjuiste afweging van belangen is een 
klassieke vorm van handelen in strijd met de zorgvuldigheidsnorm van art. 
1401 B.W. Maar als men handelt conform een wettelijke bevoegdheid legt 
dat een bepaald gewicht in de schaal dat een voorsprong geeft bij de 
wederzijdse belangenafweging: alleen wanneer Pita naar redelijkheid niet 
tot uitoefening van zijn bevoegdheid kon komen moet De Windt zijn 
gemakkelijke toegangsweg terug krijgen. 

Annotator Kleijn wijst erop dat de Hoge Raad niet de terminologie van 
art. 3.1.1.14lid 2 N.B.W. hanteert, maar die van art. Slid 2 Inleidende Titel 
van v66r 1955. Kleijn laat de mogelijkheid open dat de Hoge Raad het 
element van de onevenredigheid bewust niet overneemt om daarmee te 
kennen te geven dat een rechter oordelen kan dat de eigenaar in zijn doen 
en laten steeds op gelijke voet de belangen van anderen moet afwegen, ookal 
oefent hij zijn eigendomsbevoegdheid uit (het zogenaamde nivelleringsef
fect). Dit zou - anders dan hoven gesteld - betekenen dat hierbij 
,slechts'' de normale regelen van maatschappelijke betamelijkheid in de zin 
van 1401 B.W. (6.3.1.1 N.B.W.) gelden. 
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22. EXECUTIE VAN ONTRUIMINGSVONNIS JEGENS ONDERHUURDER - MIS

BRUIK VAN BEVOEGDHEID? 

H.R., 29 november 1985, N.J., 1986, 276 (Kayaa/p/Klomp), noot STEIN, 

P.A. 
Klomp heeft zijn cafe-bedrijf verhuurd aan van Brussel. Van Brussel op 

zijn beurt heeft het pand onderverhuurd aan Kayaalp. Wanneer van Brussel 
zijn verplichtingen jegens Klomp niet nakomt wordt hun huurovereenkomst 
ontbonden. Hierbij verkrijgt Klomp een veroordeling jegens van Brussel om 
het pand te ontruimen ,met al het zijne en al de zijnen". 

Kan Klomp dit ontruimingsvonnis ook executeren jegens Kayaalp? Deze 
vraag speelt hier omdat het gaat om de positie van de onderhuurder van 
bedrijfsruimte (art. 1624 B.W.). De bescherming die de wet (in art. 1623k 
B.W.) de onderhuurder van woonruimte voor een dergelijke situatie biedt 
is dus niet van toepassing. 
Kayaalp stelt nu dat Klomp in de gegeven omstandigheden - Klomp zou 
hebben geweten van de onderhuur en door de ontruiming komt Kayaalp in 
zeer ernstige financiele problemen- het ontruimingsvonnis niet kan execu
teren. 
De Hoge Raad oordeelt allereerst dat Klomp deze bevoegdheid in beginsel 
wel toekomt. De omstandigheden van het geval doen dus niet af aan de vaste 
uitleg dat de onderhuurder valt onder de in het ontruimingsvonnis gemelde 
categorie , ,de zijnen''. 

Kunnen de betreffende omstandigheden dan wellicht een beroep op 
misbruik van recht rechtvaardigen? 
In dit arrest herhaalt de Hoge Raad de misbruik van recht formule uit het 
(krakers-) ontruimingsgeval van 14 januari 1983, N.J., 1983, 267. De 
hoofdverhuurder die het ontruimingsvonnis ten uitvoer willeggen jegens de 
onderhuurder maakt misbruik van recht in twee gevallen. 
1) Aan de veroordeling ligt een ,samenspanning" tussen huurder en ver

huurder tegen de onderhuurder ten grondslag (vgl. ook H.R., 7 juni 
1957, N.J., 1957, 512) 

2 De onderhuurder wordt door de ontruiming op onevenredige wijze in zijn 
eigen belang getroffen. 

In casu - zo oordeelt de Hoge Raad - heeft het hof Kayaalps beroep op 
misbruik van recht terecht verworpen. 

In zijn noot onder het onderhavige arrest stelt Stein dat bovengenoemde 
gevallen door de onderhuurder moeilijk te concretiseren zijn. De samen
spanning zal dikwijls alleen achteraf kunnen worden aangetoond en wat 
betreft de onevenredige benadeling zou men volgens Stein kunnen zeggen 
dat de onderhuurder altijd onevenredig is benadeeld wanneer de huurder 
geen verhaal biedt. Dit laatste lijkt me niet helemaal terecht. Dat de wet de 
onderhuurder van bedrijfsruimte een bescherming als die van art. 1623k 
onthoudt sanctioneert het geval dat de onderhuurder de dupe wordt van de 
wanprestatie van de hoofdhuurder jegens de verhuurder. Onevenredige 
benadeling vereist een extremere situatie dan het enkele geen verhaal hebben 
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op de onderverhuurder. De onderhuurder zonder eigen recht zal hard 
moeten kunnen maken dat hij een zwaarwegend belang heeft bij de voort
zetting van het bedrijf. Aileen dan kan hij zich jegens een hoofdverhuurder 
met een redelijk belang bij de executie en z6nder bedoeling om te schaden 
beroepen op misbruik van recht. Getuige de onderhavige uitspraak wordt 
een dergelijk zwaarwegend belang niet spoedig aangenomen. Zie over dit 
arrest oak nr. 120 van dit overzicht (DozY, R.A.). 

AFDELING 3 (E.B. Berenschot) 

OVERDRACHT 

23. GOEDE TROUW BIJ DE VERKRIJGING VAN EEN VERDUISTERDE AUTO; 

ONDERZOEKSPLICHT EN KENTEKENBEWIJS 

H.R., 4 apri/1986, N.J., 1986, 810 noot KLEIJN; Ars Aequi 1986, 790, noot 
Nieuwenhuis. 

Niet elke levering van een roerende zaak die wordt verricht door een 
daartoe beschikkingsonbevoegde, hoeft aan een geldige eigendomsover
dracht in de weg te staan. Degene aan wie in zo'n geval krachtens geldige 
titel het bezit van de zaak verschaft wordt kan zich tach eigenaar noemen 
indien hij om baat en te goeder trouw verkregen heeft (art. 2014 B.W.). 
Volgens de heersende leer wordt de verkrijger aileen geacht te goeder trouw 
te zijn, indien hij op het tijdstip van de levering niet weet, noch behoort 
te weten dat zijn rechtsvoorganger beschikkingsonbevoegd is. In dit ver
band wordt hem tevens een onderzoeksplicht opgelegd: bestaat er aanlei
ding om aan de bevoegdheid van de vervreemder te twijfelen, dan moet de 
verkrijger actie ondernemen om zich van de eventuele ongegrondheid van 
deze twijfel te overtuigen. Berst nadat hij deze inspanningsverplichting 
geleverd heeft kan hij als te goeder trouw gelden, zelfs al blijken zijn 
bevindingen achteraf tach onjuist te zijn. Hij moet, met andere woorden, 
dat onderzoek verrichten, dat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid 
kan worden gevergd. Hoe moeilijk het is om in een concreet geval de 
omvang van deze onderzoeksplicht te bepalen, blijkt uit de onderstaande 
casus inzake een verduisterde auto. 

Tot een goed inzicht in het probleem moet op deze plaats eerst aandacht 
worden besteed aan het Nederlandse stelsel van kentekenregistratie. Bij 
iedere auto hoort een uit drie delen bestaand kentekenbewijs dat wordt 
afgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Deel I wordt eenmalig 
afgegeven en bevat de ,technische" gegevens van de auto: merk, chassis
nummer, type, kleur, gewicht en dergelijke. Deel II bevat de naam en het 
adres van de tegenwoordige eigenaar/houder. De achterzijde van deel II kan 
worden ingevuld door degene op wiens naam het kenteken moet worden 
overgeschreven, zoals een koper. Deel III bevat wederom technische gege
vens en wordt jaarlijks tegen betaling van leges verstrekt; het wordt op de 
voorruit van de auto geplakt. Daarnaast beschikt de houder van een 
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kentekenbewijs over de zgn. kopie deel III, die formeel echter geen deel 
uitmaakt van het kentekenbewijs. Deze kopie deel III hoeft de houder dus 
niet bij zich te dragen; hem wordt juist aangeraden de kopie thuis te 
bewaren. Ter voorkoming van misverstand: anders dan de benaming wel
licht doet vermoeden, wordt deze kopie deel III eenmalig afgegeven en 
behoudt zij haar gelding, anders dan het jaarlijks te vervangen deel III 
waarvan zij een kopie geacht wordt te zijn. Ingevolge art. 9 van het 
Reglement Kentekenregistratie (R.K.R.) speelt deze kopie deel III een 
centrale rol bij de overschrijving van het kentekenbewijs. Slechts op vertoon 
van de kopie deel III wordt aan degene die daar middels overlegging van 
het ingevulde deel II om verzoekt, een nieuw, op zijn naam gesteld deel II 
verstrekt. Ten bewijze dat hij aan zijn aan zijn administratieve verplichtin
gen heeft voldaan ontvangt hij een vrijwaringsbewijs, op vertoon waarvan 
de verkoper verplicht is ook de achtergehouden delen I en III aan hem af 
te geven. Het belang bij de overschrijving is voor de betrokkenenen primair 
strafrechtelijk van aard. Het doel van de kentekenplicht is het kenbaar doen 
zijn van de persoon die verantwoordelijk is voor gedragingen op de 
openbare weg met een motorrijtuig. De regeling bevat nadrukkelijk geen 
bepalingen van civielrechtelijke aard; de tenaamstelling is niet bepalend 
voor de eigendomsvraag. Overdracht van het voertuig geschiedt volgens de 
algemene regels inzake overdracht van roerende zaken. 

Apon, eigenaar van een op dat moment 11 jaar oude Mercedes 250 SL, 
gaf deze eind 1978 tezamenmet het kenteken; deleni, II en-III, doch zondet 
kopie deel III, ter stalling en reparatie aan zekere Walthuis. Vaststaat dat 
Apon kopie deel III steeds onder zich is blijven houden. Walthuis verkocht 
en leverde de auto, hoewel daartoe onbevoegd en niet in het bezit van kopie 
deel III, aan Schepers. Schepers verkocht de wagen op zijn beurt op 27 
februari 1979 voor f 16.000,- aan Bisterbosch. Op 2 maart werd de 
koopprijs betaald en de auto meegenomen. Op 14 maart ontving Rister
basch de delen I en II; Schepers had er voor zorggedragen dat deel II op 
naam van Bisterbosch was gesteld. Kopie deel III ontbrak en zou, ondanks 
Bisterbosch' aandringen, blijven ontbreken. Bisterbosch heeft daarom uit
eindelijk een nieuw kenteken aangevraagd en verkregen. In de onderhavige 
procedure wordt de Mercedes door Apon gerevindiceerd. Bisterbosch stelt 
zich op het standpunt dat hij de auto te goeder trouw heeft verkregen en 
beroept zich op de bescherming van art. 2014 B.W. 

De Recht bank, het Hof en Advocaat-Generaal Franx zijn van oordeel dat 
Bisterbosch inderdaad te goeder trouw was ten tijde van de levering. 
Afgezien van argumenten als het feit dat Bisterbosch geen deskundige was, 
dat Schepers als bonafide handelaar bekend stand en dat de prijs geen 
aanleiding tot argwaan behoefde te geven, speelt" vooral een rol dat het 
kenteken op 2 maart op naam van Schepers stand. Bisterbosch mocht er 
dus op rekenen dat Schepers in het bezit van kopie deel III was; hij werd 
bovendien in dit vertrouwen gesterkt doordat Schepers aanbood het kente
ken op zijn, Bisterbosch', naam te doen overschrijden. Waar volgens de wet 
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overschrijving eenvoudig niet plaats kan vinden zonder overlegging van 
kopie deel III, behoefde Bisterbosch in deze visie geen nader onderzoek naar 
de herkomst van de auto in te stellen. Hoe Walthuis, resp. Schepers er 
niettemin in zijn geslaagd bet kenteken tot tweemaal toe zonder overlegging 
van kopie deel III te doen overschrijven, vermeldt de historie niet. 

De verkrijger van een tweedehands auto moet zijn wederpartij met gepast 
wantrouwen tegemoet treden. Dit volgt uit bet arrest H.R. 24 november 
1967, N.J., 1968, 74 (Vander Peijl/Van der Gun): de door art. 2014 B.W. 
aan de bezitter verleende bescherming komt niet toe aan hem die een auto 
koopt onder zodanige omstandigheden, dat hij had behoren te begrijpen dat 
de zaak niet ,eerlijk" was en desondanks nalaat inlichtingen in te winnen, 
aldus de Hoge Raad. In de lagere rechtspraak, uitvoerig vermeld in de noot 
van KLEIJN onder N.J., 1986, 810, is dit aldus uitgewerkt dat een koper in 
beginsel niet te goeder trouw is indien kopie deel III ontbreekt. Niettemin 
kan die goede trouw onder omstandigheden bij ontbreken van kopie deel 
III tach aanwezig zijn, bijvoorbeeld als bet kentekenbewijs op naam van 
de. vervreemder staat. Het is deze gedachtengang die we aantreffen in de 
uitspraken van de Rechtbank en bet Hof in onderhavige zaak. Thans bet 
oordeel van de Hoge Raad inzake toepasselijkheid van art. 2014 B.W.: 
,,Voor goedetrouw, vereist voor een beroep op dit artikel, is niet alleen nodig dat de verkrijger 
ten tijde van de levering de onbevoegdheid van zijn voorman niet kende, maar ook dat niet 
gezegd kan worden dat hij die onbevoegdheid toen behoorde te kennen. Met het oog op dit 
laatste dient hij naar de bevoegdheid van zijn voorman het onderzoek in te stellen, dat in de 
gegeven omstandigheden van hem kan worden verlangd, Dit brengt - behoudens hier niet 
ter zake doende uitzonderingen- mee dat de verkrijger van een tweede-hands auto tenminste 
de autopapieren (het kentekenbewijs en de kopie van deel III van het kentekenbewijs) heeft 
onderzocht met het oog op deze bevoegdheid, wil hij ten tijde van zijn verkrijging te goeder 
trouw zijn. Dit behoort derhalve tot de omstandigheden die hij bij betwisting van zijn goede 
trouw zal hebben te stellen. Noch uit de bestreden uitspraak noch uit de stukken van het geding 
blijkt dat Bisterbosch aan deze stelplicht heeft voldaan. Er valt derhalve in deze procedure 
van uit te gaan dat Bisterbosch niet te goeder trouw was." 

De Hoge Raad geeft hierin een duidelijk regel: de verkrijger moet tenminste 
bet kentekenbewijs en de kopie deel III onderzoeken. Hij mag dus niet 
(meer) afgaan op bet feit dat deel II op naam van de vervreemder is gesteld. 
Het is dus, dunkt mij, een teleurstellende maar tegelijk realistische tend ens 
die de jurisprudentie van de Hoge Raad op bet terrein van de handel in 
tweede-hands auto's kenmerkt: niet alleen moet de koper buitengewoon op 
zijn hoede zijn als bet om de kwaliteit van bet verkochte gaat (vgl. H.R., 
15 november 1985, N.J., 1986, 213 Stavenuiter/Ranton, in dit overzicht 
besproken onder nr. 114), maar tevens moet hij uiterst wantrouwend zijn 
inzake de bevoegdheid van zijn verkoper. 

Naast een concrete invulling van bet goede trouw-vereiste bevat de 
geciteerde overweging nog een regel van stel- en bewijsplicht. Men zie 
hierover uitgebreid de beide annotaties. In beginsel wordt de bezitter 
vermoed te goeder trouw te zijn en moet de revindicerende eigenaar bet 
tegendeel bewijzen (art. 589 B.W.). Met deze uitspraak wordt de verkrijger 
echter een actievere rol toegemeten. Reeds bij de enkele betwisting van zijn 
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goede trouw moet hij stellen aan zijn onderzoekverplichting te hebben 
voldaan. De eigenaar zal vervolgens de onjuistheid van deze bewering 
moeten aantonen, aldus Nieuwenhuis, die hierin een ontkoppeling van stel
en bewijsplicht leest. Anders Kleijn, die naast de stel-, oak de bewijsplicht 
ten aanzien van het onderzoek op de bezitter laat rusten. 

24. CESSIE VAN BESTAANDE OF TOEKOMSTIGE VORDERING? 

H.R., 11 oktober 1985, N.J., 1986, 68 (Jungen Glashande/ B. V.!N.M.B. 
Situatie 1. A heeft sedert 1980 een (bestaande) vordering op B. Hij cedeert 

deze vordering op 28 september 1981 aan C. Vervolgens wordt A op 21 
oktober 1981 failliet verklaard. Het zal duidelijk zijn datA's faillissement 
in dit geval geen enkele invloed meer kan hebben op de overdracht van de 
vordering. Ten tijde van de cessie was A beschikkingsbevoegd; aan aile 
vereisten voor een geldige overdracht (art. 639 B.W.) is voldaan. C is op 
28 september 1981 crediteur geworden. 

Situatie 2. A heeft sedert 1980 een toekomstige vordering op B. Hij 
cedeert deze op 28 september 1981 aan C. Vervolgens wordtAop 21 oktober 
1981 failliet verklaard. De vordering ontstaat op 13 november 1981. Het 
faillissement heeft nu wei zeer ingrijpende gevolgen. Volgens het arrest 
H.R., 26 maart 1982, N.J., 1982, 615 (Visserijfonds), besproken in T.P.R., 
1983, p. 1202, kan de cessie, indien de cedent voor het ontstaan van de 
vordering wordt failliet verklaard en aldus krachtens art. 23 F.w. op het 
tijdstip van dat ontstaan zijn bevoegdheid om over zijn vermogen te 
beschikken reeds heeft verloren, niet tegen de boedel worden ingeroepen. 
Ofschoon de Hoge Raad deze regel in dat arrest niet verder theoretisch 
onderbouwde, wordt zij in de literatuur meestal als volgt verklaard. De 
levering van een toekomstige vordering wordt vermoed te geschieden onder 
opschortende voorwaarde van verkrijging van de vordering door de cendent 
zelf, ofwel onder opschortende voorwaarde van diens beschikkingsbe
voegdheid. In situatie 2 staat het faillissement dus aan vervulling van deze 
voorwaarde in de weg; de cessie krijgt geen werking en de vordering valt 
in de failliete boedel. 

Uit de vergelijking van deze twee situaties blijkt dat het kwalificeren van 
een vordering als hetzij bestaand, hetzij toekomstig, van wezenlijk belang 
kan blijken te zijn indien de cendent na de cessie in staat van faillissement 
geraakt. Op zichzelf is de cessie van een toekomstige vordering mogelijk 
mits de vordering ten tijde van de cessie oak naar haar inhoud in voldoende 
mate door de akte van cessie bepaald wordt. Dat is het geval wanneer de 
vordering haar onmiddellijke grondsJag heeft in een ten tijde van de cessie 
reeds bestaanderechtsverhouding (H.R., 24 oktober 1980, N.J., 1981,265, 
Solleveld/Romijn, zie T.P.R., 1983, p. 1200). 

Het geschil dat partijen in het thans te bespreken arrest verdeeld hield, 
betrof de vraag of in casu van zodanige toekomstige vordering sprake was. 
Jungen Glashandel B.V. had van de Nederlandsche Middenstandsbank 
N.V. (verder: N.M.B.) kredieten ontvangen. Ter uitvoering van de 
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kredietvoorwaarden cedeerde Jungen bij akte van 28 september 1981 aan 
N.M.B. zijn vordering op de Staat der Nederlanden ad/20.206,- ter zake 
van de W.I.R./kleinschaligheidstoeslag 1980. Op 21 oktober 1981 werd het 
faillissement van Jungen uitgesproken. Op 13 november 1981- dus na het 
faillissement - stelde de inspecteur der vennootschapsbelasting de aanslag 
vennootschapsbelasting 1980 van Jungen vast op /20.206,-, terug te 
betalen aan Jungen. De curator stelde zich op het standpunt dat de 
vordering op de Staat ten tijde van de cessie een toekomstige was en dat 
het faillissement de overgang in het vermogen van N.M.B. geblokkeerd had 
(vgl. situatie 2). N.M.B. vroeg daarentegen een verklaring voor recht dat 
de cessie rechtsgeldig was en dat N.M.B. gerechtigd was het gei:ncasseerde 
bedrag van /20.206,- in mindering te brengen op haar vordering op 
Jungen B.V. (vgl. situatie 1). 

Een bestaande of een toekomstige vordering? De duidelijkheid was er na 
het arrest van 1982 niet groter op geworden. Trefwoorden bij het juridisch 
kwalificeren van een feitelijk situatie waren reeds , bestaande vordering", 
,bestaande rechtsverhouding", ,onmiddellijke grondslag" en ,toe
komstige vordering". Daaraan voegde de Hoger Raad nog toe dat van een 
toekomstige vordering moet worden onderscheiden een terstond krachtens 
overeenkomst ontstane vordering onder een opschortende tijdsbepaling of 
voorwaarde of tot periodieke betalingen (N.J., 1982, 615, Visserijfonds). 

In 1980 had Jungen investeringen gedaan die hem in aanmerking deden 
komen voor een investeringsbijdrage op grond van de Wet investeringsreke
ning (W.I.R., wet van 29 juni 1978, Stb. 368). De vaststelling en toekenning 
van zo'n bijdrage wordt afgewikkeld door de inspecteur der belasting en 
leidt tot een (negatieve) aanslag terzake van inkomsten- of vennootschaps
belasting. Het Hof was van oordeel dat de belastingschuld van de Staat 
jegens Jungen ontstond doordien en op het moment dat de voorwaarden 
waren vervuld waaraan de wet het rechtsgevolg van de belastingschuld 
verbindt. Als zodanig bepalend rechtsfeit beschouwde het Hof het , ,investe
ren'', volgens de wet , ,het aangaan van verplichtingen ter zake van de 
aanschaffing of verbetering van bedrijfsmiddelen". Daaruit zou voortvloei
en dat de aanspraak op de investeringspremie in 1980 was ontstaan en dat 
deze door Jungen gecedeerde vordering ten tijde van de uitspraak van het 
faillissement op 21 oktober 1981 niet als een toekomstige in het faillissement 
van Jungen vallende vordering kon worden beschouwd (vgl. situatie 1). In 
het cassatiemiddel werd gesteld dat het Hof op deze wijze miskende dat een 
rechtens afdwingbare vordering op de Staat eerst ontstaat indien en op het 
tijdstip dat de inspecteur de aanslag heeft vastgesteld. In die visie, die door 
de A-G. mr Mok werd gedeeld, zou, zolang de aanslag niet is vastgesteld, 
hoogstens sprake kunnen zijn van een toekomstige vordering, met betrek
king tot de cessie waarvan moet gelden dat de cessie niet tegen de boedel 
kan worden ingeroepen; indien de ondernemer/cedent voor de datum 
waarop de aanslag wordt vastgesteld, wordt failliet verklaard (vgl. situatie 
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2). In de laatste visie zou de aanslag constitutief werken, in de eerste slechts 
declaratief. 

Men kan zich gelukkig prijzen dat de Hoge Raad althans in dit geval een 
duidelijke keuze heeft gemaakt. Het is opvallend dat het college daar nog 
een korte herhaling van het Visserijfonds-arrest aan laat voorafgaan; im
mers, met's Raads constatering dat het hier een bestaande vordering betreft 
(situatie 1), is de vraag naar het effect van het faillissement irrelevant 
geworden. Thans de overwegingen: 

,3 .2 Onderdeel1 gaat er kennelijk en terecht van uit dat een cessie, indien een cedent v66r 
het ontstaan van de vordering wordt failliet verklaard en aldus krachtens art. 23 F.w. op het 
tijdstip van dat ontstaan zijn bevoegdheid om over zijn vermogen te beschikken reeds heeft 
ver!oren, niet tegen de boedel kan worden ingeroepen (H.R., 26 maart 1982, N.J., 1982, 615). 

Het onderdeel strekt ten betoge dat voor een ondernemer een vordering op de Staat ter zake 
van een investeringsbijdrage als bedoeld in Hoofdstuk VA van de Wet op de inkomstenbelas
ting 1964 en de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 eerst ontstaat indien en op het tijdstip 
waarop door de inspecteur der belastingen bij wege van aanslag wordt vastgesteld dat de 
ondernemer enig bedrag van de Staat te vorderen heeft. 

3.3 De ingevolge evenbedoelde wetten verschuldigde belasting is een schuld die rechtsreeks 
uit de wet voortvloeit. Het opleggen van de aanslag is niet anders dan het in een bepaalde vorm 
en met de aan die vorm verbonden rechtsgevolgen vaststellen van het door de belastingplichtige 
verschuldigde bedrag. 

Uit de tekst van de art. 61 Wet op de inkomstenbelasting en 23b Wet op de Vennootschaps
belasting en de verdere regeling in Hoofdstuk VA van deze wetten blijkt dat ten aanzien van 
de investeringsbijdragen- die als negatieve belasting moeten worden aangemerkt- eenzelfde 
stelsel geldt: ook zij vloeien rechtstreeks uit de wet voort, terwijl het opleggen van de aansla~ 
niet anders is dan het vaststellen Vart hel Veischuldigae bedrag, dat in geval van toepasselijkheid 
van het tweede lid van evenbedoelde artikelen een door de Staat verschuldigd bedrag is. 

Dit brengt mede dat de aanspraak op een investeringsbijdrage, anders dan het onderdeel 
betoogt, reeds ontstaat voordat de aanslag is vastgesteld. In het midden kan thans blijven, als 
in de onderhavige zaak niet van belang, of deze aanspraak ontstaat op het tijdstip van 
investeren dan wei bij het einde van het belastingjaar of het belastingstijdvak waarin de 
investering plaatsvond." 

De Hoge Raad voegt hieraan tevens een pragmatisch argument toe: de 
onderneming moet eerst eerst investeren, pas later krijgt zij de premie. 
Vandaar dat 

,dit stelsel ook beter dan het in het onderdeel voorgestane stelsel (strookt) met de strekking 
van de Wet van 29 juni 1978, Stb. 368, houdende regelen ter stimulering en sturing van de 
investeringen (de Wet investeringsrekening). De verlening van voor het doen van investeringen 
dikwijls noodzakelijke kredieten wordt immers bevorderd wanneer aan de kredietverlener ook 
de aanspraak op de Staat met betrekking tot een investeringsbijdrage tot zekerheid van het 
krediet kan worden overgedragen zonder dat mogelijk lange tijd onzekerheid blijft bestaan 
of deze overdracht door een latere onbevoegdheid van de schuldenaar wordt getroffen." 

Tenslotte verwerpt de Hoge Raad de stelling van de curator dat de 
vordering op de Staat onvoldoende bepaald is, onder meer omdat de 
investeringsbijdrage bij de op te leggen aanslag verrekend wordt met de 
door Jungen te betalen vennootschapsbelasting: 

,Voor eigendomsoverdracht van een schuldvordering is nodig dat de over te dragen 
vordering reeds ten tijde van de cessie ook naar haar inhoud in voldoende mate door de akte 
van cessie bepaald wordt. De omschrijving in de onderhavige akte van cessie, hiervoor in 3.1 
onder c vermeld, is voldoende." 
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L.i 

Bedoelde omschrijving luidt dat Jungen bij akte van 28 september 1981 aan 
N.M.B. heeft gecedeerd en in eigendom overgedragen haar vordering op 
de Staat der Nederlanden, groot f20.206,-, ter zake van de 
W. I. R. /kleinschaligheidstoeslag 1980. 

AFDELING 4 (M.S. Bijleveld) 

ANDERE WIJZEN VAN VERKRIJGING 

25. VERKRIJGENDE VERJARING 

H.R., 10 juni 1983, N.J., 1984, nr. 294, noot KLEIJN, W.M. en HEEMS

KERK, W.H. (Tridon c.s. - Island GEM) 
In geding is een stuk land gelegen op het eiland St. Maarten (Ned. 

Antillen). De geschiedenis is als volgt. 
Emile B. koopt van zijn vader in 1853 een stuk land. Een zoon van een 

broer van hem, Charles B., is echter degene die na die tijd de bezitsdaden 
met betrekking tot hetland verricht. Hij betaalt de belasting, verhuurt het, 
geeft toestemming tot jagen en beplanten enz. In 1933 verkoopt en levert 
Charles een deel van dit land aan zijn kinderen, waarbij voor de omschrij
ving van de grens met het onderhavige perceel dit laatste wordt aangeduid 
als ,present the property of theirs of the deceased Minster Emile Beauper
thuy". In 1935 overlijdt Charles. Zijn kinderen erven alles. In 1943 verko
pen deze kinderen het eerder van hun vader gekochte perceel onder dezelfde 
omschrijving door aan ene E.L., die het op zijn beurt weer verkoopt aan 
Island GEM. 

Eisers tot cassatie, de nakomelingen van Emile B., beroepen zich op 
eigendom van het land door erfopvolging. Island GEM stelt echter dat de 
kinderen van Charles door verjaring eigenaar zijn geworden. Vermeld kan 
hier nog worden dat er pas sinds kort op St. Maarten hypotheekregisters 
bestaan. 

Op grond van de hierboven vermelde bezitsdaden van Charles heeft het 
Hof aangenomen dat eerstgenoemde in ieder geval sinds 1924 als eigenaar 
heeft bezeten volgens de vereisten van art. 1992 B.W. Op grond van art. 
2000 lid 2 B.W. moet Charles dit gedurende 30 jaar hebben volgehouden 
om op grond van verjaring eigenaar te zijn geworden. Met betrekking tot 
het hiervoor vereiste bezit zijn er in cassatie drie vragen in het geding (zie 
de noot onder het arrest). 
1. Was het bezit te goeder trouw? 
2. Voldeed het bezit aan de vereisten van art. 1992 B.W.? 
3. Wanneer stuit de erkenning, door de bezitter, van de eigendom van de 

rechthebbende de verjaring ex art. 2019 B. W.? 
Bij de beantwoording van vraag 1 en 3 speelt vooral een rol de hierboven 
vermelde grensaanduiding in de beide notariele overdrachtsakten van 1933 
en 1943, waarbij erkend wordt dat een bepaald gedeelte van het land in 
eigendom toebehoort aan de erfgenamen van Emile B. Hier volgen- voor 
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het antwoord op de drie vragen - de belangrijkste overwegingen van de 
Hoge Raad. 
,5.4. Middel III (6144) dat zich richt tegen 's Hofs oordeel dat bij de duur van het bezit van 
CDE B. de duur van het bezit van diens rechtopvolgers onder algemene titel mag worden 
opgesteld, onverschillig of deze laatsten op enig tijdstip niet te goeder trouw waren, stuit 
daarop af dat, nu ingevolge art. 1985 B.W.N.A. (art. 2003 B.W.) voldoende is dat de goede 
trouw bestond op het ogenblik der verkrijging en nu ingevolge art. 593 B.W.N.A. (art. 597 
B.W.) een opvolger onder algemene titel het bezit van zijn rechtsvoorganger voortzet 'met aile 
hoedanigheden en gebreken van hetzelve', 66k de opvolger onder algemene titel die op het 
moment waarop het bezit op hem overgaat, weet dat een ander dan zijn rechtsvoorganger 
rechthebbende is, een te goeder trouw aangevangen verjaring voortzet. 
5.5 Middel II (6144) keert zich vergeefs tegen 's Hofs oordeel dat- mede gezien, kort gezegd, 
de gesteldheid en de waarde van het grotere terrein waarvan het litigieuze onroerend goed 
destijds dee! uitmaakte - uit de getuigenverklaringen voldoende is komen vast te staan om 
de slotsom te wettigen dat het bezit dan CDE B. in ieder geval a! sinds 1924 van dat goed heeft 
gehad, voldeed aan de in art. 1974 B.W.N.A. (art. 1992 B.W.) gestelde vereisten: bij dat 
oordeel is het Hof immers terecht ervan uitgegaan dat de rechter de vraag of het bezit aan 
vorenbedoelde vereisten voldoet, mede mag doen afhangen van de gesteldheid en de waarde 
van de zaak, en heeft het ook overigens geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting van die 
vereisten." 

en, voor wat betreft het antwoord op de derde vraag 
,De aan die stelling door het middel verbonden conclusie dat het Hof 'zo nodig ambtshalve' 
had moeten oordelen dat de notariele akten uit 1933en 1943 de verjaring hebben gestuit, kan 
immers reeds daarom niet als juist worden aanvaard omdat, gelijk reeds overwogen, de erven 
bij genoemde akten geen partij waren en evenmin gesteld hebben erfgenamen te zijn van hen 
die bij die akten wei partij waren, terwijl, wil sprake kunnen zijn van een erkentenis in de zin 
van voormelde bepaling, deze moet plaatsvinden jegens de rechthebbende tegen wie de 
verjaring loopt." 

Het antwoord op de tweede vraag trekt enigszins de aandacht: het vereiste 
van openbaar, voortdurend en onafgebroken bezit (art. 1992) mag gei'nter
preteerd worden aan de hand van de gesteldheid en de waarde van het goed 
(vgl. ASSER-BEEKHUIS, I, nr. 565). 
Aardig is ook het antwoord op vraag 3. Erkentenis van het recht van hem 
tegen wie de verjaring loopt moet plaatsvinden jegens deze persoon zelf. 
Anders HARTKAMP (ASSER-RUTTEN-HARTKAMP, I, nr. 680): hij sluit het 
gelang van de erkentenis jegens een derde niet bij voorbaat uit (zie ook de 
aldaar vermelde jurisprudentie). 
Een verjaringsvriendelijk arrest, hetgeen aansluit bij de geest van het 
N.B.W. (terwille van de rechtszekerheid), aldus de annotator. 

26. NATREKKING 
H.R., 29 mei 1985, N.J., 1986, nr. 274, noot KLEIJN, W.M.; Bouwrecht 
1985, 785 e. v., noot VAN VELTEN A.A.; Ars Aequi kat ern nr. 20 BIJLEVELD, 
M.S. 

De feiten: Een tan darts is eigenaar van een stuk grond waarop een woning 
staat met daaraan aangebouwd een praktijkruimte, welke met de woning 
is verbonden met een deur. De praktijk was door de tandarts in een B.V., 
waarin hij als enige tandarts werkzaam was en bleef, ingebracht. Bind 1979 
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draeg de tan darts bij ( overgescbreven) notariele akte over aan de B. V. tegen 
een koopsom vanfl36.000,- bet vrucbtgebruik van de genoemde praktijk
ruimte met ondergrond en erf, zoals dit gedeeltelijk kadastrale ,perceel ter 
plaatse is uitgezet en afgepaald en na opmeting door bet kadaster voor wat 
betreft bet recbt van vrucbtgebruik ten name van de B.V. zal worden 
gesteld", aldus luidde de akte van overdracbt. 

De civielrecbtelijke recbtsvraag betrof nu bet punt of bet zakelijk recbt 
van vrucbtgebruik op de afzonderlijke praktijkruimte met bijbeborende 
grand mogelijk was. 
Het Hof beantwoordde deze vraag ontkennend en redeneerde daartoe als 
volgt. De praktijkruimte was ten tijde van bet verlijden van de notariele akte 
een onzelfstandig deel van bet totale onroerende goed. Ondanks dat deze 
toen wel een afzonderlijke gebruikseenbeid vormde, was zij wel 
aangebouwd aan en verbonden met een op betzelfde perceel gelegen, 
bestaand onroerend goed en vormde daardoor recbtens en feitelijk geen 
onroerende zaak, afzonderlijk van bet bestaande gebouw. Het vrucbtge
bruik op alleen de praktijkruimte met bijbeborende grand was aldus niet 
mogelijk omdat de wet dit recbt, dat genot zou geven van slecbts een deel 
van een zaak, niet kent. Daaraan doet niet af dat later alsnog kadastrale 
opmeting plaatsvindt. 

De Hoge Raad oordeelt ecbter dat deze opvatting van bet Hof geen steun 
vindt in bet recbt. De door bet Hof vastgestelde feiten 
, ... brengen mee dat met betrekking tot het woonhuis en de praktijkruimte sprake is van twee 
onafhankelijk van elkaar te gebruiken bouwsels, die weliswaar aan een eigenaar toebehoren 
maar zich naar verkeersopvatting lenen voor verticale splitsing door overdracht van de 
eigendom als afzonderlijke gebouwen en derhalve ook voor vestiging van vruchtgebruik op 
een daarvan. Aan de overdracht als afzonderlijke zaak van het praktijkgebouw staat metname 
niet in de weg dat het tegen het woonhuis is aangebouw en aldus daarmee is verbonden, en 
evenmin dat zich tussen de praktijkruimte en het woonhuis een verbindingsdeur bevindt." 

Oordeelt bet Hof de praktijkruimte met onderliggende grond dus als een 
onzelfstandig deel op grond van een mecbaniscbe verbinding, de Hoge Raad 
oordeelt baar als een zelfstandig deel op grond van de verkeersopvattingen. 
Nu de praktijkruimte is overgedragen samen met de daaronderliggende 
grond van de verticale natrekkingsregel (de grand trekt de daarop staande 
gebouwen na) deze overdracbt niet in de weg staan en op grond van de in 
dit geval volgens de Hoge Raad toepasselijke verkeersopvattingen is dit ook 
bet geval wat betreft de borizontale natrekkingsregel (tot een gebouw 
beboort juridiscb datgene wat daartoe kracbtens wet of verkeersopvatting 
gerekend moet worden). De Hoge Raad laat in deze natrekkingsproblema
tiek de verkeersopvattingen dus prevaleren boven een mecbaniscbe verbin
ding, dit tenzij men de uitspraak van bet bof interpreteert als een inboude
lijk andere opvatting van de in dit soort gevallen toepasselijke 
verkeersopvattingen (zie ook de noot van KLEIJN onder bet arrest, die 
daarbij dan vermeldt dat bij in dat geval de opvatting van de Hoge Raad 
meer vindt aansluiten bij de werkelijkbeid). 
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AFDELING 5 (P.M. Stol) 

VOORRECHTEN EN ZAKELIJKE ZEKERHEID 

27. GEEN VOORRECHT BENADEELDE OP VORDERING LAEDENS JEGENS 

DIENS ASSURADEUR; EVENMIN EIGEN RECHT BENADEELDE JEGENS ASSURA

DEUR 

H.R. 10 mei 1985, N.J. 1985, 794, noot VANDER GRINTEN, W.C.L. 
Dat de Hoge Raad nog wei eens wil anticiperen op het Nieuw B.W. 

verlokt menig advocaat ook maar eens zo'n balletje op te gooien. Valerio 
B.V. had een vordering op notaris Verhoeven vanwege door deze gemaakte 
beroepsfouten. Verhoeven was hiertegen weliswaar verzekerd, maar ging 
failliet. Het gevolg was, dat de curator een vordering had op de assuradeu
ren, terwijl Valerio slechts concurrent crediteur werd in het faillissement. 
Omdat de assuradeuren ook een vordering op notaris Verhoeven hadden, 
ontstond voor hen de mogelijkheid tot compensatie (art. 53 F). En hiertegen 
kwam Valerio in verzet. 

In het gemene burgerlijk recht ontbreekt de mogelijkheid dat de gedu
peerde de assuradeuren direct aanspreekt (de W.A.M. kent die mogelijkheid 
wei). Daarom baseerde de advocaat zich op iets anders, namelijk een 
voorrecht dat in het Nieuw B.W. wei bestaat, maar in het huidige recht 
ontbreekt: 
art. 3.10.3.15 lid 1 N.B.W.: De vordering tot vergoeding van schade is bevoorrecht op de 
vordering die de schuldenaar uit hoof de van verzekering van zijn aansprakelijkheid op de 
verzekeraar mocht hebben, voor zover deze vordering de verplichting tot vergoeding van deze 
schade betreft. 

De rechtbank wees dit argument zonder meer af, maar in het cassatiemiddel 
werd een nieuwe paging ondernomen door Valerio, verzoeker in cassatie: 
,Eveneens dient met de Rb. te worden aangenomen, dat er geen aanleiding bestaat art. 
3.10.3.15 NBW bij anticipatie toe te passen, nu het op dit punt in het NBW gelncorporeerde 
voorrecht volledig afwijkt van het thans vigerende systeem van voorrechten, vervat in de art. 
1185 en 1195 BW en de diverse bijzondere wetten. ( ... ) Wat Valerio Beheer wei heeft verdedigd, 
en thans in cassatie opnieuw verdedigt, is dat de aard van een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband 
met een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met zich brengen, dat de 
beroepsaansprakelijkheidsassuradeur de door hem onder de verzekeringsovereenkomst ver
schuldigde bedragen ( ... )in geval van faillissement van de verzekerde uitsluitend mag uitkeren 
aan de gedupeerde en niet aan de curator(en) in het faillissement van de verzekerde, ... " 

Maar ook deze redactie vond geen gehoor bij de Hoge Raad: 
,Terecht heeft de Rb. geoordeeld dat deze stelling geen steun vindt in het recht." 

De annotator wijst nog eens op het onbevredigde karakter van de huidige 
gang van zaken. Valerio B.V. is, naast misschien vele andere schuldeisers, 
slechts concurrent crediteur op de verzekeringspenningen. (Zie ook: AssER
MIJNSSEN-3, 1986, nr. 72 en 170). 
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28. HYPOTHEEK; ONDERHANDSE VERKOOP DOOR CURATOR IS GEEN VER

KOOP OP VOET VAN ART. 57 LID 1 F; DE LAGERE HYPOTHEEKHOUDER DIENT 

BIJ TE DRAGEN AAN DE ALGEMENE FAILLISSEMENTSKOSTEN 

H.R., 28 juni 1985, N.J., 1985, 887, noot VANDER GRINTEN, W.C.L. 
Het onroerend goed van een gefailleerde dat belast is met meerdere 

hypothecaire inschrijvingen kan volgens de Faillissementswet op drie wijzen 
worden uitgewonnen. 

In de eerste plaats biedt art. 57 F aan de eerste hypotheekhouder de 
mogelijkheid tot executie over te gaan als ware er geen faillissement: hij is 
separatist. Dit houdt in dat hij ingevolge art. 1223 lid 2 B.W. direct tot 
executie mag overgaan. De verwijzing naar art. 1223 houdt tevens in dat 
hij in bet openbaar moet verkopen. Omdat hij buiten bet faillissement 
executeert behoeft hij niet bij te dragen in de algemene faillissementskosten. 
Een eventueel surplus draagt hij af aan de curator (art. 59 lid 1 F). In bet 
systeem der wet lijken de lagere hypotheekhouders bet haasje. Zij zijn geen 
separatist en ontvangen hun vordering dus via de uitdelingslijst. Over bet 
aan hen toekomende worden dus wei de algemene faillissementskosten 
omgeslagen. Maar bet leven van lagere hypotheekhouders is minder zuur 
dan hierboven wordt geschetst. De veilingkoper kan zuivering vragen 
(art. 1254 B.W.), waarna een gerechtelijke rangregeling wordt geopend. 
Een minnelijke rangregeling is echter gebruikelijker. Het voordeel voor de 
koper is dat hij de zekerheid heeft een onroerend goed te kopen dat niet 
meer belast zal zijn met enige hypotheek. Het voordeel voor de lagere 
hypotheekhouders is dat zij hun aandeel rechtstreeks van de koper ontvan
gen en dus buiten de faillissementsomslag blijven. Zij worden als bet ware 
meegesleurd in bet separatisme van de eerste hypotheekhouder. 

Indien de eerste hypotheekhouder zijn recht op parate executie (art. 1223 
lid 2 B.W. in samenhang met art. 57 lid 1 F) niet binnen een maand na bet 
intreden van de staat van insolventie uitoefent, verliest hij dit, tenzij de 
rechter-commissaris deze termijn verlengt. Na deze termijn staat bet de 
curator vrij bet goed zelf te gelde te maken. Volgens art. 176 lid 1 F kan 
de rechter-commissaris toestemming geven bet onroerend goed onderhands 
te verkopen, hetgeen in de praktijk tot een aanzienlijk hogere opbrengst zal 
leiden. Het betekent even wei dat aile hypotheekhouders via de uitdelingslijst 
ontvangen en mitsdien bij moeten dragen in de algemene faillissementskos
ten. 

Een derde mogelijkheid tenslotte vormt bet zogenaamde lossingsrecht 
van de curator (art. 58 lid 2 F). De curator kan te allen tijde bet goed 
bevrijden door de hypothecaire schuldeisers te voldoen. Hij doet er verstan
dig aan de vorderingen van aile hypotheekhouders af te lossen, want anders 
zou betaling aan de boger gerangschikte hypotheekhouder slechts tot gevolg 
hebben dat de lagere in rang opschuift en misschien zelfs de status van 
separatist bereikt. Voordelig voor de hypotheekhouders is, dat zij niet 
hoeven bij te dragen aan de faillissementskosten. Jammer voor hen is 
evenwel dat bet slechts zelden tot een dergelijke lossing zal komen, omdat 
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deze methode voor de curator pas aantrekkelijk wordt bij een aanzienlijke 
overwaarde (die er meestal niet zal zijn). 

Gezien het bovenstaande lijkt de constructie die in het onderhavige arrest 
werd toegepast nogal curieus. Hendriks belastte zijn woonhuis met een 
eerste hypotheek ten gunste van de Rabobank en een tweede ten gunste van 
de N.M.B. Nadat Hendriks failliet was verklaard, kwamen de curator en 
de Rabobank volgens de Rechtbank het volgende overeen (de samenvatting 
is van de Hoge Raad): 
,Blijkens de bestreden beschikking heeft de curator een tot de faillissementsboedel behorend 
onroerend goed overeenkomstig art. 176 FW met toestemming van de R.C. onderhands 
verkocht en, ingevolge de regeling welke hij daaromtrent op voet van art. 58 lid 2 had getroffen 
met de eerste hypotheekhouder, die het beding van art. 1223 BW had gemaakt, uit de koopsom 
de vordering van deze laatste integraal voldaan.'' 

De opzet was dus de curator onder hands te Iaten verkopen (art. 167lid 1 F), 
hetgeen bevorderlijk zou zijn voor de opbrengst, zonder dat de eerste 
hypotheekhouder bij zou hoeven dragen in de faillissementskosten. Of: wei 
de Justen, maar niet de lasten. De eerste hypotheekhouder ziet af van 
uitwinningsmethode een (het semi-separatisme van de lagere 
hypotheekhouders wordt daarmee uitgesloten), de curator gaat vervolgens 
onderhands tot uitwinningsmethode twee over (aile hypotheekhouders 
draaien mee in de faillissementskosten), maar de eerste hypotheekhouder 
wordt geheel voldaan op voet van methode drie (en beataalt zodoende toch 
geen faillissementskosten). Deze constructie mag zonderling heten, zij is 
reeds geruimte tijd geleden gesanctioneerd door de Hoge Raad (H.R. 
1 september 1978, N.J. 1980, 345, noot B. Wachter). 
Verzet kwam er van de kant van de N.M.B., de tweede hypotheekhouder. 
Als de eerste hypotheekhouder als separatist had geexecuteerd, was de 
N.M.B. in een rangregeling betrokken geraakt en had zij niet hoeven bij 
te dragen in de faillissementskosten. Nu echter wei. 
De Rechtbank honoreerde dit verzet: 
,Naar het oordeel van de Rb. dient ( ... ) de onderhavige verkoop voor wat betreft de 
mogelijkheid de algemene faillissementskosten over de netto-opbrengst om te slaan gelijk 
gesteld te worden met een verkoop overeenkomstig de bepaling van art. 57 FW door de 
hypotheekhouder." 

Vandaar dit optimisme bij Rb. en N.M.B.? Om dit te begrijpen dienen wij 
terug te gaan naar het arrest Schild/ Administratiekantoor (H.R. 17 januari 
1929, N.J. 1929, p. 622, noot P. Scholten). Daar bepaalde de Hoge Raad 
dat de pandhouder en de pandgever mi het opeisbaar worden van de 
vordering buiten de artt. 1200-1202 B.W. om een andere wijze van verkoop 
kunnen overeenkomen: 
,dat de regeling, vervat in de artt. 1200, 1201 en 1202 B.W. en het oog hebbende op de 
bescherming der belartgen van den schuldenaar en van diens overige schuldeisers, niet in den 
weg staat aan de geldigheid der hier nader tusschen partijen gesloten overeenkomst; 
Dat toch die overeenkomst, inhoudende eene betalingsregeling, waarbij de schuldenaar er in 
toestemt, dat de door hem in pand gegeven aandeelen den schuldeischer ter beschikking 
ondershands worden overgelaten onder verplichting tot afrekening tegen middenkoers, is 
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aangegaan, nadat de vordering, omtrent welker voldoening het ging, opeischbaar was gewor
den; ... " 

Maar verkocht de pandhouder nu als uitvloeisel van die nadere 
overeenkomst als pandhouder of in een geheel nieuwe hoedanigheid, b.v. 
die van gevolmachtigde van de pandgever? Niet onbelangrijk, want in de 
eerste hoedanigheid zou de pandhouder in een faillissement wellicht als 
separatist kunnen executeren, in de tweede hoedanigheid niet. Het arrest 
Van Gend & Loos/Ritro (H.R. 8 april 1983, N.J. 1984, 434) bracht 
klaarheid: 
,lndien, gelijk in het onderhavige geval, de pandhouder in staat van faillissement verkeert, 
belet de regeling vervat in de artt. 1200-1202 B.W. de pandhouder niet om zelf het verpande 
goed, met bewilliging van de curator in het faillissement, onderhands te verkopen. Een 
redelijke uitleg van art. 57 lid 1 F brengt mee dat, indien de pandhouder hiertoe overgaat, zich 
voordoet het in deze bepaling voorziene geval dat hij zijn rechten uitoefent alsof er geen 
faillissement ware.'' 

Nu pand en hypotheek gelijk broer en zus verwanten zijn maar toch 
verschillend, gewaagde menigeen zich aan de voorspelling hoe de Hoge 
Raad had geoordeeld indien het arrest hypotheek tot onderwerp had gehad. 
Een stroom vanpublicaties barsttelos (MOLENAAR, T.V. V.S., 1983, p. 220 
e.v.; SANTEN, W.P.N.R., 5662 (1983); DE WAAL-VAN ESSEM, A.Ae. 
Katern, p. 259 e.v. (nr. 8) en W.P.N.R., 5676 en 5677 (1983); BERGER, 
W.P.N.R., 5665 (1983) en 5692 (1984); ANDERSEN, W.P.N.R., 5665 (1983); 
FRIMA,Advocatenblad, 1984, p. 265 e.v. enARIENs,Advocatenblad, 1984, 
p. 267 e.v. 

Als exponenten van de discussie zou ik De Waal-van Wessem en Berger 
willen noemen. Eerstgenoemde (en met haar alle anderen met uitzondering 
van Berger) heeft geen bezwaar tegen transponering van Van Gend & 
Loos/Ritro op de hypotheeksituatie, omdat analoog aan pand gesteld kan 
worden, dat de dwingendrechtelijke regel van art. 1223 lid 2 zich er, nadat 
de vordering opeisbaar is geworden, niet Ianger tegen verzet dat partijen een 
andere wijze van verkoop overeenkomen. Als voorwaarde stelt zij overigens 
wei dat v66r de verkoop een minnelijke rangregeling tot stand komt. Zij 
acht een equivalent voor de rangregeling die bij openbare verkoop bestaat 
(artt. 1254 en 1255 B.W.) noodzakelijk voor de bescherming van lagere 
hypotheekhouders. Berger daarentegen heeft grote bezwaren. Bij roerend 
goed kan de pandhouder buiten zijn pandhouderschap om verkopen en 
leveren door eerst door middel van een traditio brevi manu eigenaar te 
worden. Maar dat hoeft nog geen eens: door art. 2014lid 1 B.W. is hij in 
staat een derde het bezit van het goed te verschaffen. Dat ligt bij onroerend 
goed allemaal heel anders. Moge hiermede veel verklaard zijn, nog niet de 
logica van Van Gend & Loos/Ritro. De pandhouder die optreedt als 
gevolmachtigde van de pandgever is dan misschien bevoegd tot leveren, 
maar daarmee is nog niet aangetoond dat hij dat als pandhouder doet en 
deswege in aanmerking komt om conform art. 57 F als separatist te execute
ren. En dat is juist wat de Hoge Raad beweert. Het uitgangspunt van Berger 
lijkt mij dan ook onjuist. Want de Hoge Raad besloot, overigens ongemoti-
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veerd dat de pandhouder buiten het pandrecht om als pandhouder kan 
executeren. 

Wei verklaard is het standpunt van de Rechtbank en de N.M.B. in ons 
arrest. Maar de zaken lagen hier anders. Er was geen sprake van dat de 
eerste hypotheekhouder onderhands verkocht als gevolmachtigde van de 
curator of op grand van een eigen recht. Van meet af aan was duidelijk dat 
het de curator zelf was die verkocht. De Hoge Raad behoefde dus niet in 
te gaan op de brandende vraag of Van Gend & Loos/Ritro oak toepassing 
heeft in de hypotheeksituatie. Hij overwoog het volgende: 
,Een gelijkstelling als door de Rb. aanvaard is onverenigbaar met het stelsel van de 57 en 58 
in verbinding met art. 182. Dit stelsel onderscheidt- zoals ter toelichting van art. 182, is uiteen 
gezet (Vander Feltz, II, p. 240 e.v.)- scherp tussen enerzijds hypothecaire schuldeisers die, 
omdat zij evenals ieder ander bij de vereffening het hun toekomende ontvangen uit handen 
van de curator - dus: via een uitdelingslijst -, moeten bijdragen in de algemene 
faillissementskosten, en anderzijds die hypothecaire schuldeisers die daarin niet behoeven bij 
te dragen omdat zij buiten het faillissement staan. Buiten het faillissement staan aileen die 
hypothecaire schuldeisers die op voet van art. 57, gebruik hebben gemaakt van hun bevoegd
heid het bezwaarde goed zelf te realiseren, of die het hun toekomende ontvangen in het kader 
van een na zulk een verkoop met goedkeuring van de curator in der minne getroffen regeling 
tot verdeling der kooppenningen dan wei in het kader van een na zulk een verkoop door de 
koper gevraagde zuivering en de daartoe geopende rangregeling, of jegens wie de curator 
gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om het bezwaarde goed te bevrijden. Aile andere 
hypothecaire schuldeisers zijn aangewezen op uitkering van het hun toekomende via een 
uitdelingslijst, met name indien het zoals te dezen, de curator is die het goed heeft vereffend." 

Tach is uit de tekst van de beschikking op te makerr dat de Hoge Raad eefi 
onderhandse verkoop in het kader van art. 57 uitsluit. Zuivering en rangre
geling zijn slechts mogelijk bij open bare verkoop (artt. 1254 en 1255 B.W.). 
De woorden ,zulk een verkoop" vormen als het ware een trait d'union 
tussen het systeem van openbare verkoop en art. 57 F. Een onderhandse 
verkoop en daarmee een Van Gend & Loos/Ritro-verkoop bij hypotheek, 
sluit de Hoge Raad in het kader van art. 57 lid 1 F klaarblijkelijk uit. Wat 
voor pand geldt, geldt dus niet voor hypotheek! Tot slot nag een korte 
opmerking over de zogenaamde boedelbijdrage of boedelvergoeding. In de 
gevolgde constructie behoefde de eerste hypotheekhouder niet bij te dragen 
in de algemene faillissementskosten, maar de curator eiste wei een boedel
bijdrage vanwege de door hem bewezen diensten. Stein wijst erop, dat er 
geen plaats is voor een boedelbijdrage indien de algemene faillissementskos
ten over de opbrengst worden omgeslagen (N.J.B., 1986, p. 434). Dat ligt 
voor de hand. Indien de hypotheekhouder moet bijdragen in de algemene 
faillissementskosten, draagt hij daarmee bij aan de kosten die de curator 
maakt in verband met de afwikkeling van het faillissement. In de gevolgde 
constructie blijft hij echter buiten die omslag, terwijl het in die situatie 
denkbaar is dat de curator zich inspanning getroost om het pand onder
hands te verkopen. Het is dan oak alleszins redelijk, dat de curator voor 
een dergelijke inspanning een vergoeding kan bedingen. Maar men dient 
deze vergoeding dus niet te verwarren met de algemene faillissementskosten. 

Over de berekening van de boedelbijdrage heerst grate onenigheid. In veel 
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gevallen wordt door de curator een percentage bedongen, maar deze forfai
taire berekening leidt menigmaal tot een bijdrage die in geen verhouding 
staat tot de werkzaamheden die door de curator zijn verricht. Daarom hangt 
Berger (en met hem o.a. Frima) een ander systeem aan: ,De werkzaamhe
den van de curator zelf kunnen wellicht het beste op tijdsbasis worden 
vergoed" (W.P.N.R., 5692, (1984), p. 209). Het nadeel hiervan is echter 
dat het tot na de verkoop onduidelijk zal blijven hoe hoog de bijdrage zal 
uitvallen (zie over de boedelbijdrage in het algemeen: MOLKENBOER, 
W.P.N.R., 5631, (1982) en FRIMA, Trema, 1984, p. 99, e.v., in dezelfde 
vorm verschenen in Advocatenblad 1984, p. 265, e.v. en ARIENS, Advoca
tenblad, 1984, p. 267, e.v.). 

29. HET LOSSINGSRECHT VAN DE CURATOR GAAT BOVEN HET RECHT VAN 
PARATE EXECUTIE VAN DE EERSTE HYPOTHEEKHOUDER. WAT WORDT VER-

. STAAN ONDER , TEGEN VOLDOENING VAN HET DAAROP VERSCHULDIGDE" 
(ART. 58, LID 2, F)? 
H.R. 29 juni 1984, N.J. 1985, noot VANDER GRINTEN, W.C.L. (AM
RO/Enkelaar q.q.) 

De rechtsvoorgangster van Temmink B.V., te Diemen, had in 1969 tot 
zekerheid van aile mogelijke schulden die zij aan de AMRO-bank op enig 
tijdstip mocht hebben, aan deze bank een zogenaamde bankhypotheek 
verleend. Het maximum bedrag dat in de akte was opgenomen was 
!455.000,-. De totale schuld van Temmink aan de bank bedroeg eind 1982 
echter f700.000,-. Dit had op zich geen probleem behoeven te zijn. De 
opbrengst van het onroerend goed zou op dat tijdstip bij onderhandse 
verkoop zo'nf800.000,- zijn geweest. Op 30 september 1980 werd Temmink 
failliet verklaard. De hypotheekhouder kwam aldus in een situatie te 
verkeren dat slechts een gedeelte van haar vordering door hypotheek werd 
gedekt. De bank had deze situatie kunnen voorkomen door tijdig het in de 
akte vermelde bedrag te verhogen, maar dit was nagelaten. Pas aan de 
vooravond van het faillissement begreep de bank dat de gestelde zekerheid 
wel eens onvoldoende kon zijn en werd een poging ondernomen Temmink 
een nieuwe hypotheekakte te laten ondertekenen. Uiteindelijk ging dit niet 
door en dat is maar goed ook, want het was ongetwijfeld een Paulianeuze 
handeling geweest. Desniettemin dacht de bank veilig te zijn op grond van 
het arrest van de Hoge Raad inzake de Maas en Waalsche Bank (H.R. 30 
mei 1930, N.J. 1930, 945, met noot MEIJERS, en bevestigd in het arrest 
Helsloot/Groenland, H.R. 27 november 1970,N.J. 1971, 127), waarin werd 
bepaald dat de hypotheekhouder die tot executie overgaat het eventuele 
overschot mag compenseren met andere, niet door hypotheek gedekte 
vorderingen. De curator in het faillissement van Temmink was de bank 
echter te snel af. Gezien de aanzienlijke overwaarde maakte hij gebruik van 
het z.g.lossingsrecht van art. 58 lid 2 F (dat inhoudt dat de curator ,te allen 
tijde" de hypothecare vorderingen kan voldoen) en frustreerde op deze 
wijze de mogelijkheid van de bank tot compensatie. 
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Voor de Hoge Raad kwamen vooral twee vragen aan de orde: 
1. Moet de curator in het kader van het lossingsrecht van art. 58, niet de 
gehele vordering die de hypotheekhouder op de failliet heeft betalen? Nee, 
oordeelde de Hoge Raad: 
,Onder 'het daarop verschuldigde' dient te worden verstaan de schuld waarvoor de hypotheek 
tot zekerheid strekt, tot ten hoogste het in de hypotheekakte bepaalde bedrag. Voor de 
bevrijding van het met hypotheek bezwaarde goed is derhalve niet vereist, dat de curator oak 
voldoet hetgeen de gefailleerde daarenboven aan de hypothecaire schuldeiser verschuldigd 
mocht zijn, ... " 

2. Mag de curator het lossingsrecht inroepen indien de hypotheekhouder 
nag gebruik kan maken van zijn rechten die hij ingevolge art. 57 lid 1 F 
heeft? Ja, de woorden ,te allen tijde" in art. 58 lid 2 F hebben inderdaad 
die strekking. De Hoge Raad: 
,Hierin Iigt besloten dat deze bevoegdheid van de curator voorgaat hoven de in art. 57 lid 
1 vermelde bevoegdheid van de hypothecaire schuldeiser.'' 

Volgens de annotator is deze uitspraak geheel in overeenstemming met 
hetgeen in de moderne literatuur wordt geleerd. De bevoegdheid van de 
hypotheekhouder om de executie-opbrengst met een andere vordering op 
de hypotheekgever te compenseren, is in de literatuur vaak bekritiseerd. De 
hypotheekgever kan immers in feite zijn wellicht concurrente ,andere" 
vorderingen als separatist, buiten het faillissement om voldaan krijgen, 
terwijl het eventuele executieoverschot niet ten goede komt aan de overige 
crediteuren. 

Terecht wordt deze mogelijkheid in het Nieuw B.W., afgeschaft. Art. 
3.9.4.16. N.B.W. bepaalt dat niet de hypotheekhouder, maar de notaris de 
koopsom in handen krijgt. Aan het vereiste voor compensatie, dat schuld 
en vordering over en weer dezelfde debiteur en crediteur hebben, is dan niet 
meer voldaan (art. 6.1.10.4lid 2 N.B.W.). Zie verder over dit arrest, naar 
huidig recht en naar Nieuw B.W., FESEVUR, J.E., Kwartaalbericht Nieuw 
B. W. 1984, p. 164 e.v. 

30. HYPOTHEEK KAN WORDEN INGEROEPEN JEGENS OPVOLGENDE BESLAG
LEGGER: ART. 505 LID 4 RV. BEVAT GEEN TOEPASSING VAN OF VERWIJZING 
NAAR ACTIO PAULIANA (ART. 1377 B.W.) 
H.R., 2S oktober 1985, R. V.D. W. 1985, 197 

Het volgende arrest behandelt de verhouding tussen hypotheek en beslag. 
Het ging slecht met Faber's Fabrieken voor Houtverwerking en een van de 
schuldeisers, AGO, legde beslag op de gebouwen. Vervolgens verleende 
Faber een eerste hypotheek aan de AMRO-bank. 
Dit is op zich zelf mogelijk, zolang de hypotheekovereenkomst niet tegen 
de beslaglegger wordt ingeroepen (art. 505 lid 4 Rv.). Een week na de 
hypotheekverlening legden de Ontvangers der Directe Belastingen een twee
de beslag op het onroerend goed. Op 23 september 1980 ging de bank 
krachtens het beding van art. 1223 lid 2 B.W. tot executie over, maar niet 
nadat zij, conform art. 505 lid 4 Rv. de vordering van AGO had voldaan. 
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De bank stelde zich vervolgens op het stand punt dat zij met latere beslagleg
gers geen rekening behoefde te houden, omdat die in art. 505lid 4 Rv. niet 
voorkomen. Maar met het laatste waren de Ontvangers het niet eens. Zij 
betoogden dat art. 505 lid 4 Rv. een verwijzing naar en toepassing van art. 
1377 B.W. (Actio Pauliana) bevat. De Hoge Raad: 
,Het geschil dat pp. verdeeld houdt, komt er kort samengevat op neer dat de ontvangers 
betogen dat het eerste, door AGO gelegde beslag tot gevolg heeft dat dena dit beslag gevestigde 
hypotheek niet aileen niet tegen AGO, maar ook niet tegen hen als latere beslagleggers kan 
worden ingeroepen, ... '' 

Zij kregen de Hoge Raad in die gedachtengang echter niet mee: 
,Het betoog van de ontvangers berust op een onjuiste rechtsopvatting. ( ... ) Er is geen reden 
om, zoals de ontvangers aanvoeren, aan art. 505, lid 4, tweede zin, een ruimere uitleg te geven 
in dier voege dat onder 'inbeslagnemer' ook eventuele opvolgende beslagleggers zouden 
moeten worden begrepen of dat die bepaling moet worden opgevat als een uitwerking van art. 
1377 B.W. waaruit dan volgens de ontvangers zou voortvloeien dat ook rechtshandelingen ten 
nadele van de beslaglegger, die v66r het door deze gelegde beslag reeds war en verricht, in geval 
van een voorafgaand beslag krachtens art. 505 lid 4 aangetast zouden kunnen worden." 

Het Hof wees nog op iets anders: een zodanig ruime uitleg van art. 505 lid 
4 Rv. zou leiden tot een verstoring van het maatschappelijk verkeer, omdat 
de mogelijkheden tot hypothecair krediet ernstig zouden worden ingeperkt. 
Zie over dit arrest ook nr. 52 (MELLEMA-KRANENBURG, T.J.). 

31. ONJUISTE PERSONALIA BEHOEVEN NIET TE LEIDEN TOT NIETIGHEID 
VAN DE AKTE VAN LEVERING EN DE HYPOTHEEKAKTE 
H.R. 21 juni 1985, N.J. 1986, 259, noot KLEIJN, W.M. (Valse naam-arrest) 

Tenslotte nog een mooi arrest. Ben zekere VanderMeer verkocht zijn 
woonhuis aan een zekere Bruins voor /190.000,-. Op dezelfde dag verleed 
de notaris zowel de transportakte als de akte van geldlening en hypotheek
stelling, waarbij Amfas hypotheekhouder werd en aan Bruins /229.500,
uitleende. Dit bedrag kon slechts hoger zijn dan de koopsom omdat Bruins 
aan de bank een te hoge koopsom opgaf, namelijk/265.000,-. Vervolgens 
kwam Bruins zijn verplichtingen niet na. Nadat de vordering opeisbaar was 
geworden, wilde Amfas tot executie overgaan, maar Bruins was verdwenen. 
Nader onderzoek in het bevolkingsregister leerde tevens, dat de personalia 
van Bruins daarin niet voorkwamen. Amfas werd dus, kort samengevat, 
opgelicht. 

Amfas meende dat de eigendom van het woonhuis niet was overgegaan 
en dat er evenmin een geldige hypotheek tot stand was gekomen nu beide 
akten authenticiteit misten. Zodoende zou zij ook het onderpand niet 
kunnen executeren en daarom leek het Amfas verstandiger de notaris aan 
te spreken omdat deze onzorgvuldig gehandeld zou hebben. De nietigheid 
van beide meende Amfas te kunnen baseren op de artt. 1231 en 1235 B.W. 
en 25 en 26 Notariswet. Het Hof oordeelde andersen de Hoge Raad sloot 
zich hierbij aan: 
,Het Hof is uitgegaan van het vermoeden dat de persoon die zich voor Bruins uitgaf, 
opzettelijk onjuiste personalia heeft opgegeven; tevens heeft het Hof aangenomen dat dit niet 
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meebrengt dat deze persoon niet zou bestaan. Hiervan uitgaande bestond er, anders dan het 
onderdeel betoogt, voor het Hof geen grond om te oordelen dat de onderhavige hypotheekakte 
krachtens het bepaalde in de artt. 1231 en 1235 B.W. vanwege het gebruik van een onjuiste 
naam nietig zou zijn." 

De annotator merkt nog op: ,In het algemeen zal overigens de wilsover
eenstemming tussen de werkelijke partijen dienen te prevaleren hoven de 
door een der partijen foutief opgegeven naam van een ander persoon, welke 
laatste, ondanks de vermelding in een authentieke akte, geen partij wordt; 
partij blijft ook dan de persoon, die de akte ondertekende ook al gaf hij 
de naam van een ander op." 
Amfas kon dus gerust tot executoriale verkoop van het woonhuis overgaan, 
die overigens vrijwel zeker minder zou opbrengen dan de openstaande 
vordering. Maar dat zij zich niet uit de opbrengst zou kunnen voldoen, was 
te wijten aan haar eigen onoplettendheid. Waren er dan geen 
titelproblemen? Nee. Dat de hypotheekgever/eigenaar was verdwenen 
vormde voor de veilingkoper geen probleem. De koper op de veiling heeft 
een geldige titel, doordat de koopovereenkomst met de hypotheekhouder 
gesloten wordt. De annotator drukte het aldus uit: ,Na de executie is het 
goed weer volledig in de titelrails." (Zie ook: DE VRIES, W.P.N.R., 5751, 
(1985).). 

AFDELING 6 (E.B. Berenschot) 

EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID 

32. INLEIDING 
De fiduciaire overdracht heeft als vorm van verschaffing van bezitloze 

zekerheid een hoge vlucht genomen in het moderne economische verkeer. 
Niettemin geeft deze rechtsfiguur bij gebreke van een wettelijke regeling 
herhaaldelijk aanleiding tot vragen van velerlei aard. Op deze plaats zal 
slechts aandacht worden besteed aan de vragen dfe zich in de afgelopen 
verslagperiode hebben voorgedaan. Voor een uitvoeriger beschouwing om
trent de betekenis van fiduciaire overdracht in het algemeen en een vergelij
king met het Belgische recht zij verwezen naar de bijdrage van NIEUWEN
HUIS, J.H., aan T.P.R., 1977, p. 80. Daarin komen tevens vragen rand de 
geldigheid der titel en rand de gevolgen van de leveringsvorm aan de orde. 
Vervolgens is door BROEKHUIJSEN-MOLENAAR, A.M.L., in T.P.R., 1983, 
p. 1212, aandacht besteed aan de vraag naar het karakter van eigendom tot 
zekerheid: een vorm van eigendom of een beperkt zekerheidsrecht? 

Deels naast, deels in vervolg op deze vragen komen thans de volgende 
problemen aan de orde: voorwerp van fiduciaire overdracht (nr. 33), 
fiduciaire overdracht en bodembeslag (nr. 34), relativering van fiduciaire 
eigendom ten gunste van derden (nr. 35) en accessoir karakter (nr. 36). 
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33. EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID VAN EEN NOG NIET TE BOEK 

GESTELD ZEESCHIP 

H.R., 22 juni 1984, N.J., 1984, 651, noot VANDER GRINTEN,' Schip en 
Schade, 1984, 72; Kwartaalbericht N.B. W., 1985/1, p. 38, noot KoRTHALS 
ALTES (Stichting Alliance/Frenkel) 

Een scheepswerf te Katwijk ontving in 1979 opdracht van de Stichting 
Alliance tot de bouw van een zeeschip. Bij notariele akte van 4 augustus 
1980 heeft de werf het schip, dat toen nog in aanbouw was en nog niet was 
te boek gesteld in het scheepsregister, in eigendom overgedragen aan 
Alliance. Bij een tweede akte, door dezelfde notaris op dezelfde dag 
verleden, is het schip door Alliance aan Frenkel (bestuurslid en directeur 
van de Stichting) overgedragen tot zekerheid voor een vordering van 
Frenkel op Alliance ter zake van geldlening. Ook op 4 augustus 1980 heeft 
Alliance tenslotte teboekstelling te haren name van het schip in het Register 
der Nederlandse zeeschepen aangevraagd. Deze teboekstelling heeft op 13 
augustus 1980 plaatsgevonden. De overdracht tot zekerheid is echter niet 
in het scheepsregister overgeschreven. Alliance is in 1981 failliet verklaard. 
De curator heeft op het nog steeds in aanbouw zijnde schip revindicatoir 
beslag doen leggen en vordert o.a. van waarde verklaring van het beslag en 
machtiging tot verkoop. Frenkel beroept zich op zijn (fiduciair) eigendoms
recht en meent als separatist bevoegd te zijn zijn rechten buiten het faillisse
ment uit te oefenen. 

Kan een in aanbouw zijnd, nog niet te boek gesteld zeeschip in fiduciaire 
eigendom worden overgedragen? De wet laat zich er niet over uit. Het enige 
aanknopingspunt biedt art. 318u, Wetboek van Koophandel (K.), luidende: 
,Op de schepen, genoemd in artikel 314, kan pandrecht niet worden 
gevestigd". Bedoelde schepen meten tenminste twintig kubieke meters 
bruto inhoud en kunnen te boek gesteld worden in een openbaar register 
(art. 314 K.). Voor de levering van eenmaal te boek gestelde schepen is 
overschrijving der akte in het scheepsregister vereist (art. 318 K.). Zij 
kunnen na teboekstelling worden bezwaard met hypotheek (art. 3181 K.). 

Derechtbank legt art. 318u K. aldus uit, dat op een teboekgesteldzeeschip 
in aanbouw geen pand kan worden gevestigd. Derhalve vervalt een v66r de 
teboekstelling gevestigd pandrecht van rechtswege op het moment van 
teboekstelling, aldus de Rechtbank, die ervan uitgaat dat het met het 
scheepsregister beoogde publiciteitsstelsel tot gevolg heeft dat derden erop 
kunnen vertrouwen dat een geboekt schip bij afwezigheid van een hypothe
caire inschrijving niet is bezwaard. Dit stelsel zou worden ontkracht wan
neer een pandrecht zou blijven voortbestaan na de teboekstelling. Dezelfde 
ratio brengt de Rechtbank tot de overweging: 
,dat een v66r de teboekstelling van een zeeschip in aanbouw daarop in de vorm van een 
fiduciaire eigendom gevestigd bezitloos pandrecht, van rechtswege vervalt op het moment van 
de teboekstelling van dat schip in het scheepsregister''. 

De Rechtbank beslist dat Frenkels zekerheidsrecht is vervallen met en door 
de teboekstelling ten na,me van Alliance. 
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Het Hof verenigt zich met deze overwegingen, daarbij aantekenend dat 
het deze overwegingen aldus verstaat dat de Rechtbank de vraag in het 
midden laat of pandrecht en zekerheidseigendom ten aanzien van een niet 
teboekgesteld zeeschip in aanbouw mogelijk zijn. Aldus blijft de centrale 
vraag in feitelijke instantie onbeslist. 

Omtrent de betekenis van art. 318u K. bestaan in de literatuur grofweg 
twee stromingen: de interpretatie , ,Molengraaff'' gaat er vanuit dat reeds 
de letter van de wet, slechts sprekende over , ,Nederlandse schepen, metende 
tenminste 20m3", verpanding van zowel geboekte als niet geboekte schepen 
uitsluit. In die visie is niet de daadwerkelijke teboekstelling, doch de aard 
van het schip als zijnde vatbaar voor teboekstelling doorslaggevend. Daar
entegen gaat de interpretatie van o.a. Cleveringa er vanuit dat verpanding 
van boekbare zeeschepen wei mogelijk is: art. 318u zou slechts het logische 
gevolg van de teboekstelling zijn. Zie over de literatuur uitgebreid de 
conclusie van A.-G. mr. Mok. 

De Hoge Raad hakt de knoop door in het voordeel van de leer Molen
graaf: 
,De wet sluit niet de mogelijkheid uit van zakenrechtelijke rechtshandelingen met betrekking 
tot schepen die te boek gesteld kunnen worden, al heeft men deze handelingen in zover minder 
aantrekkelijk willen maken, dat aan degeen die meent daaruit een recht te hebben verkregen 
de bescherming van art. 2014 B.W. is ontzegd (art. 318b K.). De enige zakenrechtelijke 
handeling die wordt uitgesloten, is de vestiging van pandrecht (art. 318u)". 

W at voor consequenties heeft deze uitspraak nu voor de 
aanvaardbaarheid van een zekerheid in de vorm van fiduciaire overdracht? 
De oude strijdvraag rond het karakter van fiduciaire eigendom komt hierbij 
weer naar hoven: moet in deze rechtsfiguur het eigendomsaspect worden 
benadrukt, of gaat het primair om een (beperkt) zekerheidsrecht? Recht
bank en Hof kozen blijkens bovenstaande overweging voor het laatste. 
Anders de Hoge Raad: 
,noch de strekking van art. 318u, noch de wetsgeschiedenis rechtvaardigt deze bepaling 
analogisch op eigendomsoverdracht tot zekerheid toe te passen". 

Annotator Van der Grinten ziet hierin de' bevestiging van een constante 
rechtspraak waarin eigendom tot zekerheid en pandrecht door de Hoge 
Raad voortdurend worden onderscheiden. Zijns inziens is de eigendom tot 
zekerheid naar geldend recht een andere rechtsfiguur dan pandrecht. 
Annotator Korthals Altes ziet is's Raads afwijzing van analogie een zekere 
mate van afstand van het arrest Boerenleenbank Hazerswoude/Los, H.R., 
3 januari 1941, N.J., 1941, 470. In dat arrest werd geoordeeld dat in 
faillissement voor zoveel mogelijk hetgeen bepaald is in de 
Faillissementswet ten aanzien van bijzondere zekerheden, ook op fiducia 
moet worden toegepast. 

De tweede vraag betreft de lotgevallen van het v66r de teboekstelling 
verkregen fiduciaire eigendomsrecht indien teboekstelling ten name van de 
overdragende debiteur plaatsvindt. Zoals hierboven aangehaald, gingen 
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Recht bank en Hofer vanuit dat teboekstelling het recht deed vervallen. Ook 
op dit punt oordeelt de Hoge Raad anders: 
,Ben aldus mogelijke eigendomsoverdracht tot zekerheid van een nog niet te boek gesteld 
zeeschip brengt mee dat een daarop gevolgde teboekstelling van dat schip op verzoek en ten 
name van de partij die het schip tot zekerheid had overgedragen, geen rechtsgevolgen heeft, 
zolang niet de werkelijke rechtstoestand alsnog met de inhoud van de teboekstelling in 
overeenstemming is gekomen, zoals in het algemeen het geval zal zijn bij voldoening van de 
schuld waarvoor het schip tot zekerheid was overgedragen. De onzekerheid omtrent de 
rechtsgevolgen van een teboekstelling, waartoe zulks kan leiden, vloeit voort uit de algemene 
regel dat een teboekstelling slechts rechtsgevolgen heeft, indien zij is verzocht door de eigenaar 
van het schip, doch niet speciaal uit het toelaten van eigendomsoverdracht tot zekerheid van 
schepen die voor teboekstelling in aanmerking komen". 

De Hoge Raad gaat er dus impliciet vanuit dat de fiduciair eigenaar zijn 
recht niettegenstaande tenaamstelling behoudt, en benadrukt tevens het 
negatieve registerstelsel: de overdragende debiteur is als (tijdelijk) niet-eige
naar onbevoegd, en een teboekstelling op diens naam heeft geen gevolg. Hij 
is eerst daadwerkelijk eigenaar indien - bijvoorbeeld - zijn schuld is 
voldaan. Met dit voorbeeld knoopt de Hoge Raad kennelijk aan bij zijn 
arrest 3 oktober 1980, N.J., 1981, 60 (Ontvanger/Schriks, besproken in 
T.P.R., 1983, p. 1212) waarin fiduciaire 'overdracht werd vermoed plaats 
te vinden onder ontbindende voorwaarde van voldoening van de vordering. 
Thans voegt de Hoge Raad nog een voorbeeld toe: 
,Dit sluit echter niet de mogelijkheid uit, dat ( ....... ) de inhoud of de strekking van de 
overeenkomst die aan een zekerheidsoverdracht ten grondslag ligt, meebrengt dat de debiteur 
bevoegd blijkt om ondanks die overdracht teboekstelling van het schip in onbezwaarde staat 
op zijn eigen naam te verzoeken, noch de mogelijkheid dat de zekerheidseigenaar op grond 
van de omstandigheden van het geval geacht moeten worden met een zodanig verzoek te hebben 
ingestemd. Ben aldus overeenkomstig een jegens de zekerheidseigenaar bestaande bevoegdheid 
of met diens instemming tot stand gebrachte teboekstelling op naam van de debiteur sluit 
immers in dat de eigendom van het schip weer aan deze is overgedragen of toegevallen". 

Hoe moet dit laatste ,overdragen of toevallen" van de eigendom aan de 
overdrager-debiteur worden uitgelegd? Aantrekkelijk lijkt de door hemzelf 
stoutmoedig genoemde interpretatie van annotator Van der Grinten dat 
bevoegdheidsverlening of toestemming teruglevering impliceert in de zin 
van art. 667 B. W. (levering van roerende zaken door bezitsverschaffing). 
Het ,toevallen" interpreteert hij aldus, dat het verlenen van de bevoegdheid 
tot teboekstelling en de instemming daarmee inhouden, dat aan de 
zekerheidsoverdracht de ontbindende voorwaarde wordt verbonden dat 
teboekstelling ten name van de overdrager-debiteur plaatsvindt. 

Geen pandrecht, wel fiduciaire overdracht. De beslissing van de Hoge 
Raad is negatief ontvangen (AssBR-MIJNSSEN, Zakenrecht, III, lle druk, 
Zwolle, 1986, nr. 202, 405 en BRAHN, Fiduciaire overdracht, stille verpan
ding en eigendomsvoorbehoud, 5e druk, Zwolle 1986, p. 11). Gewezen 
wordt op de onwenselijkheid van het voortbestaan van een onzichtbaar 
zekerheidsrecht met het oog op de bescherming van derden. De geeigende 
vorm van zekerheidsstelling met betrekking tot een boekbaar schip is 
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vestiging van hypotheek na teboekstelling, 66k indien het schip nog in 
aanbouw is. 

Het N.B.W. laat blijkens de tekst van art. 8.3.2.8 de vestiging van 
pandrecht voor teboekstelling wel toe. Ben eenmaal geboekt schip is niet 
vatbaar voor pand, doch voor hypotheek. Men kan zich afvragen of het 
pandrecht bij teboekstelling vervalt of dat het, zoals Van der Grinten 
oppert, van rechtswege wordt geconverteerd in een recht van hypotheek. Nu 
het N.B.W. een fiduciaire overdracht verbiedt (art. 3.4.2.2, lid 3) kan aan 
het komende recht nauwelijks enig houvast voor de oplossing van onderha
vige casus worden ontleend. 

34. EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID EN BODEMBESLAG 

H.R., 12 apri/1985, N.J., 1986, 808, noot HEEMSKERK (Ontvanger/NMB) 
De eigendomsoverdracht tot zekerheid is een buiten de wet om tot 

ontwikkeling gekomen rechtsfiguur die haar grote bloei te danken heeft aan 
de mogelijkheid om roerende zaken tot onderpand voor krediet te doen 
strekken zonder dat deze zaken in de macht van de kredietgever behoeven 
te worden gebracht (vgl. voor pandrecht art. 1198 B.W.). Dit is met name 
van belang indien de eigenaar deze roerende zaken, zoals een 
bedrijfsinventaris, nodig heeft voor zijn normale bedrijfsuitoefening. Dat 
het verblijven van het onderpand bij de debiteur ook nadelen met zich mee 
kan brengen voor de kredietverschaffer-zekerheidseigenaar, moge blijken 
uit het arrest H.R., 12 april 1985, N.J., 1986, 808. 

Timmerfabriek Verlinde B.V. heeft in 1977 de haar toebehorende inven
taris en bedrijfsmiddelen overgedragen aan de Nederlandsche Midden
standsbank (NMB) tot zekerheid van al hetgeen zij NMB te eniger tijd 
verschuldigd was of mocht worden. Op 27 oktober 1982 is Verlinde failliet 
verklaard. De curator en NMB hebben vervolgens op 8 november 1982 een 
akte getekend, o.m. inhoudende dat NMB het bedrijfsgebouw van Verlinde 
huurde voor een periode van 3 maanden, nl. met terugwerkende kracht 
vanaf 1 november 1982 tot 1 februari 1983, voor een huurprijs van/3000,
per maand. De dag daarna, op 9 november 1982, heeft de Ontvanger der 
Rijksbelastingen ter zake van belastingschulden van Verlinde op de in de 
timmerfabriek aanwezige inventaris en bedrijfsmiddelen bodembeslag ge
legd. NMB vordert thans opheffing van het beslag. 

Bedoeld bodembeslag berust op art. 16 lid 3 van de Invorderingswet, 
volgens welk artikel derden zich nimmer kunnen verzetten tegen inbeslagne
ming indien bepaalde daarin omschreven roerende goedren zich tijdens de 
inbeslagneming op de bodem van de belastingschuldige bevinden. Met 
andere woorden: het bodembeslag treft ook de eigendommen van derden, 
onder wie de zekerheidseigenaar, mits zij zich ,op de bodem" van de 
belastingschuldige bevinden. De bank stelt nu dat zulks niet het geval was 
omdat Verlinde BV haar bodem aan haar (NMB) verhuurd heeft. De 
Ontvanger beroept zich evenwel op ongeldigheid van de huurovereenkomst. 

De annotator wijst erop dat in de jurisprudentie in de eerste plaats de 
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jeitelijke situatie beslissend is gebleken voor de vraag wat moet worden 
verstaan onder de , bodem van de belastingscbuldige". Bepalend is of de 
scbuldenaar de vrije bescbikking beeft over bet perceel en of hij daar 
daadwerkelijk gebruik van maakt. Hierop ziet kennelijk ook de overweging 
van de Hoge Raad in bet onderbavige arrest: 
,Niet aan de orde is gesteld of de eventuele omstandigheid dat de goederen zich in een ruimte 
bevinden, die als gevolg van de uitvoering van een overeenkomst niet meer feitelijk ter 
beschikking van de belastingschuldenaar staat, een beletsel voor bodembeslag oplevert in het 
geval dat de overeenkomst nietig blijkt te zijn". 

Hoewel dus de nietigbeid van de buurovereenkomst niet doorslaggevend 
beboeft te zijn, spitst het juridische gevecht zich wel daarop toe. 

In de eerste plaats stelt de Ontvanger dat de huurovereenkomst een 
schijnhandeling is omdat partijen daarmee slechts beogen het bodemrecht 
te frusteren. De Hoge Raad wijst erop dat men moet onderscheiden tussen 
de totstandkoming van overeenkomsten op basis van wilsovereenstemming 
enerzijds (art. 1356 B.W.) en de geldigheid van overeenkomsten in verband 
met partijbedoelingen anderzijds (art. 1371 B.W.); alleen in geval van 
onderling overeenstemmende partijwil die afwijkt van betgeen partijen naar 
buiten doen blijken, kan sprake zijn van een schijnovereenkomst: 
,Het Hof heeft aangenomen dat NMB en de curator ter zake van voormeld gebouw een 
huurovereenkomst hebben gesloten voor de periode van 1 november 1982 tot 1 februari 1983 
tegen een huurprijs van /3000,- per maand en dat de achter die overeenkomst liggende 
bedoeling van pp. daar niet aan afdoet omdat beslissend is of pp. ('om welke reden dan ook') 
die overeenkomst werkelijk hebben gewild, terwijl daaraan ook niet afdoet dat door het 
gebruik van een standaardformulier in het contract bepalingen zijn opgenomen die partijen 
niet hebben gewild, omdat die bepalingen niet tot de essentialia van de overeenkomst beho
ren". 

Ten tweede stelt de Ontvanger dat de huurovereenkomst geldigheid 
ontbeert op grond van een valse oorzaak in de zin van art. 1371 B.W. 
Omtrent de betekenis van bet begrip valse oorzaak bestaat ohduidelijkheid. 
Meestal wordt aangenomen dat dit een synoniem is voor schijnoorzaak. In 
die zin kennelijk ook de Hoge Raad: 
,Op dezelfde gronden faalt ook het tweede onderdeel, dat van een onjuiste rechtsopvatting 
uitgaat, voor zover het aanvoert dat een rechtshandeling die geen schijnhandeling is, niettemin 
een 'valse oorzaak' in de zin van art. 1371 B.W. kan hebben". 

In de derde plaats voert de Ontvanger aan dat de huurovereenkomst een 
ongeoorloofde oorzaak zou hebben en op die grond nietig zou zijn (art. 
1371, 1373 B.W.). Het Hof overweegt dienaangaande: 
,En de gestelde ongeoorloofde oorzaak - die op zichzelf wel een beetje voor de hand ligt 
(door de huurovereenkomst werd het bodembeslag, dat appellant reeds had aangekondigd, 
te elfder ure verijdeld) - is i.e. evenmin komen vast te staan aangezien de raadsman van 
appellant, ter gelegenheid van zijn pleidooi in hoger beroep, desgevraagd uitdrukkelijk heeft 
medegedeeld dat de curator, derhalve een van bij de overeenkomst betrokken pp., 'volstrekt 
te goeder trouw' was en dat het niet zijn bedoeling waste stellen dat die curator en gelntimeerde 
tegen appellant zouden hebben samengespannen". 

De Hoge Raad kan· zicb in dit geval met dit oordeel verenigen, maar sluit 
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niet uit dat een dergelijke overeenkomst onder andere omstandigheden 
nietig kan zijn: 
,Een overeenkomst als de onderhavige, waarbij de curator een gebouw waarin zich tot 
zekerheid overgedragen goederen bevinden, aan de zekerheidseigenaar verhuurt metals gevolg 
dat deze die goederen niet terstond na de bedrijfsbeeindiging behoeft weg te voeren en tegen 
mogelijk hogere kosten elders op te slaan, heeft geen ongeoorloofde oorzaak, ook al hebben 
pp. bij het sluiten van deze overeenkomst mede voor ogen gehad dat dit wegvoeren aldus ook 
niet meer met het oog op een eventueel bodembeslag van de Ontvanger zou behoeven te 
geschieden. In het midden kan blijven in hoeverre op een zodanige overeenkomst en de 
eventueel daardoor ontstane feitelijke situatie een beroep jegens de Ontvanger kan worden 
gedaan in geval de curator en de zekerheidseigenaar zich kennelijk slechts ten doe! hebben 
gesteld aldus een reeds dreigend bodembeslag te frustreren. Ret Hof heeft immers vastgesteld 
dat dit geval zich hier niet voordoet''. 

Tenslotte beslist de Hoge Raad met een beroep op het stelsel van de 
Faillissementswet, dat het individuele schuldeisers niet vrijstaat de handelin
gen van de curator aan te tasten met een beroep op art. 1377 B.W. 
(Pauliana). Zie daarover nr. 51 (MELLEMA-KRANENBURG, T.J.). 

De Advocaat-Generaal in diens conclusie en de annotator gaan uitvoerig 
in op het al dan niet geoorloofde karakter van deze en andere constructies 
ter verijdeling van een bodembeslag. Men hoede zich voor een al te snelle 
conclusie in afkeurende zin: uitgangspunt moet tach zijn dat niet aileen de 
Ontvanger zijn verhaalsrechten als crediteur wil en mag veiligstellen (nota 
bene ten laste van derden), doch dat zulks dan oak geldt voor de andere 
crediteuren (o.a. de derde-zekerheidseigenaar). Te bedenken valt dat de 
zekerheidseigenaar datzelfde oak had kunnen bereiken door de goederen 
eenvoudig bij de debiteur weg te halen; en wie zou hem dat recht willen 
ontzeggen? 

35. RELATIVERING VAN EIGENDOM TOT ZEKERHEID 
H.R., 21 juni 1985, N.J., 1986, 306, met noot KLEIJN; Kwartaalbericht 
N.B. W., 1986, p. 62, met noot BRAHN (L.D.M.!Brock) 

Eigendom van zaken wordt verkregen door levering op grand van een 
geldige titel, verricht door een beschikkingsbevoegde (art. 639 B.W .). Ten 
aanzien van fiduciaire eigendomsoverdracht hebben zich in het verleden in 
dit verband twee vragen voorgedaan. Ten eerste rees de vraag of de 
verplichting tot het verlenen van zekerheid wei een geldige titel voor 
overdracht vormt. De Hoge Raad heeft deze vraag in de jaren twintig 
bevestigend beantwoord (H.R., 25 januari 1929, N.J., 1929, 615, Bierbrou
werij). In de tweede plaats kon de geldigheid van de levering door middel 
van constitutum possessorium in twijfel worden getrokken. De H.R. maak
te in H.R., 22 mei 1953, N.J., 1954, 189 (Sio) een einde aan deze twijfel 
door de levering c.p. als een niet in de wet geregelde uitzonderlijke leverings
vorm te erkennen. Niettemin kleven aan een fiduciaire overdracht door 
middel van c.p. aanzienlijke nadelen voor derden-crediteuren, voor wie de 
onttrekking van goederen aan het vermogen van hun debiteur onzichtbaar 
blijft. Om die reden heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 7 maart 1975, 
N.J., 1976, 91 (Van Gend en Laos) een relativering van de eigendomsover-
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dracht aangenomen indien deze plaatsvindt door middel van een levering 
c.p. op grond van een fiduciaire titel. Met andere woorden: de combinatie 
van titel en leveringsvorm brengt mee dat de verkregen eigendom geen 
volwaardige kan blijken te zijn. 

Daarmee rijst de vraag jegens wie de verkregen eigendom tot zekerheid 
moet worden gerelativeerd. Tot op het moment van de onderhavige uit
spraak stonden slechts twee beslissingen van het hoogste rechtscollege ter 
beschikking. In H.R., 6 maart 1970, N.J., 1970,433 (Van Wessen/Traffic) 
was het een onbetaalde verkoper met het voorrecht ex art. 1185, aanhef en 
sub. 3°, jegens wie de fiduciaire overdracht buiten beschouwing moest 
worden gelaten. In het genoemde Van Gend en Laos-arrest moesten de 
rechten uit de fiduciaire overdracht wijken voor het wettelijke privilege van 
de douane-expediteur ex art. 58 Algemene wet inzake de douane en accijn
zen. Uit deze arresten wordt in de literatuur de conclusie getrokken dat 
onder de beschermde derden in het bijzonder de schuldeisers begrepen zijn 
die a) een bevoorrechte vordering hebben met betrekking tot zaken die b) 
door hun bemoeiing in handen van de schuldenaar zijn gekomen. Vergelijk 
de overweging uit het Van Gend en Laos-arrest: 
,Dat tot die derden moet worden gerekend de schuldeiser wiens vordering bevoorrecht is op 
een zekere en bepaalde zaak van de debiteur, als deze de zaak heeft verkregen dankzij de 
prestatie van de schuldeiser waarop diens vordering betrekking heeft". 

Zie voor een uitgebreide bespreking NIEUWENHUIS, T.P.R., 1977, p. 83. 
In het op deze plaats te bespreken arrest H.R., 21 juni 1985, N.J., 1986, 

306 (L.D.M./Brock), ligt de situatie als volgt. DeGraaf heeft bij akte van 
10 september 1979 aan Brock in eigendom overgedragen de ,thans en in 
de toekomst'' tot het bedrijf van DeGraaf (snackbar) behorende machines, 
werktuigen en gereedschappen. Een en ander is geschied tot zekerheid van 
de nakoming van de terugbetaling van een geldlening. Vervolgens wordt op 
3 december 1979 door Egberink een bakwand geleverd aan DeGraaf. Deze 
bakwand wordt betaald met geldmiddelen welke de Landelijke 
Disconterings Maatschappij N.V. (L.D.M.) ter beschikking heeft gesteld in 
verband met een op 23 oktober 1979 gesloten financieringsafspraak. Ter 
uitvoering van die financieringsovereenkomst Ievert De Graaf op 13 decem
ber 1979 de bakwand aan L.D.M. bij wege van constitutum possessorium, 
en ontvangt hij deze bakwand daarop van L.D.M. in huurkoop terug. De 
Graaf wordt in staat van faillissement verklaard. L.D.M. en Brock betwis
ten elkaars rechten ten aanzien van de bakwand. 

Met de levering op 3 december door Egberink aan De Graaf is De Graaf 
weliswaar eigenaar geworden, doch in die hoedanigheid heeft hij de bak
wand te zelfder tijd door middel van c.p. doorgeleverd aan Brock, voor wie 
hij aldus is gaan houden ter uitvoering van de overeenkomst van 10 
september (levering van toekomstige zaken wordt vermoed te geschieden 
onder opschortende voorwaarde van verkrijging). Aldus kan de Graaf als 
beschikkingsonbevoegde houder voor Brock op 13 december niet nogmaals 
overdragen aan L.D.M.: noch op grand van art. 639 B.W., noch op grand 
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van art. 2014 B. W., omdat hij als houder via c. p. niet het vereiste bezit kan 
verschaffen (vgl. art. 592 B. W .). L.D.M. rest daarom slechts een redmiddel: 
honorering van het betoog dat er aanleiding bestaat de zeker
heidsoverdracht door De Graaf aan Brock buiten beschouwing te laten. 
L.D.M. voert daartoe aan, geheel in de lijn van bovengeciteerde overweging 
uit het Van Gend en Loos-arrest, dat L.D.M. de gelden heeft verschaft 
waardoor De Graaf in staat is gesteld de zaak te verkrijgen. De Hoge Raad 
overweegt dienaangaande: 

,Een eigendomsoverdracht van roerende Iichamelijke zaken, uitsluitend tot het verschaffen 
van zekerheid en zonder feitelijke overgave van de zaken, heeft niet volledig dezelfde rechtsge
volgen als een normale eigendomsoverdracht. Er kan aanleiding bestaan de zekerheidsover
dracht buiten beschouwing te Iaten voor zover zulks nodig is voor de erkenning van rechten 
waarop door derden aanspraak wordt gemaakt met betrekking tot bepaalde onder die 
overdracht vallende zaken". 

Men herkent hierin de gedachtengang en de (vrijwel letterlijke) 
bewoordingen uit het Van Gend en Loos-arrest. Liet de Hoge Raad in dat 
arrest de hierboven geciteerde relativering - ten gunste van preferente 
crediteuren - volgen, thans is de conclusie een andere: 
, ,Er is even wei geen aanleiding de zekerheidseigendom buiten beschouwing te Iaten ten behoeve 
van een derde, enkel omdat deze derde gelden heeft verschaft waardoor de debiteur in staat 
is gesteld de zaak te verkrijgen welke tot zekerheid is overgedragen, ook niet indien de 
financiering specifiek op de aanschaf van de zaak is gericht". 

Het enkele feit dat L.D.M. de benodigde gelden heeft verschaft geeft haar 
als derde nogniet een zodanig recht dai relativering gerechtvaardigd is, 
aldus de Hoge Raad. Deze overweging wijst erop dat het hoogste rechtscol
lege geen genoegen neemt met het enkele voldoen aan de hierboven sub b) 
geformuleerde eis dat de betrokken zaken door de inspanningen van de 
derde in handen van de schuldenaar moeten zijn gekomen. Kennelijk is meer 
vereist dan het zijn van concurrent crediteur. W at dat meerdere precies 
inhoudt, laat deze uitspraak helaas in het midden. Zo blijft een open vraag 
of het hiervoor sub a) geformuleerde vereiste het enige bepalende is, of dat 
ook andere derden dan bevoorrechte crediteuren tot de kring der 
beschermden kunnen horen (vgl. de voorbeelden in AssER-MIJNSSEN, Za
kenrecht III, Zwolle 1986, nr. 179). 

Men hoede zich voor de gedachte dat L.D.M. haar positie tot een 
,bevoorrechte" versterkt ziet door fiduciaire eigendom. De situatie in het 
onderhavige arrest is immers een fundamenteel andere dan die in de arresten 
uit 1970 en 1975. Destijds ging het om voorrechten die reeds bestonden ten 
tijde van de fiduciaire overdracht en die teloor zouden gaan indien de latere 
fiduciaire overdracht zou worden erkend. Relativering was derhalve nood
zakelijk ter bescherming van anterieure (voor)rechten. In het thans voorlig
gende arrest is de zekerheidseigendom echter anterieur aan ,het" te be
schermen recht van L.D.M. Voor zover L.D.M. zich ter adstruering van 
enig naast zijn concurrent crediteurschap bestaand bijzonder recht op de 
overdracht tot zekerheid dd. 13 december 1979 zou willen beroepen, ge
raakt zij in een cirkelredenering. Immers dat (door middel van relativering) 
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te beschermen extra recht kan eerst ontstaan door (diezelfde) relativering. 
L.D.M. is dus per saldo een gewone concurrente crediteur; het is deze 
conclusie die als uitgangspunt bij de beoordeling van haar positie ten 
opzichte van Brock moet dienen. De Hoge Raad benadrukt dit in een 
overweging welke direct volgt op de zojuist geciteerde, al spreekt hij daarin 
niet hardop uit dat de overdracht aan de derde (L.D.M.) tot mislukken 
gedoemd was door de ficuciaire overdracht bij voorbaat aan Brock: 
,Daarbij verdient aantekening dat dit ook geldt als de derde - zoals hier - zich na de 
eigendomsverkrijging door de zekerheidseigenaar de zaak door de schuldenaar op zijn beurt 
bij wege van constitutum possessorium doet leveren en aan deze weer in huurkoop terugle
vert". 

Ook in de literatuur wordt algemeen aangenomen dat een concurrente 
crediteur bij een botsing met de fiduciaire eigenaar het onderspit delft, vgl. 
BRAHN, t.a.p. blz. 71 en ASSER-BEEKHUIS I (Zakenrecht) 12e druk Zwolle 
1985, nr. 357. 

36. ACCESSOIR KARAKTER 
H.R. 28 juni 1985, N.J. 1986, 192, Van der Grinten (Meijvast!Van der 
Meijden) 

In de vorige aflevering van deze rubriek (A.M.L. BROEK
HUIJSEN-MOLENAAR, T.P.R. 1983 biz. 1215) is naar aanleiding van het 
arrest H.R. 3 oktober 1980, N.J. 1981, 60 (Ontvanger/Schriks) aandacht 
besteed aan de vraag of men het recht van de zekerheidseigenaar als een 
accessoir recht mag zien dat in zijn ontstaan, bestaan en tenietgaan direct 
afhankelijk is van de onderliggende vordering. Weliswaar gaat volgens dat 
arrest het zekerheidsrecht teniet indien de debiteur zijn schuld voldoet, doch 
dat wordt teruggevoerd op de vervulling van een veronderstelde ontbinden
de voorwaarde van die strekking. Algemeen wordt daarom aangenomen dat 
uit genoemd arrest nog geen conclusies getrokken kunnen worden inzake 
de lotgevallen van zekerheidseigendom bij overgang van, dan wei subrogatie 
in de onderliggende vordering. 

De discussie wordt in niet geringe mate bepaald door het dubbele karakter 
van de zekerheidseigendom. Enerzijds wordt immers eigendom verkregen. 
Door tegenstanders van accessoriteit wordt dan ook aangevoerd dat auto
matische eigendomsovergang zich niet verdraagt met het gesloten systeem 
van wijzen van eigendomsverkrijging. Anderzijds is gebleken dat de beperk
te strekking van de overdracht - enkel het verschaffen van zekerheid -
consequenties heeft voor de rechtsgevolgen van zodanige overdracht. In dit 
verb and kan worden gewezen op de regel dat pand- en hypotheekbepalingen 
voor zover mogelijk moeten worden toegepast op de wijze van verhaal door 
de zekerheidseigenaar (vgl. hiervoor nr. 33) en op de gesignaleerde gevallen 
van relativering ten gunste van derden (vgl. hiervoor nr. 35). Fiduciaire 
eigendom lijkt een recht te zijn dat zich bevindt tussen de polen van 
eigendom aan de ene, en (bezitloos) pandrecht aan de andere zijde. 
AssER-MIJNSSEN, Zakenrecht III, lle druk Zwolle 1986, nr. 181 bena-
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drukt de praktische zijde door te stellen dat eigendom tot zekerheid, hoewel 
formeel eigendom, materieel pandrecht is en als zodanig accessoir van aard 
moet zijn. 

Het Hof Amsterdam kiest daarentegen in zijn uitspraak dd. 26 april 
1984, kenbaar uit H.R. 28 juni 1986, 192, voor de accentuering van de 
dogmatische zij de. Voorwerp van overdracht tot zekerheid zijn thans vorde
ringen. De onderliggende, door deze fiduciaire overdracht versterkte schuld 
wordt betaald door een borg. De borg stelt dat hij door subrogatie (art. 1877 
B.W.) niet alleen crediteur van de onderliggende vordering is geworden, 
doch tevens van rechtswege de ten titel van zekerheid gecedeerde rechten 
heeft verkregen. Het Hof overweegt: 
,Deze stelling kan niet worden aanvaard. Weliswaar ondervinden de rechtsgevolgen van een 
zekerheidsoverdracht invloed van de wetsbepalingen betreffende de zakelijke zekerheidsrech
ten, doch deze invloed gaat niet zover dat zij kan leiden tot het aannemen van een wijze van 
overgang van eigendom (i.e. van vorderingsrechten) die de wet niet kent". 

Op processuele gronden komt de Hoge Raad niet aan een uitspraak over 
deze beslissing toe. Men kan slechts gissen hoe deze zou hebben geluid. 
Principiele uitspraken over het rechtskarakter van fiduciaire eigendom zijn 
in de besproken verslagperiode uitgebleven. Met enige voorzichtigheid zou 
men uit het in nr. 33 besproken arrest even wei kunnen afleiden dat de Hoge 
Raad voorshands dichter in de buurt van de eigendom dan in die van het 
pandrecht zit. 

HOOFDSTUK IV 

OVEREENKOMSTEN 

AFDELING 1 (W.J.G. Oosterveen) 

TOTSTANDKOMING; WIL EN VERTROUWEN; ONGU~STIGER POSITIE 

37. BESCHERMING VAN GERECHTVAARDIGD VERTROUWEN BIJ DE TOT

STANDKOMING VAN RECHTSHANDELINGEN; INLEIDING 

Over de problematiek van wil en vertrouwen en de vermeende koers van 
de Hoge Raad is al veel geschreven. In het navolgende wil ik daaraan nog 
iets toevoegen door de bespreking van drie recentelijk door de Hoge Raad 
gewezen arresten. Voor een uitstekend overzicht van de stand van zaken tot 
voor kort verwijs ik de gei:nteresseerde lezer naar W .A.K. Rank in de vorige 
aflevering van dit rechtspraak-overzicht, T.P.R., 1983, p. 1262-1274. 

De kwestie is bekend. Komt bij afwezigheid van een met de verklaring 
overeenstemmende wil de rechtshandeling wei of niet tot stand en kan er 
in het laatste geval misschien sprake zijn van een andere vorm van bescher
ming van degene jegens wie een schijnwilsverklaring werd afgelegd? Ook 
het verschil tussen de (vermeende) aanpak van de Hoge Raad en die van 
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het N.B.W. is bekend. Door de meeste schrijvers wordt aangenomen dat 
de Hoge Raad tot voor kort de wilsvertrouwensleer geclausuleerd toepaste 
bij bepaalde rechtshandelingen, doorgaans gekenschetst als rechtshandelin
gen om niet. Ten aanzien daarvan werd naast gerechtvaardigd vertrouwen 
dan tevens geeist dat degene wiens vertrouwen beschermd moest worden 
naar aanleiding van de schijnwilsverklaring bepaalde gedragingen had 
gesteld of nagelaten waardoor hij bij niet-totstandkoming van de rechtshan
deling in een ongunstiger toestand zou komen te verkeren dan waarin hij 
zou hebben verkeerd wanneer de schijnwilsverklaring achterwege was geble
ven. Waarschijnlijk steeds impliciet en een enkele keer expliciet (Vgl. bijv. 
H.R., 10 februari 1967, N.J., 1967, 212 (De Zaan/Intercoal en H.R., 
12 mei 1972, N.J., 1973, 53 (Meerzicht)) werd dit gebaseerd op de goede 
trouw. 

Met betrekking tot een zeer belangrijke groep rechtshandelingen echter, 
de overeenkomsten onder bezwarende titel, wilde de Hoge Raad deze 
nuancering niet aanbrengen. Enige malen werd door de Hoge Raad beslist 
dat ,de eisen van het rechtsverkeer" (Vgl. H.R., 11 december 1959, N.J., 
1960, 230 (Eelman/Hin) en H.R., 22 juni 1962, N.J., 1963, 3 (Van den 
Heuvel!Vakantiehuizen)) of ,de noodzakelijke zekerheid van het rechts
verkeer'' (Vgl. H.R., 12 juni 1981,N.J., 1982,238 (Huize Helena)) met zich 
mee brengen dat gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij voldoende 
is voor bescherming, met dien verstande dat de nolens gebonden wordt aan 
de niet-gewilde rechtshandeling. 

Deze laatste oplossing is ook die van het N .B. W., zij het dat daarin deze 
regel wordt aanvaard voor alle rechtshandelingen. Art. 3.2.3 bepaalt dat 

, gerechtvaardigd vertrouwen bij alle rechtshandelingen voldoende is voor 
gebondenheid van de nolens. De Parlementaire Geschiedenis verwijst ook 
met zoveel woorden naar de rechtszekerheid ter verdediging van deze 
oplossing. (Zie Part. Oesch. Boek 3, p.169, 173 en 176-177). 

Intussen is het verschil tussen beide systemen belangrijk afgenomen sinds 
de wetgever is terug gekomen op de aanvankelijk ondubbelzinnige afwijzing 
van de nuanceringen zoals de Hoge Raad die aanbrengt. Zie bijv. Part. 
Oesch. Boek 3, p. 167-168, waar nog slechts gezegd wordt dat codijicatie 
van de in de rechtspraak ontwikkelde regels omtrent het vereiste van een 
nadeliger positie niet raadzaam is, waaraan gekoppeld wordt de constate
ring dat waar deze rechtspraak veelal op de eisen van de goede trouw is 
gebaseerd, in bet N.B.W. dezelfde resultaten kunnen worden bereikt met 
behulp van de derogerende werking van redelijkheid en billijkheid 
(art. 6.1.1.2 en 6.5.3.1). Voorts meldt de M.v.A. bij de Invoeringswet 
Boeken 3, 5 en6N.B.W. (Tweede Kamer 1984-1985, 17496, nr. 10) op p. 18, 
nadat nogmaals de onwenselijkheid van codificatie is onderstreept: 
,De artt. 3.1.1.12, 6.1.1.2 en 6.5.3.1 kunnen worden gehanteerd om de in elk concreet geval 
wenselijke nuances aan te brengen". 

Gerechtvaardigd vertrouwen is dus voldoende, maar de redelijkheid en 
billijkheid kan met zich meebrengen dat desondanks voor bescherming geen 
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plaats is, waarbij met name gedacht kan worden aan de combinatie van 
bepaalde rechtshandelingen (eenzijdig; om niet) met het ontbreken van een 
ongunstiger toestand aan de zijde van de fidens bij niet-totstandkomen van 
de rechtshandeling. 

VAN DELFT-BAAS, M., Kwartaalbericht N.B. W., 1984/0, p. 28-29, wijst 
er terecht op dat de constructie van het N.B.W. gevolgen moet hebben voor 
de stelplicht ten aanzien van de ongunstiger toestand. Op basis van de 
rechtspraak van de Hoge Raad wordt geleerd dat de fidens moet stellen -
en uiteraard zo nodig bewijzen - dat hij bij niet-totstandkoming in een 
ongunstiger toestand zal komen te verzekeren. In de gedachte van de 
aanwezigheid van de ongunstiger toestand als vereiste voor het totstandko
men van de rechtshandeling is dit logisch. In het N.B.W. echter is de 
ongunstiger toestand geen vereiste voor totstandkoming. De rechtshande
ling komt, bij gebreke van een met de verklaring overeenstemmende wil 
reeds tot stand door de aanwezigheid van gerechtvaardigd vertrouwen bij 
de fidens. Daar ligt het dus voor de hand dat het aan de nolens is om te 
stellen dat de fidens, door een beroep op de bescherming van art. 3.2.3 te 
doen, in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelt. Daar de ajwezig
heid van een ongunstiger toestand bij die afweging een - zij het wellicht 
belangrijk - gezichtspunt contra bescherming kan vormen (vgl. Par!. 
Oesch. Boek 3, p. 167-168), ligt het voor de hand dat stelplicht en bewijslast 
terzake daarvan op de nolens rusten. 

Tegenover deze opening naar de Hoge Raad staat dat het N.B.W. nog 
altijd sterk de nadruk blijft leggen op de functie van het gerechtvaardigd 
vertrouwen en de onderzoeksplicht bij het bereiken van wenselijke oplossin
gen. W anneer hiermee wordt betoogd dat de eis van gerechtvaardigd 
vertrouwen serieus moet worden genomen en dat door een strikte toepassing 
van de gedachte van de onderzoeksplicht veel problemen bevredigend 
kunnen worden opgelost, zij dit gaarne toegegeven. Dat daarbij het over 
en weer te lijden nadeel aan de orde zou kunnen komen, behoeft enige 
nuancering. 

Gerechtvaardigd vertrouwen moet bestaan op het moment van het tot 
stand komen van de rechtshandeling. Hetgeen op dat moment bedacht 
wordt of behoort te worden, kleurt de gerechtvaardigheid van het vertrou
wen in en bepaalt de omvang van de onderzoeksplicht. W anneer het over 
en weer te lijden nadeel het gerechtvaardigd vertrouwen en de onderzoek
splicht (mede) bepaalt, kan ,,nadeel'' hier slechts betekenen: het nadeel dat, 
op het moment van het tot stand komen van de rechtshandeling voorzien
baar - in abstracto - voor beide partijen uit de rechtshandeling zelf zal 
voortvloeien. Tot zover geen probleem. Voor zover echter gesuggereerd 
wordt dat door een strikte bantering van het begrip gerechtvaardigd ver
trouwen en de onderzoeksplicht hetzelfde bereikt kan worden als met 
bantering van de ongunstiger toestand ,oude stijl", dat wil zeggen het 
nadeel dat - in concreto - voor de fidens als gevolg van de ongeldigheid 
van de rechtshandeling zal ontstaan nu hij op het vertrouwen heeft voortge-
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bouwd (Vgl. Asser-Rutten-Hartkamp II, nr. 112), dient op de logische 
onmogelijkheid en onwenselijkheid daarvan te worden gewezen. 

Logisch onmogelijk, omdat de omvang van het onderzoek dat v66r of 
op het moment van tot stand komen van de rechtshandeling van de fidens 
kan worden gevergd, niet belnvloed kan worden door gedragingen, na de 
totstandkoming door de fidens verricht. Gerechtvaiudigd vertrouwen en 
onderzoeksplicht hebben een functie te vervullen bij de totstandkoming van 
de rechtshandeling. De ongunstiger toestand ziet op de periode daarna en 
kan dus geen invloed hebben op de totstandkoming zelf, 66k niet via het 
gerechtvaardigd vertrouwen en de onderzoeksplicht. Hier kiest het N.B.W. 
de dogmatisch zuiverder oplossing. Wel kan de ongunstiger toestand een 
rol spelen in het kader van de vraag of de fidens te goeder trouw een beroep 
op bescherming van zijn gerechtvaardigd vertrouwen kan doen. In gevallen 
waarin de Hoge Raad zijn oude rechtspraak wil voortzetten, zal de noodweg 
via redelijkheid en billijkheid dus regelmatig noodzakelijk zijn en de functie 
van de ongunstiger toestand niet door een onderzoeksplicht - hoe zwaar 
oak - kunnen worden overgenomen. Aanvullen kunnen zij elkaar, ter 
bereiking van goed recht, wel, vervangen echter logischerwijs niet. In de 
literatuur is dan oak terecht op het onhoudbare van deze gedachtengang 
gewezen. (Vgl. BRUNNER, C.J.H., Preadvies Vereniging voor de vergelij
kende studie van het recht van Belgie en Nederland 1974, p. 21; NIESKENS
IsPHORDING B.W.M. en VANDER Purr-LAUWERS, A.E.M., W.P.N.R., 
5564, p. 303; NIEUWENHUIS, J.H., A.Ae. 1987, p. 103). 

Onwenselijk ook omdat, wanneer nadeel in de betekenis van een ongun
stiger toestand een rol zou speien bij de beantwoording van de vraag of het 
vertrouwen gerechtvaardigd is, het gevoig zou zijn dat een fidens die twijfeit 
of de rechter zijn vertrouwen wei hoogwaardig genoeg zou vinden, voor alie 
zekerheid zelf zijn ongunstiger toestand zou kunnen gaan creeren. Com
mentaar overbodig, dunkt mij. 

Gerechtvaardigd vertrouwen is bepaiend voor de totstandkomingsvraag. 
Voor vaststelling van de daarvoor na te leven onderzoeksplicht kan wei 
nadeel dat voor een of beide partijen uit de rechtshandeling zelf voortvioeit 
(koop tegen te Iage prijs, schenking, ontsiagneming etc.) een roi spelen, 
maar niet een ongunstiger toestand oude stiji als gevoig van hetgeen de 
fidens aan voortbouwende handelingen heeft verricht. 

Met de ongunstiger toestand samenhangend maar daarvan te onderschei
den is de vraag naar de aard van de bescherming. Men kan zich in geval 
van een discrepantie tussen wil en verkiaring verschillende wijzen van 
bescherming denken, varierend van gebondenheid van de nolens, via niet
gebondenheid in combinatie met diverse vormen van vergoeding van de 
schade die de fidens als gevoig van zijn vertrouwen op de schijnwilsverkia
ring lijdt (waarbij zeifs ,schadevergoeding" in de vorm van 'gebondenheid 
denkbaar is) tot uiteindelijk een bescherming van nul in het gevai van 
niet-gebondenheid zonder meer. ,De gedachte dat een op de billijkheid 
geent vertrouwensbeginsei in beginsei siechts mag Ieiden tot vergoeding van 
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het negatief belang van de fidens reflecteert het vereiste van negatief belang 
als voorwaarde voor vertrouwensbescherming", aldus Blei Weissmann, 
Y.G. (Contractenrecht II, nr. 29, sub 4a). Het omgekeerde is echter zeker 
niet waar: bij bantering van de ongunstiger toestand, naast het gerechtvaar
digd vertrouwen, als vereiste voor bescherming van de fidens bij rechtshan
delingen om niet, is nag geheel open op welke wijze die bescherming dient 
plaats te vinden. Uit de arresten H.R. 10 februari 1967, N.J., 1967, 212 (De 
Zaan/Intercoal en H.R., 12 mei 1972, N.J., 1973, 53 (Meerzicht) is wel 
afgeleid dat de mogelijkheid van nuancering in de beschermingsomvang 
naar geldend recht reeds bestaat, doch anderen zijn van mening dat de 
arresten H.R., 29 november 1974, N.J., 1975, 211 (Hensels/Seegers & 
Musters), H.R., 5 december 1975, N.J., 1976, 223 (Ontslag II) en H.R., 
27 juni 1975, N.J., 1976, 128 (V.A.N./Popo) hieraan in de weg staan. (Zie 
Contractenrecht II (Blei Weissmann), nr. 29). De Hoge Raad heeft nag 
nooit met zoveel woorden te kennen gegeven een middenweg tussen gebon
denheid en niet-gebondenheid mogelijk te achten. 

Waar het N.B.W. uitgaat van vertrouwensbescherming in de vorm van 
gebondenheid van de nolens aan de rechtshandeling, doch mogelijk acht dat 
de fidens door een beroep te doen op de bescherming van art. 3.2.3 in strijd 
komt met de redelijkheid en billijkheid, zal het naar komend recht zeker 
mogelijk zijn om nuanceringen aan te brengen in de vorm van bescherming. 
Hierbij dient natuurlijk te worden aangetekend dat de wetgever toepassing 
van art. 3.2.3 regel acht en afwijking op grand van de derogerende werking 
van redelijkheid en billijkheid uitzondering. Het uitgangspunt van de wetge
ver was immers een regeling die tegemoet komt aan de zekerheid die de 
praktijk behoeft. (Vgl. Asser-Rutten-Hartkamp II, nr. 112; Contracten
recht II (Blei Weissmann), nr. 32). 

Na deze schets van de verhouding tussen Hoge Raad en N.B.W. inzake 
de totstandkomingsproblematiek, en de constatering dat de wetgever zijn 
standpunt in de loop der tijd in de richting van de Hoge Raad heeft 
bijgesteld, is het zaak te onderzoeken of de Hoge Raad van zijn kant oak 
bereid is (geweest) om het N.B.W. tegemoet te komen. Vooropgesteld dient 
daarbij te worden dat de Hoge Raad niet altijd even duidelijk aangeeft van 
koers te veranderen. Even duidelijke conclusies als ten aanzien van het 
N.B.W. uit de Parlementaire Geschiedenis kunnen worden getrokken, 
mogen dus van een rechtspraak-overzicht niet worden verwacht. Tach 
vallen wel enige opmerkingen te maken. 

Zeker lijkt de Hoge Raad bereid het N.B.W. te volgen wat betreft de 
onderzoeksplicht als uitvloeisel van de aan de gerechtvaardigdheid van het 
vertrouwen te stellen eisen. In de arresten H.R., 14 januari 1983, N.J., 
1983, 457 (Hajziani!Van Woerden) en H.R., 15 april1983, N.J., 1983, 458 
(Hajjout/IJmah) nam de Hoge Raad een duidelijk omschreven onderzoek
splicht aan voor de werkgever die zich tegenover zijn werknemer wil 
beroepen op respectievelijk de schijn van toestemming ter zake van een 
beeindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en de 
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scbijn van afstand van uit de eventuele nietigbeid van een ontslag op staande 
voet voortvloeiende aanspraken. Slecbts voor bet bijzondere geval van 
verlening van een derden-bypotbeek overwoog de Hoge Raad met een 
beroep op art. 1217 B.W. en ,de noodzakelijke zekerbeid van bet recbts
verkeer" 
, ... dat in de regel de hypotheeknemer zonder meer ervan mag uitgaan dat de door de 
hypotheekgever ondertekende notarii:le akte diens bedoelingen juist en volledig weergeeft". 
(H.R., 8 april 1983, N.J., 1984, 785 (Wever/ Arubabank)) 

Voorts is in H.R., 12 juni 1981, N.J., 1982, 238 (Huize Helena) de 
opmars van de ongunstiger toestand gestuit. Ten aanzien van overeenkom
sten onder bezwarende titel besliste de Hoge Raad daarin dat de noodzake
lijke zekerbeid van bet recbtsverkeer op onaanvaardbare wijze verzwakt zou 
worden indien bescberming van de fidens afhankelijk zou zijn van een 
ongunstiger toestand. Hoewel deze uitspraak gezien H.R., 11 december 
1959, N.J., 1960, 230 (Eelman/Hin) geen verrassing kan worden genoemd, 
beeft de Hoge Raad er in ieder geval van afgezien de wetgever van bet 
N .B. W. nog verder tegen de baren in te strijken. In de literatuur is immers 
wei gepleit voor invoering van bet vereiste van de ongunstiger toestand bij 
alle recbtsbandelingen. (Vgl. Contractenrecht II (Blei Weismann), nr. 29). 

In de derde plaats wordt met name uit bet arrest H.R., 15 april 1983, 
N.J., 1983, 458 (Hajjout/IJmab) wei afgeleid dat de Hoge Raad ook ten 
aanzien van recbtsbandelingen om niet is afgestapt van zijn genuanceerde 
leer en inmiddels volledig op de lijn van bet N.B.W. zit. Anderen daarente
gen zijn van mening dat deze conclusie voorbarig is. (Zie AsSER-RUTTEN
HARTKAMP II, nr. 110-112 en RANK, W.A.K., T.P.R. 1983, p.1262-1274). 

In bet navolgende zal getracbt worden aan te geven in boeverre uit de 
meest recente recbtspraak van de Hoge Raad verdere conclusies kunnen 
worden getrokken inzake de opstelling van ons boogste recbtscollege tegen
over betkomend recbt op bet gebied van de problematiek van de totstand
koming van recbtsbandelingen. 

38. DE OVEREENKOMST VAN BOEDELSCHEIDING 
H.R., 24 mei 1985, N.J., 1986, 699 (Nolan/Van Aalst). 

In deze uitspraak beeft de Hoge Raad de regel van H.R., 21 juni 1981, 
N.J., 1982, 238 (Huize Helena) bevestigd. 

De casuspositie was als volgt. Na ecbtscbeiding gaan man en vrouw bij 
notariele akte over tot boedelscbeiding. De akte bebelst- kort weergegeven 
- de volgende regeling: 
- de man krijgt de ecbtelijke woning (t.w.v. f120.000,-) toegescbeiden, 
waartegenover bij alle lasten terzake van die woning (daaronder begrepen 
de aflossing van de op dat moment nogj45.000,- bedragende bypotbecaire 
scbuld) op zicb neemt. 
- de roerende goederen worden in onderling overleg gescbeiden en ge
deeld. 
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- de man neemt alle lasten gepaard gaande met de opvoeding en verzor
ging van de kinderen voor zijn rekening. 
Na enige tijd vordert de vrouw de nietigverklaring van de boedelscheiding 
op grand van het feit dat zij ten tijde van de totstandkoming daarvan niet 
in staat was haar wil te bepalen. Zij kwalificeert de onderhavige boedelschei
ding daarbij als een handeling om niet. 

De rechtbank echter ziet deze boedelscheiding als een handeling onder 
bezwarende titel, acht de vrouw geslaagd in het bewijs dat zij niet in staat 
was te dier zake haar wil te bepalen en draagt haar op te bewijzen dat de 
man dit had moeten begrijpen. Het Hof, waarbij de vrouw in beroep gaat 
tegen deze bewijsopdracht, acht dit laatste zonder belang op grand van het 
oordeel dat de onderhavige boedelscheiding, met name gezien de (wan)ver
houding tussen de waarde van de waning en het restant van de hypothecaire 
schuld, een handeling om niet was. 

Omtrent het door de man hiertegen gerichte cassatiemiddel overweegt de 
Hoge Raad: 
Het tegen dit oordeel gerichte middel treft doe!. Tegenover de toedeling van de woning aan 
de man stond dat deze ook belast werd met substantiele schulden ter zake van die woning, 
van welke schulden de vrouw derhalve, voor wat haar aandeel betreft, werd outlast. Reeds 
daarom kan de boedelscheiding niet als een handeling om niet worden aangemerkt. 

Voor wat betreft het onderscheid om niet-onder bezwarende titellijkt de 
Hoge Raad dus een betrekkelijk formeel criterium aan te hangen: de vraag 
is of tegenover het toegedeelde recht ( op de waning) een substantHile 
tegenprestatie staat. Ben betrekkelijk formeel criterium omdat de Hoge 
Raad bij bantering van een werkelijk formeel, juridisch-technisch onder
scheid wellicht het woord ,substantiele" weg had kunnen laten. (V gl. 
Asser-Rutten-Hartkamp II, nrs. 66-68). Maar tach een betrekkelijkjormeel 
criterium omdat de Hoge Raad op bovenstaande overweging laat volgen: 
Anders dan het Hof heeft aangenomen doet daaraan niet af dat aldus aan de man een 
belangrijke overwaarde zou zijn toegedeeld. 

(Vgl. Kleijn, N.J.-noot sub. 2 en 4). Vervolgens laat de Hoge Raad weten 
wat het belang is van de voorgaande constatering. 
De rechtszekerheid, die ermee is gediend dat een tot stand gekomen boedelscheiding niet 
gemakkelijker dan andere overeenkomsten onder bezwarende titel (H.R., 21 juni 1981, N.J., 
1982, 238) wegens gemis aan wil kan worden aangetast, verlangt dat het enkele feit dat de 
wederpartij aldus wordt bevoordeeld, nog niet meebrengt dat jegens haar ook dan een beroep 
op gemis aan wil kan wqrden gedaan, indien zij ten tijde van de boedelscheiding niet behoefde 
te begrijpen dat degene die dit beroep doet, toen niet in staat was zijn wil te bepalen. 

De boedelscheiding wordt op een hoop geveegd met ,andere overeenkom
sten onder bezwarende titel" en de rechtszekerheid vraagt daarom om een 
,hard and fast rule", zo luidt de boodschap. 

Afgezien van deze gelijkstelling dient de vraag te worden gesteld wat de 
Hoge Raad met bovenstaande overweging beoogt aan te geven. Geconsta
teerd kan dan worden dat volgens de Hoge Raad de enkele toedeling van 
een belangrijke overwaarde zoals in casu de boedelscheiding nag niet tot 
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een handeling om niet maakt. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de 
Hoge Raad het onderscheid nog steeds relevant acht. Zie W .M. Kleijn, 
N.J.-noot; P. van Schilfgaarde, A.A.-noot, A.A. 1985, p. 632; B.W.M., 
Nieskens-lsphording, W.P.N.R., 5768-5769. De overweging van de Hoge 
Raad kan immers aldus worden gelezen dat na de zin , ,Anders dan het Hof 
heeft aangenomen doet daaraan niet af dat aid us aan de man een belangrijke 
overwaarde zou zijn toegedeeld' ', door de Hoge Raad wordt aangegeven 
wat het gevolg zou zijn wanneer de boedelscheiding wei een handeling om 
niet zou zijn. In dat geval zou ook dan een beroep op gemis aan wil kunnen 
worden gedaan, indien de fidens ten tijde van de boedelscheiding gerecht
vaardigd vertrouwde. Met andere woorden: bij een handeling om niet is 
gerechtvaardigd vertrouwen aileen niet voldoende voor bescherming. Is dit 
juist, dan zijn na H.R., 15 apri11983, N.J., 1983, 458 (Hajjout/IJmah) de 
conclusies wat te snel getrokken. 

Vervolgens wijst de Hoge Raad de economische onbalans in de wederzijd
se prestaties haar plaats; zij dient een rol te spelen in het kader van de vraag 
naar de gerechtvaardigdheid van het vertrouwen. 
Wei kan de omvang van dit voordeel van belang zijn voor het antwoord op de vraag wat de 
wederpartij toen op dit punt had behoren te beseffen en welke onderzoeksplicht te dier zake 
toen op haar rustte. 

Na de arresten H.R., 14 januari 1983, N.J., 1983, 457 (Hajziani/Van 
Woerden) en H.R., 15 april 1983, N.J., 1983, 458 (Hajjout/IJmah), be
sproken door RANK, W.A.K., in T.P.R. 1983, nr. 4, p.1268-1275, komt 
deze mededeling niet uit de Iucht vallen. 

Over de inpasbaarheid van dit arrest in het systeem van het N.B.W. valt 
nog het volgende op te merken. In de eerste plaats strookt deze uitspraak 
niet met het N.B.W. inzoverre daaruit afgeleid kan worden dat de Hoge 
Raad het onderscheid tussen handelingen om niet en handelingen onder 
bezwarende titel nog altijd van belang acht in het kader van de vraag naar 
de totstandkoming van rechtshandelingen. Art. 3.2.3 immers brengt deze 
onderscheiding niet aan, Vgl. Kleijn, N.J.-noot sub. 3 en 5; Van Schilfgaar
de, AA-noot sub. 3; NIESKENS/ISPHORDING, W.P.N.R., 5768, p. 24. Hier
tegenover staat echter dat de (formele) onderscheiding om niet-onder be
zwarende titel, zoals de Hoge Raad die aanbrengt, er praktisch toe leidt dat 
de deelverzameling ,handelingen onder bezwarende titel" (veel) groter zal 
zijn dan haar complement. Ret toepassingsgebied van de , ,dissidente'' regel 
wordt dus krap gesneden. Vgl. Kleijn, N.J.-noot. In de tweede plaats kan 
gewezen worden op een aspect dat zonder twijfel in het N.B.W. past, te 
weten de invloed van (de omvang van) het over en weer door de rechtshande
ling te lijden nadeel op de gerechtvaardigdheid van het vertrouwen en de 
(omvang van de) onderzoeksplicht. Deze relatie, waarop op diverse plaatsen 
in de Parlementaire Geschiedenis wordt gewezen en die is verankerd in art. 
3.1.1.12, wordt door de Hoge Raad nu expliciet in het geldend recht 
geincorporeerd. De onderzoeksplicht en meer in het algemeen de aan de 
gerechtvaardigdheid van het vertrouwen te stellen eisen kunnen ,traploos" 
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toenemen met het voordeel respectievelijk nadeel dat voor fidens en nolens 
uit het verrichten van de rechtshandeling voortvloeit. V gl. Kleijn, N.J. -noot 
sub. 4. 

39. BERUSTING IN BEN RECHTERLIJKE UITSPRAAK 

H.R., 18 april 1986, R. v.d. W. 1986, 85 (Tiirkyilmaz!De Wijs) 
De casuspositie was als volgt. Tiirkyilmaz vecht bij de Kantonrechter de 

rechtsgeldigheid van zijn ontslag bij de B.V. Spinnerij De Wijs aan, doch 
krijgt ongelijk en wordt in reconventie veroordeeld tot betaling van schade
loosstelling ex art. 1639r B.W. Hierna volgt- wellicht onder druk van de 
aankondiging van De Wijs om bij gebreke van betaling tot betekening en 
executie te zullen overgaan - een briefwisseling tussen de gemachtigden van 
partijen omtrent een betalingsregeling, resulterend in een voorstel van de 
zijde van Tiirkyilmaz tot halvering van het door De Wijs gevorderde bedrag 
en een antwoord van de zijde van De Wijs dat men bereid was tegen betaling 
van 50o/o van de verschuldigde sam finale kwijting te verlenen, , ,mits 
laatstgenoemd bedrag uiterlijk op I november 1983 op mijn postgiroreke
ning voormeld integraal is ontvangen. Bij gebreke daarvan is op diezelfde 
dag de bereidheid van mijn client en daarmee deze regeling vervallen ... ''. 
Tiirkyilmaz betaalt niet, doch gaat in hager beroep. Daarin wordt hij 
niet-ontvankelijk verklaard omdat de Rechtbank uit de briefwisseling 
afleidt dat hij in het vonnis heeft berust. 

In het door Tiirkyilmaz hiertegen ingestelde cassatie-beroep komt de 
vraag aan de orde of er in het kader van berusting in de zin van art. 334 
R. v. ruimte is voor de bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen, zoals 
de Rechtbank ~ad aangenomen. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag 
bevestigend en koppelt de heersende leer inzake berusting in een rechterlijke 
uitspraak, volgens welke nodig is dat de wil om zich bij de uitspraak neer 
te leggen op ondubbelzinnige wijze is te kennen gegeven, aan de geijkte 
formulering van de vertrouwensleer: 
Indien de wederpartij van de in het ongelijk gestelde partij uit diens uitingen heeft afgeleid 
en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs heeft mogen afleiden dat deze op ondubbelzin
nige wijze zijn wil om in het vonnis te berusten tot uitdrukking heeft gebracht, kan jegens die 
wederpartij op het ontbreken van die wil geen beroep worden gedaan. Dit brengt mee dat dan 
aan de eisen voor berusting als bedoeld in art. 334 R. v. is voldaan. 

Nu over bovenstaande vraag werd gedebatteerd, bevatte het cassatiemiddel 
uiter;1ard de voorzetten die het de Hoge Raad mogelijk moesten maken om 
dit arrest toe te voegen aan de lijst van uitspraken inzake de bescherming 
van gerechtvaardigd vertrouwen bij de totstandkoming van rechtshandelin
gen. Zo betoogde het cassatiemiddel in onderdeel 4 dat zelfs wanneer De 
Wijs gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat Tiirkyilmaz ,gaaf en onwaar
schijnlijk" (bedoeld zal zijn: onvoorwaardelijk) in het vonnis van de 
Kantonrechter had berust, de Recht bank , ,heeft miskend dat de Spinnerij, 
gelet op het feit dat het i.e. ging om de schijn van berusting c.q. de schijn 
van afstand van het recht om in hager beroep te komen, Tiirkyilmaz onder 
de omstandigheden van het geval aileen dan aan zijn, met zijn werkelijke 
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wil niet overeenstemmende, verklaring mag houden wanneer zij in gerecht
vaardigd vertrouwen op die verklaring en dus op de daardoor bij haar 
gewekte schijn van berusting iets heeft gedaan of nagelaten waardoor zij 
bij ongedaanmaking van de berusting in een ongunstiger toestand zou zijn 
gekomen dan waarin zij zonder berusting zou hebben verkeerd". Hierom
trent overweegt de Hoge Raad: 
In het midden kan blijven in welke gevallen voor een beroep op opgewekt vertrouwen een 
nadere eis terzake van nadeel als in dit onderdeel bedoeld op zijn plaats is en wat dit in die 
gevallen onder meer voor de stelplicht van partijen meebrengt. In elk geval kan het met de 
behoefte aan rechtszekerheid, waaraan bijzonder gewicht moet worden toegekend bij de vraag 
of een rechterlijke uitspraak al of niet in kracht van gewijsde is gegaan, niet in overeenstem
ming worden gebracht dat, zo eenmaal vaststaat dat de wederpartij erop mocht vertrouwen 
dat de jegens haar gedane uitingen de wil tot berusten ondubbelzinnig tot uitdrukking brachten, 
nog van belang zou kunnen zijn of die wederpatij vervolgens in vertrouwen op die berusting 
iets heeft gedaan of nagelaten waaruit voor haar bij ongedaanmaking van die berusting enig 
nadeel zou voortvloeien. 

Het komt mij voor dat een beschouwing over deze uitspraak dient te 
beginnen met de constatering dat het hier gaat om de toepassing van de 
vertrouwensleer op een tamelijk specifiek geval. Voorzichtigheid met het 
trekken van algemene conclusies is dus geboden. Tach wijst de formulering 
van de Hoge Raad er m.i. op dat hij bereid is deze kwestie in te passen in 
het systeem betreffende de werking van de vertrouwensleer bij de totstand
koming van rechtshandelingen. Ten aanzien van het belang van deze 
uitspraak kan dan het volgende worden opgemerkt. 

In de eerste plaats valt te wijzen op de woorden ,In het midden kan 
blijven in welke gevallen ... een nadere eis ... op zijn plaats is ... ''. Deze 
formulering past in de in het voorgaande nr. uitgesproken veronderstelling 
dat de Hoge Raad kennelijk nag toekomst ziet voor de nadeliger positie. 
Verder wordt oak in deze uitspraak, wederom onder verwijzing naar de 
rechtszekerheid, het vereiste van een nadeliger positie voor bescherming van 
de fidens van de hand gewezen. In Nolan/Van Aalst kwalificeerde de Hoge 
Raad zelf de boedelscheiding als een overeenkomst onder bezwarende titel, 
uit welke kwalificatie daarna de toe te passen regel volgde. In het onderhavi
ge arrest echter blijft kwalificatie van de rechtshandeling in kwestie achter
wege. Waar het cassatiemiddel enkele malen spreekt van ,berusting c.q. 
afstand van recht", met waarschijnlijk als bedoeling de Hoge Raad op het 
spoor van de rechtshandeling om niet te zetten zodat via met name H.R., 
15 mei 1959, N.J., 1959, 516 (Van Dongen/Van den Oetelaar) en H.R., 10 
februari 1967, N.J., 1967, 212 (De Zaan/Intercoal) de nadeliger positie 
binnengehaald kan worden, beperkt de Hoge Raad zich tot de term ,berus
ting'' en wil hij van het vereiste van een nadeliger positie hier niets weten. 
Tach kon deze berusting wel gezien worden als een rechtshandeling om niet, 
zodat de vraag is waarom de Hoge Raad hier zijn genuanceerde leer niet 
wilde toepassen. Wellicht is dit verklaarbaar door het verschil in invloed die 
de rechtszekerheid in de visie van de Hoge Raad op beide terreinen doet 
gelden. In Nolan/Van Aalst heet het dat , ... de rechtszekerheid ... ermee 
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is gediend dat een totstandgekomen boedelscheiding niet gemakkelijker dan 
andere overeenkomsten onder bezwarende titel wegens gemis aan wil kan 
worden aangetast", hier overweegt de Hoge Raad dat het vereiste van een 
nadeliger positie , , ... met de behoefte aan rechtszekerheid, waaraan bijzon
der gewicht moet worden toegekend bij de vraag of een rechterlijke uit
spraak al of niet in kracht van gewijsde is gegaan, niet in overeenstemming 
(kan) worden gebracht ... ". 

Hoe dit ook zij, wanneer de Hoge Raad nog altijd voor de rechtshande
ling om niet iets anders in petto heeft dan de leer van art. 3.2.3 N.B.W., 
dan is hij in ieder geval niet bereid geweest dat andere toe te passen op de 
berusting van art. 334 R.v. Wellicht weegt volgens de Hoge Raad de eigen 
aard daarvan zwaarder dan de gelijkenis met de rechtshandeling om niet. 
Ook de duidelijk op dit bijzondere geval toegesneden formulering en 
woordkeus wijst daar op. Is dit juist dan lijkt het er op dat de Hoge Raad 
bij totstandkomingsvragen de eisen die de rechtszekerheid stelt, doorslagge
vend acht. Met andere woorden, de - haast beleidsmatige - vraag waar 
gezien de aard van de rechtshandeling het primaat van de rechtszekerheid 
boven de billijkheid ophoudt, is bepalend voor het toepassingsgebied van 
de genuanceerde leer van de Hoge Raad inzake de nadeliger positie. K walifi
caties als eenzijdig, meerzijdig, om niet en onder bezwarende titel vormen 
daarbij een hulpmiddel voor de grensbepaling. Een kwalificatie echter 
brengt reeds direct duidelijkheid. Voor de categorie ,overeenkomsten 
onder bezwarende titel heeft de Hoge Raad immersin een vaste rechtspraak 
uitgemaakt dat de ongunstiger toestand daar op grond van de eisen van het 
rechtsverkeer geen rol behoort te spelen. 

Tenslotte verdient vermelding dat de Hoge Raad toch een uitweg voor 
Tiirkyilmaz aandraagt en wei op een marrier die aansluit bij het systeem van 
het N.B.W., waarin de hoogwaardigheid van het vertrouwen de functie van 
de nadeliger positie grotendeels moet gaan overnemen. De Hoge Raad 
overweegt daartoe: 
Het enkele feit dat degene die in het ongelijk is gesteld, voorstellen doet om aan het vonnis 
te voldoen, is niet voldoende om de slotsom te rechtvaardigen dat hij in dat vonnis berust. 
Daartoe dient hij immers ondubbelzinnig uiting te hebben gegeven aan zijn op die berusting 
gerichte wil. De Rb. heeft dit miskend door haar oordeel te dier zake mede te gronden op de 
overweging dat uit de brieven van de zijde van Tiirkyilmaz op geen enkele wijze vie! af te lei den 
dat deze zich met het vonnis niet kon verenigen. In het Iicht van het voorgaande komt het er 
immers op aan of blijkt dat hij zich met dat vonnis wei kon verenigen in die zin dat hij daarin 
wenste te berusten. 

Deze overweging doet sterk denken aan de kernoverweging uit het arrest 
H.R., 14 januari 1983, N.J., 1983, 457 (Hajziani/Van Woerden) waar de 
Hoge Raad ten aanzien van het vertrouwen van de werkgever overwoog: 
Wanneer, zoals hier, een werkgever aan een buitenlandse werknemer een verklaring die tevens 
een afrekening bevat, ter tekening voorlegt met het doe! aldus tot beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te geraken, dan is het, wil hij de werknemer 
aan een zodanige beeindiging kunnen houden, niet voldoende dat hij uit de bereidheid van 
de werknemer tot het plaatsen van zijn handtekening onder de afrekening in de gegeven 
omstandigheden niet heeft kunnen afleiden dat deze niet akkoord ging met beeindiging. De 
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werkgever zal er zich met redelijke zorgvuldigheid van moeten vergewissen, of de werknemer 
heeft begrepen dat zijn instemming,met de beeindiging van de arbeidsovereenkomst wordt 
gevraagd. 

Het feit waarop wordt vertrouwd moet positief uit de verklaringen of 
gedragingen van de wederpartij kunnen worden afgeleid, zo lijkt de Hoge 
Raad te willen zeggen. Dat het tegendeel er niet uit blijkt, is onvoldoende. 

40. ONTSLAGNEMING 

H.R., 12 september 1986, R. v.d. W. 1986, 158 (Westhoff!Spronsen Trans
port B. V.) 

Reeds voor het schetsen van de casuspositie van dit arrest laat ik de Hoge 
Raad aan het woord. 
3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan. 
Westhoff, die sedert oktober 1974 bij Spronsen in dienst was als chauffeur voor internationaal 
vrachtvervoer, is op zaterdag 1 mei 1982 met de door hem bestuurde vrachtauto aangekomen 
bij het bedrijf van Spronsen te Monster. De betreffende tocht was begonnen in Kruiningen, 
waar de auto was blijven staan, waarmee Westhoff naar Kruiningen was gekomen. Westhoff 
meende dat was afgesproken dat hij bij aankomst in Monster door iemand van de zaak per 
auto naar Kruiningen zou worden gebracht. Ervan uitgaande dat die afspraak niet was 
nagekomen, heeft hij tegen de toen op het bedrijf in Monster aanwezige Broers gezegd: ,lk 
pak mijn zooitje je bekijkt het maar, en ik kom niet meer terug". Hij heeft daarop zijn 
bezittingen, ook die hij anders niet mee naar huis placht te nemen, uit zijn auto gehaald en 
is vertrokken. Vervolgens heeft Westhoff op maandag 3 en dinsdag 4 mei niets meer van zich 
Iaten horen. Bij aangetekende brief van dinsdag 4 mei heeft Spronsen vervolgens aan Westhoff 
o.m. geschreven: ,Kennelijk stelt U geen prijs meer op het dienstverband en wij beschouwen 
dit dan oak met ingang van 3 mei 1982 als beeindigd". 

Westhoff vordert doorbetaling van zijn salaris bij de Kantonrechter. Deze 
wijst de vordering echter af en oak in het door Westhoff ingestelde hager 
beroep krijgt Spronsen gelijk. 
In cassatie komen de in het kader van de totstandkomingsproblematiek 
bekende kwesties aan de orde. Ten aanzien van het gerechtvaardigd vertrou
wen van Sponsen en de rol van de onderzoeksplicht daarbij overweegt de 
Hoge Raad: 
3.5 Onderdeel3 betoogt dat de Rb. heeft miskend dat Spronsen zich er onder de omstandighe
den van het onderhavige geval met redelijke zorgvuldigheid van had behoren te vergewissen 
of Westhoff inderdaad met de mededeling aan Broers en/ of het zich niet mel den in de peri ode 
tot 4 mei 1982 de bedoeling had ontslag te nemen, voordat Spronsen die bedoeling mocht 
aannemen, waarbij het onderdeel tevens aanvoert dat de gedragingen van Westhoff slechts als 
een ontslagneming kunnen worden gezien, indien Westhoff heeft begrepen of had moeten 
begrijpen dat Spronsen zijn gedragingen niet anders dan als een ontslagneming kon opvatten. 
Ook deze klacht faalt. De vraag in hoeverre op een werkgeefster een onderzoeksplicht rust 
ter zake van de werkelijke bedoeling van de mededelingen of gedragingen van haar werknemer, 
waaruit zij een ontslagneming heeft menen te mogen afleiden, kan slechts worden beantwoord 
in het Iicht van de omstandigheden en is derhalve sterk verweven met de feiten. Dat de Rb. 
in het onderhavige geval niet heeft aangenomen dat Spronsen in enige onderzoeksplicht is 
tekort geschoten, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het is in het Iicht van de 
gedingstukken ook niet onbegrijpelijk, mede gelet op de functie van de onderhavige werkne
mer, die meebrengt 'dat hij in beginsel geacht kan worden over voldoende vaardigheden te 
beschikken om de draagwijdte van zijn verklaringen en gedragingen te overzien, alsmede op 
de omstandigheid dat hier aan de werknemer nog enige tijd is gelaten om op zijn verklaring 
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terug te komen. In het oordeel van de Rb. ligt voorts besloten dat Westhoff heeft moeten 
begrijpen hoe zijn mededelingen en gedragingen door Spronsen zouden worden opgevat. Voor 
zover het onderdeel een andere eis bedoelt te stellen, vindt het geen steun in het recht. 

Duidelijk is dat het cassatiemiddel bier beoogde aan te knopen bij hetgeen 
de Hoge Raad in H.R., 14januari 1983, N.J., 1983, 457 (Hajziani!Van 
Woerden) en H.R., 15 april 1983, N.J., 1983, 458 (Hajjout/IJmah) had 
beslist omtrent de onderzoeksplicht van de werkgever. (V gl. RANK, 

W.A.K., T.P.R., 1983 (4), nrs. 49-50). De Hoge Raad geeft echter aan de 
bepaling van de omvang van de onderzoeksplicht van de werkgever in 
beginsel een zaak voor de feitenrechter te vinden die in cassatie slechts in 
beperkte mate toetsbaar is. Wei wordt aangegeven welke feiten en omstan
digheden in een geval als dit van belang zijn. Kennelijk brengt de combinatie 
van bet feit dat Westhoff - gezien zijn functie - , ,in beginsel geacht kan 
worden over voldoende vaardigheden te beschikken om de draagwijdte van 
zijn verklaringen en gedragingen te overzien" en het feit ,dat Westhoff 
heeft moeten begrijpen hoe zijn mededelingen en gedragingen door Spron
sen zouden worden opgevat" met zich mee dat het initiatief aan Westhoff 
was. In combinatie met ,de omstandigheid dat bier aan de werknemer nog 
enige tijd is gelaten om op zijn verklaring terug te komen" baseert de Hoge 
Raad immers daarop de mening dat bet vonnis van de Rechtbank op dit 
punt de toets der cassatie kan doorstaan. In een geval als bet onderhavige 
is het dus voldoende wanneer de nolens enige tijd wordt gegund om op zijn 
niet-gewilde verklaring terug te komen. 

Nieuwenhuis uit hierop kritiek in zijn Ars Aequi-noot onder dit arrest 
(A.Ae. 1987, p. 101-102). Hij sluit zich te dezer zake aan bij de Advocaat
Generaal Franx, die in zijn conclusie voor bet arrest betoogt dat Spronsen 
een onderzoeksplicht heeft geschonden. Persoonlijk deel ik de kritiek van 
Nieuwenhuis niet. I:Ioewel ik gaarne toegeef dat, zoals hij betoogt, de 
onderzoeksplicht niet zozeer behoort te worden bepaald door de status van 
de werknemer als wei door de omstandigheden waaronder de verklaring 
wordt afgelegd en de belangen die op het spel staan, denk ik dat dit 
argument geen doel treft omdat de Hoge Raad geenszins het tegendeel 
beweert. Nieuwenhuis wijst slechts op de overweging van de Hoge Raad 
inzake de functie van Westhoff. Uit het bovenstaande moge blijken dat 
mijns inziens de combinatie van door de Rechtbank vastgestelde feiten de 
Hoge Raad tot dit oordeel bracht. 

,Ben eventuele onderzoeksplicht vloeit voort uit de eisen van de goede 
trouw. Werkgever en werknemer moeten hun gedragingen mede Iaten 
bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de ander", zegt Nieuwen
huis terecht. Werkgever en werknemer. Illustratief is het woordgebruik van 
de Hoge Raad in r.o. 3.6.: 
, ... dat Westhoff, zo hij een niet bedoelde verklaring zou hebben afgelegd, ... " 

naar aanleiding van de vaststelling van de Rechtbank ten aanzien van de 
grieven 3 en 4: 
,Indien a! Westhoff op 1 mei zodanig 'over zijn toeren' zou zijn geweest dat dit een geestelijke 
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storing opleverde - waarvoor de Rechtbank geen steun ziet in de feiten - dan neemt zulks 
niet weg dat uit de eigen stellingen van Westhoff( ... ) volgt dat hij op 2 en 3 mei uitgerust 
en tot zichzelf gekomen was, maar niettemin bij zijn standpunt volhardde". 

Allerminst stond dus vast dat Westhoff zijn verklaring in een hevige 
gemoedsbeweging aflegde, zeker was wei dat Westhoff ten tijde van de 
,acceptatie" door Spronsen reeds enige tijd weer in staat was tot een 
normale gedachtenbepaling, doch desondanks bij zijn standpunt volbard
de. 

Wanneer een werknemer in woede wegloopt, zal de goede trouw er 
doorgaans aan in de weg staan dat de werkgever onmiddellijk bet ontslag 
,aanvaardt", zonder zich er eerst met redelijke zorgvuldigheid van te 
vergewissen of bet de werknemer werkelijk ernst is. Er kan dan geen sprake 
zijn van gerechtvaardigd vertrouwen omdat op dat moment ,vertrouwd" 
wordt op bet gedrag van iemand die kennelijk in een toestand verkeert 
waarin van hem geen rationele afwegingen mogen worden verwacht. V gl. 
bijvoorbeeld de casuspositie van H.R., 29 november 1974, N.J., 1975, 211 
(Hensels/Seegers & Musters), waar de werkgever een 's avonds genomen 
ontslag nog diezelfde avond per brief aanvaardde. (In dat geval loste de 
Hoge Raad bet echter op via de ongunstiger toestand). Gunt de werkgever 
de werknemer echter een redelijke tijd om tot bezinning te komen dan mag, 
wanneer die bezinning daar is - zoals in casu met ingang van 2 mei bet 
geval was - van de werknemer verwacht worden dat hij zicb, evenzeer als 
de werkgever, bij gewenste voortzetting van bet dienstverband te goeder 
trouw gedraagt. Dat boudt mijns inziens eerder in dat degene die kwaad 
wegloopt terug moet komen dan dat de ander er achteraan moet lopen. 
Daarom mocht Spronsen bier stilzitten. Dat wil echter niet zeggen dat er 
geen omstandigheden denkbaar zijn, waarin de werkgever wei actief moet 
onderzoeken in bet geval een werknemer in hevige emotie is weggelopen. 
Gedacht kan worden aan bet geval waarin de oorzaak van de emotie niet 
zozeer is gelegen in een min of meer incidentele ruzie met de werkgever 
(zoals in casu), maar in een meer structureel geestelijk probleem waarvan 
de werkgever op de hoogte is, bijv. overspannenheid, ernstige depressie etc. 
In dat geval kan de werkgever immers niet te goeder trouw menen dat de 
werknemer na een dagje stoom afblazen weer tot normale afwegingen in 
staat zal zijn. Wegblijven na die dag Ievert in die situatie op zichzelf niet 
een gedraging op waaruit de werkgever zonder nader onderzoek een bevesti
ging van de in een hevige gemoedsbeweging afgelegde verklaring mag 
afleiden. 
Ook de vraag naar bet vereiste van de ongunstiger toestand komt in deze 
procedure weer aan de orde en op dit punt bevat bet arrest nieuws. 
3.6 Onderdeel 4 berust op de opvatting dat een werkgeefster die de uitingen van haar 
werknemer heeft opgevat en in de gegeven omstandigheden mogen opvatten als een ontslagne
ming zonder dat is vastgesteld dat deze werknemer dit ook inderdaad zo bedoelde, hem slechts 
dan aan deze ontslagneming mag houden, wanneer zij in gerechtvaardigd vertrouwen op de 
bij haar gewekte schijn iets heeft gedaan of nagelaten waardoor zij bij ongedaanmaking van 
de ontslagneming in een ongunstiger toestand zou komen dan waarin zij zonder die ontslagne-
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ming zou hebben verkeerd. Deze opvatting is in zoverre juist dat de eisen van de goede trouw 
in verband met de ingrijpende gevolgen die een eenzijdige ontslagneming op staande voet in 
beginsel voor de werknemer heeft, kunnen meebrengen dat de werkgeefster, hoezeer zij de 
betreffende uitingen als een ontslagneming heeft opgevat en mocht opvatten, de werknemer 
toch niet aan die ontslagneming mag houden indien er niet aan haar zijde sprake is van nadeel 
als in het onderdeel weergegeven. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien de werknemer, 
toen hij deze uitingen deed, niet in staat was zijn wil te bepalen, omdat hij toen in een hevige 
gemoedsbeweging verkeerde of handelde onder de invloed van een stoornis van zijn geestver
mogens. De Rb. heeft echter niet vastgesteld dat zich hier een zodanig geval voordeed, doch 
is integendeel ervan uitgegaan dat Westhoff, zo hij een niet bedoelde verklaring zou hebben 
afgelegd, in elk geval voldoende gelegenheid heeft gehad daarop terug te komen. 

De vraag rijst of het vereiste van de ongunstiger toestand nu terug is of nooit 
weggeweest. In deze vorm waarschijnlijk terug, want het is duidelijk dat de 
Hoge Raad het hier niet heeft over de ongunstiger toestand van bijvoorbeeld 
H.R., 29 november 1974, N.J., 1975, 211 (Hensels/Seegers & Musters), 
waar de aanwezigheid daarvan een geldigheidsvereiste voor de rechtshande
ling was. Gezegd wordt nu immers, dat de opvatting van het cassatiemiddel 
,in zoverre juist" is ,dat de eisen van de goede trouw kunnen meebrengen" 
dat de werkgeefster geen beroep op bescherming van haar gerechtvaardigd 
vertrouwen mag doen ,indien er niet aan haar zijde sprake is van nadeel 
als in het onderdeel weergegeven". Kortom, een veel ,zachtere" regel, 
conform het systeem van het N.B.W. 

Toch kan hierover wei enige twijfel bestaan. De ontkenning door de Hoge c 

Raad in H.R., 15 april 1983, N.J., 1983, 458 (Hajjout/IJmah) van het 
bestaan van de - aan het vereiste van de ongunstig-er toesfarid- gekoppeide 
- steiplicht voor de fidens vormde voor veie schrijvers een beiangrijke 
reden om te concluderen tot omgaan van de Hoge Raad. In de inieiding is 
er reeds op gewezen dat in de N.B.W.-constructie de steiplicht voor de 
fidens dient te vervallen. W anneer de Hoge Raad dus reeds ten tijde van 
het wijzen van Hajjout/IJmah op de lijn van het onderhavige arrest zat, 
was op dat moment ook de Ioskoppeling van de invioed van een ongunstiger 
toestand en de stelplicht van de fidens daaromtrent een feit. De afwijzing 
door de Hoge Raad van de stelplicht is dan niet concludent voor de 
afwijzing van de invioed van een ongunstiger toestand. 

Tevens kan erop worden gewezen dat in het N.B.W.-systeem eerst de 
gerechtvaardigdheid van het vertrouwen ten toets komt en daarna pas de 
(eventueie) invioed van een (eventueie) ongunstiger toestand wordt vastge
steld. In de twee arresten waaruit men doorgaans de koerswijziging van de 
Hoge Raad afleidde, H.R., 14 januari 1983, N.J., 1983, 457 (Hajziani!Van 
Woerden) en H.R., 15 april1983, N.J., 1983, 458 (Hajjout/IJmah), stond 
vast dat de werkgever een onderzoekspiicht had geschonden en dus reeds 
niet gerechtvaardigd vertrouwd had. De invioed van op gerechtvaardigd 
vertrouwen voortbouwende handelingen waardoor de werkgever bij niet-tot 
stand komen van de rechtshandeling in een ongunstiger toestand zou 
geraken, kon dus, ook in een systeem waarin daaraan wei degelijk invioed 
toekomt, buiten beschouwing blijven. 

Voorts koppeit de Hoge Raad in het onderhavige arrest de invioed van 
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de ongunstiger toestand met name aan de situatie waarin iemand door een 
hevige gemoedsbeweging of stoornis van zijn geestvermogens niet in staat 
was zijn wil te bepalen. In de arresten Hajziani/Van Woerden en Haj
jout/IJmah ging het om een stoornis in de communicatie, een geval van 
oneigenlijke dwaling dus. In het Iicht van het onderhavige arrest lijkt dus 
om verschillende redenen moeilijk aantoonbaar dat de Hoge Raad de 
ongunstiger toestand ooit echt aan de kant heeft gezet. Wel is duidelijk dat 
de constructie is veranderd van een geldigheidsvereiste tot een gezichtspunt 
in het kader van de vraag of de fidens zich te goeder trouw op bescherming 
van zijn gerechtvaardigd vertrouwen kan beroepen. Daarmee is de Hoge 
Raad dogmatisch volledig op het spoor van het N.B.W. terecbt gekomen: 
gerechtvaardigd vertrouwen is voldoende voor totstandkoming, maar op 
bescherming van gerechtvaardigd vertrouwen kan niet altijd te goeder trouw 
een beroep worden gedaan. In hoeverre de Hoge Raad dit laatste geval, 
evenals het N.B.W., slechts bij (hoge) uitzondering aanwezig zal willen 
achten, zal de toekomst moeten leren. Het antwoord op die vraag zal 
bepalen hoeveel er nog rest van de controverse tussen Hoge Raad en N .B. W. 
op het gebied van de totstandkomingsproblematiek. 

Tot slot nog iets over de koppeling van de invloed van de ongunstiger 
toestand aan situaties waarin iemand handelde in een hevige gemoedsbewe
ging of onder invloed van een geestelijke stoornis. Waarom zegt de Hoge 
Raad dat ,in het bijzonder" in die gevallen de ongunstiger toestand een rol 
zal kunnen spelen? Wellicht heeft dit te maken met de functie die de Hoge 
Raad voor de ongunstiger toestand nog weggelegd ziet. 

In de oorspronkelijke visie van bet N .B. W. konden alle problemen in bet 
kader van de totstandkomingsproblematiek bevredigend worden opgelost 
door middel van een strikte bantering van het vereiste van de onderzoek
splicht. (Vgl. Par/. Oesch. Boek 3, p. 177 en Asser-Rutten-Hartkamp II, nr. 
110-112). Dit is ook juist in zoverre men daarmee bedoelt dat de rechter een 
gewilde gebondenheid of niet-gebondenheid zou kunnen sanctioneren door 
te constateren dat er gerechtvaardigd is vertrouwd op voldoende onderzoek, 
respectievelijk dater onvoldoende is onderzocht en dus niet gerechtvaardigd 
vertrouwd, dan wei voldoende is onderzocht maar desondanks niet gerecht
vaardigd vertrouwd. De daaraan inherente ,wijsheid achteraf" zal echter 
op den duur onbevredigend blijken te zijn. Verkieslijker lijkt mij dan ook, 
te accepteren dat er situaties denkbaar zijn waarin bet vertrouwen van de 
fidens, zelfs naar strenge maatstaven gemeten, als gerechtvaardigd moet 
worden betiteld, terwijl desondanks duidelijk is dat honorering van dit 
vertrouwen in rechte achterwege behoort te blijven. (Vgl. NIESKENS-ISP
HORDING, B.W.M., W.P.N.R. 5769, (par. 6-7)). De vraag is dan of er 
(groepen van) gevallen zijn aan te wijzen waarin zich deze situatie bet meest 
zal voordoen. 

De gevallen van discrepantie tussen wil en verklaring worden doorgaans 
onderscheiden in die waarin sprake is van een communicatiestoornis, (de 
oneigenlijke dwaling) en die waarin een hevige gemoedsbeweging of (ande-
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re) geestelijke stoornis aan de niet-gewilde verklaring ten grondslag ligt. Ten 
aanzien van de laatste categorie acht de Hoge Raad nu kennelijk eerder 
denkbaar dat zich ondanks een adequaat nageleefde onderzoeksplicht tach 
een situatie als boven geschetst voordoet. Twee overwegingen kunnen 
hierbij naar mijn mening een rol hebben gespeeld. 

In de eerste plaats hangt het antwoord op de vraag of een onderzoek
splicht moet worden aangenomen, mede af van bet antwoord op de vraag 
of de mogelijkheid van een discrepantie tussen wil en verklaring de weder
partij duidelijk is of had moeten zijn. Wellicht zal doorgaans een communi
catieprobleem- dus de mogelijkheid van een oneigenlijke dwaling- de 
wederpartij duidelijker zijn of behoren te zijn dan een probleem dat zich 
in de geest van de nolens afspeelt. Ook zal onderzoek naar een communica
tiestoornis vrijwel altijd minder ingrijpend zijn dan onderzoek naar een 
geestelijke stoornis en dus eerder gevergd kunnen worden. Ook NIEUWEN

HUIS, Kwartaalbericht N.B. W. 1985/4, p. 135, wijst er op dat ten aanzien 
van oneigenlijke dwaling een onderzoeksplicht eerder voor de hand ligt dan 
met betrekking tot de aanwezigheid van een geestelijke stoornis. Slechts wat 
betreft de in een hevige gemoedsbeweging afgelegde schijnwilsverklaring is 
dit mijns inziens in zijn algemeenheid niet juist. De aanwezigheid van een 
hevige emotie en dus de mogelijkheid van een discrepantie tussen wil en 
verklaring als gevolg daarvan zal de wederpartij immers vrijwel altijd 
duidelijk (behoren te) zijn. Op zichzelf Iijkt deze gedachte de overweging 
van de Hoge Raad dus niet voldoende te verklaren. 

Daarnaast Iijkt mij dan ook van belang dat in gevallen van geestelijke 
stoornis de onderzoeksplicht veel minder dan bij oneigenlijke dwaling een 
waarborg is dat de discrepantie tussen wil en verklaring aan bet Iicht komt. 
In die gevallen zal het wellicht eerder voor kunnen komen dat de fidens alles 
doet wat in redelijkheid van hem gevergd kan worden en dat desondanks 
bet niet-willen van de nolens niet blijkt. Immers, in het geval van een 
communicatiestoornis heeft doorpraten - met handen en voeten, via een 
tolk, harder, door middel van een nieuw telegram of telefoontje etc. - zin 
en is dan ook eerder vereist wil je gerechtvaardigd mogen vertrouwen dat 
bet verklaarde ook daadwerkelijk is gewild. De nolens is, zo zou men 
kunnen zeggen , ,geestelijk bereikbaar'' en bet blootleggen van de communi
catiestoornis is dus niet bij voorbaat uitgesloten; bij behoorlijk onderzoek 
zelfs zeer waarschijnlijk. Anders is dit bij een geestelijke stoornis. Hier is 
de persoon ,geestelijk niet-bereikbaar" en de kans dat onderzoek de 
verklaring ontmaskert als een niet-gewilde dus gering, nog afgezien van de 
vraag wat onderzoek door een leek bier in zou moeten houden. 

Voor de verklaring, afgelegd in een hevige gemoedsbeweging geldt twee
erlei. Op bet moment van bet afleggen van de verklaring geldt hetzelfde als 
voor de geestelijke stoornis: op dat moment is de nolens ,geestelijk niet
bereikbaar" en zal onderzoek veelal weinig zin hebben. Een aanhoudend 
pogen een redelijk gesprek te voeren met een woedende werknemer kan dus 
niet van de werkgever worden gevergd. Aan de andere kant kan de werkge-
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ver uiteraard niet zonder meer gerechtvaardigd op de ,verklaring" van de 
werknemer ,vertrouwen". (Vgl. H.R., 29 november 1974, N.J., 1975,211 
(Hensels/Seegers & Musters) en H.R., 5 december 1975, N.J., 1976, 223 
(Ontslag II)). Een voor de hand liggende vorm van ,onderzoek" lijkt bier 
dan ook een tijdelijk negeren van de verklaring van de werknemer in de 
wetenschap dat een normaal debat spoedig weer mogelijk zal zijn. (Vgl. het 
onderhavige arrest). De werkgever kan dan pas gerechtvaardigd gaan ver
trouwen op een verklaring of gedraging die de in woede afgelegde verklaring 
bevestigt en door de werknemer is afgelegd of verricht op een moment 
waarop de werkgever in redelijkheid mocht aannemen dat de werknemer 
weer tot bezinning was gekomen. Daar de werkgever daarvoor in het geval 
van een incidentele ruzie waarschijnlijk niet snel achter de werknemer aan 
zal behoeven te !open (Vgl. het onderhavige arrest), kan zich ook bier 
gemakkelijk het geval voordoen waarin de werkgever gerechtvaardigd mag 
vertrouwen dat de werknemer definitief weg zal blijven, terwijl een daarop 
gerichte wil van de werknemer (nog altijd) ontbreekt. 

Samenvattend brengt de combinatie van het feit dat de wederpartij op 
een geestelijke stoornis minder snel bedacht zal hoeven zijn dan op een 
communicatiestoornis en het feit dat een correct nageleefde onderzoek
splicht bij een geestelijke stoornis allerminst een garantie is dat het niet 
gewild zijn van de verklaring boven tafel komt, terwijl zij bij oneigenlijke 
dwaling discrepanties praktisch uitsluit, met zich mee dat men in laatstge
noemde gevallen vaker een bevredigende oplossing zal kunnen bereiken 
door een strikte bantering van de onderzoeksplicht dan in gevallen van 
geestelijke stoornis. Aan de mogelijkheid van een correctie met gebruikma
king van de goede trouw bestaat in gevallen van discrepantie tussen wil en 
verklaring als gevolg van een geestelijke stoornis dus eerder behoefte. 

41. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In de bier besproken arresten heeft de Hoge Raad aangegeven dat de 
ongunstiger toestand (,oude stijl") nog wei degelijk een rol kan spelen bij 
de beantwoording van de vraag naar de bescherming van gerechtvaardigd 
vertrouwen bij de totstandkoming van rechtshandelingen. 

Waar uit de overwegingen van de Hoge Raad in Nolan/Van Aalst en 
Tiirkyilmaz/De Wijs nog slechts viel af te leiden dat hij niet altijd gerecht
vaardigd vertrouwen voldoende acht voor bescherming, maakte de Hoge 
Raad in Westhoff/Spronsen Transport B.V. duidelijk welke rol nog wegge
legd is voor de ongunstiger toestand: gerechtvaardigd vertrouwen is welis
waar altijd voldoende voor totstandkoming van de rechtshandeling, maar 
niet altijd voldoende voor bescherming van de fidens. De mogelijkheid 
bestaat dat laatstgenoemde onder omstandigheden niet te goeder trouw een 
beroep zal kunnen doen op de bescherming die de regel van art. 3.2.3 hem 
biedt, omdat hij niets heeft gedaan of nagelaten waardoor hij bij niet-tot
standkoming van de rechtshandeling in een ongunstiger toestand zou komen 
te verkeren dan waarin hij zonder de schijnwilsverklaring zou hebben 
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verkeerd. Dogmatisch is de Hoge Raad hiermee geheel op de lijn van het 
N.B.W. aangeland. In hoeverre er toch nog verschil zal blijven bestaan, zal 
afhangen van het aantal gevallen waarin de Hoge Raad de goede trouw-cor
rectie zal willen toepassen. Het N.B.W. gaat er namelijk van uit dat dit 
aantal zeer gering zal zijn. 

Voorts lijkt het er op alsof de Hoge Raad per geval bekijkt of de 
rechtszekerheid theoretisch ruimte laat voor toepassing van de goede trouw
correctie. Immers, de aanvaarde (eenzijdige) ontslagneming, er is door vele 
schrijvers op gewezen, valt niet goed af te grenzen van de (meerzijdige) 
overeenkomst tot beeindiging van een arbeidsovereenkomst. In beide geval
len wordt een einde gemaakt aan wederzijdse rechten en verplichtingen, uit 
de arbeidsovereenkomst voortvloeiende. Dit zou wellicht toepasselijkheid 
van de regel voor overeenkomsten onder bezwarende titel rechtvaardigen. 
(Vgl. Hajziani/Van Woerden en Nolan/Van Aalst, in welk laatste arrest de 
Hoge Raad een formeel begrip overeenkomst onder bezwarende titel han
teert). Toch verklaart de Hoge Raad in Westhoff/Spronsen Transport B. V. 
de ongunstiger toestand van belang bij de aanvaarde (eenzijdige) ontslagne
ming. Aan de andere kant weigert hij in Tiirkyilmaz/De Wijs de goede 
trouw-correctie toe te laten in het geval van gewekte schijn van berusting 
in een rechterlijke uitspraak, hoewel het cassatiemiddel deze handeling op 
redelijke gronden als een afstand van recht om niet geaccepteerd trachtte 
te krijgen. 

De Hoge Raad kijkt dus naar meer dan enkele juridische kwalificaties. 
Een ontslagneming heeft, ondanks het feit dat de werknemer zichzelf 
daarbij ook van verplichtingen bevrijdt, alles bijeen zeer grote nadelen voor 
de werknemer, met name natuurlijk met het oog op zijn rechten op een 
uitkering. De rechtszekerheid speelt bier dus wei een belangrijke rol, maar 
kan op stevig -tegenspel van de billijkheid rekenen. Bij de vraag naar 
bescherming van door de schijn van berusting in een rechterlijke uitspraak 
gewekt vertrouwen speelt, ondanks de gelijkenis met een handeling om niet, 
de rechtszekerheid een grote rol. 

AFDELING 2 (Jac. Hijma) 

WILSGEBREKEN 

42. DE VERSCHOONBAARHEIDSFACTOR BIJ DWALING; ALGEMEEN 

Het artikel dat in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek aan de dwaling 
is gewijd (art. 1358 B.W.) is al even cryptisch als zijn Belgische tegenhanger 
(art. 1110 B.W.). Rechtspraak en literatuur hebben zich beijverd om aan 
het dwalingsleerstuk nader gestalte te geven. Zo leidde het inzicht dat geen 
beroep op dwaling mogelijk behoort te zijn indien de handelende de 
ongelukkige voorstelling van zaken aan zichzelf heeft te wijten, tot het 
inbrengen van het - ook naar Belgisch recht bekende - verschoonbaar
heidsvereiste: de dwalende moet zich redelijkerwijs de onjuiste voorstelling 
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hebben kunnen maken (bijv. H.R. 14 november 1924, N.J., 1925, 96 
(Koperdraad)). 

In 1957 brengt de Hoge Raad echter een koerswijziging aan. Bij arrest 
van 15 november 1957, N.J. 1958, 67 (Baris/Riezenkamp) spreekt de Raad 
zich uit tegen bet verschoonbaarheidsvereiste in traditionele zin, en brengt 
hij de materie onder bij bet leerstuk der wederzijds in acht te nemen goede 
trouw (redelijkheid en billijkheid). Het kenmerkende van deze nieuwe 
inkadering is gelegen in bet feit dat de blik niet Ianger ,eenzijdig" op de 
dwalende wordt gericht: er wordt thans juist een ,meerzijdig" onderzoek 
ingesteld, waarin beide partijen gelijkelijk centraal staan. Het gaat er aldus 
niet meer om of , ,men'' de dwalende een verwijt kan maken, doch -
concreter - om de vraag of deze wederpartij, ge/et op haar eigen gedrag, 
de ander iets mag verwijten. 

Aan iedere toepassing van bet Ieerstuk der goede trouw kleeft bet nadeel 
dat men aan zulk een ,open norm" niet veel houvast heeft. In een aantal 
arresten van de Hoge Raad zijn echter belangrijke richtlijnen te vinden: 
H.R., 15 november 1957, N.J., 1958,67 (Baris/Riezenkamp), H.R., 21 ja
nuari 1966, N.J., 1966, 183 (Booy/Wisman), H.R., 30 november 1973, 
N.J., 1974, 97 (Vander Beek/Van Dartel). Aan de hand van deze jurispru
dentie ontstaat bet volgende beeld. 
1. Uitgangspunt: de onderzoeksplicht van de adspirant-contractant. 
Ieder die bet aangaan van een overeenkomst overweegt, dient binnen 
redelijke grenzen maatregelen te nemen om te voorkomen dat hij onder 
invloed van onjuiste voorstellingen zijn toestemming geeft. Schiet hij in 
deze zorg tekort, dan kan de goede trouw meebrengen dat hij zich niet met 
vrucht op dwaling kan beroepen. 
2. Begrenzing 1: door de wederpartij gedane mededelingen. 
De onderzoeksplicht gaat in bet algemeen niet zo ver, dat men niet op door 
de wederpartij gedane mededelingen zou mogen afgaan. De goede trouw 
zal zich er veelal tegen verzetten dat de wederpartij ter afwering van bet 
dwalingsberoep aanvoert dat ten onrechte op de juistheid van haar medede
lingen werd vertrouwd. 
3. Begrenzing II: de schending van een spreekplicht door de wederpartij. 
De onderzoeksplicht strekt zich evenmin uit tot factoren waarvan bet op 
de weg van de wederpartij ligt om informatie te verschaffen. Had de 
wederpartij mededelingen behoren te doen, dan zal de goede trouw zich er 
in bet algemeen tegen verzetten dat zij zich er ter afwering van bet dwalings
beroep op beroept dat de ander de dwaling mede aan zichzelf heeft te wijten. 
De vraag wanneer zulk een spreekplicht bestaat is sterk afhankelijk van de 
omstandigheden van bet gegeven geval. W el is in de doctrine een aantal 
basis-vereisten ontwikkeld (zie de Iosbladige editie Contractenrecht, hoofd
stuk II, nr. 1111 e.v.). In bet algemeen zal slechts kunnen worden aangeno
men dat de wederpartij een spreekplicht heeft geschonden, indien zij naliet 
een feit meqe te delen (a) dat zij zelf kende, (b) waarvan zij besefte of moest 
beseffen dat bet voor de besluitvorming van de ander relevant was, en (c) 
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ten aanzien waarvan zij er rekening mee moest houden dat de ander 
dwaalde. Het gegeven dat aan deze drie - cumulatieve - vereisten is 
voldaan, wil overigens niet zeggen dat per definitie een spreekplichtschen
ding zal worden geconstateerd. Uiteindelijk zijn de verkeersopvattingen 
beslissend: bijvoorbeeld een verkoper die weet dat zijn klant elders eenzelf
de goed voor een aanzienlijk lagere prijs kan aanschaffen, zal niet gehouden 
zijn hem hiervan mededeling te doen (vgl. Pari. Gesch. Boek 6 Nieuw B. W., 
p. 909). 

De vier thans te bespreken arresten zijn aile te plaatsen in dit kader van 
de tussen contractanten in acht te nemen goede trouw: de dwalende voert 
aan dat hij op mededelingen van de ander is afgegaan, dan wei dat zijn 
wederpartij ten onrechte het doen van mededelingen achterwege heeft 
gelaten. Waar in het navolgende van verschoonbaarheid wordt gesproken, 
wordt dan ook gedoeld op de bovenomschreven ,verschoonbaarheidsfac
tor nieuwe stijl". 

Omwille van de volledigheid zij opgemerkt, dat (1) de afwezigheid van 
een juiste voorstelling van zaken (dwaling) en (2) de ,verschoonbaarheid" 
daarvan niet de enige voorwaarden zijn die aan art. 1358 B.W. worden 
ontleend. Tevens wordt geeist (3) dat de betrokkene bij een juiste voorstel
ling van zaken het contract niet of niet op deze condities zou zijn aangegaan 
(causaal verband), (4) dat de wederpartij het essentiele karakter van het punt 
waaromtrent de ander dwaalde kende of moest kennen (kenbaarheid), (5) 
dat de dwaling niet een zuiver toekomstige omstandigheid betreft en (6) dat 
zij niet krachtens de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandighe
den van het geval voor risico van de handelende komt. Men zie nader 
Contractenrecht II, nr. 1045 e.v., en art. 6.5.2.11 van het N.B.W. Het 
vereiste der kenbaarheid zal, waar dit raakvlakken met het verschoonbaar
heidsvraagstuk vertoont, mede in de navolgende beschouwingen (nrs. 43 en 
45) worden betrokken. Ter zake van het onder 6 bedoelde risico-aspect is 
in de verslagperiode het arrest H.R., 15 november 1985, N.J., 1986, 228 
(Ebele Dillema II) gewezen, hetwelk in nr. 123 door A.G. Castermans wordt 
becommentarieerd. 

43. MEDEDELINGSPLICHT NA WAARSCHUWING? 

H.R., 14 september 1984, N.J., 1985, 85 (Swinkels/Best). 
Swinkels koopt van de gemeente Best een bouwperceel. Hij vordert 

vervolgens vernietiging der koopovereenkomst wegens dwaling, stellende 
dat hem eerst na de contractssluiting is gebleken dat het perceel- op grond 
van reeds bestaande doch nog niet gerealiseerde plannen - in de , ,geluids
trog'' van het vliegveld Eindhoven zal komen te liggen. Voor de koop had 
de gemeente in een brief van de voorgenomen startbaanverdraaiing melding . 
gemaakt. Tevens staat vast dat de te verwachten geluidsbelasting het perceel 
niet ten enen male ongeschikf maakt voor woningbouw; het plaatsen van 
woningen wordt naar de geldende normen slechts als ,niet raadzaam" 
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aangemerkt. In rechte voert Swinkels aan dat de gemeente hem nadere 
informatie had behoren te verschaffen. 

Anders dan de Rechtbank wijst het Hof Swinkels' dwalingsactie af. Het 
acht hiertoe beslissend dat de gemeente Swinkels duidelijk heeft gewaar
schuwd (de Rechtbank heeft deze ,signaalfunctie" van de brief over het 
hoofd gezien), in combinatie met het gegeven dat woningbouw op het 
perceel weliswaar niet raadzaam was, doch niet volledig uitgesloten. In 
cassatie overweegt de Hoge Raad: 
,Dit een en ander brengt mee, aldus kennelijk het Hof, dat de gemeente, toen Swinkels niet 
reageerde op de waarschuwing (door nadere inlichtingen te vragen), het ervoor mocht houden 
dat dit punt voor hem niet van essentieel belang was en dat de gemeente daarom niet gehouden 
was Swinkels nader te informeren omtrent de Jigging van het toegewezen perceel. Deze 
beslissingen zijn niet onbegrijpelijk en het Hof heeft aldus kunnen oordelen zonder schending 
van enige rechtsregel". 

De passage refereert tegelijkertijd aan twee aspecten van het dwalingsleer
stuk: (a) het kenbaarheidsvereiste (in de gegeven omstandigheden behoefde 
de gemeente niet te beseffen dat de geluidsbelasting voor Swinkels van 
doorslaggevend belang was) en (b) het verschoonbaarheidsvraagstuk (de 
gemeente was niet gehouden Swinkels verdere inlichtingen te verschaffen, 
koper had zelf initiatieven dienen te ontplooien). Het dwalingsberoep 
strandt aldus in wezen op twee klippen tegelijk. Het feit dat de overwegingen 
van Hof en Hoge Raad geheel in , , verschoonbaarheidskader'' worden 
gepresenteerd wekt geen verwondering, indien men zich realiseert dat in aile 
gevallen waarin de aanwezigheid van een mededelingsplicht wordt onder
zocht, het kenbaarheidsvereiste op deze wijze door de verschoonbaarheids
toets zal worden geabsorbeerd. Waar wordt geleerd dat slechts een spreek
plicht kan worden aangenomen ten aanzien van feiten waarvan de weder
partij het gewicht beseft ofmoet beseffen (zie het vorige nummer onder 3b), 
komt de kenbaarheid steeds in het kader van het spreekplichtonderzoek -
en dus in dat der verschoonbaarheid - aan de orde. Dit gegeven verklaart 
ook waarom in het Nieuwe B.W., waarin het begrip ,zelfstandigheid der 
zaak" (art. 1358 B.W., art. 1110 Belgisch B.W.) is ingeruild voor de 
opsomming van drie gevalsgroepen waarin een beroep op dwaling open 
staat, niet een afzonderlijk kenbaarheidsvereiste is opgenomen. Als een der 
mogelijkheden figureert de situatie waarin ,de wederpartij in verband met 
hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had 
behoren in te lichten" (art. 6.5.2.lllid 1 sub b Nieuw B.W.); hettraditione
le kenbaarheidsvereiste is daarin reeds automatisch verwerkt. 

De beslissing dat de gemeente met de schriftelijke waarschuwing voldoen
de aan haar mededelingsplicht heeft voldaan, kan men gevoeglijk onder
schrijven. De koper was aldus van de mogelijke startbaanverlegging op de 
hoogte gebracht, waarna het op zijn weg lag om - zo hij dit punt essentieel 
achtte - nadere inlichtingen in te winnen. 
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44. MEDEDELINGSPLICHT BIJ MEERPARTIJENOVEREENKOMST 

H.R., 7 december 1984, N.J., 1985, 771, noot C.J.H. Brunner (Turk/Van 
den Berg). 

Tiirk huurt een pand van Van den Berg. De huurverhouding is ontstaan 
krachtens een overeenkomst van huuroverneming, waarbij de oorspronke
lijke huurder Linnenbank Tiirk met medewerking van Van den Berg als 
huurder in zijn plaats stelde. Als blijkt dat het gehuurde op korte termijn 
van gemeentewege zal worden gesloopt, beroept Tiirk- door Van den Berg 
in rechte tot betaling der huurpenningen aangesproken - zich op dwaling, 
daartoe onder meer stellende dat Linnenbank en Van den Berg van de 
sloopplannen op de hoogte waren en hem daarover hadden moeten inlich
ten. 

Kantonrechter en Rechtbank wijzen het beroep op dwaling af. De Hoge 
Raad vangt zijn beoordeling aan met een weergave van de reeds uit eerdere 
arresten (nr. 42) bekende regel dat indien een contractspartij bepaalde 
mededelingen had behoren te verschaffen, de goede trouw zich er in het 
algemeen tegen zal verzetten dat zij ter afwering van het dwalingsberoep 
aanvoert dat de ander het ontstaan der dwaling aan zichzelf heeft te wijten. 
De Rechtbank nu heeft volgens de Raad geen blijk gegeven dit te hebben 
miskend: 
,Zij heeft bij haar oordeel kennelijk mede in aanmerking genomen dat naar de stellingen van 
Tiirk naast Van den Berg ook Linnenbank in aanmerking kwam voor de taak om hem van 
de voormelde feiten op de hoogte te stellen en dat Van den Berg klaarblijkelijk slechts als-partij 
bij de betreffende overeenkomst tussen Tiirk en Linnenbank betrokken is, omdat bij gebreke 
van toepassing van art. 1635 B.W. voor het met die overeenkomst beoogde rechtsgevolg haar 
medewerking als verhuurster noodzakelijk was. Tegen deze achtergrond is de Rb. tot het 
oordeel gekomen dat het in dit geval niet op de weg van Van den Berg als verhuurster lag om 
eigener beweging aan Tiirk inlichtingen te geven omtrent haar eventueel bekende feiten 
waarvan Turk naar het oordeel van de Rb. in verband met de tervisielegging en aanplakking 
op zijn minst zelf op de hoogte had moeten zijn en waarvan, naar de voormelde stellingen 
van Tiirk insluiten, in elk geval ook Linnenbank, die hem als huurder in zijn plaats stelde, 
hem op de hoogte had kunnen brengen. Aldus opgevat komt het oordeel van de Rb. niet met 
enige rechtsregel in strijd". 

De beschouwingen van de Raad kunnen in twee sleutels worden ge
plaatst. 
a. Ten eerste in die van de meerpartijenovereenkomst als zodanig. De 
geciteerde passage geeft te kennen, dat bij een meerpartijenovereenkomst 
niet steeds alle partijen even intensief ,partij" zullen zijn. Bij de huurover
neming bijvoorbeeld kunnen de oude en nieuwe huurder als ,zware" 
partijen worden aangemerkt, terwijl de verhuurder slechts zijn medewer
king verleent en in zoverre als een , ,Iichte'' partij valt te beschouwen. Voor 
het dwalingsleerstuk zou hieraan dan de gevolgtrekking kunnen worden 
verbonden, dat het doen van mededelingen slechts op de weg van de 
,zware" wederpartij, en niet op die van de ,Iichte" ligt. Zulk een partij
theoretische benadering, waarin het bestaan van een spreekplicht voor een 
bepaalde contractant in feite in algemene zin - want gebaseerd op diens 
structureel-geringere betrokkenheid - wordt ontkend, sluit evenwel niet 
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goed aan bij de casui:stisch geaarde overwegingen die de Hoge Raad aan zijn 
oordeel ten grondslag legt. 
b. Verkieslijk lijkt de visie, dat het arrest dient te worden beschouwd in het 
licht van het verschijnsel der mededelingsplicht als zodanig. Zoals tevoren 
(nr. 42 sub 3c) betoogd, wordt aangenomen dat voor een contractspartij 
slechts een spreekplicht zal bestaan als zij er rekening mee moet houden dat 
de ander dwaalt. Met andere woorden: indien de wederpartij meent en mag 
menen dat de ander de juiste stand van zaken kent, kan van haar het doen 
van mededelingen niet worden verwacht. Keert men nu terug naar de 
geciteerde passage van het arrest, dan blijkt dat het oordeel dat geen 
spreekplicht is geschonden uiteindelijk met een combinatie van twee facto
ren wordt onderbouwd: (a) Tiirk had door de tervisielegging en aanplakking 
,op zijn minst" zelf op de hoogte moeten zijn en (b) ,in elk geval" had 
de Linnenbank hem op de hoogte kunnen brengen. Het komt mij voor dat 
Recht bank en Hoge Raad aldus in feite onder woorden brengen, dater voor 
Van den Berg (verhuurster) geen grond bestond om aan te nemen dat Tiirk 
omtrent de sloopplannen nog in onwetendheid verkeerde: zij waren 
publiekelijk bekend gemaakt, en Tiirk stond bovendien reeds met Linnen
bank in contact. In deze feitenconstellatie mocht Van den Berg, als eerst 
later bij de contractssluiting betrokkene, er van uitgaan dat Tiirk ofwel door 
eigen kennisneming, ofwel door mededelingen van Van den Berg van de 
sloopplannen op de hoogte was geraakt: een spreekplicht had zij derhalve 
niet. Aldus wordt de mededelingsplicht van de toestemmende verhuurder 
niet structureel - op grond van diens geringere partijstatus - ontkend, 
doch wordt slechts geconstateerd dat de verhuurder, ook al is hij partij, in 
de gegeven omstandigheden mocht aannemen dat (voor zover nodig) een 
ander reeds de bewuste mededelingen had gedaan. In casu is die ander dan 
de , ,zware wederpartij'' Linnenbank, doch het is niet ondenkbaar dat ook 
een derde voor deze rol in aanmerking komt. Men kan een parallel trekken 
met bet geval waarin een koper zich door een makelaar doet bijstaan: de 
wederpartij mag dan aannemen dat de makelaar de koper reeds bepaalde 
informatie zal verschaffen, zodat zij minder mededeelzaam behoeft te zijn 
dan degene die met een pure leek in onderhandeling treedt (zie Contracten
recht II, nr. 1113). 
Vanzelfsprekend zal niet te spoedig mogen worden aangenomen dat de 
wederpartij, zo zij in beginsel een spreekplicht heeft, er op mag vertrouwen 
dat de bewuste mededelingen wei door een ander zullen zijn gedaan. W aar 
bij een gewoon tweepartijencontract als regel niemand behoudens de weder
partij behoejt te spreken, zal deze wederpartij er niet snel van uit mogen 
gaan dat er toch (door een derde) gesproken zal zijn. Maar juist de 
meerpartijenovereenkomst vertoont de bijzonderheid dat zich daarbij meer
dere spreekplichtigen aandienen. De verhuurder, die eerst bij de contracts
sluiting wordt betrokken op een moment dat tussen de oude en nieuwe 
huurder reeds een intensief contact heeft plaatsgehad, zal dan veelal mogen 
aannemen dat de nodige mededelingen in dit voorstadium door de oor-
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spronkelijke huurder zijn gedaan. Hij behoeft niet te verwachten dat deze 
andere wederpartij haar (eventuele) spreekplicht heeft geschonden, en is 
derhalve niet gehouden eigener beweging nog dergelijke mededelingen te 
doen. 

45. MEDEDELINGEN IN VERKOOPANNONCE 

H.R., 11 april 1986, N.J., 1986, 570 (Kelly/Rietvelt). 
Kelly koopt een pand van Rietveld voor de somma van/510.000 (meer 

dan 9 miljoen Belgische francs). Tevoren was het pand in een advertentie 
aangeboden voor /525.000, waarin onder meer werd opgegeven dat de 
vloeroppervlakte 1400 m2 bedroeg en het pand van een gasverwarming was 
voorzien. Kelly beroept zich, in rechte tot betaling aangesproken, op 
dwaling: het vloeroppervlak is slechts 1000 m2 en de verwarming wordt (niet 
op gas maar) op olie gestookt. Rechtbank en Hofverwerpen dit dwalingsbe
roep. Omtrent de overwegingen van het Hof oordeelt de Hoge Raad: 
,Het Hof is er terecht van uitgegaan dat Kelly's beroep op dwaling moet falen indien Rietvelt 
niet heeft kunnen en behoeven te begrijpen dat zijn - Rietvelts - mededelingen omtrent de 
( ... ) bedoelde eigenschappen van het pand voor Kelly essentieel waren". 

Het cassatiemiddel richt zich (mede) tegen het oordeel van het Hof dat 
Rietvelt dit essentiele karakter van zijn mededelingen in casu niet behoefde 
te beseffen; ook deze beslissing- waartoe het Hof onder meer verwijst naar 
de hoogte van de koopsom, de aard van de bewuste eigenschappen, de 
omstandigheid dat de koper zich door een makelaar heeft doen bijstaan en 
het feit dat hij verder niet meer naar deze punten heeft gei:nformeerd -
wordt door de Raad echter geenszins onbegrijpelijk bevonden. 

De uitspraak brengt onder de aandacht, dat niet iedere mededeling van 
de wederpartij voldoende is om een dwalingsberoep te schragen; niet voor 
niets heeft de Hoge Raad zich bij het opstellen der in nr. 42 genoemde 
vuistregels steeds van termen als ,veelal" en ,in het algemeen" bediend. 
Op het eerste gezicht is opvallend, dat de relevantie van beide mededelingen 
door het Hof aan de hand van een kenbaarheidstoets worden beoordeeld: 
moest de verkoper beseffen dat zijn verklaring voor de ander van essentieel 
gewicht was? Reeds in nr. 43 werd er op gewezen dat waar een spreekplicht 
ter discussie staat, het vereiste der kenbaarheid reeds automatisch mede zal 
worden beoordeeld, en derhalve als zelfstandige voorwaarde kan worden 
gemist: ofwel de spreekplicht bestond, voor welke slotsom er per definitie 
van kenbaarheid sprake moet zijn geweest, ofwel zij bestond niet, in welk 
geval het dwalingsberoep reeds op die grond afstuit (de dwalende had zelf 
nader onderzoek moeten verrichten). lets soortgelijks kan worden waarge
nomen bij het onderzoek naar de relevantie van een door de wederpartij 
afgelegde verklaring. 

Wil de dwalende zich met vrucht op een door de wederpatij gedane 
mededeling kunnen beroepen, dan zal die mededeling - in hun onderlinge 
verhouding - van een zeker gewicht moeten zijn. Algemene aanprijzingen 
(, ,het pand is prima'') en mededelingen ter zake van irrelevant te noemen 
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factoren {,hier heeft vroeger een notaris gewoond") rechtvaardigen, naar 
algemeen terecht wordt aangenomen, bij gebleken onjuistheid geen beroep 
op een wilsgebrek. De vraag rijst nu, wanneer een gedane mededeling tussen 
partijen als ,te licht" moet worden aangemerkt. Het toe te passen criterium 
kan aan het algemene vertrouwensbeginsel (vgl. art. 3.2.3 Nieuw B. W.) 
worden ontleend; die mededelingen kunnen niet tegen de wederpartij wor
den ingeroepen, waarvan zij niet behoefde te beseffen dat de ander zijn 
besluitvorming daarop zou baseren. Aldus bezien vallen als regel niet alleen 
verklaringen af met betrekking tot gegevens die als zodanig voor een koper 
niet van doorslaggevend belang plegen te zijn (bijv. de persoon van een 
vorige bewoner), maar tevens mededelingen omtrent factoren die dermate 
in bet oog springen dat de koper zich daaromtrent reeds bij minimaal 
onderzoek een eigen - eventueel afwijkend - beeld zal hebben gevormd. 
Het onderhavige arrest biedt van deze laatste gevalsgroep een illustratie. De 
verkoper heeft weliswaar (foutieve) mededelingen gedaan omtrent vloerop
pervlakte en verwarmingswijze, doch behoefde niet te beseffen dat de koper 
zijn besluitvorming daarop zou afstemmen. Ten aanzien van de oppervlakte 
komt deze conclusie reeds als correct voor in verband met het feit dat het 
de koper van een huis niet om de numerieke, maar om de feitelijke omvang 
daarvan pleegt te gaan. Zo het getal van 1400m2 voor Kelly al van belang 
was, behoefde Rietvelt zulks in ieder geval niet te begrijpen. De tweede 
klacbt stuit af op de omstandigheid dat het de koper, die het pand - zoals 
de verkoper ook mocbt verwachten - met zijn makelaar heeft gelnspec
teerd, redelijkerwijze niet ontgaan kan zijn op welke wijze dit werd ver
warmd. Ook hiervoor geldt derbalve, dat de verkoper niet behoefde te 
beseffen dat de koper, die bij de onderhandelingen nimmer aan dit punt 
beeft gerefereerd, de vermelding in de advertentie van cruciaal belang 
achtte. Daarmee staat vast dat beide mededelingen in de partijrelatie ,te 
licbt" zijn om een dwalingsberoep te rechtvaardigen. 

Legt men nu deze op de mededeling betrokken kenbaarheidstoets naast 
bet eigenlijke kenbaarheidsvereiste, dan blijkt tweeerlei. Ten eerste, dat de 
aangelegde criteria verschillen: bij de weging der mededeling gaat het er om 
of het causale karakter van die mededeling voor de wederpartij kenbaar 
was, bij de kenbaarheidseis om de vraag of zij het causale karakter van de 
betrokken factor (oppervlakte, verwarming) moest beseffen. Vervolgens 
kan echter worden geconstateerd dat de eerste toets de tweede omsluit. De 
vraag of iemand de doorslaggevende aard van een door hem gedane 
mededeling dient te kennen, kan immers uitsluitend dan bevestigend worden 
beantwoord, indien de betrokkene om te beginnen van de relevantie van de 
factor waarop die mededeling ziet op de hoogte is of moet zijn. Ook hier 
vindt derhalve een absorptie plaats: de eigenlijke kenbaarheidstoets maakt 
deel uit van de weging der gedane mededeling. Wederom ook kan worden 
verwezen naar het Nieuwe B.W., waarin een zelfstandig kenbaarheidsver
eiste in traditionele zin niet is opgenomen. Art. 6.5.2.lllid 1 sub a Nieuw 
B. W. noemt als een der mogelijke situaties die tot een dwalingsberoep 
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aanleiding geeft die waarin , ,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"; in deze slottournure is het 
,echte" kenbaarheidsvereiste reeds impliciet verwerkt. 

46. ,BIJ MIJN WETEN NIET'·' 

H.R., 18 apri/1986, N.J., 1986, 747, noot W.C.L. van der Grinten (Ernst 
en Latten/Crombag-Spaai). 

Ernst en Latten kopen een huis van de vastgoedmaatschappij Crombag
Spaai. Voor de contractssluiting vroegen zij Spaai naar een mogelijk 
bestemmingsplan, waarop Spaai antwoordde dat , , bij zijn weten'' het 
onroerend goed niet in een bestemmingsplan viel. Als na de koop toch zulk 
een plan blijkt te bestaan, eisen Ernst en Latten vernietiging der koopover
eenkomst wegens dwaling. De Rechtbank verwerpt dit dwalingsberoep. Het 
Hof stelt bij tussenarrest kopers in de gelegenheid te bewijzen dat Spaai -
zoals zij hadden gesteld- van de stand van zaken op de hoogte was. Indien 
dit zou worden vastgesteld, had Spaai correcte informatie moeten verschaf
fen: het beroep op dwaling zou dan succesvol zijn. Kopers slagen echter niet 
in hun bewijsopdracht. De aandacht concentreert zich nu op hetgeen Spaai 
wel heeft gezegd (,bij mijn weten niet"); het Hof ziet hierin onvoldoende 
grond om het dwalingsberoep te honoreren. In cassatie overweegt de Hoge 
Raad: 

-

,Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat Ernst en Latten ( ... ) redelijkerwijs hadden behoren 
te begrijpen dat het antwoord dat Spaai gaf op hun vraag ( ... ) zoveel onzekerheid liet dat, 
gezien het belang dat zij aan de kwestie hechtten, nadere informatie te bevoegder plaatse 
geboden was". 

De cassatieklachten, ervan uitgaande dat Spaai door zijn mededeling had 
bewerkstelligd dat bij kopers een juiste voorstelling van zaken ontbrak, en 
dat zij het antwoord als een ontkennende beantwoording van hun vraag 
mochten beschouwen, stuiten op deze feitelijke vaststelling af. De Hoge 
Raad gaat ten slotte in op de cassatieklacht dat het niet op de weg van de 
koper, maar juist op die van de (deskundige) verkoper ligt om een onder
zoek naar de aanwezigheid van een bestemmingsplan in te stellen. Hij 
overweegt: 
,Aantekening verdient ( ... ) dat voor zover deze onderdelen er ( ... )van uitgaan dat 'een ter 
zake kundig onroerend goed-handelaar' zich met het oog op de belangen van de koper ervan 
op de hoogte behoort te stellen of een door hem te koop aangeboden onroerend goed in een 
bestemmingsplan ligt en dat de koper er, behoudens bijzondere omstandigheden, van mag 
uitgaan dat de verkoper dat heeft gedaan, zij zijn gebaseerd op een stelling die in haar 
algemeenheid geen steun vindt in het recht". 

In deze procedure hebben de kopers Ernst en Latten op beide mogelijke 
begrenzingen van hun onderzoeksplicht (nr. 42 sub 2 en 3) een beroep 
gedaan, en beide inkledingen van het dwalingsberoep zien falen. 
a. Ten eerste de verwijzing naar de door Spaai gedane mededeling. Kopers, 
die door het stellen van de vraag ielf reeds deden blijken omtrent het 
betrokken punt in onzekerheid te verkeren, hadden met een antwoord als 
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,bij mijn weten niet" geen genoegen mogen nemen. Een dergelijke verkla
ring laat naar haar weinig stellige aard aile ruimte voor twijfel; in feite kan 
zij slechts als mededeling omtrent de wetenschap van de wederpartij, en niet 
als uitspraak omtrent de stand van zaken zelf worden aangemerkt. Recht
bank, Hof en Hoge Raad maken dan ook korte metten met het beroep op 
deze ,mededeling". 
b. In de tweede plaats de eventuele schending van een mededelingsplicht. 
Door kopers in de gelegenheid te stellen te bewijzen dat Spaai van het 
bestemmingsplan op de hoogte was, geeft het Hof tweeerlei te kennen: 
enerzijds dat als Spaai inderdaad het plan kende het dwalingsberoep ge
rechtvaardigd zal zijn, anderzijds dat indien zulks niet wordt aangetoond 
het beroep op de spreekplichtschending faalt. Aldus wordt verwezen naar 
de regel dat in het algemeen slechts een spreekplicht zal kunnen worden 
aangenomen ten aanzien van feiten waarvan de wederpartij daadwerkelijk 
op de hoogte is (zie nr. 42 sub 3a). In cassatie leggen kopers zich niet bij 
dit criterium neer. Zij voeren aan dat indien Spaai al niet van het bestem
mingsplan op de hoogte was, hij als deskundige daarvan in ieder geval, met 
het oog op de belangen van adspirant-kopers, op het hoogte had moeten 
zijn: indien een onroerend goed-handelaar niet meldt dat een bestemmings
plan bestaat, zouden kopers er van mogen uitgaan dat zij niet door een 
dergelijk plan zullen worden gehinderd. In deze visie rust op de deskundig 
te achten handelaar steeds een mededelingsplicht, hetzij ,direct" (indien hij 
het plan kent, dient hij te spreken) hetzij ,indirect" (indien hij zelf in 
onwetendheid verkeert, dient hij eerst onderzoek te verrichten). Hoewel niet 
is uitgesloten dat op deze wijze een mededelingsplicht wordt verruimd (vgl. 
Par/. Oesch. Boek 6 Nieuw B. W., p. 909), wil de Hoge Raad hiervan in casu 
niet weten: de stelling dat een onroerend goed-handelaar steeds aldus voor 
de belangen van de koper zou moeten waken, vindt - in haar algemeenheid 
- geen steun in het recht. Aan dit oordeel zal mede ten grondslag liggen 
dat de mogelijke aanwezigheid van bestemmingsplannen van vrijwel alge
mene bekendheid is, en zich derhalve niet dermate in de ,deskundigheids
sfeer" van de verkoper bevindt, dat de gebruikelijke spreekplichtcriteria in 
diens nadeel zouden moeten worden opgerekt. De gemiddelde koper zal 
beseffen dat het goed in een bestemmingsplan kan vallen: hij dient dan zelf 
het nodige onderzoek te verrichten, tenzij hij een eenduidige verklaring van 
de wederpartij ontvangt dat het perceel niet onder zulk een plan valt, of aan 
de wederpartij het achterhouden van haar bekende gegevens kan worden 
verweten. Dit gezichtspunt is in casu eens te meer klemmend, nu Ernst en 
Latten juist door bij Spaai ter zake te informeren hebben getoond in dezen 
niet voor zulk een gemiddelde koper onder te doen. 
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AFDELING 3 (T.J. Mellema-Kranenburg) 

HANDELINGSBEKW AAMHEID 

47. CONCURRENTIEBEDING AANGEGAAN MET EEN MINDERJARIGE 

H.R., I juli 1983, N.J., 1984, 88. 
Art. 1637x, lid 1 vanhet Nederlandse B.W. bepaalt dat met eenminderja

rige geen rechtsgeldig concurrentiebeding overeengekomen kan worden. 
Een machtiging van de wettelijke vertegenwoordiger aan de minderjarige 
om het beding aan te gaan, heft de ongeldigheid niet op. Een dergelijk 
beding is derhalve nietig (zie hierover Contractenrecht II (Mellema-Kranen
burg) nr. 2084). 

Over zo'n (ongeldig) beding ging het bovenstaande arrest. De feiten 
waren als volgt: Huygen geboren op 2 juni 1955 is op 1 augustus 1975 bij 
Belderbos in dienst getreden. In de op of omstreeks 1975 schriftelijk 
opgemaakte arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. 
De arbeidsovereenkomst- aangegaan terwijl Huygen nog minderjarig was 
- werd, voor wat betreft de salaris/provisie-regeling aangevuld, resp. 
gewijzigd bij brief van Belderbos van 18 mei 1978 (Huygen was toen 
inmiddels meerderjarig), welke door Huygen voor akkoord werd onderte
kend en geretourneerd aan Belderbos; deze bevatte de zin: ,Verder blijven 
de arbeidsovereenkomst en de verschillende aanvullingen hierop, voor zover 
bovenstaand niet gewijzigd geheel van kracht'. Huygen betwist de geldig
heid van het concurrentiebeding als bedoeldin 1637x B.W., dat opgenomen 
is in de arbeidsovereenkomst. 

De Hoge Raad stelt Huygen hierbij in het gelijk. Volgens de Raad beperkt 
een dergelijk concurrentiebeding de werknemer in zijn recht om na het einde 
van de dienstbetrekking werkzaam te zijn op wijze die hem goeddunkt en 
kan het hem dan treffen in een zwaarwegend belang, namelijk in de wijze 
waarop hij in zijn onderhoud voorziet. De wet heeft voor het aangaan van 
zulk een beding strengere voorwaarden gesteld dan voor de arbeidsovereen
komst in het algemeen en daarbij nog een aanvullende bescherming gegeven 
ten behoeve van minderjarig werknemers. Door te bepalen dat zulk een 
beding slechts geldig is, indien het bij schriftelijk aangegane overeenkomst 
- of bij reglement - met een meerjarige arbeider is tot stand gekomen, 
heeft de wetgever niet aileen een bijzondere waarborg wiiien scheppen dat 
de werknemer de consequenties van dit hem bezwarende beding goed heeft 
overwogen, maar tevens tot uitdrukking gebracht, dat zulk een overweging 
eerst van hem gevergd kan worden als hij meerderjarig is geworden. Dit 
uitgangspunt brengt volgens de Hoge Raad mee dat in een geval als het 
onderhavige aan de in art. 1637x gestelde eis slechts is voldaan als de 
werknemer na zijn meerderjarig worden het concurrentiebeding opnieuw 
schriftelijk overeenkomst. Onvoldoende daartoe is dat de werknemer als
dan een brief ondertekent waarin verwezen wordt naar zijn tijdens zijn 
minderjarigheid schriftelijk aangegane overeenkomst die een concurrentie
beding bevat, ook als hij zich daarbij van dat beding bewust is geweest. De 
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bescherming die de wet hem beoogt te geven zou daarmee - aldus de Hoge 
Raad - onvoldoende tot haar recht komen, daar zeer wel denkbaar is dat 
de werknemer door de algemene verwijzing naar de oude arbeidsovereen
komst in de door hem te tekenen brief in de waan wordt gelaten dat hij reeds 
aan het in die arbeidsovereenkomst voorkomende concurrentiebeding ge
bonden was en zich dus voor het tekenen van de brief dienaangaande tot 
niets nieuws verbindt. Ben uitspraak die mijns inziens gezien de bescher
mende ratio die de regeling der handelingsonbekwaamheid in het algemeen, 
het arbeidsovereenkomstenrecht in het bijzonder heeft, als zeer rechtvaar
dig gezienkan worden. Zie over dit arrest ookDE LEEDE, L.J.M., Overzicht 
der Nederlandse Rechtspraak, Verbintenissenrecht, Arbeidsovereenkom
stenrecht, W.P.N.R., 5775. 

48. HANDELINGSBEKWAAMHEID OP GROND VAN ART. 234 LID 3 BOEK 1 
B.W. 
H.R., 14 oktober 1983, N.J., 1984, 106; AA 1984, 91, W.C.L. van der 
Grinten. 

Bovenstaand arrest betreft het geval waarin door een minderjarige een 
onaantastbare overeenkomst gesloten wordt omdat hier sprake is van een 
van de uitzonderingsgevallen op de handelingsonbekwaamheid van de 
minderjarige genoemd in art. 234 Boek 1 Nederlandse B.W. 

Het ging hier om een overeenkomst op 27 oktober 1978 gesloten tussen 
E.C.S. en Kaelen betreffende een door Kaelen te volgen cursus Praktijkdi
ploma Cobol van E.C.S. onder vigeur der algemene voorwaarden van de 
laatste. De prijs van deze cursus bedroeg f3800. Kaelen heeft van dit 
cursusgeld in totaal !2150 betaald, te weten f500 aanbetaling en driemaal 
een driemaandelijkse termijn van f550. Kaelen was op 27 oktober 1978 
minderjarig. Kaelen heeft een deel van de lessen gevolgd. Kaelen verweert 
zich tegen de vordering van E.C.S. door zich te beroepen op zijn onbe
kwaamheid destijds als minderjarige de in het geding zijnde overeenkomst 
aan te zijn gegaan, zodat de daaruit voortvloeiende verbintenis nietig zou 
zijn nu zijn vader schriftelijk noch anderszins aan de ECS mededeling heeft 
gedaan dat toestemming tot het sluiten der overeenkomst werd gegeven. 
ECS bestrijdt de door Kaelen gestelde onbekwaamheid waarbij zij wijst op 
de door Kaelen verrichte betalingen. 

Zowel de rechtbank als de Hoge Raad achten Kaelen destijds bekwaam 
geweest de overeenkomst te sluiten. Zij doen dit echter op verschillende 
gronden. De rechtbank meent dat er in casu sprake is van stilzwijgende 
toestemming van Kaelens vader. Deze stilzwijgende (niet aan vorm gebon
den) toestemming voldoet aan het bepaalde in art. 234lid 2 B.W. (toestem
ming van de wettelijke vertegenwoordiger als uitzondering op de hande
lingsonbekwaamheid). Zij kan afgeleid worden uit de door Kaelen zelf 
beweerd tot viermaal toe verrichte betalingen alsmede zijn volgen van vijf 
tot de cursus behorende lessen, nu gesteld noch gebleken is, dat zijn vader 
zich ooit tegen deze gang van zaken heeft verzet, terwijl Kaelen zich in dit 
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verband slechts beroept op het ontbreken van enige mededeling door zijn 
vader aan E.C.S., dat tot een en ander toestemming werd verleend. In 
dezelfde zin als de rechtbank oordeelde ook de A-G Ten Kate. 

De Hoge Raad meende echter dat het hier om het uitzonderingsgeval 
,gelden voor levensonderhoud" (art. 234lid 3 boek 1 B.W.) ging. De Raad 
leidde dit af uit de door E.C.S. geponeerde en door Kaelen niet bestreden 
stellingen: Kaelen had ten tijde van het sluiten van de overeenkomst -
27 oktober 1978- reeds het diploma van de 5-jarige H.A.V.O. op zak en 
was in dienst als administrateur bij de Wegenbouw van de Kreeke; hij 
woonde geheel zelfstandig; hij had de beschikking over zijn salaris; de 
overeenkomst bracht een financiele last met zich mee die door Kaelen heel 
goed te dragen was omdat Kaelen een goed salaris verdiende. Volgens de 
Hoge Raad sluiten deze stellingen noodzakelijk in dat het hier om gelden 
gaat die zijn vader voor studie te zijner beschikking heeft gesteld en dat nu 
de overeenkomst betrof een door Kaelen te volgen Praktijkdiploma Cobol 
van E.C.S. daarover overeenkomstig deze bestemming is beschikt, een en 
ander in de zin van art. 1:234 lid 3. 

Mijns inziens is de beslissing een gelukkige. Het zou van weinig realiteits
zin getuigen een dergelijke overeenkomst aantastbaar te maken omdat het 
hier om een (nog juist) minderjarige ging, die overigens in aile opzichten 
met een meerderjarige gelijkstaat, maar aan wie het in dit geval goed 
uitkomt een beroep op zijn minderjarigheid te doen. Een probleem hierbij 
is inderdaad een constructie te vinden waarop de handelingsbekwaamheid 
gefundeerd is. Drie mogelijkheden doen zich dan mijn inziens voor: 
1. een beroep op de handelingsonbekwaamheid is in strijd met de goede 
trouw 
2. er is sprake van (stilzwijgende) toestemming van de wettelijke vertegen
woordiger (art. 234 lid 2 Boek 1 B.W.) 
3. er is prake vangelden voor levensonderhoud of studie (art. 234lid 3 Boek 
1 B.W.). 
De eerste constructie heeft het bezwaar dat hierdoor dwingend recht opzij 
wordt gezet. Zie hierover uitgebreid Contractenrecht II (Mellema-Kranen
burg) nr. 2050. De tweede constructie heeft in casu als bezwaar dat het wei 
erg ver gaat uit het ontbreken van verzet van de vader tegen de overeen
komst waarvan zelfs niet is gesteld dat hij het bestaan kende een toestem
ming af te leiden. Zie VANDER GRINTEN, W.C.L. in zijn bovengenoemde 
noot in AA. De derde constructie is dan ook mijn inziens het meest op haar 
plaats. Een zekere gekunsteldheid kan hierbij niet ontkend worden doch het 
artikel biedt hiervoor volgens mij voldoende ruimte. Zie over dit arrest ook 
nog Delfos-Doek, Ouderlijke macht en minderjarigheid, Zwolle 1984, p. 63 
en MINKENHOF, A.A.L., Overzicht der Neder/andse Rechtspraak, Fami
lierecht 1981-1985. W.P.N.R., 5749. 
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AFDELING 4 (C.G. Breedveld-de Voogd) 

ONGEOORLOOFDE OORZAAK EN NIETIGHEID 

49. KOOPOVEREENKOMST DIE VERPLICHT TOT BEN BIJ DE WET VERBODEN 

PRESTATIE; GEVOLG VAN NIETIGHEID VAN BEN BEDING VOOR DE GEHELE 

OVEREENKOMST 

H.R., 16 november 1984, N.J., 1985, 624 (Buena Vista), noot C.J.H. 
Brunner; AA 1985, 214 e. v., noot J.H. Nieuwenhuis. 

Inleiding en Casus 
In het Buena Vista-arrest komen twee vragen aan de orde. Wat is de 

privaatrechtelijke sanctie op een overeenkomst die verplicht tot een door 
de wet verboden prestatie en welk gevolg heeft een nietig beding voor de 
gehele overeenkomst? 

De casus is als volgt: Op 2 augustus 1981 verkoopt Benedicto Maduro 
aan Luis Benito Maduro grond met woonhuis en winkelpand, gelegen te 
Buena Vista op Aruba. De verkoop vindt plaats tegen taxatiewaarde ad 
!65.000. Partijen komen overeen in de notariele akte een lagere koopprijs 
te vermelden te wetenf50.000. Ben dergelijk zwart-geld-beding is in strijd 
met art. 32 Overdrachtsbelastingverordening. 

L.B. Maduro heeft naast def50.000 in totaalf4.500 betaald. De rechts
opvolger van B. Maduro, Rosa de Lima Maduro vordert de ontbrekende 
f10.500 in rechte op. De eerste rechter wijst de vordering af. Het Hof 
bekrachtigt het vonnis van de eerste rechter: 
,Terecht heeft de eerste rechter geoordeeld dat de Overdrachtsbelastingverordening 1908 (PB 
1908, 49) strafbaar stelt dat in een notariele akte een lagere som wordt vermeld dan de 
werkelijke overeengekomen koopsom, indien daardoor te weinig belasting wordt betaald. 
Terecht ook heeft hij in verband hiermee de overeenkomst als door appellante aan haar 
vordering ten grondslag gelegd als in strijd met de wet en mitsdien zonder geoorloofde oorzaak 
nietig geoordeeld. Aan een overeenkomst die o.m. verplicht tot een bij de wet verboden 
prestatie kan appellante in zoverre geen rechten ontlenen en reeds op die grand moet 
appellantes vordering worden afgewezen". 

Rosa de Lima Maduro gaat tegen het vonnis van het Hof in cassatie. De 
Hoge Raad acht het cassatiemiddel gegrond. 
, ... Naar het oordeel van het Hof verplicht deze overeenkomst 'o.m.' tot een bij de wet 
verboden prestatie, nl. een prestatie die verboden is bij de Overdrachtsbelastingverordening 
1908 (P .B. 1908, 49), waarin strafbaar wordt gesteld, kart gezegd, dat in een notariele akte 
een lagere som wordt vermeld dan de werkelijk overeengekomen koopsom, indien daardoor 
te weinig belasting wordt geheven. Kock kan daarom, aldus het Hof, 'in zoverre' - waarmee 
het Hof klaarblijkelijk doelt op de verplichting tot betaling van de restant-koopsom ten 
bedrage vanfl5.000- aan deze overeenkomst geen rechten ontlenen, zodat haar vordering 
moet worden afgewezen. Het hiertegen gerichte middel is gegrond. Wei is een overeenkomst 
voor zover die verplicht tot een bij de wet verboden prestatie nietig, maar het Hof heeft miskend 
dat wanneer, zoals hier, de grand van nietigheid slechts een dee! van de overeenkomst betreft, 
deze voor het overige in stand blijft voor zover dit, gelet op de inhoud en strekking van de 
overeenkomst, niet in onverbrekelijk verband met het nietige dee! staat. 

Na verwijzing zal derhalve, zo nodig, moeten worden onderzocht in hoeverre de gestelde 

735 

----'~ 



koopovereenkomst voor het overige in onverbrekelijk verband staat met het nietige beding 
omtrent het niet opnemen in de notariele akte van een dee! van de koopsom grootjl5.000". 

Verboden overeenkomsten 
Een overeenkomst uit een ongeoorloofde oorzaak aangegaan is krachte

loos (art. 1371 B.W.). Een oorzaak is ongeoorloofd, wanneer zij bij wet 
verboden is of wanneer zij in strijd is met de goede zeden of met de openbare 
orde (art. 1373 B.W.). In het Nieuw B.W. wordt deze materie beheerst door 
art. 3.2.7. 

Zowel naar huidig als naar komend recht dient men bij de toepassing van 
dit leerstuk twee driedelingen in bet oog te houden. De eerste driedeling 
wordt in de noot van Houwing onder H.R., 11 mei 1951, N.J., 1952, 128; 
Burgman/ Aviolanda gestalte gegeven. Het verbod kan gericht zijn op: 
1. de totstandkoming 
2. de inhoud 
3. de strekking 
Deze drie elementen van de overeenkomst kunnen op hun beurt weer 
getoetst worden aan: 
1. de wet 
2. de goede zeden 
3. de openbare or de 
In de praktijk wordt in dit kader geen onderscheid gemaakt tussen de 
begrippen goede zed en en openbare orde, zodat zij tot een categorie kunnen 
worden teruggebracht. 

De totstandkoming van een overeenkomst is verboden wanneer het 
sluiten hiervan in strijd komt met de wet of de goede zeden en de openbare 
orde. Voorbeelden hiervan zijn: bet verbod om een bepaalde koopovereen
komst te sluiten (verkoop na winkelsluitingstijd, koop en verkoop van 
effecten zonder tussenkomst van een lid van de Vereniging van Effectenhan
del, overeenkomst in strijd met prijsvoorschriften, bet verbod voor een 
notaris om een borgtochtovereenkomst aan te gaan). 

De inhoud van een overeenkomst is verboden, wanneer bet verbod is 
gericht op de prestatie waartoe de overeenkomst verplicht. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan een verbod om bepaalde goederen te leveren of om 
bepaalde werkzaamheden te verrichten. 

De strekking van een overeenkomst wordt bepaald door de ook voor 
anderen te voorziene gevolgen en kenbare motieven van de overeenkomst. 
Een belangrijk voorbeeld van gevolgen van een overeenkomst zijn de 
bijkomende uitvoeringshandelingen. 

De Hoge Raad heeft aangegeven wat de sanctie is als bet tot stand komen 
van de overeenkomst in strijd is met de wet. In dat geval is de overeenkomst 
nietig, tenzij uit bet voorschrift zelf of uit de strekking daarvan volgt dat 
aan de overtreding daarvan dit gevolg niet is verbonden (H.R., 11 mei 1951, 
N.J., 1952, 127; Flora/Van der Kamp). In bet Burgman/ Aviolanda-arrest 
zijn de maatstaven ontwikkeld voor situatie waarin de strekking van een 
overeenkomst in strijd komt met de wet. De overeenkomst is nietig, indien 
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beide partijen zich ervan bewust zijn dat nakoming hiervan zalleiden tot 
overtreding van een wettelijk verbod. 

De Hoge Raad heeft lange tijd niet de gelegenheid gehad zich uit te laten 
over naar inhoud verboden overeenkomsten. Uit de arresten Flora/Van de 
Kampen Burgman/ Aviolanda wordt wel afgeleid dat op de overeenkomst 
met en door de wet verboden inhoud de nuancering ,nietigheid, tenzij uit 
de wet zelf of uit haar strekking iets anders volgt", van toepassing is 
(Contractenrecht III, WmsMAN, no. 94). Het Buena Vista-arrest lijkt echter 
een andere conclusie te rechtvaardigen. De bovengeciteerde overweging van 
de Hoge Raad duidt niet op enige relativering op grand van strekking of 
tekst van het wettelijk verbod. De annotatoren Brunner en Nieuwenhuis 
wijzen erop dat de sanctie, nietigheid zonder meer, aansluit bij de regel die 
in het N.B. W. is gegeven voor een bij de wet verboden prestatie (Toelichting 
MEIJERS op art. 3.2.7. Part. Oesch. Boek 3, p.1911192). 

PartiiHe Nietigheid 
Het beding dat in de notariele akte een lager bedrag dan de werkelijk 

overeengekomen koopprijs zou worden vermeld is nietig. Volgens het Hof 
houdt dit in dat aan de overeenkomst geen rechten kunnen worden ontleend 
voorzover de koopsom, in strijd met de wet, niet in de transportakte is 
vermeld. Dit is onjuist. De nietigheid ziet niet op de verplichting tot betaling 
van de restant-koopsom, maar op het beding dat men dit gedeelte van de 
koopsom niet in de notariele akte zou opnemen. In de uitspraak van het 
Hof is wel een soort partiele nietigheid gelegen, maar niet de juiste. Niet 
het bedingen van de restant-koopsom is ongeoorloofd, maar het niet 
vermelden hiervan in de notariele akte. Het is evenwel de vraag of een 
dergelijk nietig beding de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg 
heeft. In het arrest gewezen door de Hoge Raad op 20 november 1981 (N.J., 
1982, 68) blijkt dat de nietigheid van een bepaald beding alleen dan 
nietigheid van de gehele overeenkomst meebrengt indien, hetzij vanwege de 
aard van die overeenkomst, hetzij op grand van bepaalde feitelijke omstan
digheden aannemelijk is dat de overeenkomst zonder het betreffende beding 
niet zou zijn gesloten. 

De Hoge Raad sluit in bovengeciteerde overweging aan bij de formulering 
van het Nieuw B.W. Art. 3.2.7a Nieuw B.W. bepaalt: 
,Betreft een grond van nietigheid slechts een dee] van een rechtshandeling, dan blijft deze voor 
het overige in stand, voor zover dit, gelet op inhoud en strekking van de handeling, niet in 
onverbrekelijk verband met het nietige dee! staat". 

Volgens Brunner en Nieuwenhuis dient te worden nagegaan of de koopover
eenkomst oak zonder het beding dat de koopprijs slechts voor een deel in 
de transportakte wordt opgenomen zou zijn gesloten. Deze vraag zal door 
het Hof naar wie de zaak is verwezen, moeten worden beantwoord. 
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50. HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST IS IN STRIJD MET DE WET 

H.R., 15 november 1985, N.J., 1986, 227 (Henriquez/Antillen), noot 
W. C.L. van der Grin ten. 

Evenals in het Buena Vista-arrest buigt de Hoge Raad zich in de zaak 
Henriquez/ Antillen over een verboden overeenkomst. Tach moeten beide 
casusposities van elkaar worden onderscheiden. 

Henriquez is als physiotherapeut in dienst bij de rechtspersoon de Neder
landse Antillen. Op grand van een beschikking van de minister van Volksge
zondheid en Milieuhygiene sluit Henriquez met de Ned. Antillen een huuro
vereenkomst. Ingevolge deze overeenkomst verhuurt Henriquez apparatuur 
voor physiotherapeutische behandeling aan de Ned. Antillen. Een paar jaar 
later weigeren de Ned. Antillen de huur te betalen. Henriquez vordert in 
rechte nakoming van de huurovereenkomst. Het verweer van de Nederland
se Antillen houdt in dat de huurovereenkomst op grand van de Comptabili
teitslandsverordening als niet bestaand moet worden beschouwd. Art. 29 
lid 1 Comptabiliteitslandsverordening luidt: ,Het is aan in dienst van het 
land zijnde en aan ter beschikking van het gestelde personen verboden 
werken, leveringen of dienstverrichtingen, welke direct dan wel indirect 
geheel of gedeeltelijk ten laste van het land komen, aan te nemen, zich 
daarvoor borg te stellen of daaraan, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings deel 
te hebben". 

De eerste rechter wijst de vordering toe. Het Hof van Justitie wijst de 
vordering af. Henriquez gaat in cassatie, In de cassatiemiddelen voert hij 
onder meer aan dat tekst, doel en strekking van art. 29 Comptabiliteits
landsverordening geen nietigheid met zich meebrengen. Bovendien stelt hij 
dat art. 29 uitsluitend strekt ter bescherming van een der partijen, te weten 
de in het artikel bedoelde overheidsorganen en een zodanig voorschrift 
rechtens niet althans niet zonder meer nietigheid met zich brengt. De Hoge 
Raad overweegt: 
, ,Het hof heeft terecht doorslaggevend geoordeeld dat deze bepaling ertoe strekt te voorkomen 
dat een ambtenaar van hetland, mogelijk mede gebruik makend van zijn positie, met hetland 
een overeenkomst sluit die 's lands kas zou bezwaren en die een geldelijk voordeel voor de 
ambtenaar zou opleveren. Met deze strekking valt de door het middel voorgestane, enge uitleg 
van de bepaling niet te verenigen. Een dergelijke uitleg strookt evenmin met de geschiedenis 
van de bepaling zoals die is weergegeven in de conclusie van het O.M. onder nr. 48. 

Aangenomen moet worden dat een overeenkomst die strijdig is met art. 29 lid 1 van 
rechtswege nietig is. Het strookt met de voormelde strekking van deze bepaling dat daaraan 
de gedachte ten grondslag ligt dat het toelaten van de daarin bedoelde overeenkomsten met 
het oog op het algemeen belang onwenselijk is. De bepaling strekt derhalve niet uitsluitend 
ter bescherming van een der pp. bij de overeenkomst, te weten het betrokken overheidsorgaan. 
Evenmin doet zich het geval voor dat uit de bepaling zelf of haar strekking volgt dat aan de 
overtreding in het geheel geen nietigheidssanctie is verbonden". . 

In deze zaak gaat het - in tegenstelling tot het Buena Vista-arrest - niet 
om een naar inhoud verboden overeenkomst. De prestaties, waartoe deze 
huurovereenkomst verplicht, zijn op zich niet in strijd met de wet. Ook de 
strekking van de overeenkomst is niet ongeoorloofd. Het wettelijk verbod 
richt zich echter op de partijen die de overeenkomst zijn aangegaan. Van 
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dergelijke gevallen neemt men aan dat het sluiten van de overeenkomst in 
strijd is met de wet (vgl. H.R. 13 januari 1938, N.J., 1938, 600; Notaris gaat 
in strijd met Notariswet een overeenkomst van borgtocht aan). De Hoge 
Raad plaatst gezien de overweging het onderhavige geval ook in deze 
categorie. 

Vervolgens wordt getoetst of de strekking van de overtreden bepaling 
nietigheid van de overeenkomst met zich brengt. Dit is volledig in overeen
stemming met H.R. 11 mei 1951, N.J., 1952, 127; Flora/Van der Kamp. 
De overeenkomst is nietig, tenzij uit het voorschrift zelf of uit de strekking 
daarvan volgt dat aan de overtreding daarvan dit gevolg niet is verbonden. 
Deze regel is ook in art. 3.2.7 lid 3 van het Nieuw B.W. terug te vinden. 

Dit alles is reeds geldend recht. Nieuw is dat het van belang is of de 
overtreden bepaling strekt ter bescherming van een der partijen bij de 
overeenkomst. De Hoge Raad onderwerpt art. 29 Comptabiliteitslandsver
ordening aan deze toets en komt tot de conclusie dat de bepaling niet 
uitsluitend strekt ter bescherming van een der partijen. De Hoge Raad lijkt 
hier te anticiperen op het Nieuw B.W. Art. 3.2.7 dat bepaalt: 
,Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, 
indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van een der partijen bij een meerzijdige 
rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking 
van de bepaling anders voortvloeit". 

Wanneer het voor het rechtsgevolg niet zou hebben uitgemaakt of de 
overtreden bepaling wei of niet uitsluitend ter bescherming van een der 
partijen strekt dan had de Hoge Raad kunnen volstaan met een toetsing aan 
het Flora/Van de Kamp-criterium. Blijkbaar zou de conclusie dat de 
overtreden bepaling uitsluitend geschreven was ter bescherming van een der 
partijen een ander rechtsgevolg met zich mee kunnen brengen. In het Iicht 
van art. 3 .2. 7 lid 2 zou de overeenkomst dan vernietigbaar zijn. 

Ret Henriquez-arrest wijst er op dat de Hoge Raad ook wanneer het 
sluiten van de overeenkomst in strijd komt met de wet, koers zet richting 
Nieuw B.W. De opbouw en inhoud van zijn overwegingen in dit arrest 
rechtvaardigen deze conclusie. Nietigheid is uitgangspunt. Vervolgens 
wordt gekeken of de overtreden bepaling uitsluitend strekt ter bescherming 
van een der partijen. (,De bepaling ... overheidsorgaan"). Tenslotte over
weegt de Hoge Raad dat uit de bepaling zelf of haar strekking niet volgt 
dat aan de overtreding in het geheel geen nietigheidssanctie is verbonden. 
Deze aanpak is op art. 3.2.7 lid 2 en 3 gei:nspireerd. 
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AFDELING 5 (T.J. Mellema-Kranenburg) 

PAULIANA 

51. GEEN BEROEP OP ACTIO PAULIANA TEGENOVER FAILLISSEMENTSCURA

TOR 

H.R., 12 april 1985, N.J., 1986, 808, noot W.H. Heemskerk (Ontvan
ger/N.M.B.) 

In beginsel staat het de schuldenaar vrij over zijn vermogen te beschikken. 
Van deze vrijheid dient de schuldenaar echter geen misbruik te maken door 
zijn vermogen ten nadele van zijn schuldeisers te verzwakken. Doet hij dit 
echter tach dan geeft de wetgever aan iedere schuldeiser onder bepaalde 
omstandigheden genoemd in art. 1377 Nederlands B.W. de mogelijkheid 
tegen benadelende handelingen van de schuldenaar op te komen. De bena
deelde crediteur kan de actio Pauliana instellen hetzij tegen de directe 
verkrijger hetzij een derde-verkrijger. Zie voor een voorbeeld dat het beroep 
op de Pauliana ingesteld wordt tegen een derde-verkrijger H.R. 28 mei 
1982, N.J., 1983, 310 (m.n. B.W.). 

Tegenover de faillissementscurator van de schuldenaar kan door individu
ele schuldeisers geen beroep op de Pauliana van art. 1377 B.W. worden 
gedaan zo besliste de Hoge Raad in het onderhavige arrest. De casuspositie 
was als volgt. Timmerfabriek Verlinde B.V. - hierna te noemen Verlinde 
- heeft bij akte van 29 maart 1977 de haar toebehorende inventaris en 
bedrijfsmiddelen overgedragen aan N.M.B. tot zekerheid van al hetgeen 
Verlinde aan N.M.B. te eniger tijd verschuldigd is of mocht worden. Op 
27 oktober is Verlinde in staat van faillissement verklaard, N.M.B. had op 
Verlinde toen een vordering vanj 424.469, 19. De curator in het faillissement 
van Verlinde en de N.M.B. hebben op 8 november 1982 een overeenkomst 
gesloten a.m. inhoudende dat de N.M.B. het gebouw waarin de 
timmerfabriek van Verlinde gevestigd was, voor een tijdvak van drie 
maanden, nl. van 1 november 1982 tot 1 november 1983 van de curator 
huurde voor de huurprijs van f3000,- per maand. Op 9 november 1982 
legt de Ontvanger terzake van belastingschulden bodembeslag op de in het 
gebouw aanwezige inventaris en bedrijfsmiddelen. 

De N.M.B. vordert opheffing van het beslag gegrond op de stelling dat 
de goederen zich op het tijdstip van het beslag niet meer op de bodem van 
de belastingschuldenaar bevonden. De fiscus daarentegen stelt dater geen 
geldige huurovereenkomst tussen de N.M.B. en de curator tot stand geko
men is of dat deze vatbaar is voor vernietiging. Hiertoe voert de fiscus a.m. 
aan dat de overeenkomst een paulianeus karakter heeft en met een beroep 
1377 B.W. aantastbaar is. 

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

Naast de regels die de Faillissementswet de curator stelt hoeft hij zich 
derhalve niet meer te bekommeren om art. 1377 B.W. Mijns inziens een 
terechte beslissing want de Faillissementswet biedt voldoende waarborgen 
tegen benadeling van de schuldeiser door de curator. Zie over dit arrest ook 
Contractenrecht V (Mellema-Kranenburg) nr. 1820 en in dit rechtspraako
verzicht nr. 34 (E.B. Berenschot). 

52. VERHOUDING ART. 505 LID 4RV EN ART. 1377 B.W. 

H.R. 25 oktober 1985, N.J. 1987, 18, noot W.H. Heemskerke. 
Bovenstaande uitspraak betrof een hypotheek gevestigd op onroerend 

goed na eerste en v66r opvolgend beslag op dat goed. 
De rechtsvraag die hierbij aan de orde kwam was of art. 505 lid 4 R.v. 

gezien moet worden als een herhaling of een toepassing van art. 1377 B.W. 
Het Hof komt tot een ontkennend antwoord. Art. 505 lid 4 R.v. dient 

gezien te worden als een bepaling met zelfstandige betekenis, namelijk ten 
aanzien van onroerende goederen het daarop gelegde executoriale (en 
ingevolge 770b lid 1 R.v. ook conservatoire) beslag te beschermen tegen 
rechtshandelingen die dat beslag kunnen uithollen of frustreren. 

De Hoge Raad komt echter tot het oordeel dat art. 505 lid 4 Rv. niet 
opgevat moet worden als een uitwerking van art. 1377 B.W., waaruit dan 
zou voortvloeien dat ook rechtshandelingen ten nadele van de beslaglegger, 
die voor het door deze gelegde beslag reeds waren verricht in geval van een 
voorafgaand beslag krachtens art. 505 lid 4 aangetast zouden kunnen 
worden. 

Tot dit arrest bestond er in de Nederlandse rechtspraak en literatuur 
onduidelijkheid over de betekenis van art. 505lid 4 R. v. Met name het arrest 
De Boer/Haskerveenpolder (H.R. 15 maart 1940, N.J., 1940, 848 m.n. 
E.M.M.) gaf aanleiding tot een tegenovergestelde opvatting. Het betrof het 
geval dat een schuldeiser die tijdens het beslag nagelaten had een beroep te 
doen op de Pauliana, na de executie groot belang had alsnog, nu in zijn 
kwaliteit van koper, een beroep op de Pauliana te doen. De Hoge Raad 
ontzegde hem ook toen deze vordering. 

De annotator Heemskerke meent in zijn noot onder het arrest dat ,de 
verwarring die bestaat rond art. 505 lid 4 Rv. in verband met art. 1377 B. W. 
ontstaan is door het feit dat men ook de eerste zin van art. 505 lid 4 in 
verband is gaan brengen met art. 1377 B.W., hetgeen zijns inziens onjuist 
is. De eerste zin heeft niets met de Pauliana te maken, de slotzin is volgens 
hem een overbodige herrinnering aan de Pauliana. Geen uitbreiding derhal
ve van art. 1377 B.W.! Zie hierover ook Contractenrecht V (Mellema-Kra
nenburg) nr. 1802 en 1813. Zie over dit arrest nog dit rechtspraakoverzicht 
nr. 30 (P.M. Stol). 
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53. BENADELING IN DE ZIN VAN ART. 1377 B.W. 

H.R. 8 november 1985, N.J. 1987, 170, noot W.L.H. 
Er is een benadeling in de zin van art. 1377 Nederlands B.W. wanneer 

op het tijdstip dat een schuldeiser zijn rechten uit art. 1377 doet gelden de 
bevredigingsmogelijkheid door verhaal door die schuldeiser geringer is dan 
zij geweest zou zijn, indien de handeling achterwege was gebleven. Aldus 
de Hoge Raad in zijn uitspraak van 23 december 1949, N.J., 1950, 262 (Ph. 
A.N.H.). Zie hierover Contractenrecht V(Mellema-Kranenburg) nr. 1853. 
De vraag was of er in het bovenstaande arrest sprake was van zo'n 
benadelende handeling. 

In dit geval waren assuradeuren (crediteuren) het slachtoffer geworden 
van verzekeringsbedrog van debiteur, die een drietal diefstallen geenscen
eerd had. Op grand van de geensceneerde diefstallen, althans gepleegde 
verzekeringsfraude, beweerdelijk geleden schade hebben assuradeuren aan 
debiteur een uitkering gedaan. Nu de uitkeringen ten onrechte zijn gedaan 
hebben assuradeuren een vordering op debiteur, welke zij willen verzekeren 
door conservatoir beslag te leggen op het door debiteur bewoonde onroe
rend goed. Debiteur bleek echter in 1979 het bewuste onroerend goed reeds 
verkocht te hebben aan een zijn toen nog minderjarige kinderen en vervol
gens als lasthebber van dat minderjarig kind in 1983 aan een van zijn andere 
kinderen. Assuradeuren stellen zich op het standpunt dat de eerste over
dracht in 1979, gelet op de koopsom, de betrokken partijen en andere 
omstandigheden {vestigi:ng van gebruik eiYbewoning, dat de debiteur had 
voorbehouden, handhaving hypothecaire zekerheid) Paulianeus, althans 
niet reeel is, en dat de zoon bij de tweede overdracht in 1983 niet een te 
goeder trouwe derde-verkrijger was, en hebben getracht conservatoir beslag 
te leggen op het onroerend goed. 

De Hoge Raad meent dat er in casu inderdaad sprake is van benadeling 
van de assuradeuren en dat de crediteuren de nietigheid van deze handeling 
o.g.v. art. 1377 B.W. kunnen inroepen. Zie in dit verband ook Asser-Rut
ten-Hartkamp 4-11, nr. 444 enAsser-Rutten 4-11, zesde druk p. 313, die een 
grate plaats toekennen aan de omstandigheden van het concrete geval. 
Mijns inziens waren die concrete omstandigheden ook in het onderhavige 
arrest doorslaggevend om de handeling paulianeus te achten. 

AFDELING 6 (M.S. Bijleveld) 

DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 

54. INLEIDING 

In deze afdeling komen arresten aan de orde waarbij de rechtsvraag 
betrekking heeft op de uitlegging van overeenkomsten of verband houdt 
met de hetzij aanvullende, hetzij beperkende (derogerende)-werking van de 
goede trouw (redelijkheid en billijkheid naar komend recht) op ditgebied. 

Eigenlijk kan deze werking van de goede trouw in drie onderdelen worden 
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opgesplitst. Ten eerste is daar de aanvullende werking in gevallen dat er 
leemten in de afspraken partijen zijn (vgl. art. 1375). Dit is dan een 
aanvullende bron van rechten en verplichtingen naast die welke uit het 
overeengekomene, de wet en de gewoonte voortvloeien. Ten tweede heeft 
de goede trouw een aanvullende werking bij de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst (vgl. art. 1374 lid 3): dat wat is overeengekomen moet naar 
de eis van redelijkheid en billijkheid worden uitgevoerd. De lijn tussen deze 
eerste twee is niet altijd even scherp te trekken. In de meeste gevallen rijst 
de vraag wat redelijk en billijk is bij de uitvoering namelijk als gevolg van 
het feit dat partijen het bij aangaan der overeenkomst hebben verzuimd in 
het antwoord op deze vraag te voorzien. Het gevolg hiervan is dat in de 
rechtspraak het onderscheid tussen de artt. 1374 lid 3 en 1375 nauwelijks 
meer wordt gemaakt en de beide artikelen meestal in een adem worden 
genoemd. Ook in het N.B.W. wordt het onderscheid niet meer gemaakt. 
In de hieronder volgende bespreking zal er dan ook uitgegaan worden van 
een aanvullende werking van de goede trouw. 

De goede trouw kent sinds 1967 tenslotte dan ook nog een derogerende 
werking: in bepaalde gevallen leidt de werking van de goede trouw tot het 
tenietgaan of het gewijzigd worden van contractuele rechten en verplichtin
gen (vgl. T.P.R., 1983 nr. 4, nr. 58 e.v.; BIJLEVELD, M.S.). Deze derogeren
de werking kan men in het komend recht terugvinden in de artt. 6.1.1.2 lid 
2 en 6.5.3.1lid 2. 

Ben aantal der Nederlandse schrijvers verwerpt deze laatste werking van 
de goede trouw. Deze opvatting is gerelateerd aan het antwoord op de vraag 
wat verstaan moet worden onder het begrip ,uitlegging van de overeen
komst". Verstaat men daaronder het vaststellen van de betekenis, die in 
verband met de omstandigheden van het concrete geval moet worden 
gehecht aan de verklaringen, door twee of meer personen aan elkaar 
afgelegd met het oogmerk een overeenkomst aan te gaan, en daardoor het 
vaststellen van de door de verklaringen in het Ieven geroepen rechtsgevolgen 
(1), of moet daaronder tevens worden verstaan het vaststellen van de 
rechtsgevolgen van een overeenkomst aan de hand van artt. 1374lid 3 en 
1375, waardoor ook de aanvulling (en beperking) der rechtsgevolgen onder 
dit begrip komt (komen) te vallen (2). In de eerste opvatting wordt aileen 
gekeken naar de bedoeling van partijen en speelt de goede trouw nog geen 
rol (deze komt nl. pas bij de tenuitvoerlegging aan de orde), terwijl in de 
tweede opvatting (de zgn. normatieve uitleg) de goede trouw juist gebruikt 
wordt ter vaststelling der rechtsgevolgen, waardoor men aan een apart 
staande aanvulling of beperking niet toekomt. Als argumenten v66r de 
wenselijkheid van de normatieve uitleg worden genoemd: 1. Het is voor 
partijen zeer onbevredigend wanneer de rechter op grond van een geldende 
overeenkomst de verschillend daaruit voortvloeiende rechten en verplichtin
gen erkent, maar vervolgens beslist dat men er geen beroep op kan doen. 
2. Wanneer de normatieve uitleg niet toegepast wordt kan dit tot een 
onbevredigender resultaat leiden nl. wanneer de rechter in een bepaald geval 
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meent dat er voor de derogerende werking van de goede trouw geen plaats 
is (vgl. KOTTENHAGEN, R.J.P., kwartaalbericht Nieuw B. W. 1985/1 
p. 28/29). 

De voorstanders van de normatieve uitleg hebben aan de hand van het 
interpreteren van jurisprudentie trachten aan te tonen dat in de rechtspraak 
deze wijze van uitlegging reeds lang gehanteerd wordt, dit terwijl de 
tegenstanders ervan - soms zelfs met dezelfde argumenten - juist het 
tegenovergestelde beweren. Zelfs binnen het kamp der voorstanders kan 
onenigheid hieromtrent heersen: Het Haviltex arrest - H.R., 14 maart 
1981, N.J., 1981, 35- wordt door Kottenhagen (t.a.p. p. 27) als voorbeeld 
van normatieve uitleg genoemd terwijl Van Dunne als grate voorstander van 
deze leer van dit arrest zegt dat men daarop in ,normatieve kringen" niet 
bepaald zat te wachten (VAN DuNNE, J.M., ArsAequi 1986, 5 p. 384). Oak 
Schoordijk is van mening dat in de jurisprudentie die normatieve uitleg 
reeds zegeviert. Hij is dan oak een groat tegenstander van de artt. 6.1.1.2 
lid 2 en 6.5.3.1lid 2 N.B.W. Aile lettertekens die tot ons komen, ongeacht 
of ze nu van een partij dan wei van een wetgever afkomstig zijn, dienen 
altijd bezien te worden door de bril van de gerechtigheid, aldus Schoordijk, 
die daardoor dan oak vindt dat de wetgever in deze beide artikelen zijn 
boekje te buiten gaat (ScHOORDIJK, H.C.F., Het algemeen gedeelte van het 
verbintenissenrecht naar het nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer 1979, 
p.42). 

Zie verder aangaande deze discussie: Asser-Rutten-Hartkamp II, Zwolle 
1985 nr. 290 e.v., Contractenrecht IV(De Klerk-Leenen) nr. 8 en nr. 22 R. 
Zwitser, Rand artt. 1376 B.W., diss. Leiden 1984, p. 20 e.v., VAN DuNNE, 
Ars Aequi 1983, p. 504 e.v., VAN SCHILFGAARDE, P., Ars Aequi 1981, p. 
357 e.v. enRAGE, J.C. en LOTH, M.A., W.P.N.R. 5773 (1986). Hetverschil 
tussen normatieve en niet-normatieve uitleg is oak van belang de voor de 
vraag of uitlegging een feitelijke of een rechtsbeslissing is (de eerste is niet, 
de tweede wei onaantastbaar in cassatie). Het is vaste jurisprudentie dat 
uitlegging van overeenkomsten door de rechter een feitelijke beslissing is. 
Zo'n feitelijke beslissing is echter wei cassabel wanneer de motivering ervan 
onbegrijpelijk is. Hieruit volgt oak het hierboven bedoelde verschil: wan
neer de redelijkheid en billijkheid bij de uitlegging als het ware wordt 
inbegrepen (normatieve uitleg) dan wordt uitlegging van overeenkomsten 
een rechtsvraag, dit omdat de wijze waarop de redelijkheid en billijkheid 
wordt toegepast een rechtsvraag is (Asser-Rutten-Hartkamp II nr. 284, vgl. 
Contractenrecht IV(De Klerk-Leenen) nr. 101 en Van Dunne t.a.p. p. 381-
382 die als gevolg van dit verschil dan oak zegt dat uitleg wei een rechtsvraag 
is). In de hieronder te bespreken arresten zal dit punt nag aan de orde 
komen. 

In de hieronder volgende bespreking der recente arresten zal uitgegaan 
worden van het eerste (beperkte) uitleg begrip. De arresten zijn onderver
deeld in drie categorieen: 1. Uitlegging van de overeenkomst; 2. Aanvul
lende werking van de goede trouw; 3. Beperkende werking van de goede 
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trouw. Wei zal hier en daar de normatieve uitleg nog ter sprake komen. Dat 
het niet altijd even duidelijk is onder welke categorie een arrest valt mage 
het volgende voorbeeld illustreren. Onder de eerste categorie zal een arrest 
worden besproken (H.R., 18 november 1983, N.J., 1984, 272, Kluft c.s. -
B en W Supermarkten) waarin het gaat om een concurrentiebeding, als 
onderdeel van een overeenkomst, waaraan geen tijdslimiet is verbonden. De 
vraag is of het geding nog steeds van kracht is. De volgende benaderingen 
zijn denkbaar: 
1. Uitleg: wat hebben partijen bedoeld, een tijdelijk of een eeuwig werkend 

beding? 
2. Aanvulling: er is een leemte, partijen hebben niet geregeld hoe lang het 

beding moet werken. 
3. Derogerende werking goede trouw: is men van oordeel dat het concur

rentiebeding nog wei geldig is dan kan de goede trouw met zich meebren
gen dat het doen van een beroep op het beding niet mogelijk is. 

Vaak zullen rechtsmiddelen en de aanpak van de Hoge Raad bepalend zijn 
voor de categorie waarin het arrest behandeld wordt. Er zij op deze plaats 
nog op gewezen dat de goede trouw (redelijkheid en billijkheid) oak een rol 
speelt buiten het verbintenissenrecht. V gl. hiervoor recentelijk H.R., 10 juni 
1983, N.J., 1984, 250m. nt. W.M.K. (m.b.t. gemeenschap tussen erfgena
men), H.R., 16januari 1985, R.v.d.W. 1985,23 (onverdeeldenalatenschap) 
en H.R., 15 februari 1985, N.J., 1985, (m.b.t. huwelijkse voorwaarden 
i.v.m. verrekenbeding; zie VAN DUIJVENDIJK-BRAND alhier onder nr. 6). 

55. UITLEGGING VAN OVEREENKOMSTEN 
H.R., 19 november 1983, N.J., 1984, 272, noot G.; Ars Aequi 1986, 379, 
noot Van Dunne. 
H.R., 20 januari 1984, R. v.d. W., 1984, 32. 
H.R., 3 jebruari 1984, N.J., 1984, 402. 
H.R., 23 maart 1984, R. v.d. W., 1984, 69. 

a) H.R., 18 november 1983, N.J., 1984, 272, noot G. Ars Aequi 1986, p. 
379, noot Van Dunne (Kluft c.s. - B en W Supermarkten). 

In 1964 is door de rechtsvoorgangers van eiseres Kluft c.s. en gedaagde 
(Ben W Supermarkten) een koopovereenkomst gesloten waarbij een super
markt werd overgedragen. In deze koopovereenkomst is een concurrentie
beding opgenomen waarin wordt bepaald dat het de verkoopster, haar 
directie en/ of aandeelhouders op straffe van een boete verboden is om in 
de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Bergen een kruideniersbedrijf, zelfbedie
ningsbedrijf en/ of supermarkt uit te oefenen of te doen uitoefenen. In 1979 
gebeurt zulks echter tach. B en W vordert daarop betaling van de contractu
ele boete. Kluft verweert zich hier echter tegen met de stelling, dat een 
redelijke uitleg van het overeengekomene met zich brengt dat het concurren
tiebeding (waaraan geen tijdlimiet was verbonden) 15 jaar na dato haar 
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kracht heeft verloren, als dat B en W niet te goeder trouw een beroep op 
deze bepaling kan doen. 

De Rb. Alkmaar acht beide verweren juist en verwerpt daarmede de 
vorderingen van Ben W. De volgende overwegingen spelen daarbij een rol. 
De strekking immers van het onderhavige concurrentiebeding is te voorkomen, dat de verkoper 
de specifieke wijze van zaken doen en presentatie aan het publiek, alsmede de persoonlijke 
goodwill bij de klan ten gaat aanwenden om de koper van zijn zaak te beconcurreren. Naarmate 
de tijd echter verder schrijdt, wordt de specifieke wijze van zakendoen door het publiek in 
toenemende mate gei:dentificeerd met de nieuwe koper en gaat de goodwill op hem over, c.q. 
gaat de nieuw gekweekte goodwill de gekochte goodwill vervangen. De Rb. acht dit feiten van 
algemene bekendheid. Er komt derhalve een ogenblik, dat het concurrentiebeding zijn zin en 
strekking heeft verloren. Daarom, hoezeer in het onderhavige concurrentiebeding geen tijdsli
miet is opgenomen, brengt de aard van het concurrentiebeding met zich mede, dat door pp. 
wei een tijdslimiet bedoeld moet zijn. Zonder deze tijdslimiet exact te kunnen bepalen, is de 
Rb. op grond van haar algemene kennis van het maatschappelijk gebeuren van oordeel, dat 
in gevallen als de onderhavige de genoemde tijdslimiet is gepasseerd. Zo men echter van oordeel 
zou moeten zijn, dat het onderhavige concurrentiebeding nog steeds van kracht is, dan belet 
naar het oordeel van de Rb. de goede trouw eiseres daarop een beroep te doen. 

De rechtsvoorganger van eiseres immers heeft in 1964 een kruideniersbedrijf/zelfbedienings
zaak gekocht, die gedreven werd onder de naam ,Kijkgrijp" en waarvan M.H. Kluft de 
directeur was. Vijftien jaar later wordt de rechtsopvolger van de oorspronkelijke koper nu 
geconfronteerd met een supermarkt gedreven onder de naam Komart Heiloo metals directeur 
iemand anders dan genoemde heer Kluft. Deze beide zaken kunnen en zullen elkaar wellicht 
ook beconcurreren, doch dan op gronden, die niets te maken hebben met de toestand van v66r 
vijftien jaar. Het is immers van algemene bekendheid dat concurrentie tussen levensmiddelen
zaken te maken heeft met assortiment, kwaliteit en prijs en nimmer met omstandigheden van 
v66r vijftien jaar, behoudens in gevallen waaromtrent hier nietsis gesteld of gebleken: 6ok 
daarom is het onderhavige beroep op genoemd concurrentiebeding in strijd met de goede 
trouw. 

Ret Hof Amsterdam vernietigt het vonnis. De opvatting van het Hof blijkt 
uit de volgende overwegingen van de Hoge Raad: 
Onderdeel 1 richt zich tegen de overweging welke het Hof- in r.o. 4 van het tussen arrest 
- vooropstelt bij zijn uitleg van het concurrentiebeding vervat in de koopovereenkomst van 
25 januari 1964, waarbij Kijkgrijp v/h Klaver's Supermarkt N.V. haar aan de Laat 161 te 
Alkmaar gevestigde bedrijf met de volledige inventaris, de goederenvoorraad en de goodwill 
aan de rechtsvoorgangster van B en W verkocht. Het Hof heeft aldaar overwogen, en in de 
r.o. 10 en 13 wordt daar kennelijk op teruggegrepen, dat ,het beding" - waarin geen 
tijdslimiet is opgenomen- aileen dan geacht kan worden zijn rechtskracht verloren te hebben 
wanneer dat noodzakelijk voortvloeit uit een ondubbelzinnig blijkende strekking van het 
beding". 
Hiertegen wordt in onderdeel 1 terecht aangevoerd, dat het Hof aldus een onjuiste maarstaf 
heeft aangelegd ter vaststelling van wat pp. ter zake zijn overeengekomen. Ook als het gaat 
om een beding als het onderhavige, waarbij een verkoper zich ertoe verbindt om zich in de 
toekomst te onthouden van bepaalde gedragingen, zonder dat men voor die verplichting een 
tijdsverplichting wordt aangegeven, komt het voor de vraag, hoe lang de verkoper zich op 
grond van dat beding van bedoelde gedragingen zal hebben te onthouden, aan op de zin die 
pp. in de gegeven omstandigheden in het kader van de gehele overeenkomst redelijkerwijs aan 
het beding mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar 
mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten 
verwachten. Daarbij is niet te verenigen dat - naar het Hof kennelijk heeft aangenomen -
het enkele ontbreken in het beding van een uitdrukkelijke tijdslimiet reeds meebrengt dat pp. 
over en weer aan dat beding, ongeacht de verdere inhoud van de overeenkomst, redelijkerwijs 
geen andere zin mochten toekennen dan dat de verkoper zich voor altijd had verbonden die 
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bij bet beding verboden bandelingen na te laten; en dat dit slecbts anders zou zijn indien een 
- in die tijd - beperkte werking van bet beding noodzakelijk zou voortvloeien uit de 
ondubbelzinnige strekking van bet beding. 

De Hoge Raad herhaalt hier duidelijk zijn reeds in het Haviltex-arrest (31 
maart 1981, N.J., 1981, 635 vgl. T.P.R., 1983 nr. 4, nr. 57 BIJLEVELD, 
M.S.) gedane uitspraak dat het bij de uitleg van contractsbepalingen aan
komt ,op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer 
redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te 
dien aanzien redelijkerwijs aan elkaar mochten verwachten", waaraan werd 
toegevoegd dat daarbij mede van belang kan zijn ,tot welke maatschappe
lijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen 
kan worden verwacht''. In het onderhavige arrest wordt daar nog aan 
toegevoegd dat het beding moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van 
de gehele (inhoud van de) overeenkomst. Vander Grinten zegt in zijn noot 
er nog niet zo zeker van te zijn dat het Hof de formule van de Hoge Raad 
niet heeft aanvaard. Wanneer ondernemers een concurrentiebeding over
eenkomen zullen zij zich zeker afvragen of dit beding in tijd gelimiteerd of 
ongelimiteerd moet zijn. ,Wordt een in tijd ongelimiteerd beding in het 
contract opgenomen dan mag in het algemeen worden aangenomen dat pp. 
dit ook aldus hebben bedoeld" aldus Vander Grinten. Volgens Van Dunne 
zet Vander Grinten met deze opvatting de klok vele jaren terug (zie zijn 
noot inArs Aequi, p. 384). Het komt Van Dunne ook voor dat de opvatting 
van de Rb. realistischer en maatschappelijk meer aanvaardbaar is dan die 
van het Hof. Dit omdat naar geldende rechtsopvattingen duurovereenkom
sten niet meer eeuwigdurerrd en onopzegbaar zijn (zie hierover meer hieron
der nr. 56). 

b) H.R., 20 januari 1984, R.v.d.W. 1984, 32. 

Ook in het arrest H.R., 20 januari 1984, R.v.d.W., 1984, 32 (Leutscher
Van Tuyn c.s.) wordt aangesloten bij de uitspraak van de Hoge Raad uit 
het Haviltex arrest. In dit arrest speelde echter ook nog een andere uitleg
vraag nl. of de rechter, indien beide partijen een verschillende uitleg 
verdedigen, behoort na te gaan of een derde uitleg de juiste is. De Hoge 
Raad: 
Vooropgesteld moet worden dat het middel niet opkomt tegen het oordeel van bet Hof dat 
aan dit nieuwe standpunt van Leutscher moet worden voorbijgegaan. Het middel strekt ten 
betoge dat het Hof, los vanstandpunt van pp. had behoren nate gaan wat in het kader van 
de overeenkomst van pp. de betekenis is van de term ,normale waarde" en die betekenis 
zelfstandig had moeten vaststellen, met dien verstande dat dit tot een andere uitkomst had 
kunnen leiden dan door pp. verdedigd. Dit betoog is onjuist. Het Hof heeft het geschil van 
pp. aldus verstaan dat dit zich, voor zover hier van belang, beperkte tot de twee tegenover 
elkaar staande interpretaties van de contractuele term ,normale waarde" en dat pp. aan het 
Hof uitsluitend de vraag hebben voorgelegd welke van die twee interpretaties als de meest 
aannemelijke kon worden aanvaard. Hiervan uitgaande heeft het Hof terecht geoordeeld dat 
bet geen vrijheid had aan de contractuele term ,normale waarde" een andere betekenis toe 
te kennen dan ofwel ,fiscale boekwaarde" ofwel ,statiegeldwaarde". 
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Wanneer partijen de rechter dus uitsluitend de vraag voorleggen welke der 
interpretaties de juiste is staat het de rechter niet vrij aan die term een andere 
betekenis toe te kennen. Dat partijen i.e. zulks gedaan hadden baseert de 
Hoge Raad op de feitelijke vaststelling van het Hof, waaruit oak weer blijkt 
dat uitlegging een feitelijke en geen rechtsbeslissing is. Zoals in de inleiding 
(nr. 54) al is aangegeven en oak al bleek uit het hierboven besproken arrest 
(zie citaat H.R. ,dat het Hof aldus een onjuiste maatstaf heeft aangelegd") 
kan uitlegging wei causabel zijn wanneer de motivering van een feitelijke 
beslissing onbegrijpelijk is. Dit blijkt oak weer uit het hierna volgende 
arrest, waarin de Hoge Raad de beslissing van het Hof niet onbegrijpelijk 
vond. 

c) H.R., 3 februari 1984, N.J., 1984, 402 (Fischell-Brabantex); Ars Aequi 
katern januari 1985, 456-457, E.B. Berenschot. 

Fischell en Brabantex hebben een raamovereenkomst gesloten. Uit deze 
raamovereenkomst vloeien de volgende verplichtingen van Brabantex 
voort: Zij moet haar textielveredelingscapaciteit ter beschikking van Pi
schell stellen en op basis daarvan veredelingsopdrachten van Fischell accep
teren en die naar beste weten uitvoeren. Na een tijd blijkt echter dat 
Brabantex niet in staat is de veredelingsopdrachten naar behoren uit te 
voeren, dit om technische redenen. Brabantex vordert ondanks dat nako
ming van Fischell die zich daartegen verweert d.m.v. een beroep op wan
prestatie als gevolg waarvan zij ontbinding van de overeenkomst vordert. 
De Rb. verklaart de overeenkomst ontbonden waartegen Brabantex in 
hager beroep gaat. 

Volgens het Hof is er geen sprake van wanprestatie, omdat Fischell 
daartoe geen feiten heeft gesteld. Fischell heeft Brabantex niet verweten de 
opdrachten niet naar beste weten te hebben uitgevoerd, doch slechts dat 
Brabantex niet meer in staat is de opdrachten naar behoren uit te voeren. 
Met andere woorden: op Brabantex rust een inspanningsverbintenis. Van 
wanprestatie kan slechts sprake zijn wanneer Brabantex zich onvoldoende 
zou hebben ingespannen (hetgeen Fischell dus niet had gesteld). Fischell 
gaat in cassatie met het hierop neerkomende middel: Het vloeit voort uit 
de aard van een dergelijke overeenkomst dat een dergelijke contractuele 
relatie niet aileen leidt tot de verplichting van Brabantex om haar textielvere
delingscapaciteit ter beschikking te stellen, doch tevens om die textielverede
ling behoorlijk uit te voeren. 

Hier nu gaan uitleg en aanvulling uit elkaar I open. Interpreteerde het Hof 
de door partijen gebruikte bewoordingen letterlijk (uitleg), het cassatie-mid
del doelt op art. 1375 (6.5.3.1 lid 1 N.B.W.) en brengt daarmede de 
redelijkheid en billijkheid in het spel (normatieve uitleg!). De redenering 
van het cassatiemiddel vindt men terug bij de conclusie van A.-G. Franx; 
die het middel dan oak gegrond acht. Hij zegt dat zijns inziens het Hof van 
de volgende rechtsopvatting is uitgegaan: ,een voorovereenkomst die pp. 
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(A en B) verplicht tot het sluiten van nadere overeenkomsten, brengt voor 
hen, ongeacht de aard van die voorovereenkomst of de eisen van redelijk
heid en billijkheid, niet de verplichting mee de uitvoeringsovereenkomsten 
naar behoren uit te voeren, zulks tenzij pp. anders hebben bedongen" en 
,Naar mijn mening is voren omschreven rechtsopvatting van het Hof 
onjuist en in strijd met de regel van art. 6.5.3.1lid 3 N.B.W.'. 

De Hoge Raad blijft de uitleg en de aanvulling echter scheiden getuige 
zijn volgende overweging: 
,Het Hof heeft de raamovereenkomst aldus opgevat, en deze uitleg is niet onbegrijpelijk, dat 
Brabantex daarbij niet de garantie op zich had genomen in staat te zijn aile haar door Fischell 
ter veredeling aan te bieden textielstoffen naar behoren te bewerken. Daarvan uitgaande heeft 
het Hof, zonder schending van enige rechtsregel, kunnen aannemen dat het feit dat Brabantex 
blijk heeft gegeven de haar sedert 1978 door Fischell ter bewerking aangeboden lichtere stof 
niet behoorlijk te kunnen veredelen, wei een grond voor Fischell kon zijn voor opzegging van 
de raamovereenkomst, maar niet een grond om ontbinding van deze overeenkomst te vorderen 
wegens wanprestatie". 

Het beroep wordt verworpen. De Hoge Raad vindt de opvatting van het Hof 
dat uitvoering ,naar beste weten" op een inspanningsverbintenis duidt niet 
onbegrijpelijk. De Haviltex-formule (zie hierboven) wordt hier niet letter
lijk gebezigd, maar ik denk niet dat deze uitspraak van de Hoge Raad ermee 
in strijd is. Zonder nu direct de woorden van partijen aileen letterlijk te 
nemen (Van Dunne zou mij direct verwijten de klok jaren terug te willen 
zetten, zie hierboven onder arrest N.J., 1984, 272) denk ik wel dat ,naar 
beste weten" niet de meest voor de hand liggende formulering is voor een 
resultaatsverbinding. Nu de Hoge Raad niet feitelijk op de zaken in kan 
gaan maar slechts de begrijpelijkheid toetst komt zijn oordeel mij redelijk 
voor. Brabantex had een en ander zo kunnen opvatten. Hiervan staat 
natuurlijk los de vraag naar de aanvulling, m.a.w. of en hoe Fischell zijn 
relatie met Brabantex kan beeindigen (vgl. beeindiging duurovereenkom
sten). Hierop zegt de Hoge Raad dat, nu er geen sprake is van wanprestatie, 
er geen ontbinding kan volgen, maar dat Fischell de overeenkomst wel kan 
opzeggen (op dit aspect kom ik in nr. 56 nog terug). Ben interessant arrest 
voor de aanhangers van de normatieve uitlegmethode? 

Dat het volgende te bespreken arrest voor de aanhangers van de normatie
ve uitlegmethode in ieder geval interessant is blijkt al uit het stuk dat R.J .P. 
Kottenhagen aan dit arrest gewijd heeft in het kwartaalbericht Nieuw B.W. 
(1985/1, p. 25 e.v.). Zijn conclusie luidt nl. aldaar dat in de rechtspraak de 
leer van de normatieve uitleg wordt gehanteerd (t.a.p. p. 28). Het betreft 
het arrest 

d) H.R., 23 maart 1984, R.v.d.W. 1984; 69 (Turkenburg/Rodenburg). 

Op 28 juni 1978 komt er tussen partijen (en nog een niet verder ter zake 
doende derde) een overeenkomst tot stand op grond waarvan Turkenburg 
meent dat Rodenburg gehouden is medewerking te verlenen aan de vestiging 
van een erfdienstbaarheid om niet te bouwen op een aan hem toebehorend 
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perceel. Rodenburg voert daartegen het verweer dat deze overeenkomst is 
ontbonden door het in vervulling gaan van de daarin opgenomen ontbin
dende voorwaarde. Deze houdt, om gelet op de overige inhoud van de 
overeenkomst enige zin te hebben, het niet verlenen van een bouwvergun
ning in, aldus het Hof. Vervolgens wordt feitelijk vastgesteld dat de 
bouwvergunning niet is verleend zodat de ontbindende voorwaarde is 
ingegaan. Het Hof overweegt alvorens: 
'5. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft Turkenburg nog betoogd dat de in de 
overeenkomst vervatte verplichting tot het vestigen van de erfdienstbaarheid niet wordt 
bestreken door de ontbindende voorwaarde, doch voor deze weinig voor de hand liggende 
uitleg biedt noch de tekst of de strekking van de overeenkomst noch hetgeen Turkenburg 
daaromtrent verder naar voren heeft gebracht enig aanknopingspunt. Anders dan hij heeft 
betoogd, vloeit dit niet voort uit de plaatsing van de desbetreffende bepaling na art. 10 waarin 
de ontbindende voorwaarde is neergelegd, en evenmin uit de omstandigheid dat in bedoelde 
bepaling een clausule is opgenomen dat de verplichting niet te bouwen vervalt nadat de 
bouwvergunningen bedoeld in art. 2 van de overeenkomst zijn afgegeveno Gezien de verdere 
inhoud van de overeenkomst en de verhouding van ppo ligt het immers veeleer voor de hand 
dat deze clausule de strekking heeft in het kader van de overeenkomst aan de verplichting niet 
te bouwen een tijdelijk karakter te geven, waarbij ervan is uitgegaan dat de bouwvergunningen 
inderdaad zouden worden vedeend. 
6o Gelet op het vorenoverwogene en met name nu Turkenburg op geen enkele wijze heeft 
aangegeven met welke bedoeling Rodenburg, die ingevolge de rechtsverhouding tussen ppo 
krachtens de overeenkomst van 6 december 1977 op zijn perceel, zij het met inachtneming van 
zekere beperkingen mocht bouwen, zich zou hebben verbonden niet te bouwen ook voor het 
geval de overeenkomst voor het overige zou worden ontbonden, dient het door Turkenburg 
aangeboden bewijs door getuigen omtrent de bedoeling van pp. en de context van de 
overeenkomst als te weinig gepreciseerd te worden aangemerkt, zodat het Hof dit bewijsaan
bod zal passeren' o 

Het cassatiemiddel valt in twee delen uiteen en betreft 
1. de uitleg van het Hof van de overeenkomst 
2. het passeren van het door Turkenburg ter zake van de door hem 

verdedigde uitleg aangeboden bewijs. 
Beide middelen falen. Het eerste omdat dat oordeel van het Hof feitelijk 
van aard is en verder niet onbegrijpelijk is of nadere motivering behoeft. 

Omtrent het tweede middel overweegt de Hoge Raad: 
,De stukken van het geding nopen echter niet tot de conclusie - en de onderdelen voeren 
dan ook niet aan- dat door Turkenburg, a! ware het slechts sumrnier, feiten en omstandighe
den waren gesteld, die, indien bewezen, zouden staven dat Turkenburg, naar de andere ppo 
begrepen of moesten begrijpen, de overeenkomst toen heeft opgevat en heeft mogen opvatten 
in de door hem in dit geding verdedigde zin en die het Hof, de uitleg van Turkenburg als weinig 
voor de hand liggend verwerpend, derhalve niet terzijde had mogen Iaten zonder de juistheid 
daarvan te onderzoekeno In verband daarmee stond het aan het Hof vrij het bewijsaanbod 
als ,te weinig gepreciseerd" te passeren, zodat ook de onderhavige onderdelen falen" 0 

Drie conclusies kunnen hier getrokken worden. 
1. De uitleg van contractsbepalingen gaat nog steeds aan de hand van de 

Haviltex-formule (en de aanvullingen hierop, zie hierboven) 
2. Uitleg is een feitelijke vraag, en derhalve in cassatie niet toetsbaar of 

hoogstens marginaal, op begrijpelijkheid en motivering 
3. Indien een bewijsaanbod betrekking heeft op feiten en omstandigheden 
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die voor uitleg van de overeenkomst relevant zijn is de rechter verplicht 
de bewijslevering toe te staan (vgl. H.R., 15 november 1968, N.J., 1969, 
1). 

Volgens Kottenhagen bezigt het Hof in dit arrest de normatieve uitlegme
thode. Deze opvatting ligt voor de hand daar Kottenhagen deze uitlegme
thode in de Haviltex-formule bevestigd ziet. 

Kottenhagen redeneert als volgt. Bij de uitleg van contractsbepalingen 
komt het aan 'op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer 
aan deze bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien 
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten''. Dan citeer ik: , ,Derogeren
de werking van de goede trouw is in deze benadering overbodig: vastgesteld 
wordt welke rechtsgevolgen partijen aan bepaalde (rechts)handelingen 
mochten toekennen met behulp van het beginsel van de goede trouw" (t.a.p. 
p. 27). Deze gedachtengang her kent hij in de overwegingen van het Hof (zie 
citaat hierboven): er wordt niet aileen gekeken naar de tekst van de overeen
komst, maar ook naar de strekking ervan en naar hetgeen partijen overigens 
naar voren hebben gebracht. Hij vervolgt: ,Juist daarom kan dit Hof nog 
nader overwegen: 'Gezien de verder inhoud van de overeenkomst en de 
nadere verhouding van partijen lijkt het immers veel eer voor de hand te 
liggen dat deze clausule de strekking heeft in het kader van de overeen
komst ... ' etc. (mijn cursief).En dan 'Niet wordt eerst vastgesteld wat 
partijen overeengekomen zijn om aansluitend met behulp van de goede 
trouw te onderzoeken welke rechtsgevolgen er aan verbonden dienen te 
worden, maar wordt direct bepaald wat rechtens tussen partijen geldt gezien 
de strekking van de overeenkomst en de verhouding in welke partijen tot 
elkaar staan ". 

In Ars Aequi 1981, p. 357 wijst VAN ScHILFGAARDE op het feit dat er 
bij de normatieve uitleg als methode zonder dat daarvoor een goede grond 
wordt aangewezen een verband wordt gelegd met de zogenaamde vertrou
wensleer (vgl. hiervoor uit art. 3.2.3 N.B.W. de woorden ,onder de gegeven 
omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen' waaronder niet aileen 
weten doch ook behoren te weten valt- zie Pari. Gesch. Boek 3, p. 104 
e.v. en p. 168 - en de woorden ,redelijkerwijs van elkaar mochten ver
wachten" uit de Haviltex-formule). Kottenhagen stapt in zijn artikel heen 
over het probleem dat wanneer uitleg een feitelijke vraag en geen rechts
vraag is dit moeilijk te rijmen valt met de normative uitlegmethode (vgl. 
Asser-Rutten-Hartkamp II nr. 284). Van Dunne is wat dat betreft conse
quenter door te stellen dat uitleg wei een.rechtsvraag is, zij het dat hij dat 
tracht aan te tonen aan de hand van arresten die volgens de hier aangehou
den indeling niet onder uitleg maar onder aanvulling zouden vallen (Van 
Dunne AA 1986, 5). 

Dan wilde ik nu overgaan tot de bespreking van het volgende nummer 
(aanvullende werking goede trouw). Ik wijs hier nog op twee arresten die 
aansluiten op het hierboven besprokenen, H.R., 17 mei 1985, N.J., 1986, 
nr. 760 m.nt. C.J.H.B. en W.M.K. (uitleg is een feitelijke vraag) en H.R., 
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28 juni, N.J., 1986, 192 m.nt. G (uitleg aan de hand van redelijkheid en 
billijkheid in verband met de omstandigheden van het geval). 

56. AANVULLENDE WERKING GOEDE TROUW 

H.R., 10 februari 1984, N.J., 1984, 418 
H.R., 4 mei 1984, N.J., 1984, 670 m.nt. G en S & S 1984, 71 
H.R., I juli 1985 R. v.d. W., 1985, 150 
H.R., 10 februari 1984, N.J., 1984, 437 
H.R., 7 september 1984, N.J., 1985, 32 m.nt. W.H.H. 

a) H.R., 10 februari 1984, N.J., 1984, 418 (Rijnders-Rijnders) 

Hendricus verkoopt en Ievert aan zijn zuster Maria het ouderlijk huis van 
heiden. Het koopcontract bevat een beding dat erop neerkomt dat Maria 
het huis niet zonder toestemming van haar broer mag verkopen, vervreem
den, verpachten of bezwaren op straffe van een boete. Bij het verlenen van 
de toestemming zou Hendricus voorts kunnen bedingen dat hij recht zal 
hebben op de helft van de contraprestatie waarmee dit bedrag oorspronke
Iijke koopsom van /23.000 zou overtreffen. Nadat Maria het woonhuis 
heeft verbouwd is na een jaar bij nadere akte tussen beide partijen het in 
het beding genoemde bedrag met de kosten van de verbouwing verhoogd 
tot /35.500. Hierna verbouwt Maria het huis nogmaals voor /50.000,-. 
Negen jaar later valt het huis in een onteigeningsplan en wordt Maria 
verzocht de woning langs minnelijke weg te verkopen. Hierin was door het 
beding niet voorzien, een leemte aldus. 
Twee vragen doen zich voor: 
1. Is Hendricus in geval van onteigening gerechtigd tot de bedoelde helft 

van het door Maria te ontvangen bedrag (aanvulling). 
2. Wat is de betekenis van de nadere overeenkomst van partijen, een jaar 

na de verkoop, waarbij in verband met de verbouwing aan het pand, de 
kosten hiervan verdisconteerd werden door het in het beding vermelde 
bedrag van de koopsom te verhogen (uitleg). 

De Rb. oordeelt wat betreft de eerste vraag het volgende. Ook in het geval 
van een minnelijke verkoop teneinde onteigening te voorkomen is de 
afgesproken toestemming vereist. De verklaring voor recht, door Hendricus 
gevorderd, dat hij bij onteigening van het pand gerechtigd zal zijn in de helft 
van de meeropbrengst, wordt hem echter ontzegd. Ten overvloede voegt de 
Rb. bier nog aan toe dat de goede trouw kan meebrengen dat Hendricus 
in geval van minnelijke verkoop ter voorkoming van onteigening de vereiste 
toestemming verleent zonder daaraan de voorwaarde te verbinden dat hem 
de helft van de meeropbrengst wordt uitgekeerd. 

Hendricus gaat in boger beroep. Hij is van oordeel dat in geval van 
onteigening hij wei gerechtigd zal zijn in de helft van de meerop brengst. Het 
Hof geeft hem gelijk, zij het onder bepaling dat de meeropbrengst slechts 
telt voorzover deze de waarde van het onroerend goed overtreft (daarbuiten 
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valt dus schadeloosstelling m.b.t. verhuiskosten, koopkosten vervangende 
woning e.d.). 

Het Hof baseert zijn uitspraak op de volgende redenering. Uit de vaststel
ling dat ook ingeval van minnelijke verkoop de toestemming van Hendricus 
is vereist, volgt dat Hendricus met recht aan zijn toestemming de voorwaar
de heeft verbonden, dat hij in de opbrengst zou delen (en op grond hiervan 
beslist het Hof dan dat het beding met betrekking tot het geld ook van 
toepassing is ingeval van onteigening). Het cassatiemiddel van de kant van 
Maria voert hier tegen aan dat deze gedachtengang zonder nader motivering 
niet begrijpelijk is. Terecht, zegt de Hoge Raad: 
,De Rb. heeft immers juist geoordeeld, zij het in een overweging ten overvloede, dat de goede 
trouw kan meebrengen dat Hendricus in geval van een minnelijke verkoop ter voorkoming 
van onteigening de vereiste toestemming verleent zonder daaraan te verbinden de voorwaarde 
dat hem de helft van de meeropbrengst wordt uitgekeerd". 

en 
,Waar het in de onderhavige procedure gaat om de uitlegging van een contractueel beding 
dat niet voorziet in het geval van onteigening, kan niet zonder nadere bepaling van de strekking 
van dat beding worden vastgesteld, welke verplichtingen in geval van onteigening uit dat beding 
in verband met de eisen van de goede trouw voor Maria voortvloeien. Een zodanige nadere 
bepaling ontbreekt echter in 's Hofs arrest". 

Dus, wil men overgaan tot aanvulling van een leemte in een beding, dan 
moet er eerst gekeken worden naar de bedoeling en strekking van het beding 
(uitleg!). Afhankelijk daarvan moet dan worden geoordeeld of er op grond 
van goede trouw aanleiding is tot uitbreiding van verplichtingen. 

Resteert nog de tweede vraag: is de nadere overeenkomst die partijen een 
jaar na de verkoop met elkaar sloten, een vaststellingsovereenkomst (opvat
ting Maria) of hebben partijen ermee willen vastleggen dat het niet de 
bedoeling was dat wat Maria aan het pand wegens verbeteringen ten koste 
zou leggen vanzelf zou leiden tot verhoging van het van winstdeling vrijge
stelde bedrag (opvatting Hendricus)? De opvatting van het Hof blijkt uit 
de hierna volgende overweging van de Hoge Raad. 
, ,Onderdeel6 komt tevergeefs op tegen 's Hofs niet onbegrijpelijke oordeel van feitelijke aard, 
dat het niet de bedoeling van pp. is geweest, dat wat Maria aan het pand wegens verbetering 
ten koste zou leggen vanzelf zou leiden tot verhoging van het van winstdeling vrijgestelde 
bedrag. Dit oordeel sluit niet de mogelijkheid uit dat de eisen van de goede trouw mee zouden 
kunnen brengen, dat voor zover het pand tengevolge van de door Maria aangebrachte en 
bekostigde verbeteringen meer zou opbrengen, deze meer opbrengst uitsluitend aan Maria ten 
goede zou komen". 

Uit deze overweging van de Hoge Raad kan geconcludeerd worden dat de 
werking van de goede trouw kan prevaleren hoven de feitelijke en werkelijke 
bedoeling van partijen. Een argument tegen de normatieve uitlegmethode 
lijkt mij. De Hoge Raad onderscheidt hier n.m.m. duidelijk uitleg en 
aanvulling van elkaar. Los van de bedoeling van partijen (uitleg) staat de 
eventuele werking van de goede trouw daarna (aanvulling). De verhouding 
ligt m.i. als volgt. De overeenkomst tussen partijen wordt in de eerste plaats 
beheerst door partij-afspraken. Deze moeten echter te goeder trouw worden 
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tenuitvoergelegd. Wanneer een beding hierbij onbillijk blijkt te zijn voor 
een der partijen kan dat aan de hand van de goede trouw op twee manieren 
worden voorkomen. Ten eerste via de leemte constructie (op de casus 
toegespitst): partijen hebben het gevolg van een nieuwe verbouwing niet 
geregeld. Br is dus leemte die moet worden aangevuld aan de hand van de 
goede trouw. Ten tweede via de derogerende werking van de goede trouw: 
de omstandigheden zijn dusdanig dat een beroep op het beding in strijd is 
met de goede trouw. Deze toch wel steeds verdergaande werking van de 
goede trouw zal straks ook kunnen worden afgeleid uit het in nr. 58 te 
bespreken arrest Van der Meer - Gemeente Smilde. Aldaar wordt een 
beding, dat weliswaar onvoordelig maar desalniettemin uitdrukkelijk aan
vaard was, op grond van de goede trouw terzijde gesteld. 

b) H.R., 4 mei 1984, N.J., 1984, 670 m.nt G. enS & S 1984, 71 (Witjes
Doorduin c.s.) 

Op 22 januari 1973 verkoopt Witjes aan Doorduin de sleepboot Forza. 
Overschrijving in het scheepsregister vindt voorshands niet plaats; Witjes 
blijft derhalve juridisch eigenaar. Op 14 januari 1977 vindt een aanvaring 
plaats tussen de door Doorduin geexploiteerde sleepboot en de drijvende 
steiger van een zekere Groen. Groen spreekt Witjes als eigenaar van de 
sleepboot aan tot vergoeding van de door hem geleden schade. 

De vordering in vrijwaring van Witjes tegen Doorduin c.s. strekt ertoe 
dat Doorduin c.s. hem, Witjes, zal vergoeden al hetgeen Witjes krachtens 
vonnis in de hoofdzaak aan Groen zal moeten betalen. De Rb. heeft de 
vordering van Witjes afgewezen op grond dat in de overgelegde koopover
eenkomst enige vrijwaringsplicht van de kopers niet te lezen valt en uit de 
wet een dergelijke obligatoire verplichting van de kopers niet voortvloeit. 
Dit oordeel heeft Witjes in appel bestreden met zijn eerste grief, in welke 
grief hij onder meer aanvoert dat de verbintenis tot vrijwaring, al wordt die 
in de overeenkomst niet met name genoemd, inherent (is) aan de koopover
eenkomst zelf, die toch te goeder trouw ten uitvoer dient te worden gelegd. 
Het Hof verwerpt deze grief en bekrachtigt het vonnis van de Rb. Onterecht, 
zo oordeelt de Hoge Raad. 
,In een situatie als de onderhavige, waarin de koper van een schip na de aflevering doch 
voordat het hem in eigendom is overgedragen, ertoe overgaat het schip met aile daaraan 
inherente risico's te gebruiken of door derden te Iaten gebruiken, brengt de billijkheid in 
verband met de aard van de koopovereenkomst mee dat, bij gebreke van een beding in andere 
zin, de verkoper die als eigenaar door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor een door 
het schip veroorzaakte aanvaringsschade, ter zake van die aansprakelijkheid verhaal kan 
nemen op de koper, daargelaten het geval dat de aanvaring is veroorzaakt door een gebrek 
van het schip, waarvoor de verkoper uit hoofde van de koopovereenkomst jegens de koper 
aansprakelijk is". 

Ben juiste uitspraak van de Hoge Raad, aldus de annotator: , ,Men kan zich 
slechts verbazen dat Rb. en Hof een andere visie hadden". Ben zuiver 
voorbeeld aldus van de aanvullende werking van de goede trouw. Zie voor 
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een uitvoeriger bespreking van dit arrest nr. 115 van dit rechtspraakover
zicht (E.B. Berenschot). 

c) H.R., 1 juli 1985 R.v.d.W. 1985, 150 (Frenkel!K.R.O.) 

Frenkel heeft, in opdracht voor de K.R.O. een film gemaakt, getiteld 
,Dromen Leven". Na aan de opdracht voldaan te hebben heeft de K.R.O. 
hem de daarvoor overeengekomen financiele vergoeding betaald. Onder
dee! van de overeenkomst tussen Frenkel en de K.R.O. was dat de K.R.O. 
de gemaakte film voor omroepdoeleinden kon gebruiken zonder daar echter 
toe verplicht te zijn. Naderhand wordt door de K.R.O. aan Frenkel toezeg
ging gedaan dat de film zal worden uitgezonden, Dit laatste blijft echter 
achterwege. Frenkel eist in kort geding dat de K.R.O. zal worden bevolen 
de film ,Dromen Leven" voor 1 januari 1984 te doen uitzenden, zulks op 
straffe van een dwangsom vanf50.000,-. De president van de Rb. Amster
dam weigert de voorziening, waartegen Frenkel in hoger beroep gaat. Het 
Hof Amsterdam bekrachtigt het vonnis van de President. Het Hof wil aan 
de toezegging achteraf van de K.R.O. ,geen verdere betekenis hechten" 
dan dat gei:ntimideerde het serieuze voornemen kenbaar maakte de film uit 
te zenden, doch niet ook dat het haar niet vrijstond om haar moverende 
redenen ... van dat voornemen af te stappen". Het belang van Frenkel doet 
niets af, nu dat belang zich niet heeft vertaald in een rechtens af te dwingen 
afspraak. Van belang voor deze overweging was mede het feit dat volgens 
het Hof tegenover de toezegging van de K.R.O. geen nadere prestatie aan 
de kant van Frenkel stond. Hieruit blijkt dat het Hof de toezegging als 
geheel losstaand van de eerder tussen Frenkel en de K.R.O. gesloten 
overeenkomst ziet en niet als een uitvloeisel daarvan. 
De Hoge Raad oordeelt als volgt: 
,In deze zaak moet het volgende worden vooropgesteld. Tussen pp. is een overeenkomst tot 
stand gekomen, waarbij Frenkel als free-lance auteur opdracht kreeg van K.R.O. als zendge
machtigde een voor uitzending geschikte documentairefilm te maken. Aangenomen moet 
worden dat zulk een overeenkomst naar zijn aard ten doe! heeft dat de in opdracht vervaardigde 
film - ook a! heeft de zendgemachtigde zich niet tot uitzending verplicht - na aanvaarding 
door deze daadwerkelijk zal worden uitgezonden en dat een zodanige overeenkomst niet is 
uitgewerkt wanneer het produkt is afgeleverd en het honorarium betaald, zodat ook nadien 
met betrekking tot de uitzending, waarbij niet aileen de belangen van de zendgemachtigde, 
maar ook de belangen en morele rechten van de auteur betrokken zijn, rechten en verplichtin
gen uit de overeenkomst tussen pp. blijven bestaan. Daarbij is voorts van belang dat de vrijheid 
die de zendgemachtigde zich heeft voorgehouden om te beslissen of uitzending a! dan niet 
plaats zal vinden, niet zo ver gaat dat hij bij zijn beslissing omtrent uitzending de gerechtvaar
digde belangen en morele rechten van de auteur mag negeren. 

In de onderhavige zaak gaat het om de uitleg die het Hof heeft gegeven aan een ,toezeg
ging", die blijkens 's Hofs zevende r.o. van de zijde van K.R.O. aan Frenkel, nadat deze de 
door hem vervaardigde film had voorgelegd, is gedaan om deze film uit te zenden. Het eerste 
onder dee! van het middel betoogt terecht hat het Hof deze toezegging diende uit te leggen tegen 
de achtergrond van de aard van de overeenkomst, zoals deze tussen de K.R.O. en Frenkel was 
gesloten. Het onderdeel klaagt er voorts terecht over dat het Hof dit aspect blijkens zijn 
zevende rechtsoverweging niet heeft meegewogen. 

Het Hof heeft daar immers voor zijn uitleg beslissend geacht dat niet aannemelijk is dat 
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de voormelde toezegging moet worden begrepen als een nadere, K.R.O. ,rechtens bindende 
overeenkomst, niet nakoming waarvan heeft te gelden als wanprestatie'', terwijl het Hof voorts 
in aanmerking genomen heeft dat ,tegenover die toezegging niet enige nadere prestatie" van 
de zijde van Frenkel stond. Van de voormelde overeenkomst heeft het Hof klaarblijkelijk_ 
slechts van belang geacht ,de vrijheid" die K.R.O. zich had voorbehouden, waarbij onduide
lijk blijft waar deze vrijheid naar het oordeel van het Hof in verband met de aard van de 
overeenkomst haar begrenzing vindt. 

Ben en ander brengt mee dat het Hof bij zijn voormelde uitleg zowel van een onjuiste 
rechtsopvatting is uitgegaan als de te dier zake onvoldoende inzicht in zijn gedachtengang heeft 
gegeven". 

Overeenkomsten moeten te goeder trouw worden uitgevoerd. Dat houdt in 
het onderhavige geval dus in dat de K.R.O. niet aileen Frenkels honorarium 
moet betalen, maar ook rekening moet houden met zijn gerechtvaardigde 
belangen en morele rechten. Tegen deze achtergrond moet de door de 
K.R.O. gedane toezegging worden uitgelegd nl. als onderdeel van de tenuit
voerlegging van de oorspronkelijke overeenkomst. De vrijheid die de 
K.R.O. zich had voorbehouden wordt aldus begrensd door de aard van de 
onderliggende overeenkomst. Aanvullende en derogerende werking liggen 
nu vlak naast elkaar. Het zou als volgt geformuleerd kunnen worden. Door 
de aanvullende werking van de goede trouw (uitbreiding van verplichtingen 
voor de K.R.O.) kan de K.R.O. beperkt worden in zijn mogelijkheid een 
beroep te doen op de vrijheid die hij zich had voorbehouden. 

Zie voor de auteursrechtelijke aspecten van dit arrest: Cohen JEHORAM, 

noot Ars Aequi 1986, p.125 en VERKADE, D.W.F., Ars Aequi katern nr. 
17 p. 668-669 en voorts VAN DUNNE Ars Aequi 1986, p. 386-387 die dit 
arrest bespreekt als voorbeeld van normatieve uitleg. 

Dan tenslotte twee arresten met betrekking tot opzegging. 
d) H.R., 10 februari 1984, N.J., 1984, 437 (Brouwer-Schoonderbeek) 

Schoonderbeek is eigenaar van een huis met erf. In 1948 heeft hij zijn 
schoonzoon Brouwer toestemming gegeven een op het erf staand schuurtje 
op eigen kosten te verbouwen tot een woning. Sindsdien heeft Brouwer met 
vrouw en kinderen in dit huis gewoond. In 1975 echter Iiet Schoonderbeek 
aan Brouwer schrijven dat het huis slechts , ,op grond van goed vinden'' van 
Schoonderbeek werd bewoond, dat dit goedvinden werd beeindigd en dat 
Brouwer met de zijnen binnen drie weken de woning moest ontruimen. Dit 
weigert Brouwer. 

De vraag waar het hier om gaat is of de ten processe vaststaande feiten 
voldoende grondslag vormen voor het oordeel dat er een overeenkomst 
tussen pp. bestaat met betrekking tot het gebruik van de woning. Is dat het 
geval dan is de volgende vraag of deze overeenkomst dan eenzijdig opzeg
baar is en zo ja onder welke voorwaarden (vlg. concl. A.G. Biegman-Har
togh). Zo ook de Hoge Raad: 
,Deze stellingen, indien juist bevonden, zouden kunnen leiden tot de - aan toewijzing van 
Schoonderbeeks vordering in de weg staande - gevolgtrekking dat tussen partijen een 
overeenkomst is tot stand gekomen, waaraan Brouwer een recht tot duurzaam gebruik van 
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de woning ontleent, en die door Schoonderbeek niet, of slechts onder bepaalde omstandighe
den, kan worden opgezegd". 

e) H.R., 7 september 1984, N.J., 1985, 32 m.n.t. W.H.H. (X-De Vries) 
(Ars Aequi katern nr. 14 p. 516, BERENSCHOT, E.B. en RANK, W.A.K.) 

In deze casus ging het om de opzegbaarheid van een voor onbepaalde tijd 
aangegane bruikleen overeenkomst met betrekking tot een woning. De Rb. 
had in haar eindvonnis beslist dat de door De Vries (de opzeggende partij) 
aangevoerde redenen van de bruikleenovereenkomst als rechtsgeldige beein
diging van die overeenkomst te kunnen aanvaarden. De opvatting dat 
uitsluitend dringende redenen aan de zijde van De Vries c.s. een opzegging 
van de overeenkomst zouden kunnen rechtvaardigen is door het Hof van 
de hand gewezen. Dit in overeenstemming met art. 7.6.5 lid 2 N.B.W. en 
H.R., 15 april1966, N.J., 1966, 302m. nt. G.J.S. Uit dit arrest volgt de 
regel dat de billijkheid in het algemeen zal meebrengen dat de uitlener de 
overeenkomst met inachtneming van een redelijke, aan de omstandigheden 
aangepaste, termijn, kan opzeggen, wanneer hem dit goeddunkt. Aileen 
onder bijzondere omstandigheden kan opzegging slechts om dringende 
redenen plaatsvinden (vgl. concl. A. G. Mok). Volgens de Hoge Raad heeft 
het Hof in deze casus terecht geoordeeld 
,dat zich hier niet voordeed het geval dat, naar de aard van de overeenkomst, door 'goede 
trouw en billijkheid' wordt gevorderd dat een opzegging van de bruikleenovereenkomst slechts 
op grond van dringende redenen - met name redenen van zo ernstig aard dat van De Vries 
niet Ianger kon worden gevergd X in het genot van het litigieuze perceelsgedeelte te Iaten -
kon geschieden". 

De vraag of in geval van duurovereenkomsten, waarbij de bevoegdheid tot 
opzegging niet geregeld is en ook niet uit wet, gebruik of partij bedoeling 
valt af te leiden, deze bevoegdheid op grond van redelijkheid en billijkheid 
mag worden aangenomen, is allange tijd omstreden (vgl. Asser-Rutten-Hart
kamp II nr. 310 en Contractenrecht IV(Den Drijver nr. 630 e.v.). Volgens 
Hartkamp wijst de hier behandelde jurisprudentie van de Hoge Raad in de 
richting van de opvatting dat in elk geval afzonderlijk met in achtneming 
van de aard van de overeenkomst moet worden beoordeeld of opzegging 
mogelijk is of niet (t.a.p. nr. 310). In het eerste arrest (Brouwer-Schoonder
beek) stelt de Hoge de niet-opzegbaarheid voorop (niet of slechts in bepaal
de omstandigheden), terwijl in het tweede arrest, waar het een bruikleeno
vereenkomst betreft, de opzegbaarheid voorop staat (zij het met inachtne
ming van een- gezien de omstandigheden- redelijke termijn). Op deze 
plaats wil ik graag even terug komen op het hierboven in nr. 55 reeds 
besproken arrest H.R., 3 februari 1984, N.J., 1984, 402 (zie p. 44). 
Hierin was prake van het feit dat Brabanter niet aan de verwachtingen van 
Fischell kon voldoen. De Hoge Raad overwoog dat dit , , wel een grond voor 
Fischell kon zijn voor opzegging van de raamovereenkomst, maar niet een 
grond om ontbinding van deze overeenkomst te vorderen wegens 
wanprestatie". BERENSCHOT, E.B. wijst in Ars Aequi katern nr. 13 p. 457 
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op het feit dat de Hoge Raad hier aan de mogelijkheid tot opzegging geen 
enkele voorwaarde verbindt. Zij vraagt zich af of dat komt omdat de Hoge 
Raad hier aansluiting zoekt bij art. 1647 B.W. (opzegging door aanbesteder) 
of dat hier in het algemeen de mogelijkheid tot opzegging van duur 
overeenkomsten wordt uitgebreid. Zoals zij zelf al zegt wordt uit het arrest 
niet duidelijk welke vorm van opzegging de Hoge Raad voor ogen heeft. 
Ikzelf denk dat in het geval dat de Hoge Raad uit is gegaan van een 
,gewone" duurovereenkomst, uit dit arrest geen vergaande conclusies 
kunnen worden getrokken. Dit omdat naar mijn mening de Hoge Raad de 
opzeggingsmogelijkheid hier noemt om aan te geven dat in een dergelijk 
geval het niet zo is dat een partij per definitie eeuwig aan een zinloze 
overeenkomst gebonden is. Daarvan uitgaande denk ik dat de omstandighe
den van het geval wel een rol hebben gespeeld. Daarbij denk ik dat er 
onderscheid moet worden gemaakt tussen het aangeven van de bevoegdheid 
tot opzeggen en de vraag hoe die bevoegdheid moet worden uitgevoerd. 

Zie voor opzegging eventueel ook nog H.R., 27 april1984, N.J., 1984, 
679 m.nt. H (en Hondius, kwartaalbericht N.B. W., 1984/3), een uitspraak 
die in de Iijn ligt van het hierboven geschrevene. 
Tot zover de aanvullende werking van de goede trouw;. 

57. BEPERKENDE WERKING GOEDE TROUW 

H.R., 1 juli 1983, N.J., 1984, 149 m.nt. PAS (Her:zjeld-Groen). 
Derogerende werking van de goede trouw houdt in dat de goede trouw 

een contractueel recht van een partij kan beperken. Dit kan ook het geval 
zijn wanneer dat recht is ontstaan door de aanvullende werking van een 
wetsbepaling (vgl. Asser-Rutten II, p. 267). De vraag is gerezen of onder 
omstandigheden de beperkende werking van de goede trouw ook een 
dwingende wetsbepaling opzij kan zetten. De rechtspraak van de Hoge 
Raad wijst op een bevestigend antwoord op deze vraag, zij het niet zonder 
voorwaarden, zoals hieronder zal blijken. Onder het komend recht bestaat 
deze mogelijkheid zonder enige twijfel: art. 6.5.3.1 lid 2 heeft betrekking 
op aile tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regels (vgl. 
Asser-Rutten-Hartkamp II, nr. 314, 316 en 317). 

Herzfeld verhuurt met de bevoegdheid tot onderverhuur van kamers aan 
Raspe een woonhuis. Raspe verhuurt een kamer aan Groen. Op zekere dag 
wordt Raspe, met goedvinden van alle betrokkenen, als hoofdhuurder 
vervangen door Douwes. Douwes zet de onderhuurovereenkomst met 
Groen voort. Op zekere dag blijkt Douwes ,met de noorderzon vertrok
ken" te zijn. Groen blijkt inmiddels een hele etage in bezit te hebben 
genomen. Tevens bereiken Herzfeld vele klachten van buren aangaande het 
geluidsoverlast wat zij van Groen ondervinden. Herzfeld besluit ondanks 
dat Groen een ,terme de grace" te geven om een ander onderkomen te 
zoeken. Laatstgenoemde mag zolang de etage blijven bewonen voor de prijs 
van een kamer. 

Op 23 apri11981 komen Herzfeld en Groen schriftelijk overeen dat Groen 
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tot 1 augustus de tijd zal krijgen andere woonruimte te zoeken. Herzfeld 
verhuurt per 1 augustus de etage aan een derde. Op 1 augustus echter maakt 
Groen aanspraak op voortzetting van de huur. Groens gedachtegang is als 
volgt. Door de feitelijke beeindiging van de hoofdhuurovereenkomst (Herz
feld-Douwes) is de onderhuur vervallen. Op 23 april is een huurovereen
komst voor bepaalde tijd tot stand gekomen, die, nu deze niet is opgezegd, 
op 1 augustus is overgegaan in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
Herzfelds stand punt komt op bet volgende neer. De overeenkomst van 
23 april was een voortzetting van de bestaande huurovereenkomst waarbij 
in onderlinge overeenstemming een tijdstip voor ontruiming is vastgesteld. 
Opzegging is dan niet nodig ex art. 1623 B lid 10 B.W. Moet de overeen
komst van 23 april echter gezien worden als een nieuwe huurovereenkomst, 
dan is bet beroep van Groen op bet ontbreken van een huuropzegging, gelet 
op de omstandigheden van bet geval, in strijd met de goede trouw. 

In H.R., 12 februari 1965, N.J., 1965, 139 werd beslist dat de strekking 
van de Huurwet zou worden miskend, indien een beroep op de huurbescher
ming als in strijd met de goede trouw zou worden afgewezen op de enkele 
grand dat de huurder had toegezegd zodanig beroep niet te zullen doen, 
edoch dat er bijzondere omstandigheden kunnen zijn die maken dat bet 
beroep wegens strijd met de goede trouw niet opgaat. Daarbij zal moeten 
worden gelet op de aard van bet gehuurde, de omstandigheden waaronder 
de huur tot stand is gekomen en de gedragingen en de uitlatingen van de 
huurder ten opzkhte van de verhuurder. 

Uit H.R., 29 april1983, N.J., 1983, 627 m.nt. PAS en bet hieronder nog 
aan de orde te komen arrest H.R., 5 november 1982, N.J., 1984, 125 m.nt. 
C.J .H.B. blijkt verder dat voor derogering aan een dwingende wetsbepaling 
zware eisen moeten worden gesteld. Zo ook in bet onderhavige arrest. Nadat 
bet Hof heeft geoordeeld dat de overeenkomst van 23 april een nieuwe 
huurovereenkomst heeft opgeleverd die niet overeenkomstig art. 1623 b lid 
10 is opgezegd, (zodat de huurovereenkomst op 1 augustus niet beeindigd) 
gaat Herzfeld in cassatie. 

Het middel bevat de klacht dat bet Hof niet is ingegaan op bet betoog 
van Herzfeld dat, gelet op de omstandigheden van bet geval, bet beroep van 
Groen op bet ontbreken van een huuropzegging als strijdig met de goede 
trouw terzijde moet worden gesteld. 

De Hoge Raad begint met te stellen dat bet rechtens mogelijk is een 
dwingende wetsbepaling (i.e. art. 1623lid 2) als strijdig met de goede trouw 
terzijde te stellen, mits voor de aanvaarding van een daarop doelend beroep 
zware eisen worden gesteld. · 

De Hoge Raad kijkt vervolgens naar de omstandigheden van bet geval 
(bet vertrouwen van Herzfeld dat Groen per 1 augustus zou vertrekken, de 
misdragingen van laatstgenoemde en de tegemoetkoming van Herzfeld aan 
Groen door deze, zonder dat er sprake was van een huurrecht, een terme 
de grace te geven), en oordeelt dat dezen meebrengen dat 
,als de door Herzfeld gestelde feiten komen vast te staan, het beroep van Groen op het 
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ontbreken van een opzegging als strijdig met de goede trouw moet worden terzijde gesteld. 
Dat betekent dat in dat geval de overeenkomst geacht moet worden een einde te hebben 
genom en op de daarin vermelde datum van 1 augustus 1981". 

In zijn noot onder dit arrest piaatst Stein zijn vraagtekens bij deze uitspraak 
van de Hoge Raad. Zijns inziens zijn de omstandigheden die in deze casus 
een roi speien heiemaai niet zo uitzonderlijk, zodat men zich kan afvragen 
,of de siotsom wei in overeenstemming is met het eveneens in het arrest 
uitgesproken uitgangspunt, dat aan de aanvaarding van zuik een beroep op 
goede trouw zware eisen moeten worden gesteld''. 

Ik aarzel bij het onderschrijven van deze mening. Er is zeker veei te zeggen 
voor het gelijk van Herzfeld. Aan de andere kant moet het opzij zetten van 
dwingend recht, dat niet voor niets dwingend is, een uitzondering blijven. 
Na het Iezen van deze uitspraak echter, denk ik ook dat het voortaan in vele 
probieemgevallen de moeite waard kan zijn voor advocaten te denken aan 
de mogelijkheid van de derogerende werking van de goede trouw, zeker 
wanneer men bedenkt dat het v66r deze uitspraak al zo was dat het enkeie 
feit dat het niet nakomen door de huurder van de toezegging op zeker 
tijdstip te zullen vertrekken, niet tot gevoig had dat een beroep op huur
voortzetting strijdig was met de goede trouw (vgl. de noot onder het arrest). 
En dan resteert inderdaad de vraag of in de onderhavige casus de overige 
omstandigheden van het geval wei ernstig genoeg zijn voor het opzij zetten 
van dwingend recht. 

Voor een vergelijkbaar geval verwijs ik hierbij naar H.R., 5 november 
1982, N.J., 1984, 125 m.nt. C.J.H.B., waar het ging om het opzij zetten 
van dwingend recht op grond van rechtsverwerking (geen beroep kunnen 
doen op contractueei recht door eigen houding of gedraging). Ook in deze 
uitspraak worden de ,zware eisen" genoemd, waarna de Hoge Raad 
oordeelt dat daaraan is voidaan. En ook onder dit arrest vraagt de annotator 
zich af of het dwingend recht niet te makkelijk opzij is gezet. Tevens wijst 
hij op het vereiste nadeel dat een voorwaarde voor rechtsverwerking zou 
zijn en waaraan in dit arrest niet voldaan zou zijn. Zie aangaande deze 
discussie Asser-Rutten-Hartkamp II nr. 322, waarin gewezen wordt op het 
gevaar van dit vereiste, mede in verband met de artt. 3.2.3 en 6.5.3.1Iid 
2 N.B.W. waarop de rechtspraak aangaande dit probieem heeft geantici
peerd. Zie verder de bespreking van W.J.G. Oosterveen in nr. 40 alwaar 
het wat dit betreft interessante arrest H.R., 12 september 1986, R.v.d.W., 
1986, 158 aan de orde komt. 

Uit H.R., 5 november biijkt overigens ook weer dat beperkende werking 
van de goede trouw ais gevoig van rechtsverwerking niet aileen kan speien 
bij vorderingen uit overeenkomst, doch ook bij vorderingen op grond van 
onverschuidigde betaling. Ben vergelijkbare conclusie kan ook worden 
getrokken uit H.R., 7 oktober 1983, N.J., 1984, 74 waaruit nl. blijkt dat 
ook het recht om een faillissement aan te vragen kan worden verwerkt (vgl. 
verder Asser-Rutten-Hartkamp II nr. 321). 
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58. BEPERKENDE WERKING GOEDE TROUW EN ALGEMENE VOORWAARDEN 

H.R., 25 apri/1986, N.J., 1986, 714, noot G, De Ned. Gem. 1986, nr. 25, 
p. 465 (M. C. Bonder en F. Molenaars); N.B. W., kw. 1986/3 p. 92 (E.H. 
Hondius); B.R., 1986, 690, noot W.M. Kleijn); AA 1986. p. 618, noot P. 
van Schi/fgaarde; T. v.C., 1986, p. 361, noot G.J. Rijken; Informatiek
rant/A.M.I. 1986, 1986, nr. 4, p. 99, noot D. W.F. V.; AA katern nr. 20, 
p. 790, J.M. Hoekstra, (Vander Meer-Gemeente Smilde). 

VanderMeer koopt van de gemeente Smilde een perceel bouwgrond. Aan 
de koopovereenkomst is de volgende voorwaarde verbonden. Van der Meer 
moet, zodra dat mogelijk is, zijn gebouwde huis aansluiten op een centrale 
antenne-inrichting (c.a.i.) en vervolgens de deswege verschuldigde aansluit
en abonnementskosten voldoen. Deze c.a.i. wordt geexploiteerd door de 
Recai, zodat er tevens sprake is van een derdenbeding. De noodzaak van 
het beding voor de gemeente Smilde laat zich als volgt verklaren. Om het 
ontsierende beeld van huizen met een dak-antenne te voorkomen verbiedt 
de gemeente het gebruik van deze installaties. In Smilde bevinden zich echter 
zendmasten voor radio en televisie, waardoor het mogelijk is binnenlandse 
uitzendingen reeds met een kamerantenne te ontvangen. Het merendeel der 
bevolking voelt daarom niet voor een c.a.i., omdat dat veel meer kosten met 
zich meebrengt. Dit brengt echter met zich mee, dat de exploitatie van een 
c.a.i. in Smilde nauwelijks rendabel is, als gevolg waarvan het 
dakantenne-verbod van de gemeente ingevaar komt. Dit verbod geldt nl. 
slechts voorzover een andere voorziening (c.a.i.) aanwezig is. Met andere 
woorden: dit beding moet voof voldoende klan ten voor Recai zorgen, opdat 
bet verbod gehandhaafd kan blijven. 

Terug naar Van der Meer. Nadat deze door de Recai is aangesloten 
dagvaard't hij zowel de gemeente als de Recai en vordert hij een verklaring 
voor recht luidende dat het bier bedoelde beding nietig is, althans dat het 
niet te goeder trouw jegens hem mag worden ingeroepen. Rb. en Hof 
verwijzen de vordering af. Het standpunt van het Hof wordt duidelijk uit 
de bier volgende overwegingen van de H.R.: 
,3 .2 Het Hof heeft ten aanzien van de grieven II en III, die betrekking hadden op de nietigheid 
van het beding en op de strijd met de goede trouw geoordeeld: vooreerst (r.o. 11-13) dater 
een geoorloofde oorzaak is, nu het de gemeente vrijstond een geoorloofd doel, het voorkomen 
van antennewouden, nate streven door een aansluitverplichting te bedingen, vervolgens (r.o. 
14-16) dat er geen sprake is van strijd met de goede zeden in dier voege dat de gemeente 
misbruik zou hebben gemaakt van de omstandigheden waarin Vander Meer verkeerde, nu 
Van der Meer zijnerzijds de vrijheid had het beding aldan niet te aanvaarden; en tenslotte 
(r.o. 18-22) dat Van der Meer geen feiten heeft gesteld op grond waarvan kan worden 
geoordeeld dat de gemeente in strijd met de goede trouw handelt door VanderMeer ,nu aan 
het beding te houden, zoalng hij geen valabele redenen voor de beeindiging van zijn aansluitver
plichting opgeeft". 

Gelet op deze opbouw van 'sHofs arrest en de formulering van r.o. 20 en in het bijzonder 
van de hiervoor geciteerde passage begrijpt de H.R. de gedachtengang van het Hof aldus, dat 
naar 'sHofs oordeel bij de beantwoording van de vraag of het beroep op het beding strijdig 
is met de goede trouw, nu er eenmaal een geldige overeenkomst was tot stand gekomen, slechts 
omstandigheden die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst - en dus niet 
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de aard dat het om een beding in algemene voorwaarden gaat- in aanmerking moeten worden 
genomen. 

3.2 Tegen dit oordeel komt onderdeel 5 van het tweede middel, welk onderdeel de H.R. het 
eerst zal behandelen, terecht op. 

Het antwoord op de vraag of bet beroep op een beding in een overeenkomst in strijd is met 
de goede trouw hangt af van de waardering van tal van omstandigheden, zoals de omstandig
heid dat bet gaat om een beding in algemene voorwaarden, de aard en de overige inhoud van 
de overeenkomst waarin bet beding voorkomt, de wederzijds ken bare belangen van pp. en hun 
maatschappelijke positie en onderlinge verhouding. 

Het vorenstaande brengt mede dat bet Hof bij de beoordeling van bet beroep op strijd met 
de goede trouw een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd en dat 'sHofs arrest derhalve niet in 
stand kan blijven. 

3.4 De H.R. kan in dit geval, met bet oog op de afdoening van de zaak, de vraag of bet 
beroep op bet beding in strijd is met de goede trouw zelf beantwoorden. 

Het gaat bier om een door een boeteclausule versterkt beding in algemene voorwaarden dat 
de wederpartij, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf, de in beginsel onopzegbare verplichting oplegt met een derde - in dit geval Recai: -
een overeenkomst te sluiten, waarbij de derde zich tegen periodieke betaling verbindt tot bet 
geregeld do en van verrichtingen, te weten bet aansluiten en aangesloten houden van een woning 
op een centrale antenne-inrichting en bet leveren van signalen. 

De gebruiker van algemene voorwaarden - en zeker een gemeente die ook bij bet gebruik 
van algemene voorwaarden in overeenkomsten naar bet privaatrecht in bet bijzonder rekening 
beeft te houden met de belangen van burgers - handelt in strijd met de goede trouw wanneer 
hij zich op een dergelijk beding beroept, tenzij hij omstandigheden stelt en, zo nodig, bewijst 
waaruit volgt dat bet beding niet onredelijk bezwarend is en bet beroep daarop derhalve niet 
in strijd is met de goede trouw. 

Dergelijke omstandigheden zijn bier echter niet gesteld. Met name kan een beding als bet 
onderhavige niet zijn rechtvaardiging vinden in de omstandigheden: 
a. dat de gemeente met bet beding ,een te respecteren (algemeen) belang" (r.o. 12) - bet 
voorkomen van antenne-wouden - nastreeft; 
b. dat de wederpartij - bier Van der Meer - de vrijheid heeft bet beding a! dan niet te 
aanvaarden (r.o. 16); en 
c. dat VanderMeer ,geen valabele redenen voor de beeindiging van zijn aansluitverplichting 
opgeeft" (r.o. 20)". 

De Hoge Raad anticipeert hier duidelijk op het komende recht en wei op 
art. 6.5.2A.2a sub a: een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar 
indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de 
wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijdse 
kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, 
onredelijk bezwarend is voor de wederpartij. De Hoge Raad doet dit met 
behulp van de derogerende werking van de goede trouw. Dit heeft tot 
resultaat dat deze werking tot een nieuw gevolg leidt nl. ongeldigheid van 
het beding. Tot nu toe toetste de Hoge Raad aileen ,het beroep doen op 
het beding" aan de goede trouw (uitvoering), nadat geconstateerd was dat 
het beding niet nietig of vernietigbaar was op grand van ongeoorloofde 
oorzaak, goede zeden of een wilsgebrek (inhoudelijk) (vgl. H.R., 19-5-1967, 
N.J., 1967, 261 m.nt. G.J.S. en H.R., 20-2-1976, N.J., 1976, 486 m.nt. 
G.J.S. Zie echter de mening van Hartkamp die zegt dat dit in werkelijkheid 
wei neerkomt op toetsing van de inhoud van de overeenkomst, Asser-Rut
ten-Hartkamp II nr. 318 en 358). Zou deze lezing van dit arrest juist zijn, 
dan zou ons huidige recht er nu een ongeldigheidsgrond bij hebben. 
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VAN SCHILFGAARDE Ars Aequi (AA 1986, 10) redeneert als volgt. Het 
is begrijpelijk dat de Hoge Raad eoncludeert dat het Hof van een onjuiste 
reehtsopvatting is uitgegaan, wanneer hij 's Hofs overwegingen aldus inter
preteert dat sleehts nieuwe omstandigheden die betrekking hebben op de 
uitvoering van de overeenkomst (en niet alleen omstandigheden die ten tijde 
van het aangaan van de overeenkomst reeds aanwezig waren) i.e. relevant 
zijn. Uit de jurisprudentie blijkt duidelijk dat daarnaast ook omstandighe
den met betrekking tot de aard en inhoud van de overeenkomst, de wijze 
van totstandkoming bij de toetsing aan de goede trouw een rol spelen 
(omstandigheden die Van der Meer wel gesteld heeft). Tot zover is alles 
begrijpelijk. Van Sehilfgaarde eonstateert echter dat de Hoge Raad bij het 
afdoen der zaak zelf ook geen ,nieuwe" omstandigheden noemt. Met 
andere woorden, toeh ongeldigheid op grond van de goede trouw met als 
basis daarvoor reeds ten tijde van het sluiten der overeenkomst aanwezige 
omstandigheden? Van Schilfgaarde ziet een gaatje om deze conclusie te 
kunnen omzeilen: het beroep op het beding in de algemene voorwaarden 
is in strijd met de goede trouw, tenzij de gebruiker omstandigheden stelt 
en zonodig bewijst etc. Ben latente geldigheid dus. Van Schilfgaarde zegt 
zelf ook dat dit maar een heel klein gaatje is. Naar mijn mening duidt dit 
gaatje slechts op anticipering op art. 6.5.2A.4 (een beding wordt vermoed 
onredelijk bezwarend te zijn, zie de opsomming, waarvan i.e. sub j, k en 
1 van toepassing zouden kunnen zijn) zodat de Hoge Raad hier volledig bij 
het komende reeht aansluit met alle gevolgen van dien (ongeldigheid). Zie 
hiervoor ook de noot van Vander Grinten. Beide annotatoren wijzen op 
het feit dat deze werking van de goede trouw niet in ons huidige recht past. 
De goede trouw zou dan gaan fungeren als een allesreiniger (Van Schilfgaar
de) en een panaeee (Vander Grinten): wanneer bepaalde omstandigheden 
niet leiden tot nietigheid of vernietigbaarheid, maar het resultaat is toeh niet 
gewenst, dan worden dezelfde omstandigheden nogmaals gebruikt om te 
eonstateren dat het overeengekomene ongeldig is (maar dan op grond van 
de goede trouw). 

Logiseher lijkt het mij dan op te zoeken waarom het resultaat niet gewenst 
is, om er dan vervolgens de middelen bij te zoeken die daarvoor in het leven 
zijn. Zo sta ik erg achter de opvatting van Van der Grinten. Hij vindt het 
beding op zich niet onredelijk bezwarend. Wel bedenkelijk vindt hij dat de 
gemeente zo'n beding maakt waardoor een gedeelte van haar inwoners (nl. 
zij die bouwgrond van de gemeente zelf kopen) gebruikt wordt om een 
algemeen doel (geen antennes op het dak) te kunnen bereiken. ,lndien de 
reehter zou hebben beslist, dat de gemeente in strijd met de voor haar als 
overheid geldende goede zeden zou hebben gehandeld met het maken van 
dit beding, dan zou ik de beslissing hebben toegejuicht. Aan een gemeente 
past grote terughoudendheid om langs privaatreehtelijke weg te bereiken 
wat zij publiekreehtelijk niet kan realiseren. In het bijzonder geldt dit, 
indien het gebruik van de privaatreehtelijke weg ongelijkheid in reehtsposi-
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tie van de burgers mede brengt" aldus Vander Grinten. Ben juiste gedach
tengang binnen de bestaande mogelijkheden van ons huidige recht. 

Ben opvallend arrest. Wat straks kan, kan nu ook. Advocaten, wordt 
wakker, het N.B.W. komt eraan. Ook zonder de invoering. Want uit dit 
arrest blijkt dat de Hoge Raad de stap wil nemen zonder zich al te veel te 
storen aan de (eventuele) verschillende uitgangspunten van beide systemen 
(oud en nieuw) (zie daarover Van Schilfgaarde t.a.p. nr. 3.3). Het gaat 
tenslotte om het resultaat. 

De derogerende werking van de goede trouw neemt door zijn elastische 
kwaliteiten in belangrijkheid toe. Dat blijkt uit dit arrest en de twee arresten 
die in nr. 57 aan de orde zijn gekomen (N.J., 1984, 149 en N.J., 1984, 125). 
Zie voor wat dit betreft ook HoNDIUS, B.H., Kwartaalbericht N.B. W. 
1986/3, p. 97, alwaar hij wijst op het gebruik van open normen (art. 1374 
lid 3, 1401 etc.) bij het anticiperen op het N.B.W. 

59. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN MATIGING BOETEBEDING 
H.R., 27 april 1984, N.J., 1984, 679, noot G. (N. V.B.-Helder). 

Het overeengekomene strekt partijen tot wet. Is dit ook nog het geval 
indien de omstandigheden waaronder de overeenkomst is gesloten aanmer
kelijk zijn veranderd? Het antwoord op deze vraag wordt bepaald door de 
derogerende werking van de goede trouw: Wanneer na het sluiten van de 
overeenkomst zich omstandigheden voordoen waarmee partijen geen reke
ning hebben gehouden omdat zij deze niet hebben voorzien, dan kan de 
goede trouw meebrengen dat de overeenkomst niet ongewijzigd in stand kan 
blijken. Dit beginsel is in het N.B.W. neergelegd in art. 6.5.3.11. In bet 
huidige recht in dit beginsel in de jurisprudentie aanvaard (H.R., 16 
december 1977, N.J., 1978, 156 m.nt. ARB). Dit blijkt ook weer uit het hier 
te bespreken arrest, waarin de Hoge Raad anticipeert op art. 6.5.3.11 
N.B.W. (zie ook VANDRIEL/VANMAANEN, Kwartaalbericht N. W.B., 
1985/4). 

In dit arrest komen drie punten aan de orde. Ten eerste: de onvoorziene 
omstandigbeden. Ten tweede: kan de goede trouw matiging van een bedon
gen boete meebrengen. Ten derde: opzegging van een duurovereenkomst. 
Dit laatste punt laat ik bier liggen. Dit komt in voldoende mate aan de orde 
in nr. 56. 
De feiten: Helder verleent tegen provisie bemiddeling bij de totstandkoming 
van kredietovereenkomsten tussen de N.V.B. en clienten. De volgende 
bedingen maken deel uit van de tussen partijen bestaande overeenkomsten. 
,Art. 2. De provisie wordt door N.V.B. uitbetaald uiterlijk 2 maanden na 
datum akte van geldlening''. 
,Art. 16. In geval van overtreding van enige bepaling uit deze overeenkomst 
is de overtredende partij aan de andere partij zonder nadere ingebrekestel
ling voor iedere overtreding per client een niet voor matiging vatbare boete 
verscbuldigd van f10.000,-". 
Het volgende speelt zich af. Naar aanleiding van een maatschappelijke 
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discussie aangaande het hierbij betrokken provisiestelsel wordt dit laatste 
gewijzigd. De N.V.B. laat Helder weten dat zij per 1 januari 1981 het 
nieuwe provisiestelsel zal toepassen met als gevolg dat Helder aanzienlijk 
minder zal gaan verdienen. Helder laat de N.V.B. weten niet accoord te 
gaan. Op zeker moment staakt de N.V.B. naar aanleiding van deze proble
men de aanvaarding van door Helder aangebrachte kredietovereenkomsten. 
Helder dagvaardt de N.V.B. en vordert achterstallige provisie {[8.097,99) 
en contractueel verschuldigde boetes {[590.000,-) op grand van overtre
dingen door de N.V.B. van art. 2. 
Aardig aan deze procedure is inderdaad (vgl. MoK, A. G. en HoNmus, Kw. 
bericht N.B. W., 1984/3) dat de N.V.B. hierin onder haar eigen voorwaar
den (bedoeld ter bescherming van het eigen belang) probeert uit te komen. 
De gang van zaken (voor zover hiervan belang) is als volgt. De N.V.B. doet 
zowel een beroep op de goede trouw als op onvoorziene omstandigheden 
(beide op grand van de maatschappelijke ontwikkelingen) als gevolg waar
van art. 2 terzijde moet worden gesteld. Verder stelt zij dat de boete 
gematigd moet worden op grand van de goede trouw nu haar wanprestatie 
slechts gering en gedeeltelijk is (slechts f8.097,99). 
Alvorens tot de overwegingen van de Hoge Raad (waaruit het standpunt 
van het Hof blijkt) over te gaan vermeld ik hierbij nag even dat de Rb. ex 
art. 1345 B.W. de boete gematigd had. 
De Hoge Raad: 
,3.2 Het tweede onderdeel van het eerste middel klaagt erover dat het Hof ter zake van het 
beroep van N.V.B. op art. 1374 derde lid B.W. een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Deze 
klacht faalt. Het Hof heeft, ervan uitgaande dat de nadere provisieregeling in belangrijke mate 
van de oorspronkelijke overeenkomst afweek, naast de werking van de goede trouw in het 
algemeen, terecht mede onderzocht of er sprake was , van een onvoorziene omstandigheid, 
van dien aard dat Helder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst niet mocht en mag verwachten". 
Door aan te nemen dat de door N. V .B. naar voren gebrachte omstandigheden niet de conclusie 
wettigen dat dit geval zich voordeed, heeft het Hof geenszins blijk gegeven van een onjuiste 
rechtsopvatting. In het Iicht van de gedingstukken en van de terughoudendheid die de rechter 
ten aanzien van de aanvaarding van een beroep op onvoorziene omstandigheden dient te 
betrachten, in het bijzonder indien dit beroep strekt tot een belangrijke ingreep als waarvan 
het Hof hier is uitgegaan, is 'sHofs verwerping van dit beroep voorts niet onvoldoende 
gemotiveerd. Ook dit onderdeel treft derhalve geen doe!. 

3.4 Het derde middel richt zich met een viertal klachten tegen 'sHofs oordeel dater geen 
grond bestaat ,voor matiging van de verbeurde boete wegens de 59 overtredingen van art. 2 
van de tweede overeenkomst door N. V .B.". Ten aanzien van deze klachten geldt het volgende: 
1. Het Hof heeft vooropgesteld dat pp. zijn afgeweken van het bepaalde in art. 1345 B.W. 
door ,op iedere overtreding per client een niet voor matiging vatbare boete" van /10.000 te 
stellen. Vervolgens heeft het Hof onderzocht het betoog van N.V.B. dat ,niettemin in geval 
van geringe en gedeeltelijke wanprestatie en onder de door (N. V .B.) aangevoerde redenen voor 
de schending van art. 2, matiging mogelijk is geboden is". Het Hof heeft dit betoog kennelijk 
opgevat als een beroep op art. 1374 derde lid B.W. Het heeft dit betoog verworpen ,omdat 
het de wanprestatie, door N.V.B. gepleegd, niet gering en niet gedeeltelijk vindt en omdat 
bedoelde redenen niet opgaan". In deze overweging ligt besloten dat het Hof de bedongen 
boeten in relatie tot de overtredingen niet zo buitensporig heeft geacht dat de eisen van de goede 
trouw eraan in de weg zouden staan dat zij ten volle worden opgevorderd. Het betreft hier 
een oordeel dat zozeer is verweven met een waardering van de omstandigheden van het geval, 
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dat het in cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst. Het is niet onbegrijpelijk, rnede 
in aanrnerking genornen dat de achterstand in de provisiebetalingen het gevolg was van het 
gedurende een reeks van rnaanden ondanks bezwaar van Helder consequent door N.V.B. 
volgehouden beleid de provisie te betalen volgens de door N.V.B. eenzijdig vastgestelde en 
door Helder uitdrukkelijk afgewezen regeling". 

Ik zet de zaken nog even op een rijtje. 
W at betreft de onvoorziene omstandigheden kan het volgende worden 
opgemerkt. 
1. Onvoorziene omstandigheden kunnen wijziging in de contractuele ver
houding van partijen brengen (vgl. N.J., 1978, 156). 
2. Onvoorziene omstandigheden zullen niet als regel, doch slechts bij 
uitzondering wijziging in de contractuele verhouding rechtvaardigen. Hier
mee hangt samen dat de afwijzing van een beroep op onvoorziene omstan
digheden summier mag worden gemotiveerd (terwijl omgekeerd de toewij
zing van zo'n beroep zeer deugdelijk moet worden gemotiveerd, vgl. Asser
Rutten-Hartkamp II nr. 334). 
3. De onvoorziene omstandigheden hebben een plaats naast de beperkende 
werking van de goede trouw. 

Volgens Hondius (t.a.p. p. 102) verschilt dit arrest hierinmet het N.B.W., 
waar art. 6.5.3.11 een lex specialis is ten opzichte van art. 6.5.3.1lid 2. Ik 
citeer: , ,In het onderhavige Hof-arrest daarentegen worden beide mogelijk
heden nevengeschikt. Dat kfm aan de omstandigheden van dit gevalliggen: 
Denkbaar is dat er naast de feiten die mogelijk een beroep op onvoorziene 
omstandigheden opleveren tevens omstandigheden zijn aangevoerd die los 
daarvan een beroep op de derogerende werking van redelijkheid en billijk
heid rechtvaardigen. Het kan echter ook zo zijn dat er thans v66r de 
invoering van het Nieuw B.W. nog geen reden is om het beroep op 
onvoorziene omstandigheden een voorkeursbehandeling te geven". Vander 
Grinten ziet dit verschil niet (vgl. verder Asser-Rutten-Hartkamp II nr. 
341). 

Wat betreft de matiging van de boete kan de volgende conclusie getrok-
, ken worden: De derogerende werking van de goede trouw kan er aan in de 

weg staan dat een bedongen boete geheel kan worden gevorderd. Daarmee 
wordt de werking van art. 1345 B.W. (een boete kan door de rechter 
gewijzigd worden indien de hoofdverbintenis is vervuld) aanzienlijk uitge
breid en veralgemeniseerd. In het N.B.W. wordt deze gedachte neergelegd 
in art. 6.1.8.18 (zie daarover uitgebreid Hondius t.a.p. p. 103). Uit de 
uitspraak van de Hoge Raad blijkt verder dat de vraag, of er in een bepaald 
geval voldoende redenen voor de rechter aanwezig zijn om tot matiging over 
te gaan, een vraag is die voornamelijk door de feitelijke rechter beantwoord 
moet worden. 

Op deze plaats wil ik nog even wijzen op het arrest H.R., 15 november 
1985 R.v.d.W. 1985, 211 (Ebele Dillema II) waarin een beroep op onvoor
ziene omstandigheden wordt afgewezen op grond van het feit dat de 
bedoelde omstandigheden krachtens de aard van de overeenkomst voor 
rekening komen voor de er een beroep opdoende partij. Deze overweging 
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is gerelateerd aan de overweging waarmee het beroep op dwaling reeds is 
verworpen, Zie voor dit arrest CASTERMANS, A.H., alhier in nr. 123. 

Dan sluit ik dit nummer hier nu af met de naar mijn mening gerechtvaardig
de conclusie dat de goede trouw in ons huidige recht een algemeen aanvaar
de derogerende werking heeft en dat deze werking dus niet meer beperkt 
is tot het gebied waarop zij haar intreding heeft gedaan, te weten dat van 
de exoneratie clausules. 

AFDELING 7 (M.M. Olthof) 

OPSCHORTING 

60. INLEIDING 

Tot in de zeventiger jaren heerste in Nederland verdeeldheid omtrent de 
vraag in welke gevallen de wederpartij van degene die wanprestatie pleegt 
een beroep op de exceptio non adimpleti contractus toekomt, wanneer hij 
zelf tot nakoming wordt aangesproken. 

De doctrine stelt zich vrij algemeen op een ruim standpunt. Opschorting 
wordt toelaatbaar geacht bij elke wederkerige overeenkomst, vaak ook 
daarbuiten, bijv. bij wederzijdse restitutieverbintenissen uit nietige of ont
bonden overeenkomsten en bij verbintenissen uit verschillende transacties. 
Zij baseert deze bevoegdheid op art. 1374lid 3 B.W.: de goede trouw belet 
nakoming te vorderen zolang men zelf niet nakomt. De Hoge Raad liet de 
exceptie evenwel slechts toe in de bij de wet geregelde gevallen, met name 
bij koop (art. 1514 jo 1550 B.W., vgl. art. 1612 en 1651 Belgisch ~.W.). 

Bij arrest van 30 juni 1978, N.J. 1978, 693 (Theunissen/Verstappen) heeft 
de H.R. zijn strikte benadering verlaten. In dit arrest overweegt het college: 
,De vraag of een huurder bevoegd is de nakoming van zijn verplichting tot betaling van de 
huurpenningen geheel of ten dele op te schorten tot de verhuurder aan zijn onderhoudsver
plichting heeft voldaan, moet worden beantwoord aan de hand van de eisen van redelijkheid 
en billijkheid die opgesloten liggen in de in art. 1374, lid 3, B.W. bedoelde goede trouw, zulks 
i.v.m. de omstandigheden van het geval". 

Hoewel de gestelde vraag vervolgens ontkennend wordt beantwoord, blijkt 
uit deze uitspraak de bereidheid van de Hoge Raad om ook bij wederkerige 
overeenkomsten waarvoor geen wettelijke opschortingsbevoegdheid be
staat, te onderzoeken of een dergelijke bevoegdheid op grand van art. 1374 
lid 3 B.W. kan worden aangenomen. Dit onderzoek wordt bovendien niet 
beperkt tot tegenover elkaar staande verbintenissen (zoals bij huur de 
verplichting tot het verschaffen van huurgenot tegenover de plicht om de 
huurprijs te betalen); toetsing aan art. 1374lid 3 komt ook aan de orde waar 
het - zoals in het beoordeelde geval - gaat om een hoofdverplichting 
tegenover een bijkomende verplichting; 

Ret is aannemelijk dat de Hoge Raad met deze uitspraak een voorschot 
heeft genomen op het Nieuwe B. W., waarin zowel de exceptio non adimpleti 
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contractus als de algemene opschortingsbevoegdheid een wettelijke basis 
krijgt. De algemene bevoegdheid tot opschorting is neergelegd in art. 
6.1.6A.l N.B.W. Dit artikelluidt: 
1. Ben schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd de 
nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, 
indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te 
rechtvaardigen. 
2. Ben zodanige samenhang kan onder meer worden aangenomen ingeval de verbintenissen 
over en weer voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig 
met elkaar hebben gedaan. 

De exceptio non adimpleti contractus vindt afzonderlijk regeling in het op 
aile wederkerige overeenkomsten toepasselijke art. 6.5.4.2 N.B.W.: 
1. Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming 
van haar daartegenover staande verplichtingen op te schorten. 
2. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, 
voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

Het centrale criterium voor het bestaan van een opschortingsbevoegdheid 
is de aanwezigheid van ,voldoende samenhang om opschorting te recht
vaardigen". Een dergelijke samenhang zal zonder nader onderzoek mogen 
worden aangenomen in de gevallen genoemd in art. 6.1.6A.llid 2 en art. 
6.5.4.2. In de overige gevallen zal de aanwezigheid van voldoende samen
hang moeten worden afgeleid uit de aard der overeenkomst en/ of de aard 
der verbintenissen (vgl. Parlementaire Geschiedenis van het N.B. W., Boek 
6, p. 205). 

Het samenhang-criterium wordt - zo blijkt uit de parlementaire geschie
denis - gezien als een wettelijke verdichting van de algemene regels van 
redelijkheid en billijkheid. Dit betekent echter niet dat opschorting steeds 
gerechtvaardigd is wanneer de vereiste samenhang bestaat. De in het wette
lijk criterium neergelegde billijkheidstoets draagt een algemeen karakter -
los van de omstandigheden van het geval - en staat als zodanig op een lijn 
met de zgn. aequitas generalis, de algemene billijkheid in art. 1375 B.W. 
(art. 1135 Belgisch B. W.). Derhalve is het mogelijk dat, oak wanneer aan 
het samenhangvereiste is voldaan, uitoefening van de opschortingsbevoegd
heid in een concrete situatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar is (vgl. de beperkende werking van de goede trouw op 
grand van art. 137 4 lid 3 B. W., art. 1134 lid 3 Belgisch B. W.). 

61. OPSCHORTING VAN ENBRGIELEVERANTIES 

H.R., 26 juni 1985, N.J., 1985, 840 (Luyer/Gemeente Amsterdam). 
De gemeente Amsterdam heeft ter zake van energieleveranties aan een 

bedrijfspand een opeisbare vordering op een inmiddels failliet verklaarde 
vennootschap onder firma, waarvan Luyer een der beherende vennoten is; 
deze is uit dien hoofde aansprakelijk voor de schulden der vennootschap. 
De gemeente Ievert oak energie aan het prive-adres van Luyer; de hieruit 
voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn volledig nagekomen. 

Inzet van het (kart) geding vormt de vraag of de gemeente bevoegd is haar 
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leveranties aan het prive-adres van Luyer op te schorten teneinde betaling 
te verkrijgen van haar vordering wegens leveranties aan het bedrijfspand. 
In het cassatiemiddel wordt betoogd dat tussen beide vorderingen onvol
doende samenhang bestaat, waarbij er onder meer op wordt gewezen dat 
leveranties in de particuliere sfeer - anders dan die in de bedrijfssfeer -
strekken ter voorziening in de eerste levensbehoeften, terwijl de gemeente 
ter zake een monopoliepositie inneemt. De A.G. Ten Kate is van oordeel 
dat het middel reeds hierom niet tot cassatie kan leiden omdat President en 
Hof hun oordeel baseren op een ruime uitleg van de - strikt genomen op 
deze speciale situatie niet toepasselijke - standaardvoorwaarden van de 
gemeente, en dus niet op het algemene recht zoals het cassatiemiddel 
veronderstelt. W at hiervan zij - anders dan de uitspraak van de President 
laat 's Hofs oordeel ruimte voor twijfel -, de Hoge Raad blijkt bereid de 
gestelde vraag los van de standaardvoorwaarden te beantwoorden. Het 
college overweegt allereerst: 
,Bij overeertkomsten tot levering van energie is er in het algemeen voldoende samenhang tussen 
de vordering tot betaling van leveranties aan het bedrijfspand van een gebruiker voor 
bedrijfsmatig gebruik en de verplichting tot levering aan het prive-adres van deze gebruiker 
ter voldoening aan persoonlijke behoeften om aan te nemen dat opschorting van leveranties 
aan het prive-adres gerechtvaardigd is indien de leveranties aan het bedrijfspand niet worden 
betaald". 

De in het cassatiemiddel aangevoerde bijzondere omstandigheid dat de 
gemeente een monopoliepositie inneemt ter zake van voorziening in de 
eerste levensbehoeften, acht de Hoge Raad niet van invloed op de vraag of 
voldoende samenhang tussen de vorderingen bestaat om opschorting te 
rechtvaardigen. Maar - zo vervolgt de Raad in een obiter dictum -: 
, ,Die omstandigheid behoort wei gewicht in de schaal te leggen bij het beantwoorden van de 
vraag of uitoefening van die bevoegdheid door de gemeente in conreto naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is, maar die vraag is( ... ) in cassatie niet aan de orde''. 

Tenslotte constateert de Hoge Raad dat het Hof de vraag of in concreto 
op grond van deze omstandigheid anders moet worden geoordeeld aan de 
orde heeft gesteld in het kader van het appelgrief dat de gemeente in de 
gegeven omstandigheden misbruik maakt van haar opschortingsbevoegd
heid. Het Hof heeft deze grief afgewezen op grond van het feit dat een door 
de gemeente aangeboden betalingsregeling door Luyer zonder meer van de 
hand was gewezen. 

Uit de eerstgeciteerde overweging blijkt dat de Hoge Raad ook bereid is 
een opschortingsbevoegdheid te erkennen wanneer het gaat om verbintenis
sen uit verschillende overeenkomsten. Hoewel men reeds uit een- uiteinde
lijk negatieve- uitspraak uit 1934 (H.R., 26 apri11934, N.J., 1934, 1612, 
Kersen- en aardbeienarrest) meende te mogen afleiden dat de Hoge Raad 
niet zonder meer afwijzend stond tegenover een beroep op de exceptio in 
dergelijke gevallen, was tot op heden geen positieve uitspraak voorhanden. 

Voorts kan worden vastgesteld dat de Raad voortgaat op de ingeslagen 
anticipatieweg. Het arrest sluit, zowel qua gehanteerde criteria als qua 
uitkomst, naadloos aan bij art. 6.1.6A.1 N.B.W. (zie nr. 60). Het criterium 
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voor het bestaan van een opschortingsbevoegdheid wordt gezocht in de 
samenhang der vorderingen. Deze samenhang wordt in casu- conform art. 
6.1.6A.1 lid 2 - aangenomen op grand van de maatschappelijke verbon
denheid der overeenkomsten (waarbij opvalt dat Luyer met betrekking tot 
beide contracten als gebruiker wordt aangemerkt). De in het cassatiemiddel 
aangevoerde bijzondere omstandigheid legt in het kader van de toetsing van 
het samenhang-criterium geen gewicht in de schaal. Zij dient in een volgende 
fase aan de orde te worden gesteld, namelijk bij de beantwoording van de 
vraag of uitoefening van de opschortingsbevoegdheid zich in concreto 
verdraagt met de regels van redelijkheid en billijkheid. 

Aan de beantwoording van deze laatste vraag kwam de Hoge Raad niet 
toe nu het cassatiemiddel daarover niet klaagde. Het komt mij voor dat een 
volledige toetsing aan de eisen van redelijkheid en billijkheid in casu niet 
tot een andere uitkomst zou hebben geleid nu het Hof - in het kader van 
de grief over misbruik van bevoegdheid - had vastgesteld dat Luyer 
weigerde op een door de gemeente aangeboden betalingsregeling in te gaan. 

Tenslotte kan men zich nag afvragen in welk kader de omstandigheden 
van het geval dienen te worden afgewogen. Het Hof hanteert het leerstuk 
van misbruik van bevoegdheid, de Hoge Raad verwijst naar de regels van 
redelijkheid en billijkheid. 

Welke van beide Ieerstukken de voorkeur verdient, is m.i. afhankelijk van 
de vraag welke belangen moeten worden afgewogen. Bij afweging van 
wederzijdse belangen van partijen in het kader van een contractuele verhou" 
ding berust het primaat bij de regels van redelijkheid en billijkheid. Daar
buiten overheerst het leerstuk van misbruik van bevoegdheid. Waar het in 
casu een afweging van partijbelangen betrof, zijn redelijkheid en billijkheid 
van toepassing. Door opschorting van energieleveranties kunnen echter oak 
belangen van derden worden geschaad, bijv. wanneer de crediteur die een 
monopoliepositie inneemt ter zake van voorziening in de eerste levensbe
hoeften, zich door uitoefening van de opschortingsbevoegdheid bij faillisse
ment van de debiteur een feitelijke voorrangspositie boven de overige 
crediteuren verschaft (vgl. H.R., 20 maart 1981, N.J., 1981, 640). In 
dergelijke gevallen komt misbruik van bevoegdheid wellicht eerder in aan
merking (aldus oak Brunner in zijn noot onder het genoemde arrest). 
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AFDELING 8 (C.G. Breedveld-de Voogd) 

OVEREENKOMSTEN MET OVERHEIDSLICHAMEN 

62. GEBONDENHEID AAN TOEZEGGINGEN 

H.R., 25 januari 1985, N.J., 1985, 559 (Patelski), noot P.A. Stein. 

Casus en uitspraak 

Patelski is in bet kader van een Werkgelegenheidsverruimende maatregel 
op 2 april1979 voor een jaar in dienst getreden bij de gemeente Sittard. Op 
2 apri11980 sluiten partijen opnieuw een arbeidsovereenkomst voor de duur 
van een jaar. 12 februari 1981 deelt de gemeente Sittard aan Patelski mede 
dat de overeenkomst met hem per 2 april1981 definitief zal worden beein
digd. Patelski stelt dat hem zowel door de korpschefvan de gemeentepolitie 
als door de burgemeester is toegezegd dat hij als ambtenaar in vaste dienst 
van de gemeente zal worden aangesteld. Hij vordert schadevergoeding 
wegens wanprestatie van de gemeente. De Hoge Raad overweegt: 
,Aan deze meer subs. vordering heeft Patelski, aldus kennelijk de Rb., de stelling ten 
grondslag gelegd dat 'hem een ambtelijke aanstelling zou zijn toegezegd'. De Rb. heeft 
klaarblijkelijk gemeend in het midden te kunnen Iaten of die toezegging - gelijk Patelski had 
gesteld - door aanvaarding zijnerzijds tot een overeenkomst was geworden dan wei of het 
- zoals Patelski subs. had aangevoerd- enkel om een eenzijdige toezegging of wellicht slechts 
om ter zake opgewekt vertrouwen ging, aangezien de geciteerde stelling, naar haar oordeel, 
de vordering niet kan dragen 'omdat omtrent het uitoefenen van een publiekrechtelijke functie 
in het publiek belang geen bindende toezegging kan worden gedaan'. Deze motivering van 
gemeld oordeel is zowel in zijn algemeenheid als meer in het bijzonder voor wat betreft 
toezeggingen omtrent het uitoefenen van de bevoegdheid tot aanstellen in de openbare dienst 
onjuist. Een door de overheid, a! dan niet eenzijdig, aan een burger gedane toezegging 
betreffende diens aanstelling in de openbare dienst is - tenzij op grond van bijzondere 
omstandigheden, zoals omkoping, moet worden aangenomen, dat zij strijdig is met de wet, 
de openbare orde of de goede zeden - ten minste in die zin bindend, dat de overheid, zo zij 
niet tot aanstelling overgaat, in beginsel verplicht is tot schadevergoeding''. 

De overheid kan in beginsel rechtsgeldig overeenkomsten sluiten betreffen
de publiekrechtelijke bevoegdheden. De Hoge Raad maakt wederom in dit 
arrest duidelijk dat door de overheid ook toezeggingen kunnen worden 
gedaan met betrekking tot de uitoefening van de publiekrechtelijke taak 
(vgl. ook SPIER, J., T.P.R., 1980, p. 967 tim 971). 

De discussie richt zich op de vraag of de overheid gebonden is aan 
dergelijke overeenkomsten zodat nakoming daarvan kan worden gevorderd 
en op de vraag of de overheid schadevergoeding moet betalen als zij haar 
contractuele verplichtingen niet nakomt. Een complicerende factor in bet 
Patelski-arrest is dat bet niet gaat om een overeenkomst maar om een 
toezegging van de overheid. Welke gevolgen dat heeft voor bovengestelde 
vragen zal ik in bet volgende trachten aan te geven. 

771 



Overeenkomsten met de overheid 

De overheid is in beginsel gebonden aan overeenkomsten met betrekking 
tot publiekrechtelijke bevoegdheden. Uit de Landsmeerarresten (H.R., 4 
januari 1963, N.J., 1964, 202-204) blijkt dat afwijking van het overeengeko
mene slechts mogelijk is als er sprake is van ,onvoorziene omstandighe
den'' die de overheid in redelijkheid tot afwijking van het overeengekomene 
noodzaken. De grondslag van de vordering in de Landsmeerarresten is 
onrechtmatige daad. In het Zijpe- en Hazepolder-arrest (H.R., 22 december 
1978, N.J., 1979, 289) wordt de Landsmeer-formule herhaald. Uit dat arrest 
blijkt niet wat de grondslag van de vordering is. 

Voor het resultaat maakt het in beginsel niet uit op welke grondslag de 
vordering wordt gebaseerd. In geval van wanprestatie kan nakoming en/of 
schadevergoeding worden gevorderd. Op grond van onrechtmatige daad 
kan men schadevergoeding vorderen, maar ook een rechtelijk ge- of verbod 
vragen. De rechter kan de overheid verbieden een onrechtmatige daad te 
plegen, hetgeen in kan houden een gebod om de overeenkomst nate komen. 
(Contractenrecht VIII, SPIER, J., nr. 102). 

Tegenwoordig neemt men aan dat het niet noodzakelijk is de omweg van 
de onrechtmatige daad te bewandelen om van de overheid nakoming van 
beleidsovereenkomsten of schadevergoeding te vorderen. Sterker nog, het 
zou in strijd zijn met het gemene contractenrecht (vgl. SPIER, J., T.P.R., 
1980, p. 969). 

Het karakter van de toezegging 

In het onderhavige arrest is er sprake van een toezegging. De mate van 
gebondenheid en de grondslag van de eventueel tegen de overheid in te 
stellen vordering zijn mijns inziens onlosmakelijk verbonden met het rechts
karakter van de toezegging. Gaat het om een overeenkomst of niet? En, 
indien het geen overeenkomst is, vloeien er uit toezeggingen verbintenissen 
voort? In de literatuurverdedigt Bloembergen dater geen verschil in binding 
behoort te zijn tussen overeenkomsten en eenzijdige, niet afgewezen toezeg
gingen (BLOEMBERGEN, A.R., Contracten met de overheid, in het bijzonder 
in de bouw. Bouwrecht monografieen, Deventer 1976, p. 18). Hij maakt 
onderscheid tussen de overeenkomst als meerzijdige rechtshandeling en de 
toezegging, die als eenzijdige handeling kan worden gekenmerkt. Ook 
ontkent hij, zowel voor het geldende als voor het komende recht, dat 
eenzijdige toezeggingen verbintenissen in het Ieven roepen. Bloembergen 
wijst er evenwel op dat men al gauw mag aannemen dat er een (stilzwijgen
de) aanvaarding is. Ik leid hieruit af dat het in wezen een overeenkomst is, 
waarop Bloembergen de gebondenheid van de overheid baseert. 

Schoonenberg is van mening dat de gebondenheid van de overheid aan 
een toezegging, rechtstreeks op de toezegging kan worden gebaseerd. 
(ScHOONENBERG, R.M., de privaatrechtelijke gevolgen van door de over-
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heid gedane toezeggingen, W.P.N.R., 1985, 5765, p. 808/809). Mijns in
ziens kan zowel naar geldend als naar komend recht niet worden aanvaard, 
dat uit een enkele toezegging verbintenissen voortvloeien (BLOEMBERGEN, 
A.R., t.a.p., p.17). 

De jurisprudentie inzake de gebondenheid van de overheid aan haar 
toezeggingen laat een gedifferientieerd beeld zien. In het Meerkostenarrest 
(H.R., 22 februari 1974, N.J., 1975, 381) wordt de gemeente gebonden 
geacht aan toezegging tot het verstrekken van een uitkering op grond van 
de Algemene Bijstandswet. De vereniging tegenover wie de toezegging is 
gedaan heeft deze toezegging aanvaard. De Hoge Raad neemt aan dat tussen 
de gemeente en de voogdijvereniging een overeenkomst tot stand is geko
men en acht de gemeente hieraan gebonden. In het Heesch/Reys-arrest 
(H.R., 13 februari 1981, N.J., 1981, 456) overweegt de Hoge Raad dat uit 
een enkele schriftelijke toezegging nog niet een verbintenis uit overeenkomst 
tot nakoming van bedoelde toezeggingen ontstaat. W el brengt de enkele 
schriftelijke toezegging een bepaalde zorgvuldigheidsplicht met zich mee. 
Voor de schade veroorzaakt door de schending van de zorgvuldigheidsplicht 
is de gemeente aansprakelijk uit onrechtmatige daad. 

Welke conclusies kunnen nu aan het Pate/ski-arrest worden verbonden? 

De Hoge Raad beslist in het onderhavige arrest dat een door de overheid 
aldan niet eenzijdige aan een burger gedane toezegging, betreffende diens 
aanstelling in de openbare dienst, ten minste in die zin bindend is dat de 
overheid, zo zij niet tot aanstelling overgaat, in beginsel verplicht is tot 
schadevergoeding. Nu deze overweging een beslissing inhoudt op de meer 
subsidiaire vordering tot schadevergoeding kan hieruit aileen worden afge
leid dat een toezegging door de overheid waaraan zij zich niet heeft 
gehouden in beginsel een verplichting tot schadevergoeding met zich mee
brengt. De zinsnede, ,in beginsel'' duidt er mijns inziens op dat zich bij wijze 
van uitzondering omstandigheden kunnen voordoen, waarin de overheid 
geen schadevergoeding behoeft te betalen. 

De vraag of de toezegging ook in andere zin bindend is, nl. of de overheid 
in rechte kan worden gedwongen de toezegging gestand te doen, wordt niet 
door de Hoge Raad beantwoord. 

Hiervoor laat het cassatiemiddel ook geen ruimte. In abstracto valt dat 
wellicht wel uit de overweging te destilleren. De tournure ,ten minste in die 
zin bindend" wijst erop dat het meerdere - een verplichting om zich aan 
de toezegging te houden - tot de mogelijkheden behoort. De verplichting 
tot schadevergoeding is slechts een ondergrens. 

Niet duidelijk wordt wat in dit arrest de grondslag is van de verplichting 
tot schadevergoeding. Uit het voorgaande is gebleken dat, indien het gaat 
om overeenkomsten met de overheid de grondslag naar moderne opvatting 
gezocht moet worden in de wanprestatie. De Hoge Raad geeft haar beslis
sing echter voor ,een al dan niet eenzijdige toezegging". Annotator Stein 
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merkt op dat niet aan een overeenkomst mag worden gedacht, omdat uit 
de overweging van de Hoge Raad blijkt dat ook een eenzijdige toezegging 
voldoende is om de eis te schragen. Hij stelt dat het arrest Heesch/Reys dan 
met zich meebrengt dat de grondslag hier onrechtmatige daad moet zijn. 

Men kan echter ook als volgt redeneren. De Hoge Raad betrekt ook de 
niet eenzijdige (dus aanvaarde) toezegging in zijn overweging. Is de toezeg
ging aanvaard, dan is er sprake van een overeenkomst die de overheid 
verplicht Patelski aan te stellen in de openbare dienst. De grondslag van de 
vordering moet in dat geval wanprestatie zijn. Dit valt mijns inzien ook af 
te leiden uit het Meerkosten-arrest, waarin de vordering tot nakoming 
gebaseerd wordt op het bestaan van een aanvaarde toezegging, een overeen
komst. De omweg via de onrechtmatige daad, namelijk het vorderen van 
een rechtelijk gebod aan de gemeente om de toezegging gestand te doen, 
wordt in het Meerkosten-arrest niet gekozen. 

Nu de Hoge Raad spreekt van een al dan niet eenzijdige toezegging heeft 
hij mijns inziens de grondslag in het midden gelaten, omdat het resultaat 
voor beide categorieen hetzelfde is: wanneer de overheid zich niet houdt aan 
de toezegging dient zij in beginsel schadevergoeding te betalen. 

Men kan hier tegen inbrengen dat de zinswending ,ten minste in die zin 
bindend, dat de overheid, zo zij niet tot aanstelling overgaat, in beginsel 
verplicht is tot schadevergoeding'' wijst op een benadering vanuit de 
onrechtmatige daad. De formulering van de Hoge Raad valt te vergelijken 
met het Zevende Voorste Stroom-arrest. (H.R., 1-9 december 1952, N.J., 
1953, 642). De redenering die aan dit arrest ten grondslag ligtis devolgende; 
het handelen van de overheid is onrechtmatig, maar het algemeen belang 
kan een rechtvaardigingsgrond in wording vormen, welke volledig wordt 
indien de schade die geleden wordt, wordt vergoed (vlg. ook art. 6.3.1.5 b 
Nieuw B.W., de constructie is anders, het resultaat gelijk). Deze Voorste
Stroom constructie heeft tot gevolg dat er wei met succes schadevergoeding 
kan worden gevorderd, maar dat een vordering strekkende tot een rechter
lijk ver- of gebod zal worden afgewezen. 

Nu de minimum grens - in beginsel schadevergoeding - gezien de 
opbouw van de overweging, zowel voor de eenzijdige als voor de niet-eenzij
dige toezegging geldt, kan bovenomschreven constructie mijns inziens ook 
dienst doen in contractuele sfeer. Daarbij zou men als volgt kunnen redene
ren. Overmacht bestaat uit twee componenten: 
1. er bestaat een verhindering van de nakoming der verplichting, 
2. welke verhindering buiten schuld van de schuldenaar is ontstaan en niet 
voor zijn risico komt. Verhindering in de nakoming is niet aileen aanwezig, 
wanneer de nakoming absoluut onmogelijk is, maar ook wanneer de 
nakoming voor de betreffende schuldenaar onmogelijk of bezwaarlijk is 
geworden (Asser-Rutten I, p. 254). Men noemt dit ook wei morele onmoge
lijkheid. Deze morele onmogelijkheid kan voor de overheid gelegen zijn in 
het feit dat nakoming van de overeenkomst in strijd komt met het algemeen 
belang. Nakoming kan nu niet gevorderd worden, aangezien er sprake is 
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van een verhindering. Dit houdt niet in dat een vordering tot schadevergoe
ding ook moet worden afgewezen. Voor een beroep op de overmacht is 
immers ook noodzakelijk dat deze verhindering niet aan de schuld van de 
debiteur te wijten is en ook niet voor zijn risico komt. 
Aldus bezien zijn er drie mogelijkheden: (vgl. ook WIARDA, G.J., De 
Overheid a/s contractante W.P.N.R. 1970, p. 30). 
1. De overheid is zonder meer gebonden aan de overeenkomst. Het alge

meen belang rechtvaardigt niet een afwijking van de overeenkomst. 
Zowel een vordering tot nakoming als een vordering tot schadevergoe
ding kan worden toegewezen. 

2. Behartiging van het algemeen belang brengt een morele onmogelijkheid 
tot nakoming van de overeenkomst met zich mee. Er is prake van 
verhindering. Deze verhindering komt evenwel voor risico van de over
heid, zodat er wel schadevergoeding moet worden betaald. Er is slechts 
aan het eerste vereiste voor een beroep op overmacht voldaan, nl. 
verhindering. Het is een soort overmacht in wording. 

3. De verhindering in de nakoming komt niet voor rekening van de over
heid. Er is prake van overmacht. Er kan ook geen schadevergoeding 
worden gevorderd. 

De overweging van de Hoge Raad in het Patelski-arrest laat deze drie 
mogelijkheden open. Het minimum dat in beginsel schadevergoeding kan 
worden gevorderd. duidt op 2 en 3. Mogelijkheid 3 vormt dan de uitzonde
ring op het beginsel. Omdat de Hoge Raad uitsluitend een minimum grens 
aangeeft blijft 1, nakoming van de overeenkomst tot de mogelijkheden 
behoren. 

Het Patelski-arrest biedt zowel voor de eenzijdige toezegging van de 
overheid a1s voor de overeenkomst met de overheid het gehele palet aan 
privaatrechtelijke gevolgen, waartoe men zowel via de weg van de onrecht
matige daad als via het contractenrecht kan komen. De Hoge Raad geeft 
niet aan welke weg hij gekozen heeft. Dit vindt mijns inziens zijn oorzaak 
in het feit dat de beslissing is gegeven voor zowel de eenzijdige als de niet 
eenzijdige toezegging. Beide wegen leiden tot hetzelfde doel, zodat de vraag 
op welke grondslag de vordering is gebaseerd in het midden blijft. 

AFDELING 9 (J.M. Hoekstra) 

VERTEGENWOORDIGING; RECHTSPERSONEN 

63. INLEIDING 

Bij de meeste rechtspersonen is de externe bevoegdheid tot vertegenwoor
diging afhankelijk gesteld van de goedkeuring of machtiging van een 
bepaald orgaan. De problemen die hieruit kunnen voortvloeien voor een 
derde spelen vooral bij lagere publiekrechtelijke rechtspersonen. 

Dankzij het Eerste Richtlijnstelsel geldt immers ten aanzien van de 
privaatrechtelijke rechtspersonen van Boek II B.W. een vergaande derden-
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bescherming (art. 6, 45 en 130). Als regel geldt daar dat de bestuurder die 
is aangewezen om de rechtspersoon naar buiten te vertegenwoordigen, haar 
ook steeds kan binden. De wederpartij moet dus weten 6f persoon in kwestie 
als vertegenwoordiger mag optreden, zo ja, dan hoeft hij zich niet meer af 
te vragen of de vertegenwoordiger handelt conform de interne besluitvor
ming. 

Maar wanneer de vertegenwoordiger van een publiekrechtelijk lichaam 
zijn boekje te buiten gaat en bijvoorbeeld handelt zonder de daartoe vereiste 
interne goedkeuring kan dit de derde wei tegengeworpen worden. Hier 
moeten de algemene regels omtrent onbevoegde vertegenwoordiging uit
komst bieden. 

Regel is dat wanneer een toereikende volmacht ontbreekt de derde wordt 
beschermd als hij op grond van gedragingen van de vertegenwoordigde 
heeft aangenomen en redelijkerwijze mocht aannemen dat een toereikende 
volmacht was verleend. Men spreekt in dit verband van het toedoen-begin
sel: het vertrouwen van de derde moet zijn gewekt door een handelen of 
nalaten van de vertegenwoordigde (vgl. art. 3.3.2 lid 2 N.B.W.). In 1974 
verzachtte de Hoge Raad het toedoen-beginsel door dit aan te vullen met 
een risico-element (H.R., 22-2-1974, N.J., 1975, 381 Roosendaal!Kinderbe
scherming). Wanneer de derde geringe mogelijkheden heeft om de vermeen
de volmacht te verifieren kan het redelijk zijn om dit voor risico van de 
vertegenwoordigde te Iaten komen. Analoog aan deze regel omtrent vol
macht geldt dat de schijn van goedkeuring aan de rechtspersoon moet 
worden toegerekend, indien deze schijn is veroorzaakt door gedragingen 
van het orgaan dat de goedkeuring moest verlenen. Hier geldt a fortiori dat 
een strikte toepassing van het toedoen-beginsel tot onbillijke resultaten zou 
leiden. Daarom kunnen de bijzondere omstandigheden van het geval mee
brengen dat de schijn van goedkeuring de rechtspersoon moet worden 
toegerekend, buiten toedoen van het met goedkeuring belaste orgaan (vgl. 
H.R., 4-6-1976, N.J., 1977, 336 en H.R., 21-11-1980, N.J., 1981, 152). 
Relevante omstandigheden hierbij zijn het gedrag van de vertegenwoordi
ger, mede in verband met zijn positie in, c.q. ten opzichte van het met 
goedkeuring belaste orgaan. Analoog aan de gedachte achter het eerste 
Richtlijnstelsel moet bij publie,krechtelijke lichamen bij de toepassing van 
het toedoenbeginsel gelet worden op de (mate van) kenbaarheid van de 
verdeling van de bevoegdheden en van de wijze van besluitvorming. 

64. IMPLICIETE GOEDKEURING EN TOEDOENBEGINSEL OP MAAT GESNEDEN 

H.R., 27 januari 1984, N.J., 1984, 545 (W.G.O./Koma), noot W.C.L. van 
der Grinten. 
Het Werkvoorzieningschap W.G.O. - een publiekrechtelijke rechtsper
soon - sluit onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur een 
huurovereenkomst met Koma. Dit wordt bevestigd in een brief tijdens het 
W.G.O.; deze brief is ondertekend door de Directeur van het W.G.O. De 
slotpassage van deze brief luidt: ,Voor de goede orde willen wij nog 
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opmerken dat wij voor het aangaan van deze huurovereenkomst de goed
keuring behoeven van ons bestuur en dat die instemrning zo spoedig 
mogelijk gevraagd zal worden''. 

Met het oog op de toegezegde verbouwingen aan het te verhuren pand 
schakelt Koma een architect in. Deze architect voert herhaaldelijk overleg 
met het W.G.O., onder meer met de voorzitter van het Algemeen en 
Dagelijks Bestuur van het W.G.O. Deze voorzitter is tevens gemeenteraad
slid en uit dien hoofde betrokken bij het verlenen van de bouwvergunning 
aan Koma. Vervolgens gaat het W.G.O. over tot ingebruikneming van (een 
gedeelte) van het pand. 

Drie maanden na het verzenden van de betreffende brief geeft het 
W.G.O. te kennen dat de verbouwing niet doorgaat omdat zij de voorkeur 
geeft aan een ander pand. 

Koma stelt nu dat tussen haar en het W.G.O. een rechtsgeldige huurover
eenkomst tot stand is gekomen omdat het W.G.O. aile gebeurtenissen bij 
elkaar genomen bij haar de schijn gewekt heeft dat het bestuur akkoord was 
met de huurovereenkomst. Het W.G.O. ontkent dit en stelt dater slechts 
sprake is geweest van onderhandelingen: de overeenkomst is gesloten door 
de directeur, die het W.G.O. niet kon binden; onder voorbehoud van 
goedkeuring door het bestuur van het W.G.O., welke goedkeuring niet is 
verleerid. 

Hierbij verwijst het W.G.O. naar de (in de Staatscourant gepubliceerde) 
Gemeenschappelijke Regeling (G.R.) waaruit volgt dat het besluit tot het 
aangaan van een huurovereenkomst genomen moet worden door het Alge
meen Bestuur. De voorzitter is blijkens de G.R. degene die het W.G.O., in 
en buiten rechte vertegenwoordigt en deze voorzitter (of diens gemachtigde) 
is dus degene die - mi het desbetreffende besluit - de overeenkomst had 
mogen afsluiten. 

De Rechtbank stelt Koma in het gelijk. In haar tussenvonnis overweegt 
zij: 
,Nu de wijze van besluitvorming in de Gemeenscbappelijke Regeling niet is vastgelegd, moet 
ervan worden uitgegaan dat de goedkeuring ook anders dan uitdrukkelijk kan worden gegeven 
en dat die bevoegdbeid door bet bestuur ook kan worden gedelegeerd". 

In haar eindvonnis overweegt de Rechtbank dat van een overheidslichaam 
als het W.G.O. verwacht mag worden dat er geregelde contacten plaats 
vinden tussen de directeur enerzijds en het bestuur c.q. haar voorzitter 
anderzijds, zodat - zeker bij de laatste - bekendheid met de door de 
directeur getekende brief mag worden verondersteld. Gegeven nu het optre
den van de voorzitter heeft Koma mogen aannemen dat het bestuur had 
ingestemd met de huurovereenkomst: 
,mede erop gelet dat de wijze van besluitvorming van bet bestuur van bet Werkvoorzienings
cbap in de betreffende Gemeenscbappelijke Regeling niet is vastgelegd en dat de voorzitter 
bet Werkvoorzieningscbap in en buiten recbte vertegenwoordigt, is de Rb. van oordeel dat de 
door Koma gestelde buurovereenkomst tussen baar en bet Werkvoorzieningscbap recbtsgeldig 
tot stand is gekomen altbans dat aan bet Werkvoorzieningscbap door Koma de scbijn kan 
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worden toegerekend en Koma er derhalve op mocht vertrouwen dat het Werkvoorzieningschap 
met de overeenkomst instemde''. 

In cassatie voert het W.G.O. onder meer aan dat geen huurovereenkomst 
tot stand gekomen kan zijn omdat niet gebleken is van de wil van het 
bevoegde orgaan, het algemeen bestuur daartoe en dat dit bestuur ook niet 
de schijn van wil heeft gewekt. 

De Hoge Raad verwerpt het beroep, daartoe onder meer overwegende: 
, ,De overwegingen van de Rb., waartegen het onder dee! zich richt, komen erop neer dat Koma 
in de gegeven omstandigheden op grond van gedragingen van onder meer Dirx, die als 
voorzitter van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur bevoegd was de huurovereenkomst 
ingevolge een eventueel besluit van het Algemeen Bestuur tot stand te brengen en op wiens 
weg het derhalve lag om van dat besluit aan Koma te doen blijken, heeft aangenomen en heeft 
mogen aannemen dat die goedkeuring er was en derhalve dat W.G.O. op rechtsgeldige wijze 
met die huurovereenkomst instemde. 
Weliswaar mag het bestaan van een voor een rechtshandeling vereiste goedkeuring van een 
orgaan van een overheidslichaam door de wederpartij van dit lichaam in het algemeen niet 
gemakkelijk worden aangenomen op grond van gedragingen van een ander orgaan dat bevoegd 
is de rechtspersoon in of buiten rechte te vertegen'woordigen, maar de omstandigheden van 
het onderhavige geval, zoals door de Rb. vastgesteld, geven geen aanleiding voor de veronder
stelling dat de Rb. hiermee geen rekening heeft gehouden. 
Daarbij is mede van belang dat de organisatie en de verdeling van de bevoegdheden over de 
verschillende organen van een overheidslichaam als W.G.O. bij hen die overwegen met die 
lichaam te contracteren, aanzienlijk minder gemakkelijk bekend zullen mogen worden veron
dersteld dan bij een overheidslichaam als bijv. een gemeente waar een en ander in de wet is 
neergelegd en voorts de door het bevoegde orgaan te nemen besluiten die voor rechtshandelin
gen als de onderhavige nodig zijn, in de regelin open bare vergaderingen tot stand komen, waar 
de wederpartij zich eventueel zelf van het a! of niet tot stand komen van het besluit op de hoogte 
kan stellen". 

AFDELING 10 (E.B. Berenschot) 

OVEREENKOMST EN DERDEN 

65. DERDENWERKING VAN EXONERATIECLAUSULES 

H.R., 20juni 1986, N.J., 1987, 35, noot Vander Grinten; Schip en Schade 
1986, 20; Kw N.B. W., 118, noot Haak; Ars Aequi 1986, 775, noot Kart
mann (Citronas). 

Citronas c.s. zijn eigenaren en ontvangers van een partij sinaasappels die 
op 23 augustus 1979 per schip in de Rotterdamse haven is aangekomen. Een 
cargadoorsbedrijf- dit bemiddelt in de regel ter zake van alle mogelijke 
belangen van bemanning en lading - doet de kisten opslaan in de loodsen 
van Deka-Hanno, een stuwadoorsbedrijf. Een dergelijk stuwadoorsbedrijf 
verricht werkzaamheden als het laden, lossen en opslaan van de scheepsla
ding. De cellen van de opslagloodsen van Deka-Hanno zijn niet gekoeld. 
In dezelfde periode breekt een wilde staking uit van havenarbeiders in de 
stukgoederensector. De stakers bezetten alle betrokken loodsen en terrei
nen. Citronas c.s. moeten een deel van de opgeslagen sinaasappels, dat 
inmiddels aan derden is doorverkocht, vanaf 27 augustus uit de loodsen 
weghalen. Zij sommeren Deka-Hanno de poorten te openen teneinde Citro-
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nas c.s. in de gelegenheid te stellen de sinaasappels te doen wegvoeren. 
Deka-Hanno weigert dit, kennelijk uit vrees voor represailles van de actie
voerders. Als de staking na een maand wordt beeindigd, blijken de sinaasap
pels bedorven. Citronas c.s. spreken Deka-Hanno aan tot schadevergoe
ding, hun vordering baserend op een beweerdelijk onrechtmatig handelen 
van Deka-Hanno, hierin bestaande dat deze de gevraagde toestemming tot 
het betreden van de terreinen en lo~dsen - teneinde de sinaasappels te doen 
wegvoeren - heeft geweigerd in de wetenschap dat de sinaasappels aan 
bederf onderhevig waren. Deka-Hanno beroept zich jegens Citronas op 
aansprakelijkheidsbeperkingen uit de Algemene Voorwaarden van de Vere
niging van Rotterdamse Stuwadoors (R.S.C.). Deze R.S.C. maken echter 
deel uit van de overeenkomst tussen Deka-Hanno (stuwadoor) en de carga
door.· 

Met het beroep door de stuwadoor op de bepalingen uit diens contract 
met de cargadoor is de kern van de zaak geraakt: is doorwerking van 
exoneratiebedingen ten nadele van derden naar huidig Nederlands recht 
bestaanbaar? De Hoge Raad heeft deze vraag tot op heden tweemaal 
bevestigend beantwoord. De arresten in kwestie zijn uitvoerig van commen
taar voorzien door VAN ScHENDEL in diens bijdrage aan het rechtspraako
verzicht in T.P.R., 1980, p. 954. Zie recentelijk ook KORTMANN, T.P.R., 
1986/3. Talrijk zijn de theorieen van deze en andere schrijvers, die deze 
inbreuk op het gebinsel van art. 1376 Ned. B.W. (art. 1165 Belgisch B.W.) 
moeten verklaren. Menzie voor een uitgebreid literatuuroverzicht Contrac
tenrecht IX (VAN ScHENDEL) nr. 205, alsmede de conclusie van A-G mr 
Franx en de hierboven vermelde annotaties bij onderhavig arrest. Niettemin 
bestaat op dit gebied, bij gebreke van een duidelijke algemene regel, nog 
steeds veel onzekerheid. Een concreter grondslag voor doorwerking dan 
,redelijkheid en billijkheid" kan uit de jurisprudentie nog niet worden 
afgeleid. Ook het Hof hanteert deze formule: 
,Het Hof heeft geoordeeld dat tussen Citronas CoSo en Deka-Hanno geen (rechtstreekse) 
contractuele relatie bestond op grond waarvan de RoSoCo tussen hen van toepassing zouden 
zijn en voorts dat in het onderhavige geval niet is gebleken 'van omstandigheden die een 
uitzondering rechtvaardigen op het beginsel van art. 1376 BoW. en die met zich mede brengen, 
dat (Citronas CoSo) de RoSoCo in redelijkheid tegen zich moeten Iaten geld en' o Tegen dit oordeel 
keert zich het eerste onderdeel van het middel" 0 

De Hoge Raad stelt thans, anders dan in voorgaande arresten, expliciet 
voorop dat overeenkomsten aileen van kracht kunnen zijn tussen de partijen 
die de overeenkomst zelf hebben gesloten: 
, ,Bij de beoordeling van de klachten van dit onder dee! moet uitgangspunt zijn dat contractuele 
bedingen aileen van kracht zijn tussen handelende partijeno In bepaalde gevallen kan wei een 
uitzondering op dit beginsel worden aanvaard in dier voege dat een derde een contractueel 
beding in redelijkheid tegen zich moet Iaten gelden, maar daartoe zal dan een voldoende 
rechtvaardiging moeten kunnen gevonden worden in de aard van het betreffende geval". 

Anders dan in beide voorgaande uitspraken, waarin het telkens , ,de omstan
digheden" van het geval waren die nauwkeurig werden opgesomd, zoekt de 
Hoge Raad thans aansluiting bij de ,aard van het betreffende geval" en 
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geeft ter nadere invulling van deze norm enige factoren die hij presenteert 
als samenvattingen van klaarblijkelijk reeds uit de arresten Gegaste uien 
(N.J., 1969, 249), respectievelijk Securicor (N.J., 1979, 362) voortvloeiende 
regels. Tevens wordt een nieuwe factor toegevoegd: het stelsel van de wet. 
,Daarbij moet onder meer worden gedacht - kort samengevat - aan het op gedragingen 
van de derde terug te voeren vertrouwen van degene die zich op het beding beroept dat hij 
dit beding zal kunnen inroepen ter zake van hem door zijn wederpartij toevertrouwde goederen 
(H.R., 7 maart 1969, N.J., 1969, 249) en voorts aan de aard van de overeenkomst en van het 
betreffende beding in verband met de bijzondere relatie waarin de derde staat tot degene die 
zich op het beding beroept (H.R., 12 januari 1979, N.J., 1979, 362). Bij beantwoording van 
de vraag waar de grens ligt zal voorts mede rekening moeten worden gehouden met het stelsel 
van de wet, in het bijzonder indien de wet aan bepaalde daarin geregelde overeenkomsten 
binnen zekere grenzen werking jegens derden toekent en het betreffende geval in dit stelsel moet 
worden ingepast". 

Alvorens aan te geven op welke wijze de Hoge Raad de onderhavige casus 
aan deze drie factoren toetst, zal ik steeds eerst de aangehaalde arresten in 
de herinnering terugroepen. 

H.R., 7 maart 1969, N.J., 1969, 249 (Gegaste uien). Noordermeer (derde) 
heeft zijn uien opgeslagen bij De Klerk, die ze vervolgens op eigen naam 
door Roteb heeft laten gassen. Noordermeer moet de afspraken tussen De 
Klerk en Roteb onder de zich voordoende omstandigheden in redelijkheid 
tegen zich laten gelden omdat hij 
,immers blijkens 's Hofs arrest zonder enige beperking of nadere omschrijving aan De Klerk 
toestemming heeft gegeven, zijn uien, die in de ceilen van De Klerk waren opgeslagen, door 
te Roteb te Iaten gassen, daarbij aan De Klerk de vrije hand latende bij het regelen van de 
opdracht aan de Roteb, en aldus een situatie in het Ieven heejt geroepen waarin de Gemeente, 
zo zij aile aansprakelijkheid voor de gevolgen die de gasbehandeling voor de uien zou hebben, 
heeft uitgesloten, er van heeft kunnen uitgaan dat die aansprakelijkheidsbeperking voor aile 
in De Klerk's ceilen opgeslagen en aan de Roteb ter behandeling gegeven uien zou gelden; dat 
het in art. 1376 B. W. uitgedrukte beginsel hieraan niet in de weg staat" (curs. E.B.B.). 

In de literatuur is deze opsomming van concrete feiten door sommige 
schrijvers geabstraheerd tot de regel dat de exonerant 1 gerechtvaardigd 
heeft moeten vertrouwen dat zijn aansprakelijkheidsbeperking effect zou 
hebben, 2 welk vertrouwen moet zijn terug te voeren op het toedoen van 
de derde. Het is precies deze regel die wij thans terugvinden in het Citronas
arrest. 

Ter toetsing van de casus aan deze norm schetst de Hoge Raad vervolgens 
de vervoersketen. Probleem hierbij is, dat de betreffende overeenkomsten 
door partijen niet zijn voorgelegd en dat de precieze feitelijke en juridische 
constellatie derhalve onduidelijk is gebleven. De Hoge Raad kan 's Hofs 
oordeel niet volledig toetsen. Het Hof heeft, aldus de Hoge Raad, geoor
deeld 
,dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat Citronas c.s. de cargadoor, of de 
zeevervoerder via hem, de vrije hand hebben gelaten met Deka-Hanno overeenkomsten aan 
te gaan waarvan de R.S.C. dee! uitmaakten. In dit verband heeft het Hof van belang geacht 
dat Deka-Hanno in de afwikkeling van de vervoerovereenkomst tussen de zeevervoerders en 
de ladingbelanghebbenden is ingeschakeld door de cargadoor, die voor wat betreft de verbinte-
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nis tot betaling van de stuwadoorskosten deels voor de zeevervoeder, deels op eigen naam en 
uit eigen hoofde optreedt, waarbij de achterliggende contractsverhouding de vervoerovereen
komst tussen de afzender en de zeevervoerder is. Hetgeen het Hof vervolgens overweegt komt 
hierop neer dat de enkele betrokkenheid van Citronas c.s. bij de vervoerovereenkomst (te 
hunnen behoeve had de afzender bedongen dat zij uitlevering van de goederen konden 
vorderen) aan Deka-Hanno niet het vertrouwen kan hebben gegeven dat de R.S.C. ook 
tegenover hen zouden gelden, en dat daarnaast onvoldoende feiten en omstandigheden zijn 
gesteld. 

Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan verweven als het is met 
waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet verder worden getoetst. Ret is, gezien het 
debat van pp, en mede in aanmerking genomen dat de beteffende overeenkomsten niet zijn 
overlegd, voldoende met redenen omkleed". 

Kort gezegd: de stuwadoor is ingeschakeld door de cargadoor, wiens 
bemoeienis geheel is terug te voeren op de vervoersovereenkomst tussen 

afzender en vervoerder. De rol van Citronas c.s. is slechts een passieve en 
zijdelingse: zij hebben als eigenaren- ladingbelanghebbenden, nog afgezien 

van een recht uit derdenbeding, op grond van het cognossement reeds uit 
eigen hoofde recht op uitlevering. Hun enige betrokkenheid is hun credi

teurschap; zij hebben inzake lossen en opslag geen enkel initiatief ontplooid 
en kunnen dus nimmer enig ,toedoen" aan enig gewekt ,vertrouwen" 

hebben gehad. Deze conclusie van de Hoge Raad wordt door verschillende 

commentatoren bekritiseerd, c.q. in twijfel getrokken (vgl. VANDER GRIN

TEN, HAAK en KORTMANN in hun annotaties). Zou men al niet van oordeel 

zijn dat het feit dat de cargadoor - ofschoon op eigen naam contracterende 

-in het belang van Citronas heeft gehandeld, uit een zodanige betrokken

heid van Citronas voortvloeit dat van ,gewekt vertrouwen" kan worden 

gesproken, dan nog kan gesteld worden dat het uitblijven van enig ingrijpen 

door Citronas in het eigenmachtig handelen van de cargadoor zo'n conclu
sie wettigt. 

Minder eenvoudig ligt het distilleren van een rechtsregel uit het arrest 

H.R. 12 januari 1979, N.J., 1979, 362 (Securicor). In opdracht van Makro 

(derde) heeft Vlaer en Kol op eigen naam met Securicor een vervoersover
eenkomst ter zake van aan Makro toebehorend geld gesloten. De Hoge 

Raad overweegt: 

,dat het Hof heeft vastgesteld dat Securicor haar bedrijf maakt van het vervoeren van geld 
en geldswaarden voor derden, dat volgens het contract tussen Vlaer en Kol en Securior het 
geld en de geldswaarden e/ke werkdag bij Makro zouden worden opgehaald en dat in 
overeenstemming daarmee Securior op 10 november 1972 een bedrag van/409682,51 van 
Makro naar de Grenswisselkantoren te Rotterdam vervoerde. Deze omstandigheden brachten 
mee, dat Makro t.z.v. het vervoer van de door haar aan Securicor ten vervoer toevertrouwde 
gelden in redelijkheid de in de vervoersvoorwaarden van Securior voorkomende aansprakelijk
heidsbeperking tegen zich moest Iaten gelden, ook a! was zij geen partij bij de betr. vervoerover
eenkomst. Dit zou slechts anders zijn als de aansprakelijkheidsbeperking van dien aard was 
dat Makro met het bestaan van een dergelijk beding geen rekening had behoeven te houden 
of als zij o.g.v. gedragingen van Securicor of van omstandigheden die aan Securior bekend 
waren er op mocht vertrouwen dat de betr. aansprakelijkheidsclausule niet tegenover haar zou 
gelden". (curs. E.B.B.) 

Als relevante omstandigheden gelden kennelijk o.a. 1 het al dan niet 
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bedrijfsmatig optreden van de exonerant, 2 het bestaan van contact tussen 
derde en exonerant, 3 de aard van de aansprakelijkheidsbeperking en 4 
gerechtvaardigd vertrouwen van de derde dat 5 is gewekt door toedoen van 
de exonerant. In hoeverre vinden wij deze feiten thans terug in de meer 
abstracte regel uit het Citronasarrest? De Hoge Raad spreekt over a ,,de 
aard van de overeenkomst en van b het betreffende beding in verband met 
c de bijzondere relatie waarin de derde staat tot degene die zich op het 
beding beroept". Het lijkt aannemelijk dat de aard van de overeenkomst 
(a) in ieder geval mede wordt bepaald door factor I, bedrijfsmatig optreden 
van de exonerant. Factor 3, de aard van de aansprakelijkheidsbeperking, 
komt zelfs met zoveel woorden terug in de formule van de Hoge Raad (b). 
Daarnaast ligt voor de hand dat de bijzondere relatie (c) tussen derde en 
exonerant mede wordt bepaald door factor 2, het bestaan van feitelijk 
contact. De plaats van het door de exonerant gewekte vertrouwen (factoren 
4 en 5) is echter niet zonder meer duidelijk. Vermoedelijk gaat de Hoge 
Raad er vanuit dat dit vertrouwen enerzijds bepaald wordt door de aard van 
het beding (b) en anderzijds op haar beurt bepalend is voor de relatie tussen 
derde en exonerant (c). Ben andere verklaring zou kunnen zijn dat de 
factoren 4 en 5, nu zij in het Securicor-arrest dienden als argument tegen 
doorwerking, door de Hoge Raad buiten de abstracte regel uit het Citronas
arrest zijn gelaten. 

Is hiermee getracht de concrete feiten uit het Securior-arrest te transfro
meren tot de abstracte regel uit het Citronas-arrest, vervolgens moet aan
dacht worden besteed aan de omgekeerde beweging: toetsing van de Citro
nascasus aan de daarin geformuleerde algemene regel. Deze toetsing luidt 
als volgt: 
,Het Hof heeft ( ... ) geoordeeld dat de enkele ornstandigheid dat Deka-Hanno haar bedrijf 
rnaakt van het verrichten van stuwadoorswerkzaarnheden en daarbij voorwaarden pleegt te 
hanteren- waarbij het Hof kennelijk doelt op de R.S.C. -, nog niet rneebrengt dat Citronas 
c.s. de voorwaarden in redelijkheid tegen zich zouden rnoeten Iaten gelden. Dat oordeel is juist 
( ... ). De enkele ornstandigheid dat een bedrijfsrnatig handelende gebruiker van algernene 
voorwaarden in die voorwaarden een beding van een bepaalde inhoud heeft opgenornen, brengt 
nog niet rnee dat zulk een beding redelijkerwijs heeft te gelden tegenover derden, ook niet als 
de derde eveneens bedrijfsrnatig handelt en het in de kring waartoe de gebruiker en de derde 
behoren algerneen bekend is dat dergelijke bedingen plegen te worden gernaakt". 

Men her kent hierin een beroep op factor I uit het Securicor-arrest, hiervoor 
herleid tot een factor welke de aard van de overeenkomst (a) mede bepaalt. 
Hetgeen uit de zojuist geciteerde overweging duidelijk wordt, is dat dit 
bedrijfsmatig optreden en hanteren van algemene voorwaarden op zichzelf 
niet voldoende is voor derdenwerking; daarnaast zullen meer bijzondere 
omstandigheden moeten worden aangevoerd. Nieuw in vergelijking tot het 
Securior-arrest is bovendien, dat de Hoge Raad bij de toetsing thans ook 
aandacht besteedt aan het eventueel bedrijfsmatig handelen van de derde: 
zelfs het feit dat de derde een professional is en als zodanig bekend met het 
feit dat dergelijke bedingen plegen te worden gemaakt, kan op zichzelf 
doorwerking niet bewerkstelligen. De Hoge Raad spreekt dit oordeel uit in 

782 



bet kader van de toetsing aan de ,Securior-regei". De vraag rijst hoe dit 
oordeei zich verhoudt tot de ,Gegaste uienregei": denkbaar is m.i. dat een 
professioneei handeiende derde wei degelijk enig te beschermen vertrouwen 
bij de exonerant wekt. Anderzijds siuit de uitspraak van de Hoge Raad wei 
direct aan bij bet Moffenkit-arrest (H.R., 25 maart 1966, N.J., 1966, 279) 
waarin derdenwerking werd verworpen, 66k in bet gevai dat bet van 
algemene bekendheid was en bet de betrokken derde bekend was, dat 
aansprakelijksbeperkingen pieegden te worden gemaakt. Uit deze overwe
gingen spreekt een duidelijke terughoudendheid bij bet aannemen van 
uitzonderingen op bet beginsel van art. 1376 B.W.; bet beginsei dat, zoais 
hierboven besproken, met zoveei nadruk door de Hoge Raad voorop is 
gesteid. 

De derde en Iaatste richtlijn die de Hoge Raad geeft is tevens de meest 
probiematische. Aansiuiting moet worden gezocht bij bet stelsel van de wet. 
Eerder gebruikte de Hoge Raad deze formuie in bet arrest Quint/Te Poei 
(N.J., 1959, 548) ter beantwoording van de vraag of een actie uit ongerecht
vaardigde verrijking tot de mogelijkheden behoorde. De Hoge Raad consta
teert nu dat toetsing aan beide voorgaande regels vooriopig heeft geieid tot 
het oordeei dat doorwerking in casu niet gerechtvaardigd is, en overweegt 
vervoigens dat 
,dit oordeel voorts in resultaat (strookt) met het stelsel van de wet betreffende de overeen
komst van zeevervoer, zoals dit in Nederland sedert de inwerkingtreding van de Wet van 11 
maart 1981, Stb. 206, zij het na de feiten van de onderhavige zaak, is komen te gelden. Daarbij 
is immers een zekere werking van de vervoerovereenkomst jegens derden voorzien, in dier 
voege dat ondergeschikten worden beschermd (art. 462lid 2 K), maar niet ook de zelfstandige 
opdrachtnemer die zelf geen vervoerder is, zoals een stuwadoor. Ben vergelijkbaar - zij het 
op hier niet ter zake doende punten afwijkend- stelselligt voorts ten grondslag aan de Wet 
van 28 maart 1979, Stb. 245, tot vaststelling van Boek 8, eerste stuk, van het nieuwe B.W. 
De daarin vervatte regeling betreffende de werking jegens derden van bevrachtingen en 
overeenkomsten van vervoer bevat immers wel een bescherming van ondergeschikten, maar 
niet ook van de zelfstandige opdrachtnemers, zoals stuwadoors. Aan deze opdrachtnemers is 
-in overeenstemming met verschillende verdragen op het gebied van het vervoerrecht waarvan 
er een ook aan het huidige art. 472 K ten grondslag ligt- een dergelijke bescherming met 
opzet onthouden; men zie de Toelichting op het voorontwerp van Boek 8, p. 1284". 

Ter verduidelijking: bedoeid art. 472lid 2 W.v.K. bepaait dat een buiten
contractueie actie jegens een ondergeschikte van de vervoerder door die 
ondergeschikte kan worden afgesiagen met een beroep op de verweermidde
Ien die de vervoerder ten dienste zouden hebben gestaan indien hij zelf zou 
zijn aangesproken. Boek 8 N.B.W. bevat in afd. 8.5.1 (exploitatie van een 
zeeschip) een soortgelijke bepaling: indien een vordering buiten overeen
komst wordt ingesteid tegen een ondergeschikte van een partij bij een 
expioitatie-overeenkomst- bijvoorbeeld de vervoerder -, dan is de onder
geschikte niet verder aansprakelijk dan een dergelijke partij zou zijn (art. 
8.5.1.6 N.B.W.). Men moet de Hoge Raad nageven: in resultaat strookt bet 
oordeel inderdaad met hetgeen voigt uit de genoemde wetsbepalingen. Een 
stuwadoor is geen ondergeschikte en niet-ondergeschikten worden niet 
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beschermd. Dit staat ook met zoveel woorden op genoemde p. 1284 van de 
Toelichting op het voorontwerp. 

Hierop valt echter wei het een en ander af te dingen. Vooreerst moet 
worden opgemerkt dat het niet in alle verdragen op het gebied van het 
vervoerrecht slechts de ondergeschikten zijn die tegen buitencontractuele 
acties worden beschermd. Illustratief is o.a. art. 28 lid 2 jo art. 3 C.M.R. 
(verdrag inzake internationaal wegvervoer) op grand waarvan ook zelfstan
dige hulppersonen zich van de verweren van hun opdrachtgever kunnen 
bedienen. 

Een belangrijker bezwaar is evenwel dat het accent dat door de Hoge 
Raad op het uitblijven van ,bescherming" gelegd wordt in zoverre mislei
dend is, dat de bescherming in genoemde wetsbepalingen van geheel andere 
aard is dan die in onderhavige Citronas-casus. Tevens wreekt zich bier 
's Raads mijns inziens onjuiste uitgangspunt dat aansluiting moet worden 
gezocht bij de overeenkomst van zeevervoer ofwel: de vervoersovereen
komst. Wat is namelijk het geval? In de sinaasappelcasus staat centraal de 
vraag of de overeenkomst tussen cargadoor en stuwadoor (zo men wil: de 
overeenkomst van bewaargeving) kan werken ten nadele van derden. In de 
aangehaalde wetsbepalingen draait het daarentegen om de vraag of de 
vervoersovereenkomst kan strekken ten voordele van een derde, al dan niet 
onderschikte. ,Niet beschermd worden" betekent dus voor Deka-Hanno 
dat hij zich volgens onderhavig arrest jegens derden niet op zijn aansprake
Iijkheidsbeperking uit de bewaargeving mag beroepen; maar dit is iets heel 
anders dan ,niet beschermd" worden omdat een beroep op andermans 
exoneratie niet vrijstaat. 

De aanknoping bij art. 472 lid 2 mag dan, gezien de motivering voor deze 
keuze, ongelukkig zijn, enigszins anders ligt dat als we lid 1 van datzelfde 
artikel nader beschouwen. Immers, ,het systeem" van dat artikellid komt 
erop neer, dat de aangesprokene de verweren uit het contract met zijn 
wederpartij mag inroepen jegens derden-aanvallers. Het is dit zgn. systeem
Cleveringa dat precies aansluit bij het Citronas-geschil. Wil men dus tach 
aansluiting zoeken bij de vervoersovereenkomst, dan Iijkt een vergelijking 
met het eerste lid mij zuiverder dan die met het tweede lid. 

Evenmin als dat in het huidige Wetboek van Koophandel het geval is, zal 
de positie van de stuwadoor in Boek 8 N.B.W. van een aparte regeling 
worden voorzien. De regeling van de afd. 8.5.1. betreft hem niet, omdat 
hij volgens de wet geen schakel is in de zgn. exploitatie-keten. Beziet men 
evenwel de overeenkomst van zeevervoer op zichzelf, dan blijkt dat hieraan 
het zgn. systeem-Schadee ten grondslag ligt. Volgens dit systeem, dat als 
het ware spiegelbeeldig is aan het systeem-Cleveringa, krijgt de aanvallende 
partij het door haarzelf met haar wederpartij gesloten contract tegengewor-

. pen indien zij buiten contract de aangevallene aanspreekt. Bezien vanuit de 
aangevallene betekent dit dus een beroep op andermans exoneratie (art. 
8.5.1.4). Dezelfde figuur vindt men ten aanzien van o.a. ondergeschikten 
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(art. 6.5.3. Sa N.B.W.) en de overeenkomst van bewaarneming (art. 7.9.8 
N.B.W.). Deze figuur zou Deka-Hanno geen baat brengen. 

Geconcludeerd kan worden dat aansluiting bij ,het" systeem van de wet 
wellicht noodgedwongen tot de overeenkomst van zeevervoer moet voeren, 
maar dat aanknoping bij de bescherming van ondergeschikten op dit punt 
uit den boze is. Vergelijk ook Kortmann (,de redenering is niet overtui
gend") en Haak (het beroep op boek 8 is ,enigszins precair"). In dit 
verband moet tenslotte worden gewezen op het betoog van R. Zwitser, (Een 
nieuw derdenwerkingsarrest, B.W.-krant Jaarboek 1987) die als stelsel van 
de wet dat van art. 3.10.4A.2 N.B.W. verkiest. Volgens deze bepaling kan 
het retentierecht onder omstandigheden aan derden, niet-contractanten 
worden tegengeworpen. 

66. KETTINGBEDING 

H.R., 17 mei 1985, N.J., 1986, 760, noten Kleijn en Brunner; Bouwrecht 
1985, 859, noot Kleijn (Curarao!Boye). 

Gebondenheid van derden-verkrijgers C en volgende aan een door de 
oorspronkelijke crediteur A bedongen persoonlijk recht met betrekking tot 
het onroerend goed van B wordt in de huidige praktijk nagestreefd met 
behulp van kettingbedingen: B verbindt zich jegens A niet alleen om een 
concrete verplichting na te komen, doch hij verbindt zich tevens om de 
bewuste verplichting op te leggen aan C en om met C overeen te komen dat 
deze ook op zijn (C's) beurt zowel de concrete verplichting als de doorgifte
verplichting aan diens opvolgers zal opleggen. Op grond van het feit dat een 
kettingbeding dus in wezen bestaat uit geschakelde beloften om te zullen 
contracteren, wordt dit wei betiteld als ,pactum de contrahendo". Hieruit 
volgt tevens dat de ,gebondenheid" van C en diens opvolgers een indirecte 
is; de ketting blijft in stand bij de gratie van correcte doorgifte. Komt een 
schakel zijn doorgifteverplichting niet na, dan is de ketting in beginsel 
verbroken. 

Niettemin kan blijkens de jurisprudentie ook een onwillige schakel op 
indirecte wijze tot voortzetting van de ketting worden gedwongen. De weg 
waarlangs dit doel bereikt kan worden slingert zich door het gebied der 
onrechtmatige daad. Voor de bespreking van het arrest Cura<;ao/Boye, 
waarin bovenstaande problematiek speelt, zij dan ook verwezen naar nr. 
69 (A.G. Castermans). 
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HOOFDSTUK V 

ONRECHTMATIGE DAAD 

AFDELING 1 (A.G. Castermans, J.M. Hoekstra) 

ONRECHTMATIGHEID 

67. ONRECHTMATIGHEID (DE AQUILIAANSE FOUT), ALGEMEEN (A.G. CAS
TERMANS) 

De onderlinge verhouding tussen de verschillende rubrieken van onrecht
matigheid - inbreuk op subjectief recht, strijd met wettelijke plicht en 
strijd met de zorgvuldigheid - Iijkt vast te staan. De Hoge Raad achtte in 
H.R., 31 januari 1919, N.J .. 1919, 161 elk criterium kennelijk op zichzelf 
voldoende voor onrechtmatigheid. Deze opvatting is neergelegd in art. 
6.3.1.1 Nieuw B.W. De jurisprudentie heeft echter sinds 1919 in verschillen
de casus voedsel gegeven aan de gedachte dat voor onrechtmatigheid in ieder 
geval onzorgv:uldig handelen is vereist. In dit Iicht wordt bijvoorbeeld H.R., 
27 januari 1984, N.J., 1984, 536 (zie hieronder nr. 104) gezien. Zie over deze 
problematiek- vooral terzake van de wetsovertreding- ENGELEN, B.J., 
in R.M. Themis 1986, p. 208-224. Het is een ijdel streven te willen weten 
welke leer de Hoge Raad volgt, aldus J .H. Nieuwenhuis in zijn noot onder 
bovenvermeld arrest in Ars Aequi 1985, p. 91. Uit betoogpunt van procese
conomie kiest Nieuwenhuis voor de opvatting die uit het arrest van 1919 
spreekt. Zie ook het redactioneel van zijn hand in R.M. Themis voor het 
artikel van Engelen. 

Deze bijdrage gaat in haar vervolg voorbij aan deze discussie en is beperkt 
tot gevallen die behoren tot de derde categorie: strijd met de zorgvuldigheid 
die in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

68. ONRECHTMATIGE DREIGING MET EXECUTIE VAN EEN IN KORT GEDING 
GEWEZEN VONNIS (A.G. CASTERMANS) 
H.R., 16 november 1984, N.J., 1985, 547, noot W.H. HEEMSKERK en L. 
WICHERS HOETH (Ciba-Geigy) 

Voorbraak koopt in Frankrijk produkten die van Ciba-Geigy afkomstig 
zijn. Hij voert deze in Nederland in, daarbij profiterend van de door Geigy 
voor Frankrijk en Nederland gehanteerde prijsverschillen. Zowel in Frank
rijk als in Nederland heeft Geigy octrooi op de werkwijze voor de bereiding 
van de produkten. Op vordering van Geigy verbiedt de president in kort 
geding gedaagde Voorbraak de produkten in Nederland in het verkeer te 
brengen. Geigy doet dit vonnis aan Voorbraak betekenen. Voorbraak staakt 
de import. 

Later, in 1974, verklaart het E.E.G.-Hofvan Justitie inzake Centrafarm 
(N.J., 1975, 58) voor het recht dat een dergelijk verbod in geval van 
parallel-octrooi onverenigbaar is met de regels van het E.E.G.-Verdrag 
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inzake het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt. 
Hierop vordert Voorbraak schadevergoeding van Geigy. Geigy zou onrecht
matig hebben gehandeld door het uitlokken en handhaven van een kort 
gedingvonnis. Geigy zou daarom aansprakelijk zijn voor de schade die 
Voorbraak leed als gevolg van de uitspraak in kort geding. 

Het hof wijst Voorbraaks vordering toe. Het uitlokken van een kort 
gedingvonnis acht het hof op zich niet onrechtmatig, maar het handhaven 
ervan in dit geval wei. Het toetst daarbij de volgende regel: 
, , . . . dat ... het door betekening van een kort geding vonnis handhaven van dat vonnis en 
aanvangen van de executie daarvan en het deswege dwingen van de wederpartij zich aan het 
vonnis te houden onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn en een dergelijke omstandig
heid o.m. aanwezig is indien achteraf blijkt dat ... de rechter in hoofdzaak anders oordeelt 
dan de rechter in k.g." 

De rechtbank had in eerste instantie al geoordeeld dat de president in kort 
geding gedaagde Voorbraak ten onrechte een verbod had opgelegd. Het hof 
acht Geigy in beginsel dan ook aansprakelijk voor Voorbraaks schade. 

Geigy gaat in cassatie. Het cassatiemiddel is wellicht gei:nspireerd door 
H.R., 1 mei 1964, N.J., 1965, 339. De Hoge Raad moest destijds de stelling 
beoordelen dat het uitvoering geven aan een bij voorraad uitvoerbaar 
verklaard -later, in hoger beroep, vernietigd - vonnis van de president 
voor de vernietiging in hoger beroep geen onrechtmatige daad oplevert. De 
Hoge Raad besliste dat deze stelling in zijn algemeenheid onjuist is. Het 
cassatiemiddel van Geigy nu gaat er vanuit dat de onderhavige rechtsvraag 
slechts in het Iicht van de feiten en omstandigheden van het concrete geval 
kan worden beantwoord. Het hof zou ten onrechte zijn uitgegaan van een 
algemene regel. 

De Hoge Raad laat 's hofs beslissing in stand. Anders dan in 1964 
formuleert hij nu onomwonden en uitvoerig waar het op staat: 
, ... (In beginsel dient) te worden aangenomen dat degeen die door dreiging met executie zijn 
wederpartij heeft gedwongen zich naar een in k.g. gegeven verbod te gedragen, onrechtmatig 
heeft gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodemgeschil, niet 
het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de desbetreffende handelingen 
onthield. '' 

Het dreigen met executie (van de dwangsommen) door Geigy is in dit geval 
onrechtmatig. Wanneer is er sprake van dreiging met executie? Deze ligt 
reeds besloten in de enkele betekening van het vonnis aan Voorbraak. 

Indien de betekening achterwege was gebleven, waarin zou dan eventueel 
het onrechtmatig handelen van Geigy hebben gescholen? AI van het uitlok
ken van een verbod in kort geding gaat een dreigende werking uit. Het hof 
oordeelde echter dat het uitlokken van een verbod op zich niet onrechtmatig 
is, omdat het ieder in beginsel vrijstaat de rechter een beslissing te vragen. 
Annotator Heemskerk acht het daarentegen wei verdedigbaar, hoewel hij 
het gekunsteld vindt in termen van onrechtmatigheid te denken. Hij meent 
dat de eiser in dit geval het risico draagt voor de schade ten gevolge van 
een andersluidend oordeel in de bodemprocedure. Dit punt kwam in cassa
tie niet aan de orde. De Hoge Raad houdt vast aan de terminologie van 
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artikel1401 B.W. Het lijkt mij daarom onwaarscbijnlijk dat de Hoge Raad 
niet akkoord zou zijn gegaan met de uitspraak van bet bof. 

Geigy heeft derhalve onrechtmatig gehandeld. Is Geigy nu ook aanspra
kelijk voor Voorbraaks scbade? In de literatuur is verdedigd dat het hier 
om een risicoaansprakelijkheid gaat, vergelijk ScHENK, W., Het kort 
geding, 1984, p. 116 en annotator Heemsker k in zijn noot onder dit arrest. 
Als grondslag voor risicoaansprakelijkheid dragen de schrijvers art. 292 
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) aan. Voor dit standpunt pleit dat de 
Hoge Raad risicoaansprakelijkheid aanneemt in het geval dat schade is 
toegebracht door een conservatoir beslag dat niet van waarde is verklaard. 
Het doet er niet toe of de beslaglegger ,op verdedigbare gronden van het 
bestaan van zijn vorderingsrecht overtuigd, bij het leggen van het beslag niet 
lichtvaardig heeft gehandeld." Aldus H.R., 15 april1965, N.J., 1965, 331. 
De Hoge Raad vond de grondslag voor zijn beslissing in de artt. 732 en 739 
Rv. 

De Hoge Raad stelt bier echter - verrassend - bet schuldprincipe 
voorop, zij het in hoge mate geobjectiveerd: 
,Voorts mag er, gegeven de aard van het k.g.-vonnis, van worden uitgegaan dat degeen die 
als voormeld met executie dreigde, wist althans behoorde te weten dat hij zijn handelen 
baseerde op - kort gezegd - een voorlopige maatregel (die volgens artikel292 Rv. geen nadeel 
toebrengt aan de zaak ten principale, age), zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade 
in beginseLals door zijn schuld heeft te gelden." 

Heemskerk vermoedt dat de Hoge Raad in art. 292 Rv. kennelijk een 
onvoldoende basis voor risicoaansprakelijkheid heeft gelezen. Naar ko
mend recht staat dit ecbter niet meer aan risicoaansprakelijkheid op dit punt 
in de weg. Een onrecbtmatige daad kan de dader worden toegerekend 
kracbtens de verkeersopvattingen (art. 6.3.1.1. Nieuw B.W.). Men mag 
aannemen, volgens Schenk t.a.p. p. 117, dat naar verkeersopvattingen de 
executant de schade moet dragen die de geexecuteerde leed door de (dreigen
de) executie. De juistheid van deze opvatting wordt bier bevestigd door de 
Hoge Raad die - uitzonderlijk - uitvoerig de recbtvaardiging voor zijn 
beslissing uiteenzet: 
,Deze oplossing is maatschappelijk meer gerechtvaardigd dan de omgekeerde oplossing, die 
daarop neerkomt dat de partij die zich onder dreiging met executie aan het verbod heeft 
gehouden, in beginsel de schade moet dragen, ook a! blijkt achteraf het door de eiser in k.g. 
gepretendeerde recht niet te bestaan." 

Naar huidig recht geldt in deze kwestie formeel het schuldprincipe, naar 
komend recbt is er ruimte om risicoaansprakelijkheid "aan te nemen. In feite 
zal dit niet tot verscbillende resultaten leiden. 

Een bezwaar tegen deze en soortgelijke uitspraken ligt voor de hand. Wie 
op goede gronden meent een recht te bebben, moet dit recht kunnen 
handbaven. Sterker nog, bij moet dit recht handbaven. Wie zijn recht niet 
handbaaft, laat het recht verkommeren, aldus Von Jhering in de woorden 
van Paul Scholten, Verzameld Werk, deel I, p. 165. 

Even gemakkelijk is dit bezwaar te weerleggen. Tegenover het recht van 
de een staat bet recht van de ander. Daarom behoeft ook rechtshandhaving 
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rechtvaardiging. De rechtvaardiging die men put uit de beslissing van de 
president in kort geding is slechts een voorlopige rechtvaardiging. Wie op 
grond hiervan zijn recht wil handhaven dient zich bewust te zijn van deze 
wankele basis en de schadelijke gevolgen te dragen indien later de rechtvaar
diging geheel ontvalt. 

69. DOOR NIET-CONTRACTSPARTIJ ONRECHTMATIG PROFITEREN VAN 

WANPRESTATIE (A.G. CASTERMANS) 

H.R., 17 mei 1985, N.J., 1986, 760, noot C.J.H. Brunner en W.M. Kleijn, 
Bouwrecht 1985, 859, noot W.M. Kleijn (Curar;ao!Boye) 

Boye verkocht in 1893 een plantage op Cura~ao. In de koopovereenkomst 
is - anachronistisch ge'interpreteerd - een kettingbeding opgenomen met 
de volgende inhoud: (1) de koper is verplicht aan Boye een gulden vijftig 
te betalen voor iedere ton delfstoffen die in de toekomst op de plantage 
wordt gedolven; (2) de koper en iedere volgende verkrijger moet dit bedrag 
bij vervreemding maken, in de vorm van een derdenbeding met Boye als 
begunstigde. Zie hierover E.B. Berenschot in dit rechtspraakoverzicht, nr. 
66. 

Zo was ook AR-CU N.V., eigenaar van de plantage, tegenover (de erven) 
Boye verplicht het beding nate leven. Toen zij in 1974 de plantage verkocht 
gaf zij het beding daarentegen niet door aan de koper. AR -CU N. V. pleegde 
hierdoor wanprestatie in de verhouding met Boye. 

In geding is de handelwijze van de koper, het Eilandgebied Cura~ao. 
Handelt het Eilandgebied jegens Boye onrechtmatig door te profiteren van 
de wanprestatie van AR-CU N. V.? Zo luidt de rechtsvraag die het hof zich 
stelt. Voor een goed begrip van de zaak houde men echter de inzet van de 
procedure in gedachten: het Eilandgebied vordert een verklaring voor recht 
dat het rechtmatig handelt door het Boye-beding niet te eerbiedigen. 

Boye heeft in beginsel slechts een vordering uit wanprestatie tegen AR
CU N.V. Het Eilandgebied staat buiten de contractuele verhouding tussen 
Boye en AR-CU N. V. Dit betekent niet dat het Eilandgebied die contractue
le verhouding mag negeren. Op grond van de algemene zorgvuldigheids
norm uit het arrest van 1919 (zie hierboven nr. 67) is in de jurisprudentie 
verschillende malen een zekere eerbiedigingsplicht voor derden van contrac
tuele verhoudingen tussen anderen aangenomen. Onder welke omstandig
heden staat Boye ook een vordering uit onrechtmatige daad tegen het 
Eilandgebied ten dienste? 

Het hof acht de volgende twee omstandigheden voldoende om het hande
len van het Eilandgebied onrechtmatig te verklaren: (1) zodra het Eilandge
bied wil profiteren van een door AR-CU N.V. gepleegde wanprestatie, 
dreigt Boye schade te lijden; (2) het Eilandgebied kon op de hoogte zijn van 
deze wanprestatie. Het hof neemt derhalve aan dat onder deze omstandighe
den het Eilandgebied verplicht is het Boye-beding te eerbiedigen, anders is 
het voor Boyes schade aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad. 

Tegen dit oordeel richt zich het cassatiemiddel van het Eilandgebied. Het 
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hof zou ten onrechte zakelijke werking hebben toegekend aan het Boye
beding. Het cassatiemiddel heeft succes. De Hoge Raad casseert het arrest 
op dit punt. Volgens de Hoge Raad leidt 's hofs beslissing namelijk tot het 
resultaat 
,dat het Eilandgebied op grond van de enkele voormelde kenbaarheid en het dreigen van 
schade aan het beding zou zijn gebonden, als ware dit beding aan het Eilandgebied als 
rechtsopvolger vanAR-CU N.V. opgelegd en als ware dit beding aldus door het Eilandgebied 
aanvaard. Aldus heeft het hof aan het beding een werking toegekend die zich met het 
obligatoire karakter daarvan niet laat verenigen." 

Vervolgens suggereert de Hoge Raad enkele omstandigheden die van belang 
kunnen zijn voor de vraag of het handelen van het Eilandgebied onrechtma
tig is en derhalve voor de vraag of aan het kettingbeding enige mate van 
zakelijke werking kan worden verleend. Ik zou nu eerst enige aandacht 
willen schenken aan de zakelijke werking zelf. 

Aan een overeenkomst kan zakelijke werking worden verleend door de 
combinatie van aansprakelijkheid (van een derde) en sanctie (tegen de 
derde). Indien het Eilandgebied hier onrechtmatig handelt kan het op 
vordering van Boye worden veroordeeld tot gebondenheid aan het Boye
beding, bij wijze van passende ,schadevergoeding". Dit noemt men de 
Pos/Van den Bosch constructie naar H.R., 17 novembr 1967, N.J., 1968, 
42 inzake Pos/Van den Bosch. Deze constructie werd met een kettingbeding 
toegepast in H.R., 28 juni 1974, N.J., 1974, 400 inzake Kamsteeg/Chevron. 

Enigerlei sanctie komt in de onderhavige procedure niet aan de orde. De 
Pos/Van den Bosch constructie komt dan ook niet ter sprake. De inzet van 
het geding vormt immers een verklaring voor recht. Het hof kan dus 
volstaan met de constatering dat het Eilandgebied onrechtmatig handelde 
en dat de eis moet worden afgewezen. Hiermee - zo lijkt het - is aan het 
Boye-beding nog geen zakelijke werking toegekend. 

De enkele constatering dat het onrechtmatig is te profiteren van de 
wanprestatie van AR-CU N. V. houdt echter al een zekere zakelijke werking 
in. Beter gezegd: zij gaat verder dan de obligatoire werking die artikell376 
B.W. aan het Boye-beding toekent. Zij brengt volgens de Hoge Raad met 
zich mee 
,dat het Eilandgebied, op straffe van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, verplicht was 
zich aan het beding te houden ... " 

De constatering van de onrechtmatigheid houdt implicite een gebod in: 
,eerbiedig het Boye-beding". Bij overtreding van dit gebod zal Boye 
schadevergoeding kunnen vorderen. Zo wordt het Eilandgebied gedwongen 
zich aan het beding te houden, ,als ware dit beding aan het Eilandgebied 
opgelegd". Zo geeft 's hofs beslissing een zekere zakelijke werking aan het 
Boye-beding, ongeacht de soort sanctie die Boye op overtreding van dit 
gebod eventueel vordert (schadevergoeding in geld of gebondenheid aan het 
beding). 

De omstandigheden waaronder het hof hier onrechtmatigheid aanneemt, 
rechtvaardigen volgens de Hoge Raad een dergelijke zakelijke werking niet. 
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Onder welke omstandigheden staat Boye een vordering uit onrechtmatige 
daad tegen het Eilandgebied ten dienste? De Hoge Raad overweegt: 
,Of het Eilandgebied verplicht was het beding te eerbiedigen kan slechts worden vastgesteld 
aan de hand van de verdere omstandigheden van het geval, zoals het antwoord op de vragen 
of het Eilandgebied bij de aankoop van de plantage in 1974 het beding kende en zich van de 
strekking van het beding, zoals naderhand door het hof uitgelegd, bewust was en of te dier 
zake toen op het Eilandgebied een onderzoeksplicht rustte, terwijl ook van belang kunnen zijn 
de ernst van het nadeel dat de erven Boye als gevolg van doorbreking van het beding lijden 
en de voorzienbaarheid van dit nadeel op het moment van de aankoop, als ook de mate waarin 
het Eilandgebied de wanprestatie van AR-CU N.V. heeft belnvloed en de rol die de mogelijk
heid van het profiteren daarvan bij de aankoop van het goed voor het Eilandgebied heeft 
gespeeld.'' 

Voorop wil ik stellen dat volgens de Hoge Raad deze omstandigheden een 
rol kunnen spelen bij de beslissing over de onrechtmatigheid, maar dat zij 
niet per se voldoende zijn om onrechtmatigheid aan te nemen. Dit is in 
Belgie anders. Het Hof van Cassatie stelt in zijn arrest van 22 april 1983, 
R.W., 1983-1984, 427 dat voor toepassing van de artt. 1382 en 1383 Belgisch 
B.W. voldoende is dat de derde bewust heeft meegewerkt aan de contract
breuk. Zo'n algemene uitspraak heeft de Nederlandse Hoge Raad niet 
willen geven. 

Nu volgt een korte bespreking van elk van de door de Hoge Raad 
genoemde omstandigheden. 

Kende het Eilandgebied bij de aankoop van de plantage in 1974 het 
Boye-beding? Het hof acht kennelijk het moment van transport beslissend. 
Dit is ook de opvatting van PITLO in de bundel Onroerend Goed, 1968, p. 
239: omdat pas op het moment dat de eigendom van AR-CU N.V. op het 
Eilandgebied overgaat, reele nakoming van het kettingbeding onmogelijk 
wordt. 

De Hoge Raad benadrukt - ook voor de overige omstandigheden- dat 
het moment van aankoop beslissend is. KLEIJN inBouwrecht, 1985, p. 867, 
juicht deze beslissing toe. Zij ecarteert immers de problemen die kunnen 
ontstaan tussen de koper/derde en de verkoper, indien de koper na de koop 
achter het bestaan van het kettingbeding komt. Zie bijvoorbeeld H.R., 14 
maart 1980, N.J., 1980, 536 inzake Teering/Putman. 

Was het Eilandgebied zich bewust van de strekking van het beding? Het 
Boye-beding is letterlijk niet als kettingbeding opgesteld. Het is geent op 
art. 1354 B.W., zoals dat in 1893 werd uitgelegd: dat in casu de kwalitatieve 
verplichting van rechtswege op de eigenaar van de plantage rust. Deze uitleg 
is in strijd met H.R., 13 maart 1905, W. 8191 inzake Blaauboer/Berlips. 
De Hoge Raad bepaalde dat een verplichting blijft rusten op degene die zich 
oorspronkelijk heeft gebonden; art. 1354 sluit derhalve kwalitatieve ver
plichtingen uit. 

Het hof interpreteert het Boye-beding als een kettingbeding. Deze uitleg 
lijkt mij redelijk, omdat zij recht doet aan de bedoeling van de partijen in 
1893. De tekst van het beding is echter niet duidelijk. Daarom speelt de 
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vraag of het Bilandgebied zich bewust was van de strekking van het beding, 
terecht een belangrijke rol. 

Rustte te dier zake een onderzoeksplicht op het Eilandgebied? In Belgie 
gaat het om wat een normaal mens, in dezelfde omstandigheden geplaatst, 
moest weten, zonder bijzonder onderzoek. Aldus MER CRIERS, R. W., 1985-
1986, p. 2090. In Nederland neemt de Hoge Raad de subjectieve aspecten 
van de dader oak bij het bepalen van de zorgvuldigheidsnorm in beschou
wing. Ben deskundige op onroerend goedgebied weet op zijn vakgebied 
meer dan een normaal mens. De Hoge Raad stelt dan oak hogere eisen aan 
de kennis van de deskundige, ook in de delictuele sfeer. Zie bijvoorbeeld 
H.R., 4 februari 1977, N.J., 1977, 278 inzake Gerritsen/Zwaan, waarin de 
Hoge Raad bepaalde dat de beklaagde als deskundig makelaar in onroerend 
goed het een en ander over een erfdienstbaarheid behoorde te weten. 

,Behoren te weten" houdt een onderzoeksplicht in. Deze is grater naar 
mate men deskundiger is. Zo wordt wellicht van een overheidslichaam als 
het Bilandgebied eerder kennis omtrent het kettingbeding geeist dan van een 
,normale" particuliere koper. 

Ernst van het nadeel en de voorzienbaarheid van dit nadeel. De Hoge 
Raad achtte deze omstandigheden reeds eerder van belang in bijvoorbeeld 
H.R., 4 juni 1965, N.J., 1965, 381 inzake Kamsteeg/Caltex, H.R., 17 
november 1967, N.J., 1968,42 inzake Pas/Van den Bosch en H.R., 18 juni 
1971, N.J., 1971, 408 inzake Bruurs/Haagen. 

De mate waarin het Eilandgebied de wanprestatie heejt bei"nvloed. Deze 
omstandigheid kwam reeds ter sprake in de twee laatstgenoemde arresten. 

De rol die de mogelijkheid van het projiteren van de wanprestatie voor 
het Eilandgebied heejt gespeeld bij de aankoop van de plant age. Bveneens 
een ,oude bekende" uit de twee Kamsteeg/Caltex (Chevron) arresten. In 
die procedure stand vast dat Kamsteeg het onroerend goed had verworven 
met het voornemen gebruik te maken van de wanprestatie van (een van) zijn 
rechtsvoorgangers. 

In het vervolg van dit arrest, gepubliceerd in N.J., 1986, 761, is gebleken 
dat geen van deze omstandigheden ten tijde van de koop aanwezig was. Het 
Bilandgebied verkreeg zijn gevraagde verklaring voor recht. 

Ben kanttekening zou ik willen maken. Dit is mijns inziens de strekking 
van het arrest: W anneer kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad van 
de derde? Berst als de omstandigheden een inbreuk op het obligatoire 
karakter van het kettingbeding rechtvaardigen. 

Stel dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Ben zekere zakelijke 
werking is in dit geval kennelijk aanvaardbaar. Als sanctie op de onrechtma
tige daad ligt nu voor de hand: 1) schadevergoeding in geld, metals omvang 
het bedrag dat krachtens het beding verschuldigd zou zijn geweest als het 
Bilandgebied wel gebonden was. Zo Brunner onder 1 van zijn annotatie in 
de N.J.; of 2) aanvaarding van het beding door het Bilandgebied als 
passende vorm van , ,schadevergoeding''. Zo KLEIJN onder 3 van zijn 
annotatie in Bouwrecht. 
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Deze gedachte lijkt voort te vloeien uit de beslissing van de Hoge Raad. 
Zij zou echter niet geheel juist zijn. De vorm en omvang van de schadever
goeding vereisen elk een afzonderlijke beslissing van de rechter, los van de 
onrechtmatigheid. Het is goed mogelijk dat in bepaalde gevallen voor 
directe of indirecte gebondenheid aan het kettingbeding als , ,schadevergoe
ding'' meer omstandigheden moeten worden onderzocht dan voor de con
statering van de onrechtmatigheid. V ergelijk KLEIJN in de bundel Goed en 
Trouw, 1984, p. 437. 

Indien deze extra omstandigheden niet aanwezig zijn kan men volstaan 
met vergoeding van een lager bedrag dan krachtens het beding verschuldigd 
zou zijn geweest. In deze situatie is een inbreuk op het obligatoire karakter 
van het kettingbeding weliswaar gerechtvaardigd, zakelijke werking ervan 
echter niet. 

70. ONRECHTMATIGE UITLATINGEN IN DE MEDIA; INLEIDING (J.M. HOEK

STRA) 

In het N.B.W. is geen speciale regeling meer opgenomen omtrent beledi
ging (thans art. 1408-1416 B.W.), zodat de aansprakelijkheid wegens aan
tasting van eer en goede naam door de algemene regels van titel 6.3 
(onrechtmatige daad) wordt beheerst. Dit betekent dat naar N.B.W. de 
gelaedeerde ook in het geval dat de aantasting niet opzettelijk geschiedde 
recht kan hebben op vergoeding van immaterii!le schade. Art. 6.1.9.11laat 
de ruimte om bij de bepaling van de hoogte van het smartegeld rekening 
te houden met de intentie waarmee de uitlatingen zijn gedaan en met de 
winst die de dader daarmee heeft behaald. Misschien dat hier met name ten 
aanzien van de boulevard- of sensatiepers interessante ontwikkelingen te 
verwachten zijn. Hoewel: juist in dit , wereldje" lijkt het adagium ,com
motie = promotie'' nogal eens opgeld te doen. 

De feitelijke rechter zal het er op dit punt niet makkelijker op krijgen, 
dit terwijl de prealabele vraag of een uitlating onrechtmatig is vaak al uiterst 
moeilijk te beantwoorden valt. 

Omtrent deze laatste vraag heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken 
gedaan, waarvan voor de rechter in kort geding met name de eerst genoem
de, te lezen in samenhang met de laatstgenoemde van belang is. 

71. RELEVANTE FACTOREN BIJ BELANGENAFWEGING INZAKE ONRECHTMA

TIGHEID PUBLICA TIE (J .M. HOEKSTRA) 

H.R., 24 juni 1983, N.J., 1984, 801 (Gemeenteraadslid), met noot ScHEL

TEMA, M. 
Dit overzichtje moet starten met een belangrijk arrest van v66r 1984. In 

dit arrest ging het om de vraag of een gemeenteraadslid, die via een dagblad 
de financiele integriteit van een bestuurder van kinderbeschermingsinstellin
gen in twijfel had getrokken, onrechtmatig handelde jegens deze bestuur
der. 

De Hoge Raad overwoog dat hier in beginsel twee, ieder voor zich 
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hoogwaardige, maatschappelijke belangen tegenover elkaar stonden. Aan 
de ene kant het belang dat de individuele burgers niet door publicaties in 
de pers worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. En aan 
de andere kant het belang dat misstanden die de samenleving raken niet 
blijven voortbestaan door onbekendheid bij het grote publiek. W elk van 
deze belangen in een gegeven geval de doorslag behoort te geven, hangt af 
van de - in onderling verband te beschouwen - omstandigheden. In een 
situatie als de onderhavige zijn dat in het bijzonder de volgende: 
a. de aard van de gepubliceerde verdenkingen en de ernst van de te verwachten gevolgen voor 
degene op wie die verdenkingen betrekking hebben; 
b. de ernst- bezien vanuit het algemeen belang- van de misstand welke de publicatie aan 
de kaak beoogt te stellen; 
c. de mate waarin ten tijde van de publicatie de verdenkingen steun vonden in het toen 
beschikbare feitenmateriaal; 
d. de inkleding van de verdenkingen, gezien in verhouding tot de onder a tot en met c bedoelde 
factoren; 
e. de mate van waarschijnlijkheid dat, ook zonder de verweten publicaties via de pers, in het 
algemeen belang het nagestreefde doellangs andere, voor de wederpartij minder schadelijke 
wegen met een redelijke kans op spoedig succes bereikt had kunnen worden; 
f. een mogelijke beperking van het door de perspublicatie te veroorzaken nadeel voor degene 
die erdoor wordt getroffen, in verband met de kans dat het betreffende stuk, ook zonder de 
verweten ter beschikkingstelling aan de pers, in de publiciteit zou zijn gekomen. 

In casu - zo oordeelde de Hoge Raad - was het hof uitgegaan van een 
te strak onrechtmatigheidscriterium door onvoldoende ruimte te laten voor 
een afweging aan de hand van bovengenoemde factoren. 

72. UITWERKING EN TOEPASSING VAN VOORNOEMDE FACTOREN (J.M. 

HOEKSTRA) 
H.R., 27 januari 1984, N.J., 1984, 802 (De Telegraaf/A B. V. c.s.; de 
.,Haarlemse bouwfraude") 

In een artikel in de Telegraaf wordt ,A" ervan beschuldigd het brein te 
zijn achter ,de Haarlemse bouwfraude". Het hof oordeelt de publicatie 
onrechtmatig jegens , ,A''. De Telegraaf stelt beroep in cassatie in. Contrair 
aan de conclusie van A-G Franx verwerpt de Hoge Raad dit beroep. Hierbij 
past de hoge Raad de factoren toe uit het arrest N.J., 1984, 801. 

Het eerste cassatiemiddel stelt dat het hof voor de onrechtmatigheid van 
de betreffende publicatie in de Telegraaf ten onrechte beslissend heeft 
geacht of het gepubliceerde waar was. 
, ,Het recht van vrijheid van meningsuiting zoals dat is neergelegd in de Grondwet, het Europese 
Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Internationale 
Politieke Convenant, in het bijzonder waar het de rechten van een vrije pers in een democrati
sche samenleving beschermt, brengt met zich mee dat de pers moet kunnen publiceren over 
het bestaan van beschuldigingen van strafbare feiten jegens personen die belangrijke (en/of 
openbare) functies in de samenleving bekleden, ( ... ) zonder dat op het moment van publicatie 
vaststaat dat die beschuldigingen waar zijn c.q. door de pers voor waar mogen worden 
gehouden." 

Volgens de Hoge Raad heeft het hof het recht van vrijheid van meningsui
ting niet uit het oog verloren, maar het heeft 
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,bij zijn oordeel over de vraag of De Telegraaf CoSo in bet gegeven geval publikatie van de 
onderbavige beschuldigingen acbterwege badden beboren te Iaten, terecbt mede in zijn afwe
ging betrokken - en groot gewicbt toegekend aan - de mate waarin die bescbuldigingen steun 
vonden in bet toen beschikbare feitenmateriaal." 

Het gaat hier om een uitwerking van voornoemde factor c. 
Het tweede cassatiemiddel stelt dat de pers 
,,. o o niet gebouden is, alvorens tot publicatie over te gaan, te onderzoeken of er andere wegen 
en middelen dan publikatie bestaan, om de misstand die zij aan de kaak beoogt te stellen, te 
bestrijden of op te beffeno" 

Volgens de Hoge Raad heeft het hof dit niet miskend nu het 
, , 0 0 0 in bet kader van zijn beoordeling van het gewicbt dat, bezien vanuit het algemeen belang, 
kan worden toegekend aan bet doe! dat met de publikatie werd beoogd, (mede) in aanmerking 
genomen beeft dat het doe! dat De Telegraaf cos. stelden nate streven- bet OoMo tot een 
verklaring te bewegen - in een vreemd daglicbt komt te staan tegen de acbtergrond van bet 
feit dat De Telegraaf c.so bebben nagelaten zicb 'op de gebruikelijke wijze - scbriftelijk -
tot bet betrokken, in functie zijn hoofd van bet Arrondissementsparket, zo nodig (tot) de 
betrokken P-G' te wenden •oo" 

Hier gaat het dus om een toepassing van de factoren b en c. 

73. HOEDANIGHEID VAN DEGENE DIE ZICH UITLAAT; AARD VAN HET MEDI

UM (J .M. HOEKSTRA) 

H.R., 27 januari 1984, N.J., 1984, 803 (VARA en BOM/Vereniging leading 
success people), noot C.J.H. Brunner 

Uit dit arrest kan worden afgeleid dat van belang is wie de beschuldigin
gen uit en welk medium daarvoor gebruikt is. 

Wanneer de zender van de boodschap een zekere onpartijdigheid preten
deert bij het aan de kaak stellen van misstanden gelden strengere eisen voor 
zijn research. Dit geldt a fortiori wanneer het gebruikte medium de televisie 
is. 

In casu overweegt het hof dat de aard en het doe! van het programma 
in verband met zijn titel ,Ombudsman" bij het publiek de indruk wekt 
afkomstig te zijn van een onpartijdige instantie, werkzaam in het algemeen 
belang. Het gevolg hiervan zou zijn dat het publiek eerder geneigd is aan 
te nemen dat de geuite beweringen gegrond zijn en gebezigde kwalificaties 
weloverwogen. 
Daarvan uitgaande oordeelt het hof dat 
, van de samensteller van dit programma een grotere mate van zorgvuldigbeid mag worden 
geeist dan gewoonlijk in de journalistiek mag worden verlangd" o 

De Hoge Raad kan zich in dit oordeel vinden en voegt daar aan toe 
,dat de betogen van Born en de Vara vooral 'de pers' tot uitgangspunt nemen, terwijl bij de 
beantwoording van de vraag waar de grenzen liggen van de bij het samenstellen van een 
televisieprogramma in het maatscbappelijk verkeer in acbt te nemen zorgvuldigheid niet mag 
worden verontachtzaamd dat televisie een vee! indringender karakter heeft" o 

74. UITLATINGEN IN DE POLITIEKE SPEER (J .M. HOEKSTRA) 

H.R., 10 jebruari 1984, N.J., 1984, 436 (De Kort!Eman) 
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In bovengenoemd arrest gaat het om de vraag of bepaalde, in een 
politieke strijd gedane uitlatingen middels dagbladadvertenties en de radio, 
grond opleveren voor toewijzing van een vordering tot rectificatie. 

De Hoge Raad overweegt dienaangaande onder meer: 
,Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat de beantwoording van 
deze vraag in sterke mate afhankelijk is van de vaststelling en waardering van de inhoud van 
de uitlatingen, alsmede van de vorm waarin en van de omstandigheden waaronder de 
uitlatingen zijn gedaan. Hierbij is van belang dat zij werden gedaan in de laatste fase van de 
verkiezingsstrijd op Aruba. De omstandigheden en opvattingen ter plaatse moeten bij de 
beoordeling een niet onbelangrijke rol spelen. Ben en ander brengt mede dat de oordelen van 
het Hof omtrent de uitlatingen slechts in beperkte mate in cassatie toetsbaar zijn. Wat betreft 
de aan de motivering te stellen eisen moet mede in aanmerking worden genomen dat het hier 
om een kort geding gaat". 

75. TOETSING VAN ALLE VOORNOEMDE FACTOREN NIET VEREIST (J.M. 

HOEKSTRA) 

H.R., 8 maart 1985, N.J., 1986, 437 (Herrenberg/Het Parool) met noot 
C. J. H. Brunner 

In dit belangrijke arrest geeft de Hoge Raad een uitleg van het in nummer 
71 besproken arrest. 

In cassatie was gesteld dat het hof blijk had gegeven van een onjuiste 
rechtsopvatting door in zijn arrest een aantal factoren, als geformuleerd in 
H.R., 24 juni 1983, N.J., 1984, 801, ten onrechte buiten beschouwing te 
hebben gelaten, resp. niet in onderling verband te hebben beschouwd. 

De Hoge Raad overweegt dan: 
,'s Rechters oordeel behoort te worden gebaseerd op afweging van beide in meergenoemd 
arrest tegenover elkaar gestelde (hoogwaardige) maatschappelijke belangen, maar de vraag 
welke van die belangen in het hem voorgelegde geval de doorslag behoort te geven, hangt af 
van aile in onderling verband te beschouwen bijzonderheden van dat geval. Daarbij is in 
beginsel aan de rechter die over de feiten oordeelt, overgelaten om vast te stellen welke deze 
voor het geval kenmerkende bijzonderheden zijn en welk gewicht daaraan in onder ling verb and 
behoort te worden toegekend. In het arrest van 1983 worden onder a t/m f slechts een aantal 
daarbij mogelijkerwijs in aanmerking komende factoren genoemd en wordt niet voorgeschre
ven dat de rechter steeds tenminste op al deze factoren zou moeten toetsen en daarvan in zijn 
motivering uitdrukkelijk rekenschap zou moeten geven." 

In zijn noot onder het arrest wijst Brunner erop dat deze uitleg ook van 
betekenis is voor de opsomming van gezichtspunten, gegeven in andere 
arresten (b.v. het bekende arrest Saladin/HBU van H.R., 19 mei 1967, 
N.J., 1967, 261 inzake de toetsing van een beroep op een exoneratiebeding 
aan de goede trouw). 

AFDELING 2 (B.J. Engelen, W.J.G. Oosterveen) 

SCHULD 

76. SCHULD VAN EEN KIND (B.J. ENGELEN) 

H.R., 28 november 1986, R. v.d. W., 1986, 197 (Hynnen/Otting) 
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Op een kwade zomerdag fietste de heer Otting, toentertijd loonslachter 
en uitbener van beroep, over een druk bereden fietspad, gelegen buiten de 
bebouwde kom van de populaire badplaats Katwijk. Voor hem uit liepen 
langs dat rijwielpad enige Duitse toeristen: Hynnen, diens echtgenote en 
hun twee kinderen, waaronder zoontje Thiemo, toen s! jaar oud. Thiemo, 
die aan de hand van zijn moeder liep, rukte zich plotseling los, liep naar 
de andere kant van het fietspad en bleef daar op een paar meter afstand 
van zijn ouders staan. Otting maakte zijn nadering door bellen en roepen 
kenbaar. Hierop waarschuwde Hynnen zijn zoontje te blijven staan doch 
Thiemo stak desalniettemin het fietspad over. Otting kon, hoewel hij zijn 
vaart reeds aanmerkelijk had verminderd, een aanrijding niet meer vermij
den en kwam daardoor ten val. Daarbij liep hij een gecompliceerde breuk 
op van zijn rechterduim, hetgeen minder plezierige gevolgen had voor de 
uitoefening van zijn beroep. 

Wil Thiemo aansprakelijk zijn op grand van artikel1401 B.W. (art. 1382 
Belg. B.W.) dan dient voldaan te zijn aan het schuldvereiste. Daartoe is 
noodzakelijk dat de dader een verwijt van zijn gedrag valt te maken. Strijd 
bestaat over de vraag of deze verwijtbaarheid al dan niet subjectief beoor
deeld moet worden: dient men het gedrag van deze dader te toetsen dan wei 
het fictieve gedrag van een normaal en redelijk mens in dezelfde situatie? 
(Men vergelijke Onrechtmatige daad I (JANSEN), nr. 243 e.v. en de aldaar 
vermelde literatuur). 

Hoewel het schuldbegrip in de jurisprudentie steeds verder wordt opge
rekt en men thans soms zelfs rechtens schuld noemt hetgeen menselijkerwijs 
wellicht niet valt te verwijten - waarmee de uiterste grenzen der verwijt
baarheid worden bereikt (zie hierover OosTERVEEN, W.J.G., in dit over
zicht nr. 77)- wordt een aspect van het gedrag steeds subjectief getoetst: 
ontoerekeningsvatbaarheid van de dader acht men een beletsel voor het 
aannemen van schuld. Hierbij dient men vooral te denken aan geestelijk 
gestoorden (waarover in nr. 85 meer) en jonge kinderen. 

Of een kind op grand van art. 1401 aansprakelijk is voor zijn fouten 
hangt afvan het zogenaamde ,,kennen-en-kunnen"-criterium. In het arrest 
over de 4! jaar jonge Joke Stapper (H.R., 9 december 1966, N.J., 1967, 
69 met noot G.J. Scholten, waarover in een eerder overzicht KIST, A.W., 
T.P.R., 1971, p. 803 e.v.) overwoog de Hoge Raad: 
,dat echter de vraag of de overtreding van een rechtsnorm aan een jeugdig kind kan worden 
toegerekend, niet uitsluitend wordt bepaald door de kennis die bij dat kind t.a.v. het bestaan 
vvn die norm aanwezig is, maar ook door de mate waarin het hem mogelijk is zich overeenkom
stig die kennis te gedragen; 
( ..... ) 
dat ( ..... ) het Hof bij de beoordeling van de schuld van Joke niet aileen had moeten !etten 
op de wetenschap van dit kind omtrent de eisen die aan een verkeersdeelnemer bij het 
oversteken van een straat worden gesteld, maar in zijn oordeel ook de vraag had moeten 
betrekken of er dit kind met het oog op zijn leeftijd en zijn daarmee samenhangende geaardheid 
een verwijt vie! te maken dat hij in de gegeven omstandigheden minder oplettend is geweest 
en minder op zijn omgeving heeft gelet dan van oudere kinderen en van volwassenen mag 
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worden verwacht en geeist en zich als gevolg daarvan niet overeenkomstig die eisen heeft 
gedragen." (Cursivering van mij; B.J.E.) 

Met andere woorden: de jeugdige leeftijd zal veelal aan aansprakelijkheid 
in de weg staan. 

Ook het gedrag van Thiemo wordt in het onderhavige geval aan het 
bovenstaande criterium getoetst. Het Hof overweegt dat Thiemo - zoals 
ook door zijn vader erkend - een stadskind is, reeds lange tijd op de 
kleuterschool zat en daar verkeerslessen had genoten, dat hij wist dat hij 
bij het oversteken goed moest uitkijken en dat hij gewend was buiten te 
spelen. Bovendien, aldus het Hof, heeft Hynnen zelf gesteld dat Thiemo 
geacht mocht worden reeds zoveel ervaring in het verkeer te hebben dat hij 
niet plotseling en zonder uit te kijken het rijwielpad zou oversteken, zeker 
nu hij door zijn vader was gewaarschuwd te blijven staan. Ook heeft Otting 
duidelijk hoorbaar zijn nadering kenbaar gemaakt. Onder die omstandighe
den valt aan Thiemo ondanks zijnjeugdige leeftijd wel degelijk een verwijt 
te maken van zijn gedraging. 's Hofs oordeel wordt door de Hoge Raad 
in stand gelaten: het geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is 
voldoende gemotiveerd. 

Onder het Nieuw B. W. zou deze beslissing anders hebben geluid: krach
tens art. 6.3.1.2a kan een gedraging van een kind dat de leeftijd van veertien 
jaren nog niet heeft bereikt aan hem niet als een onrechtmatige daad worden 
toegerekend. De complementaire regel treft men aan in art. 6.3.2.1 lid 1: 
indien het gedrag van een kind onder de veertien aan hem wegens zijn 
jeugdige leeftijd niet kan worden toegerekend, rust op de ouders een 
risico-aansprakelijkheid voor de door het kind veroorzaakte schade. 

Dat het kennen-en-kunnen-criterium overigens ook een rol kan spelen bij 
de beoordeling van het gedrag van minder jeugdige kinderen, komt aan de 
or de in nr. 105. 

Nu de aansprakelijkheid van Thiemo was vastgesteld, diende voorts de 
vraag beantwoord te worden in hoeverre Otting (een deel van) zijn eigen 
schade diende te dragen. Duidelijk is immers dat zijn eigen gedrag ook een 
rol speelde in het schadeveroorzakende gebeuren: hij fietste zelf tegen 
Thiemo aan. 

Zoals reeds in een eerder overzicht gereleveerd (DE GROOT, G.J ., T.P.R., 
1980, p. 982 e.v.) wordt bij de vaststelling van de omvang van de schadever
goeding in geval van eigen schuld een tweetal criteria betrokken. (Vergelijk 
ook Onrechtmatige daad I, (DE GROOT), nr. 369 e.v.). 

Allereerst speelt de causaliteit: beoordeeld wordt de mate waarin het 
handelen van de dader enerzijds en het gedrag van het slachtoffer anderzijds 
aan het veroorzaken der schade heeft bijgedragen. Ook al valt de benadeel
de van zijn gedrag geen verwijt te maken, desalniettemin kan er sprake zijn 
van eigen ,schuld", in die zin dat een deel van de schade voor eigen 
rekening van het slachtoffer blijft. 

De causaliteit is echter niet steeds doorslaggevend: de wederzijdse mate 
van verwijtbaarheid kan eveneens een rol spelen. Indien schuld aan de zijde 
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van het slachtoffer ontbreekt kan het onbillijk zijn de schade geheel of ten 
dele te zijnen Iaste te Iaten. Ben algemene regel valt niet te geven, aldus het 
arrest Bbele Dillema (H.R., 30 juni 1978, N.J., 1978, 685 met noot G.J. 
Scholten). 

Feitelijke beslissingen waarin een schuldeloos slachtoffer inderdaad een 
deel van zijn schade zelf moest dragen zijn mij echter niet bekend. Beslissin
gen in tegengestelde zin daarentegen wei: de net genoemde Bbele - aan wie 
zijn gedrag op grond van zijn jeugdige leeftijd niet viel te verwijten- kreeg 
al zijn schade vergoed. Ook is regelmatig beslist dat wanneer de fout van 
de benadeelde zeer gering is in verhouding tot die van de wederpartij, de 
schade geheel ten laste komt van deze laatste (Onrechtmatige daad I, a.w., 
nr. 376). 

In het Nieuw B. W. dient bij de berekening van de schadevergoeding in 
beginsel de wederzijdse causaliteit te worden afgewogen. Ben correctie 
hierop is echter mogelijk indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende 
ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist 
(art. 6.1.9.6). 

Meer over eigen schuld treft men aan in de nrs. 105 en 106 van dit 
overzicht. 

In casu oordeelt het Hof dat nu Otting zijn nadering heeft aangekondigd 
door te bellen en te roepen, alsmede zijn snelheid heeft teruggebracht van 
25 a 30 kilometer per uur tot 10 a 15 kilometer per uur, aan zijn zijde geen 
schuld of medeschuld aanwezig is. De Hoge Raad meent dat het Hof 
daarmee geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting omtrent ,eigen 
schuld" van een gelaedeerde partij. Hierbij wordt in het midden gelaten of 
Otting - zoals het Hof meent - in het geheel geen verwijt treft dan wei 
zijn fout in verhouding tot die van Thiemo in het niet valt. Nu men in het 
verkeer immer rekening moet houden met de meest onverwachte capriolen 
van kleine kinderen (men vergelijke in dit verband ook nr. 92) en de 
maatregelen van Otting ter voorkoming van een ongeval achteraf gesproken 
niet adequaat bleken, kan men de vraag stellen of hem niet enig verwijt -
hoe gering ook - valt te maken. Feit is dat de bijdrage van Otting in de 
causale keten die tot zijn eigen schade heeft geleid, voor Hof en Hoge Raad 
geen reden vormt om een deel van zijn schade voor zijn eigen rekening te 
Iaten. 

Betekent dit nu ook dat Thiemo de schade van Otting - inclusief de 
financiele gevolgen van zijn eventuele arbeidsongeschiktheid als uitbener
in voile omvang dient te vergoeden? Hof noch Hoge Raad komt in de 
onderhavige procedure aan een oordeel dienaangaande toe. Ben bevestigen
de beantwoording is echter niet zonder meer noodzakelijk. In gevallen van 
letselschade heeft de rechter op grond van art. 1407 lid 2 B.W. een 
matigingsbevoegdheid. Hij dient de schade te waarderen naar gelang van 
de wederzijdse stand en fortuin der betrokken personen, alsmede naar de 
overige omstandigheden van het geval (Onrechtmatige daad II, (DE 
GROOT), nrs. 393 en 332 e.v.). Niet aileen de mogelijk geringe draagkracht 
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van Thiemo en de al dan niet wederzijds gesloten verzekeringen kunnen 
hierbij een rol spelen, doch ook wordt niet uitgesloten dat in dit verband 
de mate van schuld van met name de dader weer van belang blijkt. Betrekt 
men bij deze afweging het feit dat de leeftijd van Thiemo met zich mee
brengt dat men hem zijn schuld niet zwaar mag aanrekenen dan zou de 
rechter wellicht tot matiging kunnen overgaan. 

Waar in het huidige recht de rechter slechts in een beperkt aantal gevallen 
een matigingsrecht heeft (onder meer in geval van letsel- en overlijdensscha
de), staat dit de rechter naar Nieuw B. W. bij aile schadevergoedingsacties 
vrij (art. 6.1.9.12a). 

77. INADEQUATE REACTIE OP PLOTSELING GEVAAR ALS SCHULD; OBJECTI

VERING VAN HET SCHULDBEGRIP (W.J.G. OOSTERVEEN) 

H.R., 11 november 1983, N.J., 1984, 331 (Overstekende ree) 
Hoewel in de literatuur het woord ,schuld" in vele betekenissen wordt 

gebruikt, bestaat omtrent de betekenis van het woord in art. 1401 B.W. (, ... 
door wiens schuld die schade is veroorzaakt ... ") een zekere communis 
opinio. V olgens de heersende leer in jurisprudentie en literatuur betekent 
,schuld" hier verwijtbaarheid. Het stellen van de onrechtmatige daad kan 
deze dader worden verweten. Deze dader, omdat het schuldvereiste in 
subjectieve zin moet worden opgevat. Wanneer deze persoon voor de 
gevolgen moet opdraaien dan moet deze persoon ook een verwijt te maken 
zijn. 

In de meeste gevallen zal dit schuldbegrip bevredigend werken. Dat is 
echter niet het geval waar in redelijkheid niet meer gezegd kan worden dat 
deze dader van zijn gedrag een verwijt valt te maken, maar desondanks het 
rechtsgevoel vraagt om aansprakelijkheid. Men gaat er dan van uit dat 
bepaalde feiten en/ of omstandigheden voor rekening van de dader komen 
en daardoor, ook bij afwezigheid van verwijtbaarheid, aansprakelijkheid 
met zich mee (moeten) brengen. 

De keuze is dan tussen het ,oprekken" van het schuldbegrip en het 
introduceren van een vervangend begrip, dat naast de schuld in de zin van 
verwijtbaarheid ook de gevallen omvat waarin aansprakelijkheid van de 
dader voor zijn onrechtmatig gedrag buiten schuld in enge zin rechtens 
behoort te bestaan. 

Het N.B.W. kiest voor het laatste. De Toelichting Meijers zegt: 
,Steeds meer echter gaat het besef doordringen dat men in deze gevallen de dader voor zijn 
onrechtmatige gedragingen krachtens het algemene artikel aansprakelijk wil stellen, hoewel 
hem geen schuld treft." (Pari. Gesch. Boek 6, p. 619). 

Art. 6.3.1.1, lid 3, van het N.B.W. luidt dan ook: 
Ben onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn 
schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen 
voor zijn rekening komt. 

Bij Asser-Rutten-Hartkamp III lezen wij dat deze uitbreiding ten opzichte 
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van de huidige wet blijkens de in de toelichting gegeven voorbeelden beperkt 
moet worden gevat: 
, ,Zij dient er primair toe om, in gevallen ais de zojuist genoemde, gerechtvaardigde aansprake
iijkheid op een meer reeie wijze te funderen dan door het begrip schuid tot in het extreme uit 
te rekken." 

Naar N .B. W. om vat toerekenbaarheid dus schuld in de zin van verwijtbaar
heid en het krachtens wet of verkeersopvatting voor rekening komen. Het 
huidig recht heeft niets te kiezen. In art. 1401 B.W. staat nu eenmaal het 
woord schuld en de Hoge Raad kan dus hooguit de inhoud daarvan nader 
bepalen. 
In het onderhavige arrest gaat de Hoge Raad over de grens van de schuld 
in de zin van subjectieve verwijtbaarheid teneinde een gewenste aansprake
lijkheid te bewerkstelligen. De casuspositie was als volgt. Vos, rijdende met 
een snelheid van ± 80 km/uur op de autoweg Meppel-Eursinge, wordt 
ongeveer 90 meter nadat hij het bard ,overstekend groat wild" is gepas
seerd, plotseling geconfronteerd met een reebok die van links naar rechts 
de weg oversteekt. In een paging achter het dier langs te sturen, raakt hij 
op de verkeerde weghelft, waarop een frontale botsing- met als gevolg 
twee doden en vier zwaargewonden - plaatsvindt. Vast komt te staan dat 
deze reactie van Vos, gegeven de mogelijkheden, de waarschijnlijk minst 
gelukkige was. Hij had ook kunnen remmen of de brede rechterberm 
inrijden. 

Rechtbank en Hof zijn van mening dat deze inadequate reactie Vos niet 
als schuld in de zin van art. 1401 is aan te rekenen. De Hoge Raad oordeelt 
hierover echter anders. Na aanduiding van de volgens hem relevante om
standigheden, te weten dat een andere, minder fatale, reactie mogelijk was 
en dat Vos enkele ogenblikken tevoren op de mogelijkheid van overstekend 
groat wild was gewezen, overweegt hij: 
Onder deze omstandigheden kan niet worden geoordeeid dat Vos van zijn wijze van rijden 
- hoezeer zijn reactie op de piotselinge kritieke situatie menselijkerwijs ook begrijpelijk moge 
zijn - rechtens geen enkei verwijt vait te maken. Het Hof heeft dan ook ten onrechte 
aangenomen dat Vos ter zake van het ongeval geen schuid treft. 

De Hoge Raad volgde A.G. Biegman-Hartogh, die in haar conclusie voor 
het arrest schreef: 
Het huidig systeem van ons recht betreffende schadevergoeding bij verkeersongevallen berust 
nog steeds, pieidooien in andere zin ten spijt, 
( ... ) 
in beginsei op schuidaansprakelijkheid. Dat kan er wei eens toe ieiden dat in bepaaide gevallen 
waarin iemand schade heeft geieden door toedoen van een ander, men een juridisch betoog 
over ,schuid" moet houden dat zich soms wei ver verwijdert van de realiteit van 's mensen 
kunnen, zuiks om het in zo'n gevai redelijk geachte resultaat: aansprakelijkheid van de 
schadetoebrenger te bereiken. 
( ... ) 
Zo ook hier, naar mijn gevoel. Want enerzijds ben ik- met Rb. en Hof- van mening dat 
aan Vos van zijn ook voor hem-zelf fatale reactie menselijkerwijs geen verwijt kan worden 
gemaakt, maar anderzijds zou het m.i. bepaaid onredelijk zijn de geiaedeerde Lanting met 
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aile door het falen van Vos veroorzaakte schade te Iaten zitten; en zulks temeer nu niet de 
nabestaanden van Vos, maar zijn assuradeur voor de schadepenningen kan opkomen. 
( ... ) 
De zienswijze van Langemeijer in: De gerechtigheid in ons burgerlijk vermogensrecht (4de 
druk, 1983, p. 36): , ... vee] van wat het recht met 'schuld' heeft bedoeld aan te duiden is niet 
'schuld' in de zin van verwijtbaarbeid, maar slechts het risico van onze algemeen menselijke 
feilbaarheid", spreekt mij dan ook bijzonder aan. 

De conclusie kan luiden dat in de visie van de Hoge Raad aan het schuldbe
grip, hoewel in beginsel subjectief, een zekere mate van objectivering niet 
vreemd is. Waar de Hoge Raad- nog- gedwongen is dat onder schuld 
te brengen, zal dat onder het N.B.W. niet Ianger noodzakelijk zijn. Of dat 
ook tot een uitbreiding van het aantal gevallen van toerekening buiten 
schuld zalleiden, dient te worden afgewacht. De wetgever zelf lijkt hiervan 
niet uit te gaan. Asser-Rutten-Hartkamp III, nr. 92, zegt dat art. 6.3.1.1, 
lid 3, slechts schijnbaar een verruiming zal bieden en er veeleer toe zalleiden 
dat slechts een verschuiving zal plaatsvinden in de fundering van aansprake
lijkheid die ook reeds naar huidig recht kan worden en wordt aangenomen. 
Hij voegt er echter direct aan toe: 
,Anderzijds kan niet worden ontkend dat de bepaling de mogelijkheid biedt de grenzen van 
de aansprakelijkheid wijder uit te zetten. Het is niet moeilijk gevallen te noemen waarin het 
aannemen van aansprakelijkheid buiten schuld (althans waar men sterk kan twijfelen of schuld 
aanwezig is) door velen als redelijk zal worden ervaren. ( ... ) Verwacht mag worden dat de 
rechtspraak, in een tijd waarin het afwentelen van schade in toenemende mate als normaal 
wordt ervaren ( ... ), spoedig zal worden geconfronteerd met pogingen de grenzen van de 
aansprakelijkheid van art. 6.3.1.1, lid 3, slotzinsnede; af te tasten." 

AFDELING 3 (G.H. Lankhorst) 

RELATIVITEIT EN BESCHERMINGSOMV ANG 

78. INLEIDING 

,Elke onregtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toe
gebragt, stelt degenen door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de 
verpligting om dezelve te vergoeden" aldus art. 1401 B.W. Het Belgische 
art. 1382 B.W. wijkt in formulering enigszins af van zijn noordelijke 
equivalent: ,Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt 
veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze 
te vergoeden." 

De aandacht van de jurist concentreert zich vrijwel onmiddellijk op die 
passages, die verschil vertonen. Ten onrechte: waar de wetsteksten uiteenlo
pen is dat te wijten aan de smaak van de toenmalige vertaler van de Code 
Civil, niet aan een wetgever die met een fijnzinnig tekstueel verschil het 
artikel wilde bijschaven. 

Onze interesse gaat in dit hoofdstuk juist uit naar hetgeen ogenschijnlijk 
gelijk is, doch bij nader inzien 6ngelijk: de aanhef der artikelen, beide 
beginnend met ,elke ... ". Deze stelligheid wordt in Nederland sinds 1928 
(H.R., 25 mei 1928, N.J., 1928, 1688 m.n. E.M.M.) ontkracht door de 

802 



theorie van de relatieve onrechtmatigheid. Niet elke onrechtmatige daad 
Ieidt tot een schadevergoedingsplicht. De eis wordt gesteld dat de overtreden 
norm strekt tot bescherming van het geschonden belang. Delictuele normen 
hebben een relatief karakter; onrechtmatigheid tegenover de een brengt niet 
automatisch met zich mee onrechtmatigheid tegenover iedereen die schade 
lijdt. (VANMAANEN, G., Onrechtmatige daad, diss. Groningen, 1986, p. 
196/197). In Belgie wordt het artikel nog gelezen zoals het er staat en geeft 
men de voorkeur aan een meer absolute onrechtmatigheidsnotie. In het 
navolgende zullen een vijftal recente arresten van de Hoge Raad worden 
besproken die getuigen van de relatieve onrechtmatigheidsvisie die in Neder
land Ieeft. 

79. CORRECTIE LANGEMEIJER 
H.R., 1 juli 1982, N.J., 1983, 331, noot W. C.L. van der Grin ten (Limburgse 
scheepsbevrachter) 

In het eerste hier te bespreken arrest vordert van Hooft, erkend scheeps
bevrachter te Maasbracht, schadevergoeding van de Staat der Nederlanden 
omdat de Rijksinspecteur van het Verkeer in de provincie Limburg geduren
de een aantal jaren heeft nagelaten op te treden jegens niet-erkende scheeps
bevrachters. De Staat zou onrechtmatig jegens hem handelen, aldus van 
Hooft, door deze situatie te gedogen. In navolging van het Hof overweegt 
de Hoge Raad: 
,De door de Staat niet nageleefde wettelijke regels hebben kennelijk ten doe! te bewerkstelli
gen, dat de beursregeling en haar doelstelling - een zo billijk mogelijke verdeling van de 
aangeboden scheepsruimte - zo goed mogelijk worden nagekomen. Die regels hebben niet 
de strekking de erkende scheepsbevrachters te beschermen tegen concurrentie van niet-erkende 
scheeps bevrachters.'' 

Met andere woorden: de Staat overtreedt weliswaar de wettelijke normen, 
doch normen met een beschermingsomvang die zich niet tot van Hooft 
uitstrekken. Een dergelijk oordeel omtrent de reikwijdte van de overtreden 
norm wordt sinds 1959 (H.R., 17 januari 1959, N.J., 1961, 568) aangevuld 
met de zogenaamde ,correctie Langemeijer", een subsidiaire toets aan de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnormen. Zo ook hier: 
,Niet is uitgesloten dat, zo wordt uitgegaan van's Hofs opvatting omtrent de strekking van 
bedoelde regels, de Staat niettemin jegens een erkende scheepsbevrachter als van Hooft 
onzorgvuldig heeft gehandeld door deze regels na te Ieven of te doen naleven. Maar zulks zal 
afhangen van de omstandigheden, waarbij bijvoorbeeld van belang kan zijn of de Staat bij 
de betreffende erkende scheepsbevrachter het vertrouwen heeft gewekt dat zijn positie op 
voormelde wijze zou worden beschermd tegen eventuele concurrentie van niet-erkende bemid
delaars." 

Het voorlopige relativiteitsoordeel (geen onrechtmatigheid jegens van 
Hooft) kan plaatsmaken voor een andersluidend definitief oordeel (bij 
nader inzien wei onrechtmatigheid jegens van Hooft op grond van scherr
ding van gerechtvaardigd vertrouwen). De abstracte formule, gevolgd door 
de concretiserende correctie Langemeijer, zorgen samen voor een afgewo
gen beslissing inzake de relativiteit van de onrechtmatige daad. 
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Het is natuurlijk ook mogelijk om de relativiteitsproblematiek te omzei
len door de overtreden norm z6danig op het geval toe te spitsen, dat men 
de vraag der beschermingsomvang niet hoeft te stellen. Met dit , ,subjective
ren van de norm" geeft men dan alleen een oordeel omtrent de relatie tussen 
partijen in casu. Deze techniek verdient niet onze voorkeur, omdat men dan 
de norm zelf niet meer intact laat. Annotator G.J. Scholten betoogt naar 
aanleiding van dit vraagstuk het volgende: 
(noot onder H.R., 4 januari 1963, N.J., 1964, 434) 
,Men kan normen meer of minder op een bepaald geval toespitsen ( ..... ). Het is praktisch, 
zaak van economie en esthetica, sommige gronden die een aanspraak belemmeren, niet in de 
norm zelf te verwerken, maar door middel van de relativiteitseis hun invloed te geven." 

Met behulp van het relativiteitsvereiste subjectiveren we dus aileen de 
bescherming die een norm biedt - niet de norm zelf. De Hoge Raad lijkt 
ook voor deze benadering te kiezen in het tweede, navolgende arrest. 

80. NAAST STREKKING VAN DE OVERTREDEN NORM OOK HOUDING BENA
DEELDE VAN BELANG 
H.R., 27 januari 1984, N.J., 1984, 536, noot C.J.H. Brunner (Van den 
Akker/Jansen) 

Van den Akker, Jansen en enkele anderen keren na nachtelijk cafebezoek 
huiswaarts. Jansen verstopt zich hierbij in de laadruimte van Van den 
Akkers auto. In een scherpe bocht botst Van den Akker tegen een hek, slaat 
over kop en komt tegen een boom tot stilstand. De verstekeling in de 
laadbak raakt bij dit ongeluk zwaar gewond en vordert schadevergoeding 
op grond van onrechtmatige daad. 
A.G. Ten Kate wijst in zijn conclusie bij het arrest de juiste weg: ,de in 
het verkeer in acht te nemen normen hebben in beginsel een ruime bescher
mingsomvang." (Zie SLAGTER, W.J., De relativiteit van de onrechtmatige 
daad, feestbundel Juri Sacrum, Deventer, 1982, p. 163. Tevens verschenen 
in Verkeersrecht, 1982-10, p. 305). Dit aanvankelijk, algemene relativiteit
soordeel wordt echter zowel door hem als door de Hoge Raad prijsgegeven 
voor een geconcretiseerd definitief oordeel: 
,Het bestaan van de vorenbedoelde zorgverplichting (zorgvuldig rijden, G.H.L.) kan niet 
aangenomen worden jegens de passagier, van wiens aanwel'iigheid in de auto de bestuurder 
niet op de hoogte was." 

Van den Akker hoefde niet bedacht te zijn op de aanwezigheid van mensen 
in de laadruimte van zijn auto en behoefde in zijn verkeersgedrag dus ook 
niet met eventueel daaraan verbonden gevaren voor het welzijn van deze 
mensen rekening te houden. De Hoge Raad snijdt de overtreden norm niet 
op het geval toe, maar laat de norm intact. De beschermingsomvang wordt 
gerelativeerd ten opzichte van Jansen, die zich op grond van eigen gedrag 
heeft onttrokken aan de bescherming die de verkeersnorm hem overigens 
zou hebben geboden. (Zie NIEUWENHUIS, J .H., De verstekeling, noot onder 
dit arrest in AAe, 1985, p. 90). Jegens een normale medepassagier zou de 
onrechtmatigheid wel hebben bestaan. De eis van maatschappelijk zorgvul-
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dig handelen betekent rekening houden met de belangen van anderen. Van 
den Akker k6n geen rekening houden met de belangen van iemand die zich 
met opzet aan zijn waarneming onttrok. 

In dit verband is het onvermijdelijk oak de term ,risico-aanvaarding" 
te laten vallen. Door stiekem in de laadbak te kruipen, verschoof de 
verantwoordelijkheid voor een veilige autorit grotendeels naar de versteke
ling (terminologie STREEFKERK, C.A., Risico-aanvaarding, W.P.N.R., 
1980, 5505-5508, p. 121, e.v.). Zowel het vaag omlijnde leerstuk van de 
risico-aanvaarding als de gedachte dat men zich door eigen gedrag en/ of 
houding kan onttrekken aan de bescherming van een norm is terug te voeren 
op het adagium ,volenti non fit iniuria": aan de ,willige" geschiedt geen 
onrecht. (Zie in dit verband tevens het al iets oudere relativiteitsarrest H.R., 
16 februari 1973, N.J., 1973, 463 m.n. H.B. (Maas/Willems)). Hetgeen 
onrechtmatig is jegens de een, is daarom nag niet onrechtmatig jegens 
iedereen die daardoor schade lijdt. 

81. NAAST STREKKING VAN DE OVERTREDEN NORM OOK AARD VAN HET 
BELANG RELEVANT 
H.R., 12 apri/1985, R. v.d. W., 1985, 78 (student!tandheelkunde) 

In het derde te bespreken arrest procederen een student en een studenten
vereniging tegen de Staat der Nederlanden en eisen daarbij dat de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen de ,beschikking tandheelkunde 
R.U.U." intrekt, inhoudende sluiting van de subfaculteit tandheelkunde 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. De vordering uit onrechtmatige daad 
wordt door Rechtbank en Hof afgewezen. Oak de Hoge Raad maakt er 
korte metten mee: 
, ,Een dergelijke vordering strookt niet met de beperkte aard van het belang van de individuele 
studenten bij voortzetting van hun studie aan enige Nederlandse universiteit of hogeschool, 
terwijl ook verontachtzarning van het door 'Tomes' aangevoerde belang dat zij als vereniging 
van tandheelkundige studenten in Utrecht kan blijven bestaan, niet als grondslag voor zodanige 
vorderingen in aanmerking komt." 

De belangen van eisers worden niet beschermd door de Wet op het W eten
schappelijk onderwijs, waar zij zich op hadden beroepen. Deze wet beoogt 
niet aan studenten of verenigingen van studenten enigerlei aanspraken te 
verlenen op voortbestaan van een bepaalde studierichting. Veeleer valt uit 
de wet af te leiden dat de wetgever slechts de belangen van de wetenschappe
lijke onderwijsinstellingen zelf heeft willen beschermen. De Hoge Raad gaat 
niet in op de stelling in het cassatiemiddel, dat er - nu dit zo zij - in tweede 
instantie nag aan de correctie Langmeijer moet worden getoetst. De leer van 
de relatieve onrechtmatigheid legt de vinger precies op de gevoelige plek, 
namelijk de vereiste triniteit tussen eiser, norm en gedaagde. In dit geval 
waren het niet de juiste eisers die de Staat dagvaardden: de universiteit had 
zulks moeten doen. De beperkte reikwijdte van normen brengt met zich 
mee, dat overtreden norm en geschonden belang elkaar moeten dekken. De 
relativiteitseis vraagt - zoals gezegd - naar de strekking van de overtreden 
norm. In het bovenvermelde arrest werd die strekking ontleend aan de 
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uitlatingen van de wetgever in de parlementaire geschiedenis van de Wet op 
bet Wetenschappelijk Onderwijs. Wanneer de wet verouderd is of geen 
uitsluitsel geeft, zal de rechter de teleologische interpretatiemethode moeten 
gebruiken om de reikwijdte van een norm te bepalen. Het spreekt vanzelf, 
dat dit bij een overtreden ongeschreven zorgvuldigheidsnorm een hachelijke 
zaak is. Tach mage bet duidelijk zijn, dat naast de causaliteitsleer (,redelij
ke toerekening") wei degelijk behoefte bestaat aan een tweede theorie 
omtrent vestiging en omvang van de aansprakelijkheid. Uit bovenstaande 
arresten blijkt dat voldoende. 

Alvorens over te gaan tot bespreking van bet vierde arrest nog een enkel 
woord inzake het doel van de relativiteitsleer. Zander de correctie van de 
relativiteitsleer vreest men een te uitgebreide aansprakelijkheid voor aan 
derden toegebrachte schade die dan aileen kan worden voorkomen door bet 
jachtgebied van de causaliteit oneigenlijk uit te breiden. Bij aansprakelijk
heidsbeperking aileen blijft bet echter niet. De gedachte dat een relatieve 
onrechtmatigheid haaks staat op een ruimhartige slachtofferbescherming 
behoort tot bet verleden. Van relativiteit van verkeersnormen blijkt bijvoor
beeld nauwelijks (BRUNNER, C.J .H., Over relativiteit van verkeersnormen, 
Verkeersrecht, 1978, p. 29-35) want waar bet noodzakelijk is om tot een 
billijk resultaat te komen neemt men eerder een forse beschermingsomvang 
van normen aan. De strekking van een bepaalde norm wordt dan zodanig, 
dat - en deze gevallen spelen voornamelijk op verkeers- en veiligheidsge
bied- geschonden belangen zonder meer worden beschermd. (Zie recente
lijk H.R., 9 januari 1987, R.v.d. W., 1987, 22). 

82. BEHOREN MILIEUBELANGEN TOT DE SOORT BELANGEN DIE VALLEN 
ONDER DE BESCHERMING VAN ART. 1401 B.W.? 
H.R., 17 juni 1986, R. v.d. W., 1986, 135 (Nieuwe Meer) 

In bet vierde arrest treden als eiser op drie milieuverenigingen en zij 
vorderen dat de Gemeente Amsterdam wordt verboden om nog Ianger 
bagger te storten in de Nieuwe Meerpolder. Een collectieve actie ter verdedi
ging van een collectief belang. Bij dergelijke algemeen belang - acties stuit 
men gewoontegetrouw op eisen van ontvankelijkheid. De Hoge Raad 
formuleert allereerst de hoofdregel dat de enkele statutaire doelomschrij
ving van een rechtspersoon hem nog niet bevoegd maakt om ter zake van 
geschonden statutaire belangen in rechte op te treden. In dit geval is dat 
echter anders: 
, ,In de eerste plaats lenen de belangen die bij een vordering als de onderhavige ( ..... ) betrokken 
zijn zich tot een bundeling als door het optreden in rechte van de milieuverenigingen is tot 
stand gebracht. Bij gebreke van de mogelijkheid van een zodanige bundeling zou integendeel 
een efficH~nte rechtsbescherming tegen een dreigende aantasting van deze belangen - die in 
de regel grote groepen burgers te zamen raken, terwijl de gevolgen van een eventuele aantasting 
ten aanzien van ieder van die burgers zich vaak moeilijk laten voorzien - niet onaanzienlijk 
kunnen worden bemoeilijkt." 

De ontvankelijkheidsorde is genomen. Een behoorlijke en vooral efficiente 
rechtspleging vergt dat juist belangenorganisaties als deze in rechte worden 
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gehoord in plaats van iedere burger/belanghebbende voor zich. De procede
rende partijen zijn aldus ook meer aan elkaar gewaagd. (Zie NIEUWENHUIS, 
J.H., De Nieuwe Meer, noot onder dit arrest in AAe 1986, nr. 10, p. 640). 
Normaliter worden aan ontvankelijkheid van belangenorganisaties meer 
eisen gesteld (representativiteit, feitelijke werkzaamheden) maar mede in 
het Iicht van het feit, dat de Wet Algemene bepalingen Milieuhygiene aan 
, ,eenieder'' en met nadruk aan privaatrechtelijke belangenorganisaties de 
bevoegdheid tot bezwaar en beroep toekent tegen verlening van vergunnin
gen voor verontreiniging van oppervlaktewateren, blijft het bij de genoemde 
enkele voorwaarde. Processuele ontvankelijkheidsv:ragen en de materieel
rechtelijke relativiteitsvraag blijken nauw met elkaar verweven. De Hoge 
Raad vervolgt zijn betoog met een zijsprong: 
,Daarbij verdient nog opmerking dat ( ..... )de hier gebundelde belangen behoren tot de soort 
die valt onder de bescherming die art. 1401 B.W. bedoelt te bieden." 

Deze formulering - voor het eerst gebezigd in H.R., 9 november 1973, 
N.J., 1974, 91 (Limmen/Houtkoop)- behelst een ietwat vage aanvulling 
op de relativiteitseis. De Hoge Raad heeft, zo valt uit de formule op te 
maken, een bepaald ,type" belangen op het oog dat de bescherming 
verdient van een schadevergoedingsvordering uit onrechtmatige daad. Het 
belang van een niet voortgaande aantasting van het milieu blijkt zo'n type 
belang te zijn. Bundeling van milieubelangen met het oog op een vordering 
ex art. 1401 B.W. is allerminst kansloos. Ben gelukkige rechtsontwikkeling, 
dunkt mij. In Belgie is het H. Bocken die de verdediging van het milieu bij 
de burgerlijke rechter voorstaat (Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie 
tegen de verstoring van het leefmilieu, Brussel 1979). Ons milieu is nu 
eenmaal op procesvertegenwoordiging aangewezen! 

83. IS ER EEN ZORGVVLDIGHEIDSNORM DIE STREKT TOT BESCHERMING VAN 
DE W AARDIGHEID VAN RET DIER? 
H.R., 2 januari 1987, R. v.d. W., 1987, 16 (Ganstrekken) 

In de vijfde en laatste casus gaat de Limburgse carnavalsvereniging ,de 
Zawpense'' in cassatie van een arrest van het Hof Den Bosch, waarin haar 
tegenpartij - de Afdeling Sittard van de Nederlandse Vereniging tot 
beschermingvan dieren- in het gelijk werd gesteld. Deze, vasteloavesverei
niging" organiseert jaarlijks tijdens de carnavalsdagen het zogenaamde 
,ganstrekken", ook wei ,gawstrekke", een publiek vermaak waarbij het 
erom gaat de kop en de hals van een gedode en opgehangen gans van de 
romp te trekken op het moment dat men onder het dier doorrijdt. Voordat 
men echter een paging het lijk te doorklieven mag wagen, moet men eerst 
een sorp. geld betalen. De dierenbeschermingsvereniging tracht het evene
ment via de rechter te verbieden. De rechtbank wijst de vordering af, 
a1 willen wij wei, ter voorkoming van mogelijk misverstand, als Ons oordeel te kennen geven 
dat het hier een smakeloos gebeuren betreft dat geen waardering verdient." 

Het Hof onderscheidt twee vragen: is het ganstrekken volgens ongeschreven 
recht maatschappelijk onbetamelijk? en vervolgens: is deze onrechtmatig-
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heid gericht tegen de Dierenbescherming? Het eerste antwoord luidt bevesti
gend: 
, ,Naar het oordeel van het Hof leeft onder de meerderheid van het Nederlandse volk als norm 
dat men het dier, voorzover dat in het kader van zijn dienstbaarheid aan de mens mogelijk 
is, met respect dient te behandelen. ( ..... ) Zoals aan het respect voor de medemens de eerbied 
voor het menselijk lichaam na de dood inherent is, zo is met bovengenoemd respect voor het 
dier een publieke vermakelijkheid als het gawstrekke niet te rijmen." 

De tweede vraag - de vraag naar de relativiteit van deze onrechtmatigheid 
- wordt eveneens positief beantwoord. Door bet onrechtmatig handelen 
van ,Zawpense" wordt bet statutaire doel van de Dierenbescherming 
geschaad: 
,De onderhavige ontluistering van een dood dier, ten overstaan van duizenden als spel 
beoefend, -zal ongetwijfeld de norm dat een dier met respect dient te worden bejegend doen 
vervagen, in het bijzonder bij kinderen voor wie het gedrag der volwassenen normbepalend 
is.'' 

Recht en moraal in wisselwerking. Het Hof besluit met de overweging -
duidelijk ontleend aan bet hiervoor besproken en een half jaar eerder 
gewezen arrest van de Hoge Raad inzake de Nieuwe Meer - dat de 
Dierenbescherming de gevoelens bundelt van een aantal mensen, geschokt 
door een concreet voorval binnen hun gemeenschap dat zij terecht als 
onbetamelijk ervaren. 

Zawpense gaat in cassatie. Hoewel A.G. Franx adviseert bet cassatiebe
roep te verwerpen, stelt de Hoge Raad de carnavalsvereniging in bet gelijk. 
Onderdeel 6 van bet cassatiemiddel, inhoudende dat bet gawstrekke niet 
maatschappelijk onzorgvuldig is, treft doel. (Ter verdediging voert Zawpen
se overigens ook nog aan, dat bet prepareren van de gans door een veearts 
geschiedt!). De Hoge Raad beroept zich hierbij op de wetgever van 1961 
qie toentertijd de Wet op de dierenbescherming afkondigde. Daarin werd 
dierenbescherming in engere zin strafbaar gesteld, als bet ware , , beschermd 
door de zedelijke gevoelens van de (mede )mens.'' Ben verdergaande rechts
norm, die ,de waardigheid van bet dier" beschermt, kon niet worden 
aanvaard. Men betwijfelde zelfs, of een dergelijke norm behoorde tot ,de 
algemeen aanvaarde moraal". Tot zover de Memorie van Toelichting uit 
het parlementaire jaar 1954-1955. Benieuwd naar de stand van zaken anno 
1987 lezen we verder. De Hoge Raad slaat de deur voor onze neus dicht: 
,Hier kan in het midden blijven, of de door regering en parlement bij herhaling gesignaleerde 
verandering in de opvattingen de slotsom wettigt dat thans een verdergaande rechtsnorm, 
strekkende tot bescherming van de waardigheid van het individuele dier, wei moet worden 
aanvaard. '' 

Is bet een sneer richting regering en parlement, om eens meer activiteiten 
te ontplooien dan aileen ,herhaaldelijk signaleren", is het een vorm van 
rechtsweigering (art. 13 A.B.) of allebei? In ieder geval blijft door dit 
oordeel de vraag naar de relativiteit van de onrechtmatigheid ook in het 
midden. Jammer, want te samen met bet Nieuwe Meer-arrest had deze 
uitspraak dan meer duidelijkheid kunnen scheppen in de vraag welk soort 
privaatrechtelijke belangen valt onder de bescherming die art. 1401 B.W. 
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bedoelt te bieden. De Hoge Raad durft bet niet aan een oordeel te geven 
omtrent de veranderde morele opvattingen onder de meerderbeid van bet 
Nederlandse volk sinds 1955, hoewel regering en parlement zulks ,bij 
her haling signaleren." Toegegeven, deze taak Iigt allereerst bij de laatsten. 
Het arrest heeft echter ook zijn zonnige kant: ,de Zawpense" vieren dit 
jaar dubbel feest. 

84. BESLUIT 
Tot slot wil ik nog wijzen op de bezwaren tegen een jurisprudentiele 

invoering van de relativiteitseis, zoals die enkele jaren geleden in dit tijd
schrift op een rijtje Werden gezet (VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBOR
NE, M. en HAMELINK, P., Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad 
1964-1978, T.P.R., 1980, nr. 4, p. 1154). 
1) Door de relativiteit wordt een element voor de vordering uit onrechtrnatige daad ingevoerd 

dat de wet niet kent. 
2) De theorie is overbodig want de gestelde problernatiek kan gebeurlijk door de causaliteit 

opgevangen worden. 
3) Ze brengt rechtsonzekerheid rnee, verrnits ze enorrne interpretatieproblernen doet rijzen, 

rn.n. de grenslijn tussen bescherrnde en niet-bescherrn~e belangen. 
4) Ze kiest partij in een van de rneest principiele vragen der rechtsfilosofie. 

Omdat een uitvoerige behandeling van genoemde bezwaren bet bestek van 
een recbtspraakoverzicht als dit verre te buiten gaat, moet ik bier helaas 
volstaan met enkele uiterst summiere opmerkingen. Het eerste bezwaar 
komt mij nogal legistisch voor. Toen het Nederlands Burgerlijk Wetboek 
90 jaar oud was, is men over dit bezwaar been gestapt. Het tweede bezwaar 
is serieuzer. De leer zorgt volgens mij toch voor nuances die door de 
causaliteitsleer minder goed kunnen worden overgebracht. Niet iedere vraag 
van aansprakelijkheidsbeperking kan immers worden teruggevoerd op een 
kwestie van oorzaak en gevolg. Het derde bezwaar is ook uiterst serieus te 
nemen. Het gaat echter evenzeer op voor de causaliteitsleer en wellicht voor 
ieder leerstuk waar een bepaalde grenslijn is getrokken. Een onophoudelijke 
stroom van rechtzoekenden, vonnissen en arresten getuigt hiervan. Het 
laatste bezwaar is het meest interessant. Dat er recbtsregels zijn, die aan
vaard worden, onverscbillig of zij het een of andere belang dienen, aileen 
reeds omdat het menselijk recbtsbewustzijn hun opvolging eist, wordt 
ontkend (Zie de noot van E.M. Meijers onder H.R., 11 maart 1937, N.J., 
1937, 899). Door bij iedere rechtsnorm een bepaalde strekking aan te 
nemen, relatief te bezien, kiest de relativiteit partij in een van de meest 
principiele vragen van de recbtsfilosofie. Door die strekking te ontkennen 
en rechtsnormen absoluut te bezien, kiest men de andere oplossing. Die is 
niet onbetwistbaar beter of slechter, maar ook dan kiest men partij. 
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AFDELING 4 (B.J. Engelen) 

AANSPRAKELIJKHEID VAN OUDERS 

85. AANSPRAKELIJKHEID VAN OUDERS VOOR DE GEDRAGINGEN VAN HUN 

( ONTOEREKENINGSVA TBAAR) KIND 

H.R., 18 oktober 1985, N.J., 1986, 226 (Van Rooij!gem. Oisterwijk) met 
noot W. C.L. van der Grinten; Ars Aequi 35 (1986), p. 213 met noot P. van 
Schilfgaarde 

Ricky van Rooij had ernstige gedragsproblemen en was eigenzinnig en 
agressief. Om die redenen werd hij naar een internaat gestuurd, alwaar hij 
na een half jaar brand stichtte. Toen bleek dat hij zo mogelijk deze activiteit 
zou voortzetten, werd mede op die grond besloten hem te plaatsen in een 
, ,instituut voor verpleging en behandeling in psychiatrische setting''. In 
afwachting van zijn plaatsing moest Ricky echter enige tijd bij zijn ouders 
verblijven. De ouders waren op de hoogte van de problemen met Ricky en 
aangenomen moet worden dat de ernst van zijn toestand tot hen was 
doorgedrongen. Zij kregen het volgende praktische advies: ,Probeer hem 
niet te prikkelen, geef hem niet steeds en te veel toe, maar maak geen 
extreme conflicten''. 

Gedurende het verblijf bij zijn ouders werd Ricky aangenomen als 
vakantiehulp. Hoewel zijn ouders regelmatig contact hadden met zijn 
werkgever, werd deze niet van de problemen met Ricky op de hoogte 
gesteld. Op zekere dag kreeg de toen 15-jarige Ricky ruzie op zijn werk en 
liep weg. Ander half uur later ging door zijn toedoen een school- eigendom 
van de gemeene Oisterwijk - in vlammen op. De schade liep in de 
miljoenen. Ricky werd strafrechtelijk vervolgd maar door de kinderrechter 
van rechtsvervolging ontslagen wegens ontoerekeningsvatbaarheid. 

Hoewel de schade grotendeels door een verzekering werd gedekt, resteer
de een schadepost vanf750.000,-. De gemeente spreekt hiervoor de ouders 
van Ricky- gelukkig verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid - aan. 

Zoals jeugdige kinderen hun gedrag veelal niet valt te verwijten - zo zij 
al weten dat zij zich anders moeten gedragen dan nog is het hen vaak 
onmogelijk ook daadwerkelijk overeenkomstig die wetenschap te handelen; 
men zie nr. 76 - zo zal ook bij geestelijke stoornis meestentijds (subjectie
ve) verwijtbaarheid ontbreken. Reeds in het Jaguar !-arrest (H.R., 9 decem
ber 1960, N.J., 1963, 1 met noot D.J. Veegens) heeft ook de Hoge Raad 
zich dienovereenkomstig uitgesproken. In de onderhavige procedure is dan 
ook geen poging gedaan de schade op Ricky zelf - op grond van diens 
onrechtmatige daad - te verhalen. 

Naar Nieuw B. W. zou deze mogelijkheid wel hebben open gestaan. Art. 
6.3.1.2b lid 1 bepaalt dat bet feit dat een handeling van een persoon van 
veertien jaar en ouder is verricht onder invloed van een geestelijke of 
lichamelijke tekortkoming, geen beletsel is haar als een onrechtmatige daad 
aan de dader toe te rekenen. De gevolgen van het feit dat men in deze -
buiten subjectieve schuld - aansprakelijk wordt gesteld worden door de 
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wetgever op diverse plaatsen verzacht. De belangrijkste mogelijkheid die de 
rechter daarbij ten dienste wordt gesteld is te vinden in art. 6.1.9.12a: hem 
wordt bij de vaststelling van de schadevergoeding de mogelijkheid geboden 
deze te matigen, mede op grond van de aard van de aansprakelijkheid en 
de tussen partijen bestaande rechtsverhouding. In de Memorie van Ant
woord (Pari. Gesch. Boek 6, p. 449) wordt in dit verband speciaal gewezen 
op art. 6.3.1.2b lid 1. Ook wordt in de Memorie van Toelichting bij art. 
6.1.9.12b (Invoeringswet (vijfde gedeelte), 17 541, nr. 3, p. 35) de mogelijk
heid opengehouden om bij deze aansprakelijkheid buiten schuld een limiet 
aan de omvang van de schadevergoeding te stellen. 

Een enkele keer wordt anticipatie op art. 6.3.1.2b bepleit en door de 
lagere rechter ook toegepast (vergelijk o.a. BRAAMS, W.Th., Kwartaalbe
richt Nieuw B. W., 1985/4, p. 136 e.v. en SPIER, Kwartaa/bericht Nieuw 
B. W., 1986/4, p. 114). Het feit echter dat thans geen of nauwelijks 
mogelijkheden bestaan om de omvang van de aansprakelijkheid van de 
geesteszieke te beperken - de rechter kan slechts in een beperkt aantal 
gevallen de schadevergoeding matigen en limieten bestaan er buiten het 
vervoersrecht nauwelijks- wordt door velen als een te sterke contra-indica
tie beschouwd. 

Wei kansrijk is thans de poging om de ouders van de minderjarige Ricky 
aansprakelijk te stellen op grond van art. 1403 lid 2 B.W. (art. 1384lid 2 
Belg. B.W.). De ouders of voogden zijn ingevolge dit artikel aansprakelijk 
voor de schade veroorzaakt door bij hen inwonende minderjarige kinderen 
over wwe zij de ouderlijke macht of voogdij uitoefenen. Deze 
verantwoordelijkheid houdt echter op indien zij bewijzen dat zij de daad 
van het kind niet hebben kunnen beletten (art. 1403 lid 5 B.W.). Er rust 
met andere woorden op de ouders een zorgplicht om schade aan derden te 
voorkomen. Daarbij is het aan de ouders om hun onschuld te bewijzen; het 
betreft een zogenaamde schuldaansprakelijkheid met omkering van de 
bewijs/ast. 

Roever strekt nu de zorgplicht der ouders? Uit het arrest Zoontje van 
Zweden (H.R., 26 november 1948, N.J., 1949, 149 met noot Ph.A.N. 
Houwing) blijkt dat zij ter voorkoming van nadeel aan derden ten opzichte 
van het kind een zodanige zorg in acht dienen te nemen als in de gegeven 
omstandigheden van goede ouders mag worden verwacht. Daarbij dient 
rekening te worden gehouden met de leeftijd en de aard van het kind, de 
eisen van het dagelijks leven en de levensomstandigheden van de ouders 
(vergelijk ook Joke Stapper, H.R., 9 december 1966, N.J., 1967, 69). 
Onjuist echter is de stelling, dat in gevallen waarin een minderjarige ten 
gevolge van een ernstige geestesstoornis gevaar oplevert voor derden, de 
ouders slechts dan gedisculpeerd zijn indien zij zich bij hun beleid hebben 
laten leiden door de overweging dat tot elke prijs nadeel voor derden moet 
worden voorkomen. Wel is het zo dat naarmate de minderjarige groter 
gevaar voor derden oplevert, de ouders hun maatregelen in meerdere mate 
moeten richten op het voorkomen van nadeel voor derden. In redelijkheid 
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kan van de ouders echter niet gevergd worden, dat zij bet belang van de 
minderjarige en diens naaste omgeving volledig aan dat van derden opoffe
ren, aldus de Hoge Raad in bet Jaguar II-arrest aangaande een 20-jarige 
geestelijk gestoorde jongen (H.R., 9 december 1960, N.J., 1963, 2, met noot 
D.J. Veegens). 

Anders dan in Jaguar II wordt in bet onderhavige geval, zowel door 
Rechtbank als Hof, geoordeeld dat bet beroep van de ouders op art. 1403 
lid 5 niet slaagt. Het kan de ouders van Ricky worden verweten dat zij hem, 
hoewel op de hoogte van zijn potentiele gevaar voor derden, niet onder 
adequaat toezicht hebben geplaatst. Hoe gevaarlijker het kind, des te boger 
de eisen die men aan de ouders mag stellen. Zij zijn in elk geval in hun 
zorgplicht jegens derden tekortgeschoten door de werkgever van Ricky niets 
over de problemen met hun zoon mede te delen. Was de werkgever op de 
hoogte geweest dan had hij beter toezicht kunnen houden, wellicht de ruzie 
kunnen voorkomen en in ieder geval alarm kunnen slaan toen Ricky 
wegliep. 

Deze- overwegend feitelijke- beslissing wordt in cassatie niet aange
vochten. 

Het cassatiemiddel gooit het over een andere boeg: de stelling luidt dat 
art. 1403lid 2 iiberhaupt niet van toepassing is, zodat men aan de disculpatie 
van lid 5 niet eens toekomt. 

Anders dan de tekst van lid 2 doet vermoeden zijn de ouders niet 
aansprakelijk voor elk gedrag van hun kind, doch uitsluitend dan indien 
het gedrag van het kind onrechtmatig is. De vraag is in hoeverre bovendien 
vereist is dat de minderjarige ook een verwijt van zijn gedrag valt te maken. 
In het algemeen wordt aangenomen dat tevens schuld van het kind noodza
kelijk is. Met andere woorden: de ouders zijn slechts aansprakelijk indien 
het kind zelf dat op grond van art. 1401 ook zou zijn. Aldus eveneens het 
cassatiemiddel. 

Hoewel nooit explicite in de rechtspraak uitgesproken - de genoemde 
arresten Jaguar II en Joke Stapper gaan er wel implicite van uit - neemt 
men aan dat een uitzondering op deze regel gemaakt dient te worden. 
Wanneer het gedrag het kind zelf niet kan worden toegerekend op grond 
van zijn jeugdige leeftijd en/ of geestelijke stoornis, zijn de ouders desalniet
temin aansprakelijk. Indien schuld bij het kind op andere dan genoemde 
gronden ontbreekt acht men daarentegen ook de ouders niet aansprakelijk. 
Men denke daarbij aan schulduitsluitingsgronden als noodweer-exces, dwa
ling of zelfs - zoals de A.-G. en Van Schilfgaarde suggereren - aan 
ontoerekeningsvatbaarheid die niet haar wortel vindt in een reeds aanwezige 
geestestoestand maar in een plotselinge hevige gemoedsbeweging ten gevol
ge van een van buiten komende oorzaak. 

Deze opvatting wordt in casu door de Hoge Raad bevestigd: 
,,Hetmiddel berust in a! zijn onderdelen op de opvatting dat dit laatste (het feit dat het gedrag 
van Ricky hem als gevolg van een geestelijke stoornis niet kan worden toegerekend; B.J.E.) 
meebrengt dat art. 1403 lid 2 te dezen niet van toepassing is. 
Deze opvatting kan niet worden aanvaard. Art. 1403 lid 2 gaat uit van een vermoeden van 
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schuld. De grondslag van de in dat lid bedoelde aansprakelijkheid van de ouders die niet slagen 
in het in lid 5 van dat artikel bedoelde tegenbewijs, moet dan ook worden gezocht in de 
nietnakoming door de ouders zelf van een op hen rustende zorgverplichting. Daarmee strookt 
niet dat art. 1403 lid 2 toepassing zou missen in geval van ontoerekeningsvatbaarheid van het 
kind ten gevolge van jeugdige leeftijd of een geestelijke tekortkoming." 

Hoe gevaarlijker het kind des te groter de zorgplicht van de ouders. Dit is 
een zelfstandige gedragsnorm die aan de ouders wordt opgelegd. Het zou 
niet met de ratio van deze norm stroken indien de ouders zich - zo het 
gevaar zich realiseert - op de ontoerekeningsvatbaarheid van hun kind 
zouden mogen beroepen. 

Menzie omtrent dit arrest ook OOSTERVEEN, W.J.G., Katern 18, bij Ars 
Aequi 35 (1986), p. 707 en VAN DAM, G.C., Kwartaalbericht Nieuw B. W., 
1986/2, p. 64 e.v. Vergelijk omtrent art. 1403 B.W. Onrechtmatige daad 
IV (BRUNNER), nr. 85 e.v. en de aldaar vermelde literatuur. 

Opgemerkt zij, dat ontoerekeningsvatbaarheid niet aileen de verwijtbaar
heid kan opheffen doch onder omstandigheden ook aan de onrechtmatig
heid in de weg kan staan. Indien men nalaat een waargenomen potentieel 
gevaarlijke situatie op te heffen is dit slechts dan onzorgvuldig en dus 
onrechtmatig indien de ernst van de situatie tot de waarnemer is doorge
drongen, aldus de Hoge Raad in het arrest aangaande de struikelende 
broodbezorger (H.R., 22 november 1974, N.J., 1975, 149 met noot G.J. 
Scholten, waarover DE GROOT, G.J., T.P.R., 1977, p. 133 e.v.). Dit 
bewustzijn kan ontbreken onder andere op grond van jeugdige leeftijd of 
geestesstoornis. In dat geval ontbreekt derhalve onrechtmatig gedrag en 
komt men aan de schuldvraag niet toe. Kan men van onrechtmatigheid niet 
spreken, dan zijn ook de ouders niet schadeplichtig. Ondanks kritiek op 
bovenstaande visie van de Hoge Raad is deze laatste regel thans ook in art. 
6.3.2.1lid 1 opgenomen (Invoeringswet (vijfde gedeelte), 17 541, nrs. 8 en 
9, waarover o.a. BRAAMS, W.Th. en HoNDIUS, E.H., Kwartaalbericht 
Nieuw B.W. 1986/2, p. 39 e.v.). 

Naar Nieuw B. W. is de aansprakelijkheid van en voor (geestelijk gestoor
de) minderjarigen overigens heel anders geregeld. Men dient drie catego
rieen te onderscheiden. 

Kinderen tot 14 zijn zelf - zoals reeds in nr. 76 opgemerkt - niet 
aansprakelijk (art. 6.3.1.2a). Daarentegen rust er op de ouders een risico
aansprakelijkheid (art. 6.3.2.1 lid 1). Deze is niet Ianger gebaseerd op een 
gedragsnorm die aan de ouders als zodanig wordt opgelegd: hun aansprake
Iijkheid is afhankelijk van de aansprakelijkheid van het kind zelf. Daaren
boven zijn zij aansprakelijk indien de leeftijd van het kind aan diens eigen 
aansprakelijkheid in de weg staat. De uitzondering hierop is in het boven
staande reeds behandeld. Ook bij geestesgestoorde kinderen is het de 
leeftijd die, op grond van art. 6.3.1.2a, hun verantwoordelijkheid opheft. 
Geestelijke stoornis als zodanig is immers geen reden om het gedrag niet 
aan de dader toe te rekenen (art. 6.3.1.2b). 

Is het kind 14 jaar of ouder - zoals Ricky - dan is het ondanks het 
ontbreken van subjectieve verwijtbaarheid zelf aansprakelijk (6.3.1.2b). 
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Op de ouders van kinderen van 14 tot 16 jaar kan desalniettemin eveneens 
de verplichting rusten om het slachtoffer diens schade te vergoeden, doch 
uitsluitend dan indien zij - zoals in het huidig recht steeds vereist wordt 
- zelf hun zorgplicht jegens derden hebben geschonden (art. 6.3.2.1lid 2). 
J egens de gemeente Oisterwijk zouden zowel Ricky als zijn ouders op grond 
van art. 6.1.9.8 hoofdelijk aansprakelijk zijn, hetgeen betekent dat zij ieder 
de gehele schade dienen te vergoeden, met dien verstande dat betaling door 
de een de anderen bevrijdt (art. 6.1.2.2). Hun interne relatie wordt beheerst 
door art. 6.3.1.2b lid 2: is jegens de benadeelde (de gemeente) tevens een 
derde wegens onvoldoende toezicht aansprakelijk (de ouders), dan is deze 
derde jegens de dader (Ricky) verplicht tot het bijdragen in de schadevergoe
ding voor het gehele bedrag van zijn aansprakelijkheid jegens de benadeel
de. 

Is het kind 16 jaar of ouder dan gelden voor de ouders geen bijzondere 
regels. In een concrete situatie is echter mogelijk dat de ouders van poten
tieel gevaarlijke kinderen jegens derden onzorgvuldig handelen door die 
kinderen zonder enig toezicht te laten en aldus op grond van art. 6.3.1.1 
wegens een ,gewone" onrechtmatige daad aangesproken kunnen worden. 

Men vergelijke speciaal omtrent het Nieuw B.W. de Monografie Nieuw 
B.W., B-46 (Oldenhuis), p. 5 e.v. 

AFDELING 5 (A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar) 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIEREN 

86. GRONDSLAG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ART. 1404 B.W.; TEN

ZIJ OOK INDIEN-CLAUSULE 

H.R., 24 februari 1984, N.J., 1984, 415, noot W. C.L. van der Grin ten; Ars 
Aequi 1984, p. 479, noot J.H. Nieuwenhuis (Zeug Geel-113) 

1. Waf ginger vooraf aan het geding in cassatie 
Bardoel en Swinkels zijn ieder eigenaar van een agrarisch bedrijf waarin 

varkens worden gehouden. De bedrijven grenzen aan elkaar. Op 18 septem
ver 1978 breekt een aantal varkens uit het bedrijf van Swinkels, waar toen 
een besmettelijke varkensziekte heerste. Een van deze varkens, gemerkt 
geel-113 is in contact gekomen met de varkens van Bardoel. Korte tijd later 
breekt op dien's bedrijf dezelfde besmettelijke ziekte uit. Vaststaat dat deze 
besmetting het gevolg is van lichamelijk contact van zeug geel-113, met de 
varkens van Bardoel. Partijen verschillen van mening over de vraag hoe de 
besmetting tot stand is gekomen. Volgens Bardoel is de zeug ,uit eigen 
beweging" met zijn varkens in contact gekomen. Volgens Swinkels is de 
zeug pas met de varkens van Bardoel in aanraking gekomen doordat 
Bardoel haar in zijn varkenswei heeft gedreven (in de veronderstelling dat 
de zeug tot zijn eigen veestapel behoorde) en is er van te voren geen contact 
geweest. 
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De rechtbank heeft bij tussenvonnis aan Bardoel het bewijs van zijn 
stelling opgedragen met als motivering dat het feit dat het dier de schade 
zelfstandig heeft veroorzaakt, beslisserid is voor de vraag naar de aanspra
kelijkheid van de eigenaar op grond van art. 1404 B.W. De rechtbank heeft 
vervolgens vastgesteld dat Bardoel niet geslaagd is in het bewijs, waarna de 
vordering van Bardoel tot schadevergoeding is afgewezen. Bardoel is daarna 
in appel gegaan bij het Hof 's Hertogenbosch, die zich met het standpunt 
van de rechtbank verenigt en oordeelt dat door het tussenkomend handelen 
van Bardoel niet meer gezegd kan worden dat de besmettelijke varkensziek
te op de veestapel van Bardoel is overgebracht door gedragingen van de zeug 
van Swinkels en dat dus geen sprake meer is van , ,door het dier veroorzaakte 
schade", hetgeen vereist is voor de aansprakelijkheid uit art. 1404 B.W., 
van de eigenaar van een dier. Volgens het Hof betreft het hier een causali
teitsvraag. Kennelijk is de causaliteitsketen door tussenkomst van Bardoel 
door broken. 

Bardoel gaat in cassatie. De Hoge Raad verwerpt het beroep, daarbij 
ingaand tegen de conclusie van de A.G. Mok. 
2. De beslissing van de Hoge Raad 
a. Gronds/ag van de aansprake/ijkheid van art. 1404 B. W. 
Art. 1404 B.W., brengt sinds het Stierkalfarrest (H.R., 7 maart 1980, N.J., 
1980, 353, G.J.S., AA 1980, p. 575, G) een risicoaansprakelijkheid met zich 
mee: de eigenaar van een dier kan zich niet aan aansprakelijkheid onttrek
ken door te bewijzen dat hij niet te kort is geschoten in de zorg en 
waakzaamheid met betrekking tot dat dier. De Hoge Raad zet zijn anticipa
tie op het N.B.W., in het onderhavige arrest voort en overweegt: 
, Vooropgesteld moet worden dat art. 1404, voor zover hier van belang, een risico-aansprake
lijkheid bevat voor schadetoebrenging door dieren die door de mens worden gehouden, in dier 
voege dat de eigenaar van het dier - in de bewoordingen van art. 6.3.2.8 N.B.W. -
aansprakelijk is voor door het dier aangerichte schade. De grondslag van deze aansprakelijk
heid moet worden gezocht in het gevaar dat schuilt in de eigen energie van het dier en het 
onberekenbare element dat in die energie ligt opgesloten. Dit brengt mee dat de in art. 1404 
vervatte aansprakelijkheid in beginsel niet mede het geval omvat dat een dier op andere dieren 
of op mensen een besmettelijke ziekte overbrengt. Dit neemt niet weg dat aansprakelijkheid 
uit art. 1404 zich kan uitstrekken tot besmettingsschade als deze het gevolg is van een gedraging 
van het dier, die afgezien van het overbrengen van de ziekte, kan worden aangemerkt als een 
verwezenlijking van het gevaar waarop art. 1404, betrekking heeft. Dit zal onder meer het geval 
zijn indien aansprakelijkheid krachtens art. 1404 bestaat voor aan een ander dier of mens 
toegebracht letsel en de besmetting een bijkomend gevolg van dat letsel is, dat als zodanig aan 
de eigenaar van het dier kan worden toegerekend. Van letsel is in het onderhavige geval echter 
geen sprake." 

De vraag of schade, veroorzaakt door ziekte van een dier onder de aanspra
kelijkheidsregeling van art. 1404 B.W. valt, wordt door de Hoge Raad in 
beginsel ontkennend beantwoord, gezien de grondslag van art. 1404: het 
gevaar dat schuilt in de eigen energie van het dier en het onberekenbare 
element dat in die energie ligt opgesloten (Zie ook Pari. Oesch. Boek 6, p. 
763). Het overbrengen van een besmettelijke ziekte door een dier valt buiten 
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die grondslag (anders A.-G. Mok in zijn conclusie en ook anders dan het 
Hof kennelijk tot uitgangspunt had genomen). 

Volgens Nieuwenhuis in zijn noot onder het arrest moet de grondslag van 
de aansprakelijkheid niet worden verward met het criterium van de begren
zing van de aansprakelijkheid. De grondslag voor een aansprakelijkheidsre
gel is relevant voor de grenzen van zijn toepassing, maar niet doorslagge
vend. ,Ben redelijke toepassing van art. 1404 brengt mee dat de aansprake
lijkheid begint en eindigt bij de verwerkelijking van de typische gevaren die 
door dieren in het leven worden geroepen. Van die typische gevaren zijn de 
gevaren die verband houden met het onberekenbare element in de eigen 
energie van het dier stellig de meest typische, maar zij zijn ..... zeker niet 
de enige" (AA 1984, p. 481). 

Volgens de Hoge Raad behoort de besmettingsschade kennelijk niet tot 
de typische gevaren die leiden tot aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is 
er wel als deze 4et gevolg is van een gedraging van het dier, die afgezien 
van het overbrengen van de ziekte kan worden aangemerkt als verwezenlij
king van het gevaar waarop art. 1404 B.W., betrekking heeft. 
Dus, zoals Nieuwenhuis het zegt: ,Geen aansprakelijkheid voor besmet
tingsschade veroorzaakt door enkellichamelijk contact (snuffelen, likken), 
wel in geval van letsel (krabben, bijten) (AA 1984, p. 482)." Zowel Nieu
wenhuis als annotator Van der Grinten in de N.J., vraagt zich af of dit 
resultaat bevredigend is. Nieuwenhuis kiest voor een andere visie: ,Het 
gevaar, waarop de toepasselijkheid van art. 1404 stoelt en dat gelegen moet 
zijn in de eigen energie van het dier is reeds gerealiseerd wanneer een varken 
dat lijdt aan een besmettelijke ziekte ontsnapt, zich begeeft onder de 
gezonde dieren van een ander en aldaar de besmetting overbrengt (p. 482)." 

b. Tenzij ook indien ................ . 
De Hoge Raad geeft nog een nadere motivering voor zijn oordeel dat de 
eigenaar van een dier in beginsel niet aansprakelijk is voor besmettingsscha
de: 
Buiten het geval van letsel kan een aansprakelijkheid uit art. 1404 ter zake van besmetting 
evenwel niet worden gegrond op de stelling van Bardoel dat de zeug, na uit het bedrijf van 
Swinkels te zijn ontsnapt, ,uit eigen beweging" op het bedrijf van Bardoel is gekomen. De 
aansprakelijkheid uit dit artikel gaat immers niet zo ver dat zij ook bestaat in het geval van 
gedragingen van het dier, voor de gevolgen waarvan de eigenaar, zelfs indien hij die gedragin
gen in zijn macht zou hebben gehad en aldus bewust zou hebben toegelaten, niettemin naar 
de gewone regels betreffende onrechtmatige daad niet aansprakelijk zou zijn geweest. Dit geval 
doet zich hier voor: zou Swinkels de zeug bewust met de varkens van Bar doe! in contact hebben 
Iaten komen, dan zou hij ter zake van de besmetting immers slechts uit onrechtmatige daad 
aansprakelijk zijn geweest, indien hij het besmettingsgevaar kende of had behoren te kennen 
en hij met het oog daarop dit contact had behoren te voorkomen. Maar in dit geding moet 
ervan worden uitgegaan dat Swinkels een zodanige wetenschap niet bezat. De Rb. heeft 
immers, in verband met haar opvatting van de grondslag van de vordering van Bardoel, 
geoordeeld dat wetensc~ap van Swinkels ter zake van besmetting van zijn bedrijf v66r de 
ontsnapping - een wetenschap die Swinkels heeft ontkend te hebben gehad - niet van belang 
was, waartegen in hoger beroep niet is opgekomen. De vraag of Swinkels die wetenschap had, 
kan in dit geding dus door Bardoel niet meer aan de orde worden gesteld ..... 
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De aansprakelijkheid krachtens art. 1404, ornvat - anders dan het Hof kennelijk tot 
uitgangspunt heeft genornen - in beginsel niet het geval van overbrenging van een ziekte door 
een dier op een ander dier door enkel Iicharnelijk contact. Ornstandigheden als bovenverrneld, 
waarop een aansprakelijkheid voor besrnetting sorns toch kan worden gegrond, doen zich hier 
blijkens het bovengenoernde overwogene niet voor. Daaruit volgt dat het eerste rniddel in het 
principale beroep, dat slechts betrekking heeft op 's Hofs beslissing orntrent het ontbreken 
van causaal verband, niet tot cassatie kan leiden wegens gebrek aan belang". 

Bovenstaande overweging knoopt aan bij art. 6.3.2.8 N.B.W., waarin de 
bezitter van een dier aansprakelijk is voor door het dier aangerichte schade, 
tenzij ook indien hij de gedraging van het dier, waardoor de schade werd 
toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad, aansprakelijkheid op grond 
van de vorige afdeling zou hebben ontbroken. De tenzij-regel uit art. 6.3 .2.8 
wordt door de Hoge Raad kennelijk opgevat als een regel van huidig recht. 

Zowel volgens VanMaanen (Kwartaalbericht Nieuw B.W., 1984, p. 77 
e.v.) als Nieuwenhuis (toch al geen voorstander van de tenzij-clausules, zie 
W.P.N.R., 5666), wordt de tenzij-clausule niet correct toegepast door de 
Hoge Raad. In de visie van Van Maanen moet bij toepassing van de 
tenzij-clausule vooral worden gedacht aan het mogelijke beroep op een 
rechtvaardigingsgrond, aan schade die niet meer in voldoende causaal 
verband staat met de gebeurtenis, of aan beperkingen die voortvloeien uit 
eigen schuld of risico-acceptatie aan de zijde van het slachtoffer. Van 
Maanen vervolgt met te zeggen: , ,Het argument dat indien Swinkels de zeug 
bewust met de varkens van Bardoel in contact had Iaten komen, aansprake
lijkheid zou ontbreken in het geval hij niet op de hoogte was van de 
besmettelijke ziekte, gaat langs de kern van het probleem heen ..... Valt 
zuivere besmettingsschade wel onder de risico's van art. 6.3.2.8, dan kan 
de tenzij-clausule niet slaan op het ontbreken van schuld ten aanzien van 
die besmetting, valt die schade niet onder de risico's waar dit artikel de 
eigenaar voor aansprakelijk stelt, dan komt men niet toe aan deze clausulen 
(p. 80).'' Nieuwenhuis komt tot een soortgelijke conclusie. De tenzij-clausu
le leidt slechts tot verval van aansprakelijkheid voor besmettingsschade als 
ook bij bekendheid met het gevaar voor besmetting aansprakelijk uit 
onrechtmatige daad zou ontbreken. Nieuwenhuis geeft daarbij een voor
beeld van het geval dat een rabies lijdende hond zijn baas (die op de hoogte 
is van de ziekte) van de dood redt door een aanvaller te verwonden en 
daardoor te besmetten. ,Het gebruik dat de Hoge Raad maakt van de 
tenzij-clausule gaat echter veel verder. Overwogen wordt immers dat, als 
Swinkels de zeug bewust in contact had gebracht met de varkens van 
Bardoel, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad zou hebben ontbroken 
wegens de onbekendheid met het besmettingsgevaar. Hier wordt onbekend
heid met het gevaar gehonoreerd als omstandigheid die aansprakelijkheid 
uitsluit. Een en ander leidt tot een veel verdergaande erosie van het 
risicogehalte van de aansprakelijkheid van dieren dan de bedoeling lijkt van 
het N.B.W. (AA 1984, p. 483). 

De Minister van J ustitie is het niet eens met de uitleg die Nieuwenhuis 
en VanMaanen geven aan het onderhavige arrest van de Hoge Raad. In 
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de Memorie van Antwoord op de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 Nieuw 
B.W. (wijziging van Boek 6) (kamerstukken 17541, nr. 8, zie ook de 
bespreking van B.W.M. Nieskens-Isphording in W.P.N.R. 5792, p. 470) 
geeft de Minister aan dat naast het geval van besmetting door middel van 
letsel nog een ander geval van risico-aansprakelijkheid voor besmettings
schade bestaat, n.l. dat van een besmetting door een ontsnapping buiten 
schuld van de eigenaar, terwijl deze het besmettingsgevaar kende of had 
behoren te kennen. Volgens de Minister past dit alles geheel in de gedachten 
van de slotzinsnede van art. 6.3.2.8. 

In gelijke zin oordeelt Hartkamp (Asser-Hartkamp, 4 m*, 1986, p. 147): 
het enkele in contact laten komen van een ziek varken met andere varkens, 
behoort in beginsel door de bezitter slechts te worden belet, indien hij weet 
of behoort te weten dat zijn dier een besmettelijke ziekte heeft. Is dit laatste 
het geval, dan ontstaat aansprakelijkheid op grond van art. 6.3.2.8, ook 
als de bezitter geen schuld heeft aan het contact waaruit de besmetting 
voortvloeit, bijvoorbeeld als het dier door schuld van een derde uit de stal 
ontsnapt. Op zijn beurt oefent Hartkamp weer kritiek uit op Nieuwenhuis 
en Van Maanen. 

Het laatste woord over de tenzij ook indien clausule zal nog niet gevallen 
zijn. En ondertussen vraagt boer Bardoel zich af waarom hij zelf de schade 
moet dragen die hij lijdt ten gevolge van de besmetting door zeug geel-113. 
Het Nieuw Burgerlijk Wetboek maakt het er voor de gewone burger niet 
eenvoudiger op. 

87. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR OF VAN DEGENE DIE ZICH VAN 

HET DIER BEDIENT 

H.R., 29 november 1985, R. v.d. W., 1985, 221 (Van Amsterdam/Van den 
Hurk) 

1. Feiten en het geding in lagere instanties 
Op 8 april 1980 vindt in Eindhoven een ongeluk plaats, waarbij Van 
Amsterdam gewond geraakt. Het ongeluk werd veroorzaakt door een pony 
die in eigendom toebehoort aan manegehouder Van den Hurk en die ten 
tijde van het ongeval aan de hand werd meegevoerd door Jolanda Steiger. 
Van Amsterdam dagvaart Van den Hurk en vordert schadevergoeding. De 
rechtbank te 's-Hertogenbosch wijst de vordering af, waarna Van Amster
dam in appel gaat bij het Hof te 's-Hertogenbosch, die het vonnis van de 
rechtbank bekrachtigt. Van Amsterdam stelt beroep in cassatie in. De 
conclusie van de A.G. Franx strekt tot verwerping van het beroep. De Hoge 
Raad daarentegen vernietigt het arrest van het Hof en verwijst de zaak naar 
het Hof te Arnhem ter verdere afhandeling en beslissing. 

2. De uitspraak van de Hoge Raad 
De Hoge Raad overweegt als volgt (overwegingen 3.1 en 3.2): 
,3.1 Van den Hurk heeft zijn aansprakelijkheid uit art. 1404 B.W. voor de schade die Van 
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Amsterdam als gevolg van dit ongeval heeft geleden, betwist met het betoog dat J olanda Steiger 
ten tijde van het ongeval degene was die zich van het dier bediende in de zin van dat artikel, 
zodat niet hij maar Jolanda Steiger uit dat artikel aansprakelijk is. Dit verweer is door de Rb. 
gegrond bevonden. Het hof heeft een hiertegen gerichte grief op de volgende gronden 
verworpen. Het hof is -ten dele veronderstellenderwijs- ervan uitgegaan dat J olanda Steiger 
als tegenprestatie voor haar hulp in het bedrijfvan Van den Hurk, waarvoor zij geen geldelijke 
vergoeding ontving, de voormelde pony mocht berijden, ook als lid van een ponyclub, en dat 
het ongeval plaatsvond toen Jolanda Steiger met het paard aan de hand op de terugweg was 
van een bezoek aan het oefenterrein van haar ponyclub. Daaruit heeft het hof afgeleid dat 
Jolanda Steiger ten tijde van het ongeval het paard gebruikte ten eigen nutte en zich van het 
paard bediende in de zin van art. 1404. Daarbij heeft het hof Iaten meewegen dat Jolanda met 
het paard de zgn. M-klasse had bereikt, waaruit volgt dat zij met dat paard aan wedstrijden 
deelnarn, terwijl naar 's hof' s oordeel niet was gesteld of gebleken dat zij dit in opdracht of 
onder toezicht of ten dienste van Van den Hurk deed. Daaraan heeft het hof nog toegevoegd 
dat aan zijn voormeld oordeel niet afdoet dat het paard ook gebruikt zou worden door Van 
den Hurk bij de exploitatie van zijn manegebedrijf in dier voege dat met dat paard ook rijles 
gegeven zou worden. 
3.2 Het eerste middel klaagt er terecht over dat het hof aldus de strekking van art. 1404 heeft 
miskend. Mede in verband met de aard van de aansprakelijkheid die uit dit artikel voortvloeit 
en waaraan de aansprakelijke persoon zich niet kan onttrekken door te bewijzen dat hij niet 
is tekort geschoten in de zorg en waakzaarnheid die van hem konden worden gevergd, moet 
worden aangenomen dat de in het artikel bedoelde aansprakelijkheid eerst dan op een ander 
dan de eigenaar komt te rusten, indien het dier duurzaam tot het gebruik ten eigen nutte door 
die ander strekt in dier voege dat deze, en niet de eigenaar, over dat gebruik en over de zorg 
voor het dier de zeggenschap heeft. De bewijslast te dier zake rust in beginsel op de eigenaar. 
Het hof is kennelijk van een andere en derhalve onjuiste maatstaf uitgegaan, zodat 's hof's 
arrest niet in stand kan blijven ..... ". 

3. Wat is de betekenis van de uitspraak? 
In overweging 3.1 geeft de Hoge Raad de omstandigheden aan die voor het 
Hof van belang zijn geweest om uiteindelijk tot een - onjuist - oordeel 
te komen over de aansprakelijkheid uit art. 1404, B.W. In overweging 3.2 
koppelt de Raad terug naar het Stierkalfarrest (H.R., 7 maart 1980, N.J., 
1980, 353, G.J.S., AA 1980, p. 575, G) waarin een risico-aansprakelijkheid 
werd aangenomen voor de eigenaar van een dier. Vervolgens geeft de Hoge 
Raad aan dat een ander dan de eigenaar aansprakelijk kan zijn als het dier 
duurzaam tot het gebruik ten eigen nutte door die ander strekt, waarbij deze 
en niet de eigenaar over dat gebruik en over de zorg voor het dier de 
zeggenschap heeft. Op het laatste moment keren de kansen voor Van 
Amsterdam: waarschijnlijk - de uitspraak van het Hof te Arnhem moeten 
we nog afwachten- heeft hij er toch goed aangedaan Van den Hurk aan 
te spreken, en niet J olanda Steiger. 

Art. 1404, geeft aan dat de eigenaar van een dier, of degene die zich van 
hetzelve bedient, zolang hetzelve tot zijn gebruik strekt, aansprakelijk is 
wegens de schade welke het dier heeft veroorzaakt. De wettekst geeft een 
tegenstelling aan, waaruit voortvloeit dat aansprakelijkheid rust Of op de 
eigenaar, Of op de gene die zich van het dier bedient. Een gelijktijdige of 
gedeelde aansprakelijkheid van eigenaar en gebruiker is uitgesloten (zie 
Asser-Rutten, 4, III, 1983, p. 171, 172 en de aldaar genoemde jurispruden
tie). Blijkens de bovenstaande uitspraak is ,,degene die zich van hetzelve 
bedient,, degene die het hier duurzaam ten eigen nutte gebruikt. Deze 
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formulering wijkt af van de formulering die in voorgaande uitspraken werd 
gebezigd (zie H.R., 31 mei 1963, N.J., 1966, 338) en waarin buiten de 
eigenaar degene die het dier injeite en ten eigen nutte gebruikt, aansprake
lijk kon worden gesteld. Volgens dit (oude) criterium zijn o.a. de huurder 
en de bruiklener aansprakelijk, maar niet de knecht die het dier ten behoeve 
van zijn baas gebruikt, de hoefsmid, of de bewaarder die zich niet van het 
dier mag bedienen. Met het nieuwe, aangescherpte criterium zal daar geen 
verandering in komen. Duidelijk met de onderhavige uitspraak is geworden, 
dat de manegehouder-eigenaar aansprakelijk blijft, ook als hij zijn pony 
aan een getrainde ponyrijdster meegeeft. Bij het vernieuwde criterium dat 
de Hoge Raad geeft, moet naar mijn idee het accent worden gelegd op het 
woordje ,duurzaam". Verdedigd zou nog kunnen worden dat Jolanda 
gedurende korte tijd het dier ten eigen nutte gebruikte en zeggenschap had 
over het gebruik en over de zorg ten aanzien van het dier. Het geheel van 
feitelijke omstandigheden gaf echter uiteindelijk onvoldoende aanleiding 
om de aansprakelijkheid te verschuiven van Van den Hurk naar Jolanda. 

Naar N.B.W. behoeft bovenstaande discussie niet meer te worden ge
voerd. Art. 6.3.2.8, stelt de bezittervan een dier aansprakelijk voor de door 
het dier aangerichte schade. 

AFDELING 6 (B.E. Reinhartz) 

MISLEIDENDE REKLAME 

88. INLEIDING 

Sedert 14 juli 1980 bevat het Nederlandse B.W. enkele bepalingen ter 
bescherming tegen misleidende commerciele reclame in de artt. 1416a-c. 
Deze artikelen vervangen de oude regeling met betrekking tot het misleidend 
prospectus. 

De regels geven een lex specialialis ten opzichte van art. 1401 B.W.: in 
art. 1416a wordt het openbaarmaken van misleidende mededelingen over 
eigen goederen of diensten onrechtmatig verklaard. Op welke wijze dit 
plaats vindt, en of dit via een derde, bijvoorbeeld een reclamebureau 
geschiedt, doet niet ter zake. Is eenmaal vastgesteld dat de mededeling 
misleidend is, dan staat het de rechter niet meer vrij te beslissen, dat een 
schakel uit de keten tussen fabrikant en publiciteitsmedium niet onrechtma-
tig heeft gehandeld. " 

Om de rechter een hand vat bij de beoordeling van de rechtmatigheid van 
reclame-uitingen te geven, noemt de wetgever in art. 1416a een aantal 
aspecten, waarop de misleidende reclame betrekking kan hebben, zoals ,de 
aard, samenstelling, hoeveelheid, hoedanigheid, eigenschappen of ge
bruiksmogelijkheden" en ,de prijs of de wijze van berekenen daarvan". 
Voor een uitvoerige behandeling verwijs ik naar M.v.T. II, p. 10 e.v., 
Asser-Rutten, 4 III, zesde druk, p. 223 e.v. en Asser-Hartkamp, 4 III, 
zevende druk, nrs. 244-255. 

820 



Art. 1416b lid 1 verlicht de bewijslast voor degeen die ageert tegen iemand 
die de inhoud van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald. 
Deze laatste persoon moet de juistheid of volledigheid van de genoemde 
feiten bewijzen, die de mededeling beweerdelijk misleidend doen zijn. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor de gevallen, dat de hoofdregel onredelijk 
zou zijn, doordat bijvoorbeeld een krant als publiciteitsmedium wordt 
aangesproken, waarvan men niet kan verlangen dat deze een grondig 
onderzoek bij aile aangeboden advententies pleegt. Oak met betrekking tot 
de schuld wordt in art. 1416b lid 2 een omkering van de bewijslast gegeven. 
De aangesproken partij moet aantonen dat zij het misleidende karakter van 
de mededeling niet kende of behoorde te kennen en met de mogelijkheid 
hiervan oak geen rekening behoefde te houden. De wetgever was van 
mening dat het bewijs, dat een van de aangesproken partijen schuld had, 
te zwaar zou zijn, omdat de eiser niet over de nodige informatie zou kunnen 
beschikken (zie W.O. 13611, M.v.T. II, p. 13). 

Art. 1416c geeft de mogelijke sancties: een verbod van het doen van de 
mededeling en het bevel tot rectificatie. In de praktijk zullen deze vorderin
gen meestal v66rkomen in kart geding en worden versterkt met een dwang
som. Naast de ,normale" gevallen, waarin een gedupeerde producent of 
consument optreedt als eiser, geeft 1416c lid 2 oak een ius agendi aan 
belangenorganisaties, zoals consumenten- of bedrijfs- en ondernemersbon
den die voor de aantasting van de belangen van hun leden waken. Vanzelf
sprekend hoeven de belangen van de rechtspersoon zelf niet aangetast te zijn 
(zie M.v.T. II, p. 14 e.v.). Zoals gewoonlijk is schuld voor de toewijzing 
van een verbod van de gewraakte handelingen niet vereist. Treft gedaagde 
geen verwijt met betrekking tot de misleiding dan kan rectificatie slechts 
worden bevolen op kosten van de eisende partij, die daarvoor regres kan 
nemen op degene die wei voor de ontstane schade aansprakelijk gesteld kan 
worden, aldus het derde lid van art. 1416c. 

De bier te bespreken arresten zijn de eerste die op basis van deze nieuwe 
regeling aan de H.R. ter beoordeling zijn voorgelegd. 
(Voor de inmiddels vrij omvangrijke lagere jurisprudentie zie Onrechtmati
ge daad VI, (MARTENS), nrs. 62a e.v. en 140 e.v. en Consumentenrecht, 
Handleiding voor de praktijk (OVEREEM), B 1200). 

89. VERGELIJKENDE RECLAME MET BETREKKING TOT DE EIGENSCHAPPEN 
VAN EEN GELIJKSOORTIG PRODUCT 
H.R. 29 maart 1985, N.J., 1985, 591 (Substral-Pokon), noot L. Wichers 
Hoeth 

De producent van ,Substral", een vloeibaar voedingsmiddel voor plan
ten, maakt reclame voor zijn produkt door middel van een kart televisie
filmpje. Hierin worden de voorgeschreven doses voor Substral en een niet 
nader gespecificeerd ander plantenvoedingsmiddel vergeleken. De dosis van 
Substral is lager, waaruit wordt afgeleid dat het goedkoper in het gebruik 
is. Deze mededeling wordt herhaald in de tekst op de verpakking. Een 
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andere producent op dit gebied, van het middel ,Pokon", is van mening 
dat de consument deze mededeling in ongunstige zin over het anonieme 
middel zal betrekken op Pokon, nu 95o/o van deze markt in handen is van 
de genoemde twee, samen met een derde fabrikant. De producent van 
Pokon vordert in kort geding een verbod van reclameboodschappen met 
genoemde inhoud en een bevel tot het plaatsen van een rectificatie-adverten
tie, op verbeurte van een dwangsom. De president wijst de vorderingen toe; 
het Hof wijst ze integraal af. Het is van oordeel dat het publiek het 
vergeleken produkt niet voor dat van de eiser , ,zal houden, zodat niet gezegd 
kan worden, dat de producent van Substral zich in afbrekende zin over de 
fabrikant van Pokon en het middel Pokon heeft uitgelaten". 

De H.R. is het hiermee niet eens. Hij overweegt in r.o. 3.3: 
,dat te dezen niet zonder meer beslissend is of de televisiekijkers - het publiek tot hetwelk 
de reclameboodschap zich richtte - het in de reclamespot naast Substral getoonde en met 
Substral vergeleken merkloze produkt 'voor Pokon zullen houden'. Wanneer, zoals te dezen, 
in reclarneuitingen het eigen produkt wordt gesteld naast en reeds daardoor wordt vergeleken 
met een kennelijk soortgelijk, doch 'anoniem' produkt, rijst de vraag of de mededelingen mede 
betrekking hebben op het produkt van een bepaalde concurrent en of de mededelingen in de 
concurrentiestrijd waarin zij of hun produkt afbrekend worden besproken of bij hun reputatie 
wordt aangehaakt. Voor het beantwoorden van deze vraag is niet beslissend of het publiek, 
dat van die mededelingen kennis neemt, het 'anonieme' produkt voor dat van die concurrent 
zal houden, maar - naar uit de strekking van evenbedoelde normen moet worden afgeleid 
- of dat publiek, althans een niet te verwaarlozen gedeelte daarvan, in verband met de 
bijzonderheden van het geval, de reclameboodschap, voor zover zij betrekking heeft op het 
'anonieme' produkt,_zal betrekken op het produkt van de concurrent. Of het publiek dat zal 
doen, hangt niet enkel en zelfs niet in de eerste plaats af van de mate van gelijkenis tussen 
het anonieme produkt en dat van de concurrent, maar vooral van de verdere omstandigheden 
van het geval, zoals: dat op de desbetreffende markt slechts een gering aantal ondernemers 
een belangrijke plaats inneemt, waaronder de betrokken concurrent, of dat diens produkt bij 
het publiek zeer bekend is, hoedanige bekendheid kan voortvloeien uit een groot marktaandeel, 
maar ook uit langdurig en intensief merkgebruik of omvangrijke reclame. 
Door - hoewel de producent van Substral zich in dit verband op omstandigheden als 
evenbedoeld had beroepen- enkel in aanmerking te nemen dat het in de reclamespot getoonde 
'anonieme' produkt generlei visuele gelijkenis met Pokon had en dat het woord Pokon niet 
is gevallen, heeft het Hof derhalve een rechtens onjuiste maatstaf aangelegd". 

Volgens de H.R. is er al sprake van vergelijkende reclame, zodra het publiek 
bij een vergelijking met een anoniem produkt de boodschap op het produkt 
van een bepaalde concurrent betrekt, ook al wordt deze niet met naam 
aangeduid, of wordt een, ,anoniem'' produkt getoond waarvan het uiterlijk 
niet overeenstemt met dat van een concurrerend product. 

De onderscheiding van vergelijkende reclame en aanprijzende reclame is 
belangrijk nu de H.R. in r.o. 3.2. het volgende vaststelt: 
,Bij de beoordeling van in de concurrentiestrijd gedane mededelingen als de onderhavige 
behoort immers in de eerste plaats te worden onderzocht of die mededelingen (mede) betrek
king hebben op een bepaalde mededinger of diens produkt, dan wel (enkel) op het eigen 
produkt. Dient deze vraag in eerstgemelde zin te worden beantwoord, dan zijn toch andere 
en strengere normen van toepassing, dan wanneer het antwoord in laatstgemelde zin luidt". 

Bij vergelijkende reclame geldt dan dat: 
, , wie om trent de sarnenstelling van zijn eigen produkt onjuiste mededelingen doet - suggere-
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ren valt te dezen onder het doen van mededelingen - en dusdoende het publiek leidt tot de 
veronderstelling dat zijn produkt beter is dan soortgelijke produkten van zijn concurrenten, 
zich in de zin van art. 1416a e.v. B.W. schuldig maakt aan misleiding, ook a! is zijn produkt 
in feite niet minder goed dan concurrerende produkten. Zelfs als zijn produkt in feite beter 
is, poogt hij zich immers in de concurrentiestrijd een voorsprong te verschaffen door het 
publiek omtrent de samenstelling van dat produkt onjuist voor te lichten en daartegen beogen 
meergenoemde wetsbepalingen de concurrenten - en de consumenten - nu juist te bescher
men". 

De toetsing van misleidende reclame heeft dus twee functies. Enerzijds moet 
de consument kunnen vertrouwen op de mededelingen die in een vergelij
king worden gedaan. Of deze expliciet of slechts tussen de regels door 
worden uitgedrukt maakt geen verschil. Deze opvatting van de H.R. is 
impliciet al te vinden in het arrest van 22 november 1934, N.J. 1935, 529, 
inzake DeHaan's ochtendvoer waar werd geageerd op grond van art. 1401. 
Aan de andere kant worden ook concurrenten tegen onjuiste mededelingen 
beschermd, die voor de reclamemaker een voorsprong zouden opleveren. 
Opmerkelijk hierbij is de irrelevantie van de relatieve kwaliteit van het 
aangeprezen produkt: ook indien het even goed of zelfs beter is dan het 
concurrerende doet dit niet af aan bet overigens misleidende en dus onoirba
re karakter van de mededeling. Ter aanvulling op deze problematiek is voor 
de benadeelde concurrent nog van belang, dat indien gebruik zou zijn 
gemaakt van, in dit geval, de Pokon-fles en de naam ,Pokon" er wellicht 
in strijd zou zijn gehandeld met art. 13A lid 1 sub 2 Benelux Merkenwet, 
waar bet gebruik van een merk door een ander dan de merkhouder -
behoudens een geldige reden - wordt verboden. Het is in de literatuur nog 
omstreden of vergelijkende reclame een geldige reden in de zin van dat 
artikel oplevert (zie SLAGTER, W.J., Merkenrecht en vergelijkende reclame, 
B.I.E. 1985, p. 238-239 en v. OVEN, A., Handelsrecht, Zwolle, 1981, p. 
415-416, die vanwege een aantal alternatieve vormen van reclame deze vraag 
negatief beantwoordt.) In de uitspraak van 1 maart 1975, N.J. 1975, 472 
(Claeryn-Klarein) formuleert bet Benelux-Gerechtshof de algemene eis: er 
moet voor de gebruiker van bet teken een zodanige noodzaak bestaan juist 
dat teken te gebruiken dat bet van hem in redelijkheid niet kan worden 
gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhou
der toegebracht schade, van dat gebruik onthoudt, dan wei dat de gebruiker 
een eigen recht heeft dat sterker is dan bet recht van de merkhouder. 

In een aantal gevallen kunnen ook contractuele acties worden ingesteld 
door misleide consumenten. Men denke aan dwaling, bedrog of wanpresta
tie (zie bijvoorbeeld bet Moffenkit-arrest: H.R. 25 maart 1966, N.J. 1966, 
279, m.n. G.J.S. en noot A.R.B. in Bouwrecht, 1966, p. 325 e.v.). 

Naar N .B. W. zal deze weg waarschijnlijk makkelijker te bewandelen zijn 
door bet nieuwe art. 7 .1.2. 7 lid 1 en 2 N .B. W. en bet bij consumentenkoop 
dwingende art. 7.1.2.7a N.B.W. Door dit artikel gelden mededelingen van 
een eerdere schakel in de verkoopketen, zoals de fabrikant, omtrent een 
produkt als mededelingen van de verkoper. Een actie uit wanprestatie op 
grond van misleidende reclame-uitingen zal eerder slagen, ook al zijn deze 
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niet van de detaillist zelf afkomstig (art. 7.1.2. 7a jo 7.1.2. 7 lid 2 N.B. W.), 
(zie Praktijkboek Reclame- en Aanduidingenrecht (VERKADE), XI 3, nr. 3). 

Daarnaast blijft oak onder het N.B.W. de huidige weg via een actie op 
grand van onrechtmatige daad mogelijk. De artt. 1416a-c zijn behoudens 
een kleine aanpassing in art. 1416b, slot, opgenomen in afd. 6.3.4 N.B.W. 

90. VERGELIJKING VAN DE TEGENWOORDIGE EIGEN VERKOOPSPRIJS MET 

ANDERE PRIJZEN 

H.R. 29 maart 1985, N.J. 1985, 592 (S.K.K.-Elektrorama), noot L. Wichers 
Hoeth 

Elektrorama vergelijkt in advertenties de prijzen van de door haar 
aangeboden apparaten met (doorgestreepte) ,catalogusprijzen" en ,ad
viesprijzen". Daarnaast gebruikt zij oak termen als ,normaalprijzen", 
,opruimprijzen" en ,stuntprijzen". 
De consumentenorganisatie ,Stichting Konsumenten Kontakt" (navolgend 
,S.K.K." genoemd) vordert van de President van de rechtbank in kart 
geding een bevel om 
1. bij vergelijking met prijzen, die worden aangeduid als ,catalogusprij

zen" of ,normaalprijzen" of iets van die strekking in de reclame 
duidelijk aan te geven dat het door de fabrikant of importeur gehanteer
de niet bindende adviesprijzen zijn 

en een verbod om 
2. te adverteren met ,stuntprijzen" of ,opruimprijzen" die verder norma

le en gehanteerde prijzen zijn 
3. te vergelijken met irreeel hoge of nooit gebruikte advies- of andere 

prijzen. 
Tevens vordert de Stichting een dwangsom bij niet nakoming van de 
veroordeling. Zowel de President als het Hof wijzen de vorderingen af, nu 
Elektrorama heeft toegezegd de onder 1. genoemde handelingen achterwege 
te Iaten, de onder 2. gestelde mededelingen niet in die vorm zijn gedaan en 
de vergelijkingen onder 3. geen misleiding van het publiek opleveren. 

De H.R. overweegt in r.o. 3.2. met betrekking tot het verbod van de 
vergelijking van de eigen prijzen met catalogusprijzen dat 
,de omstandigheid dat Elektrorama openlijk, en kennelijk zonder dat de fabrikanten en 
importeurs daartegen optreden, lagere prijzen vraagt dan de catalogusprijzen van deze fabri
kanten en importeurs, kan een aanwijzing zijn dat deze prijzen niet bindend zijn. En tenslotte 
vall niet in te zien waarom niet algemeen bekend zou kunnen zijn dat de apparatuur waar het 
hier om gaat tegen (aanmerkelijk) lagere prijzen dan de catalogusprijs of de adviesprijs 
verkrijgbaar is, ook al zou (het overgrote deel van) het publiek niet beschikken over kennis 
van de inhoud van de catalogi of anderszins met catalogusprijzen bekend zijn: dat kan immers 
met name het geval zijn indien het publiek die conclusie kan trekken uit de omstandigheid dat 
de apparatuur waar het hier om gaat - zoals reeds door de Pres. was vastgesteld - door een 
bepaalde groep detaillisten tegen (aanmerkelijk) lagere prijzen wordt verkocht dan door de 
anderen." 

In r.o. 3.3. wordt geaccepteerd dat het 
,Hof bij de beantwoording van de vraag of de reclame van Elektrorama misleidend is in de 
zin van art. 1416a, is uitgegaan van, zoals de memorie van toelichting op de art. 1416a e.v. 
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(Bijl. Hand. II, 1975-1976, nr. 13611, nr. 3, p. 10) het formuleert, 'de intelligentie en het 
voorstellingsvermogen van het gemiddelde publiek, dat zich bewust is van en zich niet laat 
bei'nvloeden door het feit dat aan reclame vaak een zekere overdrijving eigen is." ( ... ) 
,In hetgeen het Hof in r.o. 4 heeft overwogen ligt aldus besloten dat naar zijn oordeel het 
gemiddelde publiek door het enkele feit dat in reclame voor 'apparatuur waar het hier om gaat'' 
de gevraagde prijzen worden vergeleken met 'adviesprijzen' of 'catalogusprijzen' niet wordt 
misleid. Dit oordeel - dat voor rekening van het Hof moet blijven - heeft het Hof voldoende 
gemotiveerd; in het kader van dit kort geding was het Hof niet gehouden in die motiveringen 
te gaan op het in dit onderdeel bedoelde sociaal-psychologisch onderzoek." 

De cassatiemiddelen betreffende de vorderingen, die ik gemakshalve onder 
2. heb samengevat, beschouwt de H.R. als zijnde hoofdzakelijk als tever
geefs voorgesteld - deels omdat het beslissingen van feitelijke aard waren, 
deels omdat de motiveringskla<;:hten als niet gegrond werden beschouwd. 
Hierdoor werd daarover geen beslissing van principiele aard gegeven. 
Afgezien van een procesrechtelijke kwestie die in dit kader niet van belang 
is, besluit de H.R., met een algemeen criterium voor misleiding door irreeel 
hoge adviesprijzen: 
,Nu aan de overige vereisten van art. 1416a B.W., is voldaan, is beslissend of het publiek 
door vergelijking met een irreeel hoge adviesprijs wordt misleid. In dit kader is daarom -
( ... ) rechtens zonder betekenis of de desbetreffende adviesprijs (eenzijdig) door de fabrikanten 
en importeurs wordt vastgesteld, dan wei - op welke mogelijkheid dit onderdeel van de 
vordering mede was toegesneden- is verzonnen door degeen die de mededeling openbaar heeft 
gemaakt of heeft Iaten openbaar maken. Dat het publiek door vergelijking met een irreeel hoge 
adviesprijs niet wordt misleid stelt het Hof niet vast. In zijn overweging onder c volgens welke 
niet aannemelijk is dat 'het publiek hier ernstig wordt misleid', ligt inderdaad besloten dat ook 
naar 's Hofs oordeel van misleiding sprake kan zijn, hetgeen, nu enerzijds onduidelijk is wat 
het Hof verstaat onder niet-ernstige misleiding, terwijl anderzijds art. 1416a e.v. beogen het 
publiek tegen misleiding zonder meer te beschermen, meebrengt dat ook deze overweging de 
beslissing niet kan dragen. ( ... ) Een verbod de eigen verkoopprijzen te vergelijken met irreeel 
hoge adviesprijzen kan geenszins als te vaag worden afgewezen, in aanmerking genomen dat 
dit verbod zal moeten worden begrepen als een verbod om te vergelijken met adviesprijzen 
waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij niet als werkelijke adviesprijzen kunnen 
worden beschouwd." 

Kart samengevat is de H.R. op dit gebied van mening dat het gemiddelde 
publiek wei begrijpt dat ,adviesprijzen" niet de steeds door de andere 
verkopers gehanteerde prijzen zijn. De adverteerder begeeft zich daarente
gen op verboden terrein wanneer deze adviesprijzen in het geheel niet 
worden gebruikt; hetzij omdat deze irreeel hoog zijn vastgesteld door de 
fabrikant en niet als verkoopprijzen in de detailhandel zijn bedoeld, of 
omdat zij door de verkoper verzonnen zijn (zie noot SLAGTER, W. J., onder 
dit arrest in Tijdschrift voor Consumentenrecht, 1986-1, p. 24 e.v. en noot 
D.W.F. Verkade in B.I.E. 1985, p. 306-307). 
Het misleidende karakter van het vergelijken van de eigen prijzen met irreeel 
hoge adviesprijzen schuilt daarin dat het publiek de aanduidingen niet voor 
onwaar aanziet en de overdrijving niet herkent. De potentiele koper heeft 
de indruk bij deze detaillist goedkoop te kunnen inkopen in verhouding tot 
niet nader genoemde concurrenten, - die, zo wordt wellicht geassocieerd, 
deze , ,adviesprijzen'' wei hanteren- naar daarover zwijgt elke vergelijking 
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met Guiste of onjuiste) adviesprijzen (zie KABEL, J.J.C., Misleidende 
reclame, Tijdschrift voor Consumentenrecht, 1985-1, p. 4 e.v.). 
Terzijde zij opgemerkt dat in deze zaak - evenals in de volgende - een 
consumentenorganisatie als eiser is opgetreden op grond van bet bepaalde 
in art. 1416c lid 2 sub A B.W. (zie M.v.T. II, p. 26). 

91. AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET DOEN OPENBAAR MAKEN DOOR PERSO

NEN IN DIENST VAN EEN DERDE 

H.R. 29 maart 1985, N.J. 1985, 593 (S.K.K.-Pammler), noot L. Wichers 
Hoeth 

Pammler B.V. verkoopt- onder andere door colportagebedrijven- via 
ingescbakelde colporteurs kranten en tijdscbriften op straat en langs de 
deur. De colporteurs deden bierbij onjuiste mededelingen met betrekking 
tot abonnementsvoorwaarden, prijzen en ideele doelen, die bij de verkoop 
gebaat zouden zijn. 
Na klacbten bierover vordert Konsumenten Kontakt een verbod van bet 
doen openbaar maken van de onjuiste mededelingen van Pammler; daar
naast vordert K.K. ook dat Pammler de colporteurs verbiedt onjuiste 
mededelingen te doen en bij niet naleving van dit verbod de relatie met die 
colporteur te verbreken. 

Op grond van bovengenoemde feiten oordeelt de Recbtbank dat: 
,Pamrnler ook aansprakelijk is voor de misleidende mededelingen die zij door de bij die 
bedrijven in dienst zijnde verkopers laat openbaar maken, te meer nu geenszins is gebleken 
dat Pammler er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat die verkopers dergelijke 
misleidende mededelingen doen. 
Nu het kopend publiek door het openbaar maken of Iaten openbaar maken van die misleidende 
mededelingen schade lijdt of schade dreigt te lijden is de onder I omschreven vordering van 
Konsumenten Kontakt voor toewijzing vatbaar". 

De tweede en derde vordering worden afgewezen, nu zij niet steunen op enig 
wettelijk voorschrift (zie r.o. 7). 

Het Hof verklaart bet appel tegen de toewijzing van vordering 1 onge
grond en wijst ook vorderingen 2 en 3 af nu bet verwacbt dat van de 
dwangsom, ter versterking van de eerste vordering, voldoende prikkel zal 
uitgaan om berbaling van de gewraakte bandelingen te verbinderen (zie r .o. 
10). 

In cassatie oordeelt de H.R. dat 
,de mededelingen misleidend waren en dat ingevolge art. 1416a B.W. zowel de colporteurs 
onrechtmatig handelden, omdat zij de mededelingen in feite openbaar maakten, alsook 
Pammler, omdat zij die mededelingen liet openbaar maken. 
De omstandigheden van dit geval, waaronder met name dat de misleidende mededelingen niet 
door het eigen personeel van Pammler werden gedaan, maar door personeel van door haar 
ingeschakelde colportage-bedrijven waarover zij onvoldoende zeggenschap had om herhaling 
te kunnen uitsluiten, brengen daarin geen verandering." 

In r.o. 3.2 vult de H.R. aan, dat voor een geslaagd beroep op art. 1416a 
B. W. voldoende is dat de openbaar gemaakte mededeling misleidend is. Het 
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is dus niet nodig, dat er schade is toegebracht aan eiser, zoals bet middel 
IV stelde. 

Het samenloopprobleem van een actie gebaseerd op 1416a e.v. B.W. en 
een strafrechtelijke procedure wordt in r.o. 3.3. behandeld: 
,het enkele feit dat tegen bepaalde gedragingen strafrechtelijk kan worden opgetreden, sluit 
niet uit dat indien die gedragingen tevens opleveren het openbaar maken van misleidende 
mededelingen in de zin van de art. 1416 e.v. B.W. aan degeen die deze mededelingen laat 
openbaar maken, een verbod wordt opgelegd als te dezen met toepassing van deze bepalingen 
aan Pammler gegeven." 

Samenvattend gaat bet in deze zaak om aansprakelijkheid voor gedragingen 
van werknemers van een colportagebedrijf, waarmee de opdrachtgever een 
contractuele relatie heeft. De zeggenschap over de colporteurs ligt bij bet 
bureau, en daardoor ontbreekt enige controlemogelijkheid voor de op
drachtgever over de gedragingen van de colporteurs, die herhaling van de 
ongeoorloofde handelingen mogelijk zou voorkomen. De H.R. is van 
mening dat ook in dit geval sprake is van ,openbaar doen maken" in de 
zin van art. 1416a e.v. B.W. De ,geestelijke vader" van reclamebood
schappen moet er derhalve voor zorgen dat hij voldoende zeggenschap heeft 
over personeel dat zijn boodschap verspreidt of derden inschakelen, wiens 
personeel betrouwbaar genoeg wordt ge1nstrueerd, dat ongeoorloofde me
dedelingen achterwege blijven. Zodra dit desondanks voorkomt, is de 
opdrachtgever hiervoor aan te spreken. De eiser die schade lijdt of dreigt 
te lijden, kan een verbod en/ of rectificatie vorderen, eventueel in combina
tie met schadevergoeding. Schuld is slechts vereist voor de toewijzing van 
schadevergoeding, voor de andere genoemde vorderingen geldt dit niet, zie 
art. 1416b. Indien de schuld ontbreekt zal de rechter de kosten van de 
rectificatie voor rekening van de eisende partij Iaten komen. Met betrekking 
tot bet Ieerstuk van de samenloop stelt de H.R. nadrukkelijk dat de 
mogelijkheid via bet strafrecht tegen misleidende mededelingen op te treden 
(men denke aan oplichting, art. 326 W.v.Sr.) een privaatrechtelijke actie 
niet uitsluit. 
Gezien de dubbele functie van de regeling in 1416a e.v. B.W. neem ik aan 
dat dit geldt t.o.v. andere gevallen van samenloop, bijvoorbeeld met de 
algemene actie uit 1401 B.W. (onrechtmatige daad). Deze weg zou een 
uitkomst bieden, indien 1416a niet van toepassing is; men denke aan 
gevallen waarin de onjuiste mededeling aileen concurrerende produkten 
betreft of als bet gaat om niet-commerciele reclame. Of in deze gevallen ook 
aan de belangenorganisaties een ius agendi toekomt is omstreden. Collisie 
kan ook optreden met normen uit bet administratieve recht. Ben groot 
aantal is te vinden in de misleidingsartikelen in de Koninklijke Besluiten op 
grond van de Warenwet en de Colportagewet (zie art. 13 e.v.). Ik neem aan 
dat in al deze gevallen de toepasselijkheid van 1416a e.v. B.W. niet wordt 
aangetast (zie ook M.V.A. II, p. 11 bij deze artikelen). Samenloop met 
bepalingen uit bet Benelux-merkenrecht heb ik al eerder besproken. 

Zoals is af te leiden uit bet voorgaande heeft de rechter met de nieuwe 
regeling een krachtig middel tot zijn beschikking gekregen, om tegen 
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misleidende reclame in verschillende vormen op te treden. Dit biedt een 
aanvullende bescherming voor de consument. Ik verwacht dat deze in de 
toekomst vooral door belangenorganisaties ingeroepen zal worden. 

Daarnaast zullen ook de concurrenten van de adverteerder van de nieuwe 
regeling gebruik maken, wat een direct voordeel voor henzelf, maar indirect 
ook voor koper zal betekenen. 

Voor bet Belgische recht met betrekking tot misleidende reclame raadple
gemen de artikelen van STUYCK, J., in T.P.R., 1976, p. 573 en T.P.R. 1982, 
p. 887. 

AFDELING 7 (B.J. Engelen) 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR MOTORRIJTUIGEN 

92. OVERMACHT IN DE ZIN VAN ART. 31 WVW; EIGEN GEDRAG SLACHT

OFFER 

H.R., 24 januari 1986, N.J., 1986, 377 (Tulp/Habing); V.R., 1987, 6, 
H.R., 23 mei 1986, R. v.d. W., 1986, 113 (Van Holsteijn/Groenestein) 

Artikel31lid 1 Wegenverkeerswet, behelst een vorm van risico-aanspra
kelijkheid: indien door een botsing, aan- of overrijding met een motorrij
tuig, waarmee op de weg wordt gereden, schade wordt toegebracht aan niet 
door dat rijtuig vervoerde personen of goederen, is de eigenaar van bet 
rijtuig verplicht om die schade te vergoeden. 

Ratio van deze bepaling is - voor zover in verband met de te bespreken 
arresten van belang - de bescherming van fietsers en voetgangers in 
verband met de gevaren van bet gemotoriseerde verkeer (men zie recentelijk 
H.R., 24 december 1982, N.J., 1983, 443, Wijman/Corten). 

De eigenaar is echter niet onder aile omstandigheden aansprakelijk: bet 
staat hem - eveneens op grond van art. 31 lid 1 - vrij om overmacht 
aannemelijk te maken. Ontbreken van schuld is daartoe niet voldoende. Ben 
mankement van de auto Ievert bijvoorbeeld geen overmacht op, ook al valt 
de eigenaar dienaangaande niets te verwijten. Indien bet ongeval (mede) is 
veroorzaakt door een van buiten komende oorzaak - men denke aan een 
omvallende boom of gedrag van andere weggebruikers - dan neemt men 
aan dat uitsluitend van overmacht gesproken kan worden indien de bestuur
der geen enkel verwijt valt te maken. Hierbij zij opgemerkt dat men in het 
kader van de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (art. 1401 
B.W.) thans soms schuld noemt hetgeen menselijkerwijs niet valt te 
verwijten, met name bij een begrijpelijke maar achteraf gesproken onjuiste 
schrikreactie ten gevolge van bijvoorbeeld onverwachts overstekende dieren 
(men vergelijke hierover W.J.G. Oosterveen elders in dit overzicht nr. 77). 
De vraag is of in die situatie een beroep op overmacht ex artikel 31 W. V. W. 
wei zal slagen. 

Literatuur en jurisprudentie omtrent art. 31, W.V.W. treft men o.a. in 
Asser-Rutten III, zesde druk, Zwolle, 1983, p. 181, e.v.; Asser-Rutten-
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Hartkamp Ill, zevende druk, Zwolle, 1986, nrs. 214, e.v. en Onrechtmatige 
daad V, (Bouman) nrs. 189, e.v. 

Problematisch is de vraag of ook het eigen gedrag van het slachtojfer een 
van buiten komende oorzaak en dus overmacht kan opleveren. In het 
algemeen neemt men aan van wei, zij het dat het de automobilist in dat geval 
niet gemakkelijk wordt gemaakt. 

Aanleiding tot het eerste arrest (Tulp/Habing) vormde het letsel dat Tulp 
had opgelopen toen hij door Habing, eigenaar en bestuurder van een 
motorfiets, werd aangereden. Het was donker en Tulp liep midden op de 
rijbaan met zijn rug naar eventueel naderend verkeer. Het Hof oordeelde 
dat 
,indien a! aan Habing enig verwijt valt te maken, ( ..... ) de ernst van zijn gemaakte fout 
vergeleken met die van Tulp van dien aard (is) dat de billijkheid eist dat Tulp de gevolgen van 
het ongeval geheel voor zijn rekening heeft te nemen en dus de vergoedingsplicht van Habing 
dient te vervallen". 

Daarmee heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, 
aldus de Hoge Raad. Het Hof kon 
,( ..... )de 'vergoedingsplicht' ( ..... ) voor Habing ( ..... ) slechts dan 'vervallen' oordelen indien 
het vaststelde dat Habing zich daarom terecht op overmacht in de zin van die bepaling (31 
W.V.W.; B.J.E.) had beroepen omdat aannemelijk was dat hem, gezien de omstandigheden 
van het geval, van zijn wijze van rijden voor zover van belang voor de veroorzaking van het 
ongeval geen enkel verwijt kan worden gemaakt, daar de aanrijding uitsluitend was te wijten 
aan fouten van Tulp die voor Habing zo onwaarschijnlijk waren, dat deze bij bet bepalen van 
zijn verkeersgedrag met deze mogelijkheid naar redelijkheid geen rekening behoefde te 
houden". 

Men dient met andere woorden bij het rijden rekening te houden met 
afwijkend gedrag van andere weggebruikers, zelfs al handelen zij in strijd 
met de verkeersregels - het ongeval speelde zich af buiten de bebouwde 
kom in welk geval voetgangers, voor zover zij op de rijbaan lopen, verplicht 
zijn dit aan de kant van de weg en tegen de richting van het verkeer in te 
doen - tenzij dit gedrag volstrekt onwaarschijnlijk is. 

Opmerkelijk is het volgende. Art. 31lid 6 bepaalt dat, indien er sprake 
is van eigen schuld van het slachtoffer, de rechter het bedrag van de 
schadevergoeding kan beperken (vergelijk H.R., 21 januari 1977, N.J., 
1977, 386 met noot A.R. Bloembergen). In casu heeft Tulp door in het 
donker midden op de weg te gaan lopen (verwijtbaar) aan zijn eigen schade 
bijgedragen. Zoals in de nrs. 76, 105 en 106 nader besproken leidt dit ertoe 
dat in beginsel de schade over aansprakelijke en gelaedeerde wordt verdeeld 
naar rato van de wederzijdse causaliteit. Onder ineer de wederzijdse mate 
van schuld kan echter leiden tot een billijkheidscorrectie: het ontbreken 
(dan wei de geringe mate) van schuld bij de een kan reden zijn om de schade 
geheel voor rekening van de ander te Iaten. 

De invloed van de eigen schuld op de omvang van de schadevergoeding 
ligt in geval van art. 31 W.V.W. vermoedelijk deels anders. Zo de 
aansprakelijke geen enkel verwijt valt te maken, slaagt het beroep op 
overmacht en bestaat er geheel geen aansprakelijkheid. Waar echter in het 
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algemeen ook de geringe mate van schuld van de aansprakelijke in de 
verhouding met de schuld van het slachtoffer reden zou kunnen zijn de 
schadevergoedingsplicht geheel op te heffen - aldus ook het Hof -
behoort dit in geval van art. 31 W. V. W. blijkbaar niet tot de mogelijkheden. 
De Hoge Raad overweegt immers dat het , vervallen" van de , vergoedings
plicht" uitsluitend gebaseerd kan zijn op overmacht, het geheel ontbreken 
van schuld derhalve. De eigenaar van het voertuig dient, zodra sprake is van 
enige schuld van de bestuurder - hoe gering ook -, steeds een deel van 
de schade te dragen. Dit zal samenhangen met de ratio van art. 31 W. V. W.: 
de bescherming van de weerloze voetganger tegen het o zo gevaarlijke 
gemotiriseerde verkeer. 

Dat men rekening moet houden met het feit dat andere weggebruikers niet 
altijd even prudent zijn, is des te sprekender indien mente maken heeft met 
kleine kinderen: onverwachtse capriolen zijn hen eigen en de bestuurder van 
een motorrijtuig dient zich daarop in te stellen, aldus de Hoge Raad in het 
arrest Van Holsteijn/Groenestein. Dit geldt sterker, naarmate het een 
jonger kind betreft. 
,De strekking van art. 31 W.V.W. is mede kinderen te beschermen tegen de extra risico's die 
het gemotoriseerde verkeer voor hen meebrengt. Daarom moet worden aangenomen dat 
wanneer in een geval als het onderhavige het kind door het motorrijtuig wordt aangereden 
doordat het inderdaad onverhoeds de weg oploopt, slechts dan mag worden aanvaard dat aan 
de bestuurder, -van wie juist jegens jongere kinderen een zeer hoge mate van zorgvuldigheid 
mag worden gevergd - ter zake van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen 
voor zover van belang voor de veroorzaking van het ongeval - rechtens - geen enkel verwijt 
kan worden gemaakt, indien de eigenaar ( ..... )van het motorrijtuig aannemelijk maakt dat 
de bestuurder bij zijn rijgedrag met deze mogelijkheid rekening heeft gehouden en dit rijgedrag 
daaraan voor zoveel de verkeersomstandigheden dat toelieten, heeft aangepast". 

Opvallend is dat de Hoge Raad toevoegt dat het moet gaan om een rechtens 
te maken verwijt. De vraag of het voorval de bestuurder ook menselijker
wijs valt te verwijten is kennelijk -net als bij art. 1401 B.W. - ook bij 
art. 31 W.V.W. niet van doorslaggevend belang. 

Men vergelijke naar aanleiding van beide arresten ook DE VRIES, F.J., 
Katern 20 bij Ars Aequi 35 (1986), p. 793. 

AFDELING 8 (W.G. Huijgen) 

ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD 

93. VASTSTELLEN VAN WETGEVING IN MATERIELE ZIN (PRIJZENBESCHIK

KING MEDISCHE HULP AAN PARTICULIERE PATIENTEN 1980) ALS ONRECHT

MATIGE DAAD 

H.R., 1 juli 1983, N.J., 1984, 360 (Staat!L.S. V.), noot M. Scheltema, A.B., 
1984, 103, noot F.H. v.d. Burg 

De Minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Volksge
zondheid en Milieuhygiene hebben, zich baserend op art. 2, lid 1, van de 
prijzenwet, twee praktisch gelijkluidende prijzenbeschikkingen vastgesteld, 
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die heiden een wijziging inhouden van de Prijzenbeschikking medische hulp 
aan particuliere patienten 1980. Deze prijzenbeschikkingen zijn bekend 
gemaakt in de Staatscouranten van 30 september resp. 15 oktober 1980 nrs. 
189 en 200. De laatste beschikking was voornamelijk bedoeld om elke 
twijfel aan de geldigheid van de eerste, die ten tijde van de publicatie nog 
niet van de vereiste handtekeningen was voorzien, op te heffen. Art. 3, van 
genoemde prijzenbeschikkingen houdt - kort samengevat - onder meer 
in dat bet een specialist verboden is op de binnenlandse markt medische hulp 
aan particuliere patienten aan te bieden, te verlenen of zich te verbinden 
deze te verlenen tegen een hogere prijs dan in dat artikel door middel van 
daarin ontwikkelde inaatstaven is aangegeven. 
De L.S.V. spreekt de Staat aan op grond van de stelling dat de Staat 
onrechtmatig handelt jegens alle medische specialisten indien de staat de 
genoemde- in de ogen der L.S.V. onverbindende- prijzenbeschikkingen 
vaststelt, bekendmaakt, uitvoert of doet uitvoeren. 

De President in Kort Geding, Hof en Hoge Raad stellen de L.S.V. in bet 
gelijk. De Hoge Raad overweegt onder andere: 
,Met de onderhavige prijzenbeschikking is blijkens de toelichting daarop beoogd - kort 
samengevat - te komen tot een geleidelijke koppeling van de gemiddelde inkomens van 
medische specialisten aan bepaalde ambtelijke inkomens en tot een geleidelijke gelijkmaking 
van de voor verrichtingen in ziekenhuizen geldende tarieven, die thans uiteenlopen naar 
verpleegklasse. Uit de in de conclusie van het O.M.weergegeven parlementaire geschiedenis 
van de Prijzenwet moet worden afgeleid dat deze wet in beginsel is bedoeld als instrument ter 
handhaving van bet conjuncturele evenwicht, indien kosten- en inkomensinflatie dreigt. Dit 
strookt ook met de door het Hof aangehaalde considerans van die wet. Dat is gedacht aan 
optreden uit conjunctuur-politieke overwegingen, komt bovendien tot uiting in de beperkte 
geldingsduur van de krachtens die wet gegeven prijsmaatregelen, die volgens art. 2, vijfde lid, 
behoudens eerdere intrekking, een jaar na de inwerkingtreding vervallen." 

en even verder: 
,Daaraan doet niet af dat bij het nemen van een prijsmaatregel doelstellingen van conjunc

tuurbeleid en van inkomensbeleid dooreen zullen !open. Het betoog van het eerste onderdeel 
van het middel dat het niet zinvol is daartussen te onderscheiden, stuit af op de voormelde 
beperkte strekking van de Prijzenwet, die dwingt dit onderscheid in een geval als het onderhavi
ge in dier voege onder ogen te zien dat maatregelen van inkomenspolitiek - en derhalve niet 
van conjunctuurpolitiek - niet op de Prijzenwet kunnen worden gegrond. 

Anders dan het tweede en het derde onderdeel betogen, kan voorts niet worden aangenomen 
dat prijzenbeschikkingen die, zoals de onderhavige, in de eerste plaats het inkomensbeleid 
beogen te dienen, niettemin verbindend zijn zolang maar 'door de werking van die prijzenbe
schikking mede het door de regering gevoerde conjunctuurbeleid wordt ondersteund'. Het Hof 
heeft bovendien niet de mogelijkheid opengelaten dat bier van een zodanige ondersteuning 
sprake was, doch slechts overwogen dat de beschikkingen onverbindend waren, ook al zouden 
zij 'een element van conjunctuurbeleid bevat hebben'. 

Het derde middel bestrijdt het oordeel van het Hof dat de rechter in k.g. de bevoegdheid 
heeft om een algemeen werkende regeling als een prijzenbeschikking 'buiten werking' te stellen. 

Vooropgesteld moet worden dat een zodanige uitspraak moet worden gezien in verband met 
de vordering, zoals deze naar de opvatting van de rechter was ingesteld. De onderhavige 
vordering was gegrond - kort samengevat - op de stelling dat de vaststelling van de ten 
processe bedoelde prijzenbeschikkingen, alsmede de bekendmaking en het uitvoeren daarvan 
door de Staat, een onrechtmatige daad van de Staat jegens de L.S.V., c.s., oplevert. Tegen 
deze achtergrond komt het 'buiten werking' stellen van die beschikkingen neer op een in 
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algemene termen vervat verbod (H.R., 3 januari 1964, N.J., 1964, 445, en 18 februari 1966, 
N.J., 1966, 208), daartoe strekkende dat de Staat zich - tot een eventuele beslissing in een 
bodemprocedure, waarbij de beschikkingen verbindend worden geoordeeld- heeft te onthou
den van gedragingen die op de werking van die beschikkingen zijn gegrond, met name het 
uitvoeren of doen uitvoeren daarvan, bijv. door daden van opsporing en strafvervolging. 

Een zodanige voorziening is in beginsel niet ongeoorloofd. Zij zal echter in beginsel slechts 
in aanmerking komen, indien de beschikking, zoals zich hier blijkens het ( ... )reeds overwogene 
inderdaad voordoet, onmiskenbaar onverbindend is, zodat van de betrokkenen, mede in 
verband met de daarvan voor hen te verwachten schade, niet kan worden gevergd dat zij zich 
naar de - voorshands onmiskenbaar onrechtmatige - uitvoering daarvan richten, terwijl er 
geen andere rechtsgang openstaat om zich met de vereiste spoed een voorziening te dier zake 
te verschaffen." 

De in de onderhavige uitspraak aan de orde gestelde problematiek betreft 
die van de zgn. onrechtmatige wetgeving. Uitgangspunt daarbij is art. 120, 
Grondwet volgens welk artikel de rechter niet in de beoordeling van de 
grondwettigheid van wetten treedt en de rechter in geen geval de innerlijke 
waarde of de billijkheid der wet mag beoordelen (art. 11A.B.). Dit laat 
echter onverlet dat aan de rechter kan worden voorgelegd de vraag of het 
uitvaardigen van een algemeen bindende regeling die niet is een wet in 
formele zin, zoals de onderhavige prijzenbeschikking aldan niet onrechtma
tig is (zie ook H.R., 24 januari 1969, N.J., 1969, 316, Ars Aequi, XVIII, 
p. 267). Inhet genoemde arrest van 1969 ging het om hetmet strafbedreigen 
van een handeling, die ingevolge de Grondwet niet verboden mocht worden 
(te weten vrijheid van drukpers). 

In casu was de prijzenbeschikking niet in strijd met een fundamenteel 
recht, maar miste de minister de bevoegdheid haar vast te stellen. 
Ook in een ander opzicht betekent het onderhavige arrest een verruiming 
t.a.v. het arrest van 1969. De Hoge Raad besliste thans dat de burgerlijke 
rechter - mits de betreffende regeling onmiskenbaar onverbindend is -
een verbod in kort geding kan uitspreken, daartoe strekkende dat de Staat 
zich heeft te onthouden van gedragingen die op de werking van de beschik
king zijn gegrond met name het uitvoeren of doen uitvoeren daarvan, bijv. 
door daden van opsporing en strafvervolging (vgl. Asser Hartkamp, 4, III, 
7e druk, 1986, nr. 267). In haar arrest van 6 mei 1983 N.J., 1984, 361 
(bullenbaai), waar het betrof een belastingverordening van het eilandgebied 
Curacao - nota bene afkomstig van een vertegenwoordigend lichaam -
die in strijd was met een landsverordening en derhalve onrechtmatig werd 
geacht, besliste de Hoge Raad dat in dergelijke gevallen tevens een verkla
ring voor recht van de rechter mogelijk is. 

Hierbij moet in dezen nog gewezen worden op een verschil tussen de 
administratieve en de burgerlijke rechter. Eerstgenoemde kan een over
heidsbesluit vernietigen, terwijl de laatstgenoemde zulks niet kan. De bur
gerlijke rechter kan slechts een besluit in een bepaald geval als onrechtmatig 
bestempelen en het vervolgens als onverbindend beschouwen tussen partij
en. Ben vernietiging in algemene zin uitspreken kan hij niet. Uiteraard 
verdient het opmerking dat de thans geschapen mogelijkheid van een verbod 
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in kort geding in de praktijk vrijwel op hetzelfde neerkomt (vgl. M. 
Scheltema in zijn noot onder het arrest). 

Voorts nog een enkele opmerking t.a.v. de overwegingen van de Hoge 
Raad waarom de onderhavige beschikking onverbindend was (voor een 
uitvoerige bespreking zie A.-G. Mok in zijn conclusie en v .d. Burg in adm. 
besl. 1984, 103 alsmede A. Mulder in S.E.W., 1983, 725-733). In het kort 
samengevat komen genoemde overwegingen erop neer dat de doelstelling 
van de prijzenwet en de daarop gebaseerde regelingen blijkens de conside
rans van genoemde wet en de geschiedenis van haar totstandkoming er een 
is van conjunctuurpolitieke aard en derhalve geheel in het sociaal-economi
sche vlak ligt. Het hanteren van prijsbeschikkingen voor inkomenspolitieke 
doeleinden miskent de oorspronkelijke doelstelling van de prijzenwet en 
betekent derhalve detournement de pouvoir. Dit laatste betekent in civiel
rechtelijke termen gesproken dat de onderhavige prijzenbeschikking on
rechtmatig is. Toetsing van algemeen verbindende voorschriften (geen wet 
in formele zin) aan ongeschreven rechtsbeginselen was in Nederland echter 
niet onomstreden. Aanwijzingen dat zulks mogelijk was bestonden er echter 
wei in de jurisprudentie (vgl. H.R., 7 maart 1979, N.J., 1979, 319). Men 
zie voorts hieromtrent de conclusie van A.-G. van Soest onder het voormel
de arrest vanH.R., 5 mei 1983, N.J., 1984, 361 en SPIER, J., Onrechtmatige 
overheidsdaad, 1983, p. 46. , 

Verder is nog van belang de overweging van de Hoge Raad t.a.v. de 
mogelijkheid van een (indirecte) toetsing van een beschikking als de onder
havige door uitsluitend de strafrechter. Die overweging luidt: 
Een zodanige rechtsgang ontbreekt met name in het hier kennelijk door de Pres. en het Hof 
aanwezig geachte geval dat, in verband met het door de Staat in het k.g. gevoerde verweer, 
gevaar voor op de beschikking stoelende strafrechtelijke maatregelen aannemelijk is, maar het 
nog niet tot enige strafvervolging is gekomen en derhalve een rechtsgang als die van art. 36, 
250 en 262 Sv. nog niet openstaat. Of een voorziening als bovenbedoeld de ontvankelijkheid 
van de Ovj die alsnog overgaat tot vervolging van de partij die de voorziening verkreeg, steeds 
uitsluit, staat ter beoordeling van de strafrechter. 

Ook de strafrechter zou de prijzenbeschikking in een bepaald geval als 
onverbindend kunnen beschouwen. Maar is het wei juist om van de justitia
belen te eisen dat zij wachten totdat de strafrechter in een bepaald geval een 
unspraak doet, die mogelijkerwijs een veroordeling inhoudt? De Hoge 
Raad vindt van niet en stelt expliciet dat in gevallen waarin gevaar bestaat 
voor strafrechtelijk maatregelen, doch het nog niet tot strafvervolging is 
gekomen de burgerlijke rechter in kort geding bevoegd is zich omtrent de 
vraag van de (on)rechtmatigheid van een algemeen verbindend voorschrift 
(geen wet in formele zin) uit te spreken. (vgl. A.-G. Mok in zijn conclusie). 

Tenslotte wijs ik er nog op dat de Hoge Raad de L.S.V., in haar 
cassatieberoep ontvankelijk oordeelde ondermeer overwegende: 
Het Hof heeft hieruit kennelijk afgeleid dat de L.S.V., als organisatie van specialisten onder 
meer tot taak heeft ter zake van prijzenbeschikkingen als de onderhavige de belangen van die 
specialisten bij de overheid te behartigen. Door hierin een voldoende belang gelegen te achten 
om ter zake van die beschikkingen ook in rechte ten behoeve van die specialisten tegen de Staat 
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op te treden, heeft het Hof noch blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, noch een 
onbegrijpelijk oordeel gegeven. Evenmin is onjuist of onbegrijpelijk dat het Hof in dit verband 
tevens betekenis heeft toegekend aan het feit dat het noch in het belang van de Staat, noch 
in het belang van een goede rechtspleging zou zijn, wanneer allerhande individuele medische 
specialisten omtrent de beschikkingen eigen procedures aanhanging zouden maken, waartoe 
het standpunt van de Staat zou kunnen leiden. 

Ik volsta er mee op te merken dat in het verleden vaak organisaties zoals 
in casu de L.S.V., niet ontvankelijk werden verklaard in hun vordering b.v. 
omdat de rechter oordeelde dat een eigen belang van de organisatie bij de 
vordering ontbrak. Hartkamp merkt op dat de weerstand van de burgerlijke 
rechter tegen vorderingen van organisaties waarbij groepsbelangen worden 
geldend gemaakt, lijkt de verminderen mede onder invloed van de soepele 
opstelling in dezen van de administratieve rechter met name de Afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State (vgl. Asser-Hartkamp, 4, III, 7e druk, 
1986, nr. 281, en de daar vermelde literatuur). Nag vermeld zij dat de Hoge 
Raad op 1 juli 1983 een vrijwel gelijkluidend arrest gewezen heeft in een 
zaak tussen de Staat en o.a. de Koninklijke Notariele Broederschap, gepu
bliceerd in R. v.d. W., 1983, 131. 

94. ONRECHTMATIGE DAAD VAN GEMEENTE, DIE PARKEERTERREIN AAN

LEGT EN DAAROP VRACHTAUTO'S TOELAAT? 

H.R., 4 jebruari 1983, N.J., 1985, 21 (Gem. Hei- en Boeicop!Bogerd), noot 
M. Scheltema 

Bogerd heeft van de gemeente Hei- en Boeicop in kart geding gevorderd 
ervoor te zorgen dat op het parkeerterrein achter Bogerds woonhuis geen 
zwaar verkeer (vrachtauto's e.d.) worden toegelaten, e.e.a. op straffe van 
een dwangsom. De president van de Rechtbank Dordrecht heeft gemelde 
vordering afgewezen. Bogerd ging in hoger beroep, waarop het Hof 's-Gra
venhage bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest het vonnis van de 
President in Kart Geding heeft vernietigd en de vordering van Bogerd 
grotendeels heeft toegewezen. 
Hierop gaat de Gemeente in cassatie en wordt door de Hoge Raad het arrest 
van het Hof vernietigd en het vonnis van de President in Kart Geding 
bekrachtigd. 

Dit arrest van de Hoge Raad is in twee opzichten belangrijk. 
1. In de eerste plaats is het van belang voor de verhouding tussen de 
administratieve rechter en de gewone rechter. De Hoge Raad overweegt 
hieromtrent: 
,In 's-Hofs visie gaat het daarbij blijkbaar om een reeks handelingen van de gemeente die 
in zoverre als een samenhangend geheel zijn te beschouwen dat zij te zamen zoal niet ten doe!, 
dan toch in elk geval ten gevolge hebben gehad dat daarmede 'een beleid waarmede Bogerd 
zich niet kon verenigen' (het scheppen van een parkeermogelijkheid voor vrachtauto's achter 
zijn woning) 'in strijd met de wet erdoor gedrukt' is, waarbij Bogerd op een dwaalspoor 
gemanoeuvreerd en 'als burger met beroepsrechten' buiten spel gezet werd. Aan de ontvanke
lijkheid van een vordering in k.g., gebaseerd op de stelling dat deze handelingen van de 
gemeente juist in onderling verband en samenhang een onrechtmatige daad opleveren, staat 
niet in de weg de mogelijkheid om tegen een of meer van die handelingen een administratief
rechtelijk rechtsmiddel aan te wenden en evenmin dat een of meer van die handelingen reeds 
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zover in het verleden liggen dat te dier zake geen sprake meer is van een spoedeisend belang. 
Onderdeel 2 van middel I is derhalve vergeefs voorgesteld." 

En even verderop overweegt de Hoge Raad: 
,Tenslotte blijkt zowel uit r.o. 6e en 6f als uit 's-Hofs uitweiding in r.o. 7 dat zijn oordeel 
dat de gemeente in strijd met de wet heeft gehandeld, in hoge mate bepaald is door zijn visie 
op de wijze van tot stand komen en vooral de inhoud van de in eerste aanleg overgelegde 
beschikkingvanB en W der gemeente van 12 september 1979, door hetHofin r.o 6f aangeduid 
als 'vrijstellingsbeschikking c.q. aanlegvergunning'. Het gaat hier om een beschikking in de 
zin van art. 2 Wet Arob zodat Bogerd, die blijkens de pleitnotities in eerste aanleg van zijn 
raadsman uit een- door Bogerd bij memorie van grieven overgelegde -brief van de gemeente 
aan die raadsman van 31 oktober 1979 wist dat deze vrijstelling was verleend en die bovendien, 
blijkens 's-Hofs vaststelling in r.o. 6h, omstreeks november 1979 werd geconfronteerd met 
werkzaamheden tot uitbreiding van het parkeerterrein, tegen die beschikking Arob-beroep had 
kunnen instellen. In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat Bogerd van deze rechtsgang 
geen gebruik heeft gemaakt en genoemde beschikking onaantastbaar is geworden. Bij die stand 
van zaken dient de burgerlijke rechter ervan uit te gaan dat de 'vrijstellingsbeschikking c.q. 
aanlegvergunning' zowel wat haar wijze van tot stand komen als wat haar inhoud betreft in 
overeenstemming is met de desbetreffende wettelijke voorschriften." 

De genoemde vrijstellings- annex aanlegvergunning was een beschikking 
waartegen AROB-beroep openstond. Dit is een algemene aanvullende admi
nistratief-rechtelijke rechtsgang welk beroep openstelt bij de Raad van State 
tegen beschikkingen van de lagere of centrale overheid waartegen geen 
beroep openstaat krachtens een ander wettelijk voorschrift. Vaste jurispru
dentie is, dat een besluit waartegen men bij een administratieve rechter 
beroep in kan stellen, door de burgerlijke rechter als rechtmatig moet 
worden beschouwd, indien geen beroep is ingesteld. Vgl. H.R., 19 novem
ber 1976, N.J., 1979, 216 en de conclusie van de A.-G. Franx voor het 
arrest. Menzie eveneens H.R., 22 november 1985, N.J., 1986, 722 met noot 
M. Scheltema alsmede H.R., 6 mei 1986, 723, in welk arrest de H.R. 
voormelde hoofdregel weliswaar opnieuw bevestigde, maar dat daarop 
tevens een uitzondering geeft. Dit uitgangspunt is logisch, gezien het feit 
dat anders twee verschillende rechters zich zouden gaan uitspreken over de 
rechtmatigheid van een beschikking. Nu was er in casu sprake van een 
bijzondere situatie in die zin, dat de beslissing van de gemeente om het 
parkeerterrein achter het huis van Bogerd ter beschikking van zwaar verkeer 
te stellen min of meer heimelijk was genomen. Wanneer Bogerd erachter 
komt dat een beslissing - in voor hem negatieve zin - is genomen, is de 
beroepstermijn voor arob-beroep inmiddels verlopen. 
Scheltema onderscheidt in zijn noot onder het arrest nu twee vragen: 
- Bestaat er een rechtsplicht van de overheid om de burger behulpzaam 

te zijn bij het uitoefenen van beroepsrechten? 
- Wat is de sanctie bij het niet nakomen van de (eventuele) vorenstaande 

plicht? 
Wat de eerste vraag betreft merkt Scheltema op dat de overheid het gebruik 
van rechtsmiddelen niet mag bemoeilijken. In dit verband gaat de Hoge 
Raad in haar arrest wel erg ver met de, hier overigens niet weergegeven, 
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beslissing - zonder motivering - dat de gemeente niet de plicht had Bogerd 
van haar beslissing op de hoogte te brengen. 
De sanctie op het niet wijzen op de juiste beroepmogelijkheid is in de wet 
A.R.O.B., art. 9, lid 4, te vinden. Deze sanctie komt erop neer dat na afloop 
van de beroepstermijn tach nag beroep mogelijk is, indien dit zo spoedig 
als redelijkerwijs mogelijk is, wordt ingediend. 
Dit gold in casu oak voor Bogerd. Toen hij van de beslissing vernomen had, 
kon hij alsnog A.R.O.B. beroep instellen bij de Raad van State. Voor een 
vordering op grand van onrechtmatige daad bestaat dan geen aanleiding. 
2. In de tweede plaats in het arrest van belang wat betreft de door de Hoge 
Raad geformuleerde norm waaraan in casu getoetst moet worden of er 
sprake is van een onrechtmatige daad. Hij overweegt te dier zake: 
, ,Beslissend is of de gemeente door in het Ieven roepen van de situatie dat op het achter Bogerds 
woning gelegen parkeerterrein vrachtauto's kunnen en mogen worden geparkeerd jegens hem 
onrechtmatig heeft gehandeld en of uit dien hoofde ten tijde van het uitspreken van het 
gevorderde rechterlijk bevel voor de gemeente een rechtsplicht bestaat tot het ongedaan maken 
van die situatie. Mede in het Iicht van hetgeen ( ..... ) is overwogen moet deze vraag ontkennend 
worden beantwoord. Er is geen grond om aan te nemen dat de gemeente in strijd met de 
desbetreffende wettelijke voorschriften of anderszins onzorgvuldig heeft gehandeld. De door 
Bogerd daartoe gestelde feiten Iaten niet de conclusie toe dat de gemeente bij hem in dier voege 
de verwachting had gewekt dat tot het in 1971 aangelegde parkeerterrein vrachtauto's niet 
zouden worden toegelaten, dat het haar niet meer zou hebben vrijgestaan in 1978 te besluiten 
dat het parkeerterrein mede voor het parkeren van dergelijke voertuigen zou mogen worden 
gebruikt en het daartoe uit te breiden." 

Lang heeft gegolden dat het handelen van de overheid, indien het betrof 
specifiek handelen ,als overheid" slechts dan onrechtmatig kan worden 
verklaard, indien daardoor wordt gehandeld in strijd met een wettelijk 
voorschrift of inbreuk wordt gemaakt op een anders recht. Ben toetsing van 
overheidshandelingen aan regels van ongeschreven recht leek niet mogelijk 
(zie H.R., 29 juni 1928, N.J., 1928, p. 1138, ,Strooppot" met noot 
E.M.M.). 

Dit uitgangspunt is nooit uitdrukkelijk herroepen, maar meer recente 
jurisprudentie geeft aanleiding tot de veronderstelling dat de Hoge Raad 
overheidshandelingen zoals hiervoor bedoeld oak aan de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm toetst (vgl. H.R., 13 februari 1981, N.J., 1981, 456, 
T.P.R., 1984, nr. 84). In dit arrest zegt de Hoge Raad nu uitdrukkelijk dat 
er geen grand is: ,om aan te nemen dat de gemeente in strijd met de 
desbetreffende wettelijke voorschriften of anderszins onzorgvuldig heeft 
gehandeld.'' Men ziet: de zorgvuldigheidsnorm wordt zelfs met zoveel 
woorden genoemd. Men kan daarbij nag opmerken dater in casu haast geen 
twijfel meer over kan bestaan dat de overheid ,als overheid" optreedt en 
niet op gelijke voet als een particulier. Immers het geheel van handelingen 
zoals het verbreden van inritten en het plaatsen c.q. verwijderen van 
bepaalde borden kan slechts de overheid optredend als overheid, verrichten 
(vgl. Asser Hartkamp, 4, III, 7e druk, 1986, nr. 278). 
Zie over het onwenselijke van laatstbedoeld onderscheid voorts SPIER, J., 
Onrechtmatige overheidsdaad, 1983, nr. 21. 
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95. ONRECHTMATIGE DAAD VAN GEMEENTE 

H.R., 24 februari 1984, N.J., 1984, 669 (St. Oedenrode), noot J.A. Borman 
Op 18 juli 1978 doen B en W van St. Oedenrode aan Driessen en 

Groenwoudt een aanzegging, inhoudende dat het gebruik van de opstallen 
van ,Garagebedrijf Driessen" als cash- en carrybedrijf niet geduld kan 
worden, omdat het in strijd zou zijn met art. 352 van de bouwverordering 
van de gemeente. Indien het genoemde bedrijf niet zou worden gestaakt, 
zou de gemeente middels het toepassen van politiedwang het bedrijf in 
voormeld pand doen staken. Bij brief van 8 augustus 1978 laten B en W 
nog weten met de politiedwang te wachten indien Groenwoudt op korte 
termijn een bezwaarschrift bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van 
State zou indienen, en als de beslissing daarop voor Groenwoudt negatief 
zou zijn, een beroepschrift bij diezelfde afdeling rechtspraak met een 
verzoek tot versnelde behandeling; zo niet, dan zou direct politiedwang 
worden toegepast. 

Op 31 augustus 1978 verklaren Ben Whet inmiddels ingediende bezwaar
schrift betreffende de beschikking van 18 juli ongegrond en op 10 oktober 
1978 verklaren Ben W de bezwaren tegen de aanschrijving van 8 augustus 
1978 ongegrond. Voorts laten Ben W bij brief van 28 september 1978 aan 
Driessen en Groenwoudt nog weten, dat zij geen politiedwang zullen 
toepassen zolang de Afdeling Rechtspraak geen uitspraak heeft gedaan op 
het beroepschrift tegen de uitspraak van de gemeente dd. 31 augustus 1978. 

Bij uitspraak van 25 januari 1979 heeft de Afdeling Rechtspraak op het 
beroep van Driessen en Groenwoudt de beschikkingen van 31 augustus en 
10 oktober 1978 vernietigd, waarop Ben W bij beschikking van 13 maart 
1979 de beide bezwaarschriften alsnog gegrond verklaart en de aanzeggin
gen politiedwang intrekt. Daarop stellen Driessen en Groenwoudt op grond 
van art. 1401, B.W., een vordering in tegen de gemeente tot vergoeding van 
de door het optreden van de gemeente bij hen veroorzaakte schade. 
Rechtbank en Hof oordelen dat de gemeente inderdaad jegens Driessen en 
Groenwoudt onrechtmatig heeft gehandeld en mitsdien gehouden is de als 
gevolg van haar handelen ontstane schade te vergoeden. 
In cassatie overweegt de Hoge Raad: 
,In een geval als het onderhavige, waarin, zoals hiervoor in 3 .2 is overwogen, de gemeente 
zich ervan bewust was althans had moeten zijn dat zij afweek van een recente uitspraak van 
de Afd. rechtspraak - en dat derhalve de kans groot was dat de beschikkingen inzake 
politiedwang door de Afd. zouden worden vernietigd - maar zij niettemin, als overheid, 
Driessen en Groenwoudt aanzegde dat hun commerciele activiteiten in strijd waren met de wet 
en daarom moesten worden gestaakt, staat de later gedane mededeling van de gemeente dat 
zij met uitoefening van politiedwang zou wachten totdat de Afd. rechtspraak uitspraak zal 
hebben gedaan, er niet aan in de weg dat de gemeente ook voor mi die mededeling geleden 
schade aansprakelijk is. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat, nude dreiging met 
de politiedwang slechts was opgeschort voor de duur van de door Driessen en Groenwoudt 
aangespannen procedure voor de Afd. rechtspraak, zij rekening moesten blijven houden met, 
zoals het Hof het in r .o. 12 uitdrukt, , ,de mogelijkheid dat de beslissingen van het gemeentebe
stuur door de Afd. rechtspraak R.v .S. in stand zouden worden gehouden en zij alsdan genoopt 
zouden zijn geweest het gebruik in de door hen gewenste zin van de opstallen te beeindigen''. 
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Het lag voor de hand dat deze mogelijkheid hen zou bewegen hun commerciele activiteiten 
op te schorten of voorlopig te beperken en dat zij daardoor aanzienlijke schade zouden lijden. 
Art. 80 Wet R.v.S., op welk artikel het onderdeel zich mede beroept, brengt hierin geen 
verandering. De omstandigheid dat een beschikking kan worden geschorst op de grond dat 
de uitvoering voor belanghebbende onevenredig nadeel met zich zou brengen - met welke 
schorsing een vrijwillige opschorting, zoals zich hier heeft voorgedaan, kan worden gelijkge
steld- sluit aansprakelijkheid op grond van art. 1401, B.W., voor eventueel gedurende de 
schorsing geleden schade niet uit." 

Een aantal vragen komen in de onderhavige casus aan de orde. In de 
eerste plaats de vraaf of degene, tot wie een belastende beschikking van een 
gemeente is gericht een schadevergoedingsactie ter beschikking staat indien 
die beschikking uiteindelijk door de hoogste administratieve rechter is 
vernietigd. De Hoge Raad beantwoordt de bovenstaande vraag bevestigend 
en noemt daarbij als argument het feit dat de gemeente bij het treffen van 
de beschikkingen inzake politiedwang jegens Driessen en Groenwoudt zich 
ervan bewust was, althans had moeten zijn dat zij afweek van een recente 
uitspraak van de Afdeling Rechtspraak (te weten W esterschouwen zie adm. 
besl. 1977, 392) en dat derhalve de kans groat was dat de beschikkingen 
inzake politiedwang door de Afdeling Rechtspraak zouden worden vernie
tigd. Het feit dat de gemeente later bij brief mededeelt dat zij met politie
dwang zal wachten totdat de Afdeling Rechtspraak uitspraak zal hebben 
gedaan, doet daaraan niet af. De voormelde vraag kwam ook aan de orde 
in het arrest van de Hoge Raad van 15 juni 1979, N.J., 1980, 261 (zie 
T.P.R., 1980, 3; nr. 68 e.v.). Ookin dat geval was sprake van vernietiging 
door de administratieve rechter van een beschikking van een overheidsli
chaam wegens strijd met de wet, waarna de betrokkene tegen het betrokken 
overheidslichaam een vordering instelt, om de tengevolge van de onrecht
matige beschikking geleden schade te vergoeden. 

Men komt dan op de tweede vraag die in dit verband rijst, te weten waarin 
bestaat in casu de onrechtmatige daad van de gemeente. De onrechtmatig
heid zou evenals in het voormelde arrest van 15 juni 1979 gelegen zijn in 
het handelen van de gemeente in strijd met een rechtsplicht. Immers 
krachtens art. 210, Gem. Wet komt aan Ben W de bevoegdheid toe tot het 
wegnemen en beletten van hetgeen in strijd met een gemeentelijke verorde
ning (zoals in casu art. 352, 1e lid, Bouwverordening) is gedaan. Nu echter 
ten onrechte was aangenomen dat gemeld artikel van de Bouwverordening 
door Driessen en Groenwoudt was overtreden, oordeelde de Hoge Raad dat 
de gemeente onrechtmatig handelde door politiedwang aan te zeggen. De 
constructie om het handelen der gemeente als in strijd met haar rechtsplicht 
te beschouwen, lijkt mij wat gewrongen nu art. 210, Gem. Wet slechts een 
bevoegdheid toekent. J .A. Borman vraagt zich in zijn noot onder het arrest 
af of in dit arrest door de Hoge Raad de onrechtmatigheid niet veeleer 
gezien wordt in onzorgvuldig handelen door de gemeente. Men zou de 
hiervoor aangehaalde overwegingen van de Hoge Raad dan met name in 
die zin moeten lezen, dat het bewust nemen van bepaalde risico's door de 
gemeente bij het treffen van de beschikkingen, onder de gegeven omstandig-
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heden onzorgvuldig was jegens Driessen en Groenwoudt en derhalve on
rechtmatig. Het feit dat er terzake duidelijk eerdere jurisprudentie was 
waarop te weinig acht is geslagen, is bepalend voor de onrechtmatigheid van 
het handelen van de gemeente. 

Tenslotte nag twee opmerkingen. De Hoge Raad wijst er in casu nag 
uitdrukkelijk op dat de mededeling van de gemeente dat zij niet tot politie
dwang zal overgaan totdat de Afdeling Rechtspraak omtrent de rechtmatig
heid van de beschikking uitspraak heeft gedaan - welke mededeling naar 
het oordeel van de Hoge Raad een vrijwillige opschorting inhoudt analoog 
aan het in art. 80, Wet, R.v.S., geregelde geval - niets afdoet aan het 
onrechtmatige karakter van het optreden van de gemeente. Immers Driessen 
en Groenwoudt moesten er tach rekening mee houden dat de Afdeling 
Rechtspraak de beschikkingen van de gemeente in stand zou laten, in welk 
geval het gebruik van het pand zou moeten worden beeindigd. Het is logisch 
dat zij met het oog daarop hun activiteiten beperkten. Derhalve leden zij 
schade, waarvoor zij de gemeente aansprakelijk kunnen stellen (zie oak 
O.D., VII, nr. 227). 

Voorts is nag de vraag of de Hoge Raad in casu de onrechtmatigheids
vraag van art. 1401, B. W., laat beslissen door het onrechtmatigheidsoordeel 
van de Afdeling Rechtspraak. Voor deze veronderstelling kan enige aanlei
ding bestaan, waar de Hoge Raad overweegt: 
, voor zover onder dee! 3a tevens de strekking heeft te betogen dat het Hof bij zijn beslissing 
over de aan de gemeente verweten onrechtmatigheid zich een zelfstandig oordeel over de 
onrechtmatigheid van de betreffende beschikkingen had moeten vormen, onafhankelijk van 
het oordeel van de Afd. rechtspraak, miskent het onderdeel dat het oordeel over de vraag of 
de beschikkingen in strijd met het recht - als nader bepaald in art. 8, lid 1, Wet Arob -
zijn genomen, bij de Afd. rechtspraak berust zodat het Hof van de uitspraken van de Afd. 
had uit te gaan." 

Wanneer men echter de overige jurisprudentie van de Hoge Raad op dit 
punt beziet, kan men constateren dat dit los staat van het in art. 8, wet Arab, 
gehanteerde onrechtmatigheidsbegrip. Daarom behoeft door de Hoge Raad 
met bovenstaande overweging niet meer te zijn bedoeld dan dat de burgerlij
ke rechter de vernietiging van de beschikking door de Afdeling Rechtspraak 
en de daartoe aangevoerde gronden heeft te eerbiedigen. (zie BORMAN, 

J.A., in zijn noot onder het arrest). 

96. OF EEN VREEMDELING, BUITEN DE GEVALLEN IN DE WET GENOEMD, IN 

NEDERLAND KAN WORDEN TOEGELATEN, IS EEN KWESTIE VAN BELEID. DAT 

BELEID KAN ONDER OMSTANDIGHEDEN IN EEN BEPAALD GEVAL ONRECHT

MATIG ZIJN 

H.R., 16 maartl984, N.J., 1985, 109 (Turkdogan!Staat) en N.J., 1985, 110 
(Annitou/Staat), noot M. Scheltema 

Het betreft hier twee vrijwel identieke casusposities waarbij ik van de 
laatstgenoemde zal uitgaan omdat daarin alle hier van belang zijnde rechts
vragen aan de orde komen. De heer Annitou, vreemdeling in de zin van de 
vreemdelingenwet, heeft op 7 mei 1982 een verblijfsvergunning aange-

839 



vraagd, welke aanvraag echter bij beschikking van diezelfde datum is 
afgewezen. Van laatstgenoemde beschikking heeft Annitou herziening ge
vraagd op 4 juni 1982 aan de staatssecretaris van Justitie. De staatssecretaris 
heeft vervolgens besloten Annitou niet toe te staan de beslissing op bet 
herzieningsverzoek in Nederland af te wachten. 

Bij dagvaarding van 2 juli 1982 heeft Annitou daarop van de President 
van de Recht bank te Amsterdam in kort geding gevorderd een bevel er toe 
strekkende dat de staat zich zou onthouden van uitzetting van Annitou uit 
Nederland, zolang als niet op bet door hem ingediende herzieningsverzoek 
zou zijn beslist. 

De President weigert de gevraagde voorziening. Annitou wordt op 31 
augustus 1982 uitgezet en Het Hof weigert Annitou weer tot Nederland toe 
te Iaten. In cassatie overweegt de Hoge Raad echter: 
,Het Hof heeft geoordeeld dat deze voorziening niet kan worden toegewezen, daartoe, voor 
zover hier van belang, overwegende oat het de rechter, gelet op de voorschriften van de 
Vreemdelingenwet, niet vrijstaat de overheid te gebieden 'een vreemdeling tot Nederland toe 
te Iaten'. Tegen deze overweging keert zich onderdeel 2 van het iniddel. 
Aan genoemde overweging ligt blijkbaar ten grondslag de opvatting dat voor de overheid geen 
verplichting kan bestaan om een vreemdeling, buiten de gevallen waarin een zodanige verplich
ting uit de Vreemdelingenwet voortvloeit, in Nederland toe te Iaten. Deze opvatting is onjuist." 

En even verder overweegt de Hoge Raad: 
,Of een vreemdeling, buiten de gevallen waarin hij krachtens wet ofvoorschrift van internatio
naal recht toegang tot Nederland heeft, in Nederland zal worden toegelaten, is in beginsel 
overgelaten aan het beleid van de overheid. Dat neemt niet weg dat de weigering van een 
zodanige toelating een onrechtmatige daad kan zijn: dat zal met name het geval zijn als de 
overheid in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet tot het weigeren van toelating had 
kunnen komen. 
Wanneer zich zulk een geval voordoet, zal in beginsel - voor zover een vergelijkbare 
administratieve rechtsgang ontbreekt- een voorziening in k.g., bestaande in een veroordeling 
van de overheid om de vreemdeling toe te Iaten, kunnen worden verleend." 

In dit arrest komen drie vragen aan de orde, te weten: 
Kan er voor de overheid een verplichting bestaan een vreemdeling in 
Nederland op te nemen buiten de gevallen waarin een verplichting 
daartoe nit de vreemdelingenwet of een voorschrift van internationaal 
recht voortvloeit? 
Vormt de uitzetting van een vreemdeling, hangende de beslissing op 
diens verzoek tot herziening van de beschikking waarbij zijn aanvrage 
van een verblijfsvergunning werd afgewezen, een onrechtmatige daad 
van de overheid? 
Is een vreemdeling in zijn vordering tegen de Staat om te worden 
toegelaten tot Nederland ontvankelijk? 

Op de laatste rechtsvraag zal ik bier verder niet ingaan, doch gezien bet feit 
dat de Hoge Raad aan de eerste twee vragen is toegekomen, blijkt al dat 
Annitou in casu ontvankelijk werd geacht. Met name de eerste vraag raakt 
aan een belangrijk punt wat betreft bet leerstuk van de onrechtmatige 
overheidsdaad. Die vraag kwam ook in bet arrest van de Hoge Raad van 
dezelfde datum gepubliceerd in N.J., 1985, nr. 109, ter sprake. Het pro-
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bleem dat hierbij aan de orde komt, is ondermeer gelegen in de vraag in 
hoeverre de overheid bij het bepalen van haar beleid vrij moet zijn en niet 
door een rechter voor de voeten mag worden gelopen. Er is hier sprake 
van een zgn. beleidsvraag. In beginsel geven de vreemdelingenwet en re
gels van internationaal recht aan wanneer iemand als vreemdeling in Neder
land moet worden toegelaten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat ie
mand als vreemdeling in Nederland moet worden toegelaten zonder dat een 
wettelijke of internationaal-rechtelijke regel daartoe dwingt. Wanneer zulks 
het geval is, wordt echter bepaald door het beleid van de overheid. In 
beginsel behoort een dergelijke beslissing tot de beleidsautonomie van de 
overheid. De overheid is in beginsel vrij (zie landsmeerarresten, 4 januari 
1965, N.J., 1964, 202 en 204). Men spreekt ook wel van de discretionaire 
bevoegdheid van de overheid. Waar sprake is van discreditionaire bevoegd
heden behoort de rechter zich terughoudend op te stellen. Hoever moet die 
terughoudendheid echter gaan? De rechter behoort zich in ieder geval te 
onthouden van een oordeel over de doelmatigheid van een bestuurshande
ling. 

De taak van de overheid vereist een ruime mate van vrijheid om z6 te 
handelen als de omstandigheden vereisen (vgl. b.v. H.R., 9 oktober 1981, 
N.J., 1982, 332, T.P.R., 1984, nr. 87 en daar aangehaalde literatuur). De 
vrijheid van de overheid bij het voeren van haar beleid is echter niet volledig 
onbeperkt. Wanneer haar handel en komt buiten de kring van haar discretio
naire bevoegdheid, kan de rechter haar handelen toetsen. In casu oordeelt 
de Hoge Raad blijkens de vorenstaande overwegingen dat de vraag of de 
overheid bij de beslissing of zij Annitou tot Nederland moest toelaten of 
niet, weliswaar in beginsel vrij is (zgn. ,freies ermessen") omdat het hier 
een zgn. beleidsvraag betreft, doch dat die vrijheid niet onbegrensd is. De 
grens ligt daar waar de overheid in redelijkheid niet tot een bepaalde 
beslissing had kunnen komen. Wanneer zulks het geval is zal door de 
betrokkene van de overheid een veroordeling in kort geding om hem toe te 
laten, kunnen worden gevorderd. 

Wat de tweede vraag betreft ging de Hoge Raad er in casu van uit dat 
de uitzetting onrechtmatig was, omdat het Hof hiernaar geen onderzoek 
had ingesteld. Het Hof was nl. niet verder gekomen dan de eerste vraag. 
Zij oordeelde dat er buiten de in de wet geregelde gevallen voor de Staat 
geen verplichting kon bestaan om een vreemdeling toe te laten. Of de 
uitzetting inderdaad onrechtmatig was zou echter - als vraag van meer 
feitelijke aard - in de vervolg procedure moeten blijken. 
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AFDELING 9 (F.J. de Vries) 

SANCTIES 

97. STRAAT- EN PARKVERBODEN 
H.R., 24 mei 1985, N.J., 1987, 1, noot C.J.H. Brunner en E.A. Alkema 
(De aanrander met de hond) 

De problematiek van de straat- en parkverboden is een nieuw fenomeen 
in het Nederlandse rechtsleven. Hoewel in de jaren zeventig een dergelijk 
verbod al sporadisch voorkwam, heeft het de laatste jaren een grate vlucht 
genomen. Meestal ziet een dergelijke procedure er als volgt uit: in een kart 
geding vordert een vrouw, dat het de gedaagde man verboden is zich in een 
bepaalde straat of een bepaald park te begeven, haar op te bellen, haar Iastig 
te vallen op haar werk of haar hinderlijk te volgen. Soms hebben deze 
verboden een zeer verstrekkend karakter: een verbod aan gedaagde om zijn 
huis te bewonen (Pres. Rb. Amsterdam 12 juni 1986, Kart Geding (K.G.) 
1986, 285) of een verbod een gemeente te betreden (Hof Amsterdam, 27 juni 
1985, rolnummer 258/84, K.G., besproken door GoLDSCHMIDT, Jenny E., 
in Nemesis, 2, (1985/6), 2, p. 75-76). De gedaagde is meestal de ex-echtge
noot van eiseres of degene die de eiseres verkracht of aangerand heeft (zie 
voor een overzicht en analyse van de jurisprudentie o.a. DooMEN, Jeanne 
en KoTTING, Roelof, Straatverboden in kort geding, N.J., 1985, p. 109). 

De grondslag voor de bevoegdheid tot het geven van een straatverbod 
vonden met name deAmstetdanrse rechtsoankpresidenten in art. 289, Ned., 
W.v.B.Rv. (Rv.), het algemene artikel over het kart geding. Art. 289, Rv., 
zou de president in kart geding de bevoegdheid geven ordenend op te treden, 
dat wil zeggen de belangen van de partijen in het conflict tegen elkaar af 
te wegen, en een beslissing in het conflict te geven, zonder dat noodzakelijk 
is, dat de beslissing berust op beweerde of gevreesde schending van een 
rechtsregel. Deze opvatting omtrent de bevoegdheid van de president in kart 
geding is niet onbestreden gebleven, zie bijv. het preadvies uit 1984 van 
KoRTHALS ALTES, E., voor de Vereniging van Procesrecht, opgenomen in 
Kort Geding en Toetsing, Zwolle, 1985, p. 1, en de discussie naar aanleiding 
van stellingen van AsscHER, B.J. en BLAAUW, J .H., in ,het Kort Geding", 
bijlage bij Ars Aequi 35, (1986), 12. Met name Korthals Altes heeft betoogd, 
dat voor de beslissing in kart geding een juridische basis vereist is, maar 
bovendien ,dat men in nagenoeg aile in de jurisprudentie gepubliceerde 
beslissingen waarbij de rechter in kart geding op grand van een zuivere 
belangenafweging een veroordeling heeft uitgesproken, die beslissing ook 
had kunnen baseren op een voorlopig oordeel omtrent de rechtspositie van 
partijen" (KoRTHALS ALTES, E., De President in kort geding: rechter of 
dorpsoudste? Een reactie, R.M.Th., 1985, p. 332). 

In latere vonnissen gingen de Amsterdamse presidenten van een andere 
basis voor het straatverbod uit. In het vonnis van 1 november 1984, K.G., 
1984, 336, maakt de Amsterdamse president onderscheid tussen het straat
verbod als een wijze van schadevergoeding in natura na een gepleegde 
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onrechtmatige daad enerzijds en anderzijds als een bij voorbaar keren van 
dreigend onrechtmatig handelen. De eerste constructie, bet straatverbod als 
poging tot herstel voor geleden schade zal toegepast kunnen worden in bet 
geval van vorderingen van vrouwen die aangerand of verkracht zijn, de 
tweede, bet voork6men van dreigend onrechtmatig handelen, vooral in de 
situatie tussen (gewezen) huwelijkspartners. Dit onderscheid wordt in de 
literatuur niet goed ontvangen. Doomen en Kotting (o.c., p. 113) betogen, 
dat ook in bet geval van aanranding of verkrachting bet voork6men van 
dreigend onrechtmatig handelen de basis moet zijn voor bet straatverbod. 
Vanwege de ernst van de onrechtmatige gedraging jegens de vrouw, mag 
men toekomstig gedrag van de man eerder als onrechtmatig kwalificeren. 
,Niet aileen opzettelijk contact zoeken ( ..... ) is dan onrechtmatig; ook 
onopzettelijke, maar te voorziene confrontaties zijn dat." 

Tegen deze achtergrond moet de voor de Hoge Raad gevoerde procedure 
van ,de aanrander met de bond" (H.R., 24 mei 1985, N.J., 1987, 1, met 
noot C.J .H. Brunner en E.A. Alkema) gezien worden. 

X wordt door Y in haar huis aangerand. Zij doet aangifte van bet delict 
en wil zich op grond van art. 332, Ned. W.v.Sv., als beledigde partij in bet 
strafgeding tegen Y voegen. Zij vordert het maximale bedrag (f. 1.500.-), 
dat men als vergoeding voor immateriele schade in deze procedure kan 
vorderen. Y heeft nog meer vrouwen aangerand. Voor deze strafbare feiten 
wordt hij door bet Openbaar Ministerie vervolgd. De aanranding van X is 
echter niet in de telastelegging opgenomen en daarom kan X zich niet als 
beledigde partij in het geding voegen. Inmiddels heeft de raadkamer van 
de Amsterdamse rechtbank de gevangenhouding (de voorlopige hechten:is) 
van Y wegens ceilentekort (onder voorwaarden) geschorst. Een kort geding 
voor de Amsterdamse president, gevoerd door de Stichting Tegen Haar Wil, 
tot ongedaanmaking van deze beslissing heeft geen succes (Pres. Rb. 
Amsterdam, 8 maart 1984, K.G., 1984, 96). Dan besluit X een civiele 
procedure tegen Y aan te spannen. In kort geding vordert ze een straatver
bod, later aangevuld met een parkverbod, en een voorschot van f. 5.000,
op de geleden immateriele schade die zij in bet totaal op f. 500.000,
begroot. De President (zie voor bet vonnis behalve N.J., 1987, 1, ook nog 
K.G., 1984, 211) wijst bet straatverbod geheel en bet parkverbod gedeelte
lijk toe voor een duur van twee jaar met de motivering, dat kort gezegd de 
gedaagde niet voor zich zelf kan instaan en bet gevaar van recidive niet 
denkbeeldig is. Het voorschot op bet smartegeld wordt toegewezen tot een 
bedrag van f. 1.500.-, bet maximum wat X als beledigde partij in bet 
strafgeding had kunnen claimen. Dat is overigens een opvailende beslissing. 
Het recht op vergoeding van immateriele schade kent de wet aileen toe in 
geval van belediging, art. 1408, B.W. De Hoge Raad heeft dit recht ook 
gegeven aan degene die op onrechtmatige wijze verwond is door een ander 
en een vordering gebaseerd op art. 1407, B.W., instelt (H.R., 21 mei 1943, 
N.J., 1943, 455 (Van Kreuningen/Bessem). X had haar schadevergoedings
vordering gebaseerd op schending van art. 1401. Hoewel de jurisprudentie 
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van de Hoge Raad op dit punt voor verschillende interpretatie vatbaar is 
(zie bijv. H.R., 14 november 1958, N.J., 1959, 15, met noot L.E.H. Rutten) 
leiden sommigen eruit af dat art. 1401 in het algemeen geen ruimte laat voor 
een vordering van smartegeld (zie de literatuur in Onrechtmatige daad, II, 
A, (DE GROOT), nr. 13). Anderen, waaronder Rutten (Asser-Rutten, 4, III, 
Zwolle, 1983, p. 93) zijn van mening dat het schade begrip van art. 1401, 
oak immateriele schade omvat. In dit vonnis sluit de president zich zeer 
nauw bij dit standpunt aan. 

Y gaat in beroep. In de hogere instanties speelt nag slechts de vraag naar 
de geldigheid van het straat- en parkverbod. Het Hof honoreert de hierop 
betrekking hebbende grieven van Y. Het Hof stelt voorop, dat voor een 
dergelijk verbod slechts plaats is bij een reele dreiging van toekomstig 
onrechtmatig handelen van Y jegens X. Op het recht van vrije verplaatsing, 
gewaarborgd in verschillende verdragen, is een beperking immers slechts 
dan gerechtvaardigd, indien Y van dat recht gebruik zou maken of dreigen 
te maken om anderen in overeenkomstige of andere rechten aan te tasten 
(vergelijk art. 12, van het internationaal verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten (J. V.B.P .)). Allereerst acht het hofhet gevaar van recidive 
in het algemeen niet aannemelijk geworden en al zeker niet jegens X. Maar 
gevaar voor recidive jegens X is niet noodzakelijk voor een verbod. Volgens 
het Hof is er oak sprake van dreigend onrechtmatig handelen: 
, ,indien appellant er op uit zou zijn zijn gelntimeerde te ontmoeten en haar aan een confrontatie 
met hem bloot te stellen (ook zonder dat daarbij van enige verdere bedreiging of zelfs maar 
contact sprake zou zijn), bijv. door met dat doe! vaak en/of zonder noodzaak te komen in 
de omgeving waar zij woont of waar hij haar anderszins aanwezig vermoedt. Ook in een 
dergelijk geval zou dus voor het opleggen van verboden als in dit geding gevorderd grond 
aanwezig kunnen zijn." 

Verder wil het Hof niet gaan: Y hoeft niet zijn bewegingsvrijheid zo in te 
perken, dat de mogelijkheid van ontmoeting is uitgesloten. Aangezien niet 
aannemelijk is geworden, dat Y er op uit zou zijn X te ontmoeten, vernietigt 
het Hof het vonnis voor zover aan hem voorgelegd en wijst het verbod af. 

X gaat in cassatie. Zij betoogt allereerst, dat het Hof het verbod ambts
halve als herstel van geleden schade had moeten toewijzen. De advocaat
generaal concludeert, dat het te laat is in cassatie dit punt nag aan de orde 
te stellen. Een verbod als herstel van geleden schade moet uitdrukkelijk 
gevorderd worden in feitelijke instantie. De rechter kan een dergelijk verbod 
niet ambtshalve toewijzen. De Hoge Raad is dezelfde mening toegedaan en 
wijst de klacht af. Zo blijft de interessante vraag liggen of de Hoge Raad 
een straatverbod, gezien als schadevergoeding in natura een passende vorm 
van schadevergoeding acht. X betoogt ten tweede, dat het Hof een onjuist 
criterium heeft gehanteerd voor de vraag of er sprake is van een reele 
dreiging van toekomstig onrechtmatig handelen. Deze klacht vindt bij de 
Hoge Raad gehoor: 
,De r.o. 12 en 14 van 's Hofs arrest brengen blijkbaar een tegenstelling tot uitdrukking, die 
daarop neerkomt dat naar 's hofs oordeel Y wei onrechtmatig zou handelen indien hij de in 
r.o. 12 bedoelde gevoelens van X niet zou willen ontzien door zich 'welbewust' zo te gedragen 
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als in die rechtsoverweging is omschreven en in het bijzonder indien hij 'er op uit zou zijn X 
te ontmoeten en haar aan een confrontatie met hem bloot te stellen', maar dat, buiten het geval 
van zulk een 'er op uit zijn', in het 'elkaar tegenkomen' geen onrechtmatig handelen van Y 
jegens X kan zijn gelegen. Dit oordeel - dat erop neerkomt dat in een situatie als de 
onderhavige enig ,vermijdingsgedrag' niet kan worden gevergd- kan niet als juist worden 
aanvaard. 
De door het Hofblijkens r.o. 11 als 'niet weersproken en volstrekt aannemelijk' aangemerkte 
stellingen van X, weergegeven in r.o. 10, brengen mee dat van Y in beginsel mag worden 
gevergd dat hij zich - zoals in het onderdeel wordt betoogd - 'actief moeite geeft om uit 
de buurt van X te blijven'. In zoverre is het onderdeel gegrond, zodat 's Hofs uitspraak niet 
in stand kan blijven". 

Van Y kan vermijdingsgedrag gevergd worden. Hoe dat precies uitgewerkt 
moet worden en of er plaats is voor een straat- en parkverbod, laat de Hoge 
Raad over aan het Hof waarnaar de zaak verwezen wordt, dat rekening 
moet houden met de omstandigheden die op het moment van de uitspraak 
gelden en de belangen van beide partijen. In rechtsoverweging 10 uit het 
arrest van het Hof, waar de Hoge Raad naar verwijst, wordt het psychisch 
leed van X beschreven. De geestelijke gesteldheid van degene jegens wie 
onrechtmatig dreigt te worden gehandeld is dus relevant voor de inhoud van 
de zorgvuldigheidsverplichting en daarom voor de omvang van vermijdings
gedrag. Jeroen Schokkenbroek in zijn noot onder dit arrest (N.J.C.M.-bul
letin 1985, p. 408) vindt, dat door het accent te leggen op de gevoelens van 
X het rechtsbelang van Y, met name zijn recht op bewegingsvrijheid, 
enigszins in het gedrang is gekomen. Brunner in zijn annotatie constateert, 
dat de volgens art. 2, van het 4e protocol bij het E.V.R.M., en art. 12, 
I.V.B.P ., vereiste wettelijke basis voor een beperking van het recht op 
bewegingsvrijheid gevormd wordt door art. 1401, dat de Hoge Raad in dit 
arrest zeer ruim uitlegt. (zie in het algemeen over deze materie: ELDERS, 
J.L.M. en BJESHEUVEL, M.B.W., Burgerlijk recht en grondrechten, pread
viezen voor de vereniging voor burgerlijk recht, Lelystad 1985, in het 
bijzonder, p. 28-29). Alkema tenslotte wijst op de gevaren van een ,privati
sering" van het strafproces, zoals hij dat noemt, door middel van een 
kort-gedingprocedure (vgl. hierover ook: HAVEMAN, Roelof en HEs, Joyce, 
Straatverbod: madder of mest voor het abolitionisme, Recht en Kritiek, 
1986, nr. 4). Het arrest werd tevens besproken door Heikelien Verrijn Stuart 
in Nemesis, 1, (1984/85), 6, p. 293. Zie voor een relaas van het slachtoffer: 
!SARIN, Jet, Justitie, bondgenoot of tegenstander?, Nemesis, 1 
(1984/1985)6, p. 275. 
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HOOFDSTUK VI 

SCHADEVERGOEDING 

AFDELING 1 (F.J. de Vries) 

SCHADE ALGEMEEN 

98. CONCRETE OF ABSTRACTE SCHADEBEREKENING 
H.R., 12 april 1985, N.J., 1985, 625, noot G. (Staat/Van Driel). 
H.R., 20 september 1985, N.J., 1986, 211, noot G. (Staat/Sakies). 
H.R., 27 september 1985, N.J., 1986, 212, noot G. (Fongers/Staat). 
H.R., 18 apri/1986, N.J., 1986, 567, noot G. (E.N.C.I./Lindelauf). 

In het algemeen berekent de Nederlandse rechter de op grond van 
wanprestatie of onrechtmatige daad gevorderde schade zo nauwkeurig 
mogelijk. Tot een rond bedrag, dat zowel materiele als ideele schade omvat, 
zal de Nederlandse rechter in tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn Franse 
collega niet snel zijn toevlucht nemen. Soms zal hij echter toch de schadever
goeding ,ex aequo et bono" moeten begroten, bijvoorbeeld omdat de 
procederende partijen totaal verschillende visies hebben omtrent de waarde 
van moderne kunstvoorwerpen (vgl. H.R., 16 november 1984, N.J., 1985, 
270, Miletic/ Amsterdam, II). 

Bij het vaststellen van de omvang van de schadevergoeding geldt het 
uitgangspunt, dat de benadeelde zo veel mogelijk in de positie moet worden 
gebracht, waarin hij zou verkeren, indien de onrechtmatige daad achterwe
ge zou zijn gebleven (een al zeer oude definitie, vgl. BLOEMBERGEN, 
Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, diss. Utrecht, 1965, nr. 11). 

De schade die de laedens moet vergoeden is in beginsel de concreet geleden 
schade: de kosten die de gelaedeerde daadwerkelijk heeft gemaakt. Vooral 
bij letselschade wordt dit principe nauwelijks verlaten, maar bij zaaksbe
schadiging (en bij wanprestatie ten aanzien van levering van zaken met een 
marktwaarde in verband met een dekkingskoop) wordt van sommige aspec
ten van de concrete situatie voor de schadebepaling geabstraheerd. In dat 
geval wordt de schadevergoeding naar objectieve maatstaven vastgesteld. 
Een bekend voorbeeld is de door een aanrijding veroorzaakte deuk in een 
auto. De kosten van uitdeuken en overspuiten zijn naar objectieve maatsta
ven te berekenen. Op vergoeding van die kosten heeft de benadeelde recht, 
ongeacht de(, ,concrete'') omstandigheid of hij de auto aldus laat repareren, 
de auto zelf provisorisch repareert of zelfs met de deuk blijft doorrijden 
(vgl. Asser-Rutten-Hartkamp, 1 *, Deventer, 1984, nrs. 417-418). Het is een 
moeilijke vraag uit te maken wanneer de schade nu concreet en wanneer 
abstract berekend moet worden (zie hierover bijv. BARENDRECHT, J .M., 
Schadeberekening en herstel van schade, W.P.N.R., 5764). 

De hier te bespreken arresten betreffen de vraag of in geval van zaaksbe-
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schadiging de omvang van de schade concreet of naar objectieve maatstaven 
vastgestekd moet worden. Het eerste arrest, H.R., 12 april1985, N.J., 1985, 
625, met noot W.C.L. van der Grinten (Staat/VanDriel) gaat in wezen over 
de vraag vanaf welk moment de wettelijke rente van art. 1286, Ned. B.W., 
verschuldigd is. Het arrest wordt om die reden uitvoerig besproken door 
Rank, in nr. 103 van dit overzicht. 

Interessant voor de oplossing van het probleem concrete of abstracte 
schadevaststelling is een inleidende opmerking van de Hoge Raad, waarin 
hij het standpunt uit het P.T.T.-kabel-arrest (H.R., 16 juni 1961, N.J., 
1961, 444, met noot L.E.H. Rutten), nog eens herhaalde: 
,Op het moment waarop een zaak wordt beschadigd, lijkt de eigenaar van de zaak in zijn 
vermogen een nadeel, gelijk aan de waardevermindering welke het desbetreffende vermogens
bestanddeel door die beschadiging ondergaat. Betreft het een zaak waarvan herstel mogelijk 
en verantwoord is, dan kan deze waardevermindering in het algemeen worden gesteld op de 
naar objectieve maatstaven berekende kosten, welke met het herstel zullen zijn gemoeid." 

In een geval van beschadiging van een zaak waarvan herstel mogelijk en 
verantwoord is, wordt de schade ,in het algemeen" volgens de abstracte 
methode vastgesteld. 

Dat niet altijd even duidelijk is van welke omstandigheden geabstraheerd 
moet worden, of anders gezegd, wat de objectieve maatstaven zijn, maakten 
de twee meerstoelarresten, H.R., 20 september 1985, N.J., 1986, 211, met 
noot G. (Staat/Sakies) en H.R., 27 september 1985, N.J., 1986, 212, met 
noot G. (Fongers/Staat) duidelijk. In beide gevallen had een binnenschip 
een meerstoel geramd en daardoor beschadigd. De staat, als eigenaresse van 
de meerstoelen, spreekt beide malen de scheepseigenaar aan tot vergoeding 
van de schade. In de procedure tegen Sakies (N.J., 1986, 211) heeft de staat 
geen succes als zij de naar objectieve maatstaven vastgestelde waarde van 
de meerstoel vordert. 
Het door de aanvaring niet beschadigde fundament van de meerstoel was 
bestemd om deel uit te gaan maken van de fundering van een op het moment 
van de aanvaring in aanbouw zijnd sluishoofd: het wei door de aanvaring 
beschadigde bovenwerk zou geen functie meer vervullen. Belangrijker is, 
dat in cassatie vast stond, dat op het moment van de aanvaring de meerstoel 
niet eens meer gebruikt werd als meerstoel. 

De Hoge Raad overwoog het volgende: 
,Op grond hiervan heeft het Hof geoordeeld (r .o. 5) dat de meerstoel ten tijde van de aanvaring 
deel uitmaakte van het vermogen van de Staat als onderdeel van voornoemd fundament en 
dat zij 'als gebruiksmogelijkheid van meerstoel geen relevante economische waarde meer had'. 
Nu de 'fundamentswaarde' van de meerstoel door de aanvaring niet is aangetast zou de Staat 
- aldus het hof in r .o. 6- bij toekenning van de door hem gevorderde waarde meer ontvangen 
dan zijn werkelijke vermogensverrnindering door de aanvaring is geweest. Hiermede brengt 
het Hof tot uitdrukking dat de meerstoel tengevolge van de aanvaring geen waardeverminde
ring heeft ondergaan en dat de Staat in zoverre geen schade heeft geleden. Het Hof wijst de 
vordering van de Staat dan ook af." 

In de ogen van de Hoge Raad is dit oordeel van het Hof juist. In dit geval 
mag bij de vaststelling van de schade niet geabstraheerd worden van zowel 
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de omstandigheden, dat de staat aan de meerstoel een andere bestemming 
had gegeven als de omstandigheid, dat de meerstoel ten tijde van de 
aanvaring niet meer dienst deed als meerstoel. Als de meerstoel nog als 
meerstoel gebruikt werd, was de uitkomst misschien anders geweest, getuige 
de Hoge Raad: 

,in's Hofs overweging (ligt) besloten, dat de meerstoel ten tijde van de aanvaring- in verband 
met de omstandigheid dat zij voordien a! bestemd was dee! uit te gaan maken van het sluishoofd 
dat reeds in aanbouw was - geen dienst meer deed als meerstoel. Op grond hiervan, en 
derhalve niet op grond van de enkele omstandigheid dat de Staat aan de meerstoel een andere 
bestemming had gegeven, heeft het Hof geoordeeld dat de meerstoel als meerstoel geen 
relevante economische waarde meer had." 

Annotator Vander Grinten is het met deze conclusie eens: ,Ben werk dat 
zijn bestemming heeft verloren, kan niet worden gewaardeerd als ware de 
bestemming intact.'' 

In de procedure tegen Fongers (N.J., 1986, 212) betrof het een meerstoel, 
die wei gebruikt werd, zij het slechts enkele dagen per jaar. Wellicht om 
die reden en misschien vanwege het feit, dat de meerstoel kart daarna weer 
werd geramd, achtte de staat het niet nodig de meerstoel te repareren. W el 
vorderde zij de naar objectieve maatstaven berekende herstelkosten en 
probeerde zij aan te tonen dat die aldus berekende herstelkosten lager waren 
dan de dagwaarde van de meerstoel en dat daarom herstel nog economisch 
verantwoord was. Veel energie gaat vervolgens in de procedure verloren om 
de juiste berekeningsmethode van die dagwaarde vast te stellen. Het Hof 
beslist uiteindelijk, dat de dagwaarde hager is dan de abstract berekende 
herstelkosten en wijst de vordering toe. Niet van belang is hoeveel dagen 
de meerstoel gebruikt wordt, maar 6f de meerstoel nog overeenkomstig haar 
bestemming gebruikt wordt. 

Ook nu verwerpt de Hoge Raad het tegen 's Hofs arrest ingestelde 
cassatiemiddel, zodat nu de staat het gelijk aan haar zijde vindt. Van der 
Grinten is het dit keer niet eens met de uitkomst. In dit geval zou hij een 
concrete schadevaststelling hebben voorgestaan, waarbij hij belang hecht 
aan de omstandigheid dat een meerstoel een zaak is die niet verhandeld 
wordt en daarom geen marktwaarde heeft. 

Tot besluit bet arrest Berste Nederlandse Cement Industrie 
(E.N.C.I.)/Lindelauf (H.R., 18 apri11986, N.J., 1986, 567, met noot G.), 
waar zich bet volgende afspeelde. Ben door een werknemer van Lindelauf 
bestuurde vrachtauto beschadigde in 1969 een electriciteitskabel, waardoor 
een aantal ovens van bet aan de Belgische grens gelegen bedrijf B.N.C.I. 
een paar dagen niet gebruikt konden worden. Naast de concrete schade aan 
de kabel, waarover partijen niet van mening verschillen, vorderde de 
B.N.C.I. de in abstracto vastgestelde stagnatieschade: de extra hoeveelheid 
klinker die het bedrijf had kunnen produceren, indien de stroomstoring niet 
zou zijn opgetreden. De E.N.C.I. stelde deze vraag principieel aan de orde 
en vorderde daarom niet de kosten voor bet aanleggen en onderhouden van 
reserve-ovens op een procentuele basis, een vordering die gezien de jurispru
dentie van de Hoge Raad (H.R., 31 maart 1950, N.J., 1950, 592, met noot 
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Ph.A.N.H., (R.T.M., I) en H.R., 4 oktober 1957, N.J., 1958, 12 (R.T.M., 
II), misschien kans van slagen zou hebben gehad. 

Het Hof wijst de vordering af: de E.N.C.I., heeft geen werkelijke, 
concrete schade geleden, omdat zij noch minder omzet heeft gehad, noch 
meer heeft moeten inkopen bij derden, noch een kleinere voorraad aan het 
eind van 1969 had, vergeleken met voorgaande jaren. Het Hof wijst er 
herhaaldelijk op, dat slechts de in werkelijkheid geleden schade voor 
vergoeding in aanmerking komt. Deze manier van schadebegroting blijft in 
cassatie overeind. 

De Hoge Raad overweegt het volgende: 
,Bij de beoordeling van dit onderdeel moet worden vooropgesteld dat de rechter de schade 
moet begroten op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is en dat de 
wijze van begroting sterk met de feiten is verweven in zoverre in cassatie niet op zijn juistheid 
kan worden getoetst, terwijl de rechter bij de begroting ook niet gebonden is aan de gewone 
regels omtrent stelplicht en bewijs. Wei zal in cassatie kunnen worden getoetst of de rechter 
heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het begrip schade of ter zake van 
de wijze van begroting." 

Deze passage is zeer duidelijk gei"nspireerd door art. 6.1.9.3, Nieuw B.W. 
en de erbij behorende memorie van antwoord (zie VAN ZEBEN/Du PoN, 
Parlementaire Geschiedenis, Boek 6, p. 339). Het artikelluidt: ,De rechter 
begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeen
stemming is. Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden 
vastgesteld, dan wordt zij geschat.'' De Hoge Raad concludeert vervolgens, 
dat het Hof zonder schending van enige rechtsregel kon oordelen, dat de 
E.N.C.I. door het verlies van produktiecapaciteit geen schade had geleden. 

Bovendien verwerpt de Hoge Raad de abstracte schadevaststelling bij 
stagnatieschade: 
,Onderdeel 4 betoogt dat, indien ten gevolge van een ongeval de productiecapaciteit van een 
bedrijf tijdelijk uitvalt, de dientengevolge geleden schade- behoudens wellicht onder i.e. niet 
gestelde of gebleken omstandigheden - gesteld moet worden op de waarde van de goederen 
die in het algemeen door de uitgevallen produktiemiddelen geproduceerd hadden kunnen 
worden, althans dat zulks het geval is indien deze goederen een marktprijs of een naar 
objectieve maatstaven vast te stellen prijs hebben. 
Geen van beide stellingen kan als juist worden aanvaard. Geen rechtsregel brengt immers mee 
dat, zo de produktiecapaciteit van een bedrijf tijdelijk uitvalt door het uitvallen van een 
bedrijfsmiddel- zoals hier de beschadigde krachtstroomkabel- de schade, ongeacht of door 
dit uitvallen werkelijk nadeel is geleden, zou dienen te worden gesteld op de waarde van de 
goederen die zonder uitvallen geproduceerd hadden kunnen worden, ook niet, zoals het 
onderdeel kennelijk bedoelt te betogen, als op die waarde variabele produktiekosten in 
mindering werden gebracht. Dit geldt evenzeer indien deze goederen een marktprijs of naar 
objectieve maatstaven vast te stellen prijs hebben." 

De conclusie, die uit deze arresten getrokken kan worden, is dat bij 
zaakbeschadiging de schade naar objectieve maatstaven vastgesteld mag 
worden, tenzij de zaak ten tijde van de beschadiging haar bestemming al 
verloren heeft en om die reden voor de eigenaar geen economische waarde 
meer heeft. De als gevolg van zaaksbeschadiging ontstane stagnatieschade 
(bijv. gederfde winst) moef echter concreet berekend worden (zie ook al 
HoFMANN-DRION-WIERSMA, Het Nederlands Verbintenissenrecht, I, 2, 
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Groningen, 1959, p. 140; vgl. voor verdere literatuur: Onrechtmatige daad, 
II A (DE GROOT), nrs. 21-25a). 

99. SCHADEVERGOEDING BIJ DOODSLAG 
H.R., 13 december 1985, N.J., 1986, 245, noot G. (A.B.P.IWINK) 
H.R., 28 jebruari 1986, N.J., 1987, 100 (HUISKES & NIKS/SNIPPE) 

In het vorige rechtspraakoverzicht besprak P .C. Knol de jurisprudentie 
van de Hoge Raad over het typisch Nederlandse art. 1406, B.W ., betreffen
de de schadevergoeding bij onrechtmatige doodslag (T.P .R., 1983, p. 1331, 
e.v.). Een van de arresten die hij toen behandelde was het controversiele 
Hony-arrest (H.R., 5 juni 1981,N.J., 1982,223, met noot C.J.H. Brunner), 
dat het in art. 1406, besloten liggende behoeftigheidsvereiste betrof. 

Alvorens nog even kort op dit Hony-arrest in te gaan, schets ik zeer in 
het kort het raamwerk van art. 1406. Aan de ene kant vormt dit artikel een 
uitbreiding op de artt. 1401-1405 en 31 Wegenverkeerswet: als gevolg van 
dit artikel staat ondubbelzinnig vast, dat nabestaanden van degene, die door 
een onrechtmatige gedraging van een ander is overleden, een zelfstandig 
recht op schadevergoeding hebben. Het is niet vereist, dat de gedraging ook 
jegens de nabestaanden onrechtmatig is (zie voor een bestrijding van deze 
gevestigde opvatting: ScHUT, Onrechtmatige daad, Zwolle 1985, p. 
192-193). Aan de andere kant wordt de omvang van het recht aanzienlijk 
beperkt. De kring van nabestaanden die recht op schadevergoeding hebben 
is klein: slechts de echtgenoot, de kinderen en de ouders. Zij hebben 
bovendien niet recht op volledige schadevergoeding, maar slechts op vergoe
ding van schade wegens het derven van levensonderhoud, en dan nog aileen 
voor zover dit uit arbeid van de overledene werd verkregen. Twee factoren 
kunnen de omvang van de schadevergoeding nog verder verminderen: het 
gederfde levensonderhoud wordt slechts vergoed voor zover en zolang de 
nabestaanden dit behoeven (het behoeftigheidsvereiste). De vermogende 
nabestaande heeft op grond van dit criterium geen recht op vergoeding. Als 
behoeftigheid verminderde omstandigheden komen bijvoorbeeld in aan
merking de uitkering van een sommenverzekering of het verkrijgen van een 
erfdeel uit een nalatenschap. Tenslotte heeft de rechter de bevoegdheid de 
omvang van de schadevergoeding te matigen ,naar den wederzijdschen 
stand en de fortuin, en de omstandigheden" (vgl. P .C. Knol, t.a.p.). 

Er was oppositie gerezen tegen deze de omvang van het recht op schade
vergoeding beperkende factoren (zie MoK, L., Onrechtmatige rechtspraak, 
oratie Rotterdam, Deventer, 1979). Vooral het uit het alimentatierecht 
stammende behoeftigheidsvereiste vond bestrijding. De voorstanders van 
recht op volledige schadevergoeding op basis van art. 1406, bepleitten, dat 
de Hoge Raad in het Hony-arrest het behoeftigheidsvereiste had Iaten 
vervallen. In deze zaak is Tijsterman aansprakelijk voor de dood van Mevr. 
Goffree, een gescheiden moeder van twee kinderen. Hony, de vader, neemt 
de kinderen in zijn gezin op. Hij vordert als voogd van de kinderen de kosten 
voor een huishoudelijke hulp. Tijsterman verweert zich met de stelling, dat 
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de kinderen niet behoeftig zijn, nu ze in het gezin van hun vader zijn 
opgenomen. Volgens de Hoge Raad komen de kosten voor een huishoude
lijke hulp in beginsel voor vergoeding op grond van art. 1406, in aanmer
king, ,ongeacht in welke situatie deze kinderen na het overlijden van hun 
moeder overigens komen te verkeren dankzij de wijze waarop de vader aan 
zijn verplichtingen jegens hen voldoet". De verbintenis ex art. 1406, mag 
niet ,op een lijn gesteld worden" met de alimentatieverplichtingen van het 
familierecht. BRUNNER in zijn annotatie en PALS, L.H., (Onrechtmatige 
doodslag, diss. Groningen, 1983, p. 85, e.v.) leidden uit de geciteerde 
overweging af dat de Hoge Raad het behoeftigheidsvereiste had Iaten 
vervallen. KNOL en o.a. DONKER, H.J., (Verkeersrecht, 1984, p. 266) 
bestreden deze visie. Volgens hen besliste de Hoge Raad niet meer, dan dat 
de op art. 1406, gebaseerde schadevergoedingsplicht van Tijsterman hier 
boven de alimentatieplicht van Hony gaat en dat daarmee niets gezegd is 
over de behoeftigheid. (zie vollediger P .C. Knol, t.a.p.). 

In het arrest Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (A.B.P .)/Wink (H.R., 
13 december 1985, N.J., 1986, met noot G.) lijkt de Hoge Raad een einde 
aan de discussie te hebben gemaakt. Het volgende was geschied. Wink 
veroorzaakt op onrechtmatige wijze de dood van gemeente-ambtenaar 
Beun. Het A.B.P. keert aan diens vrouw en zoontje weduwe- en wezenpen
sioen uit. Na twee jaar gaat mevr. Beun samenwonen met een zekere 
Seubring. Zij trouwen niet, omdat anders de bovengenoemde uitkeringen 
zouden vervallen. Weer een aantal jaren later stelt het A.B.P. een verhaals
vordering in tegen Wink op grond van art. 2, Verhaalswet Ongevallen 
Ambtenaren (V .O.A.) tot verhaal van de betaalde uitkeringen. Bepalend 
voor de hoogte van de vordering van het A.B.P., is hoeveel Wink zou 
hebben moeten vergoeden op grond van art. 1406, aan het gezin Beun indien 
de moeder en de zoon zelf de vordering zouden hebben ingesteld (het 
zogenaamde civiele plafond van art. 3, V.O.A.). 
In deze procedure spelen een aantal vragen over de uitleg van de Verhaals
wet Ongevallen Ambtenaren en over de belastbaarheid van het recht op 
schadevergoeding, die ik hier verder laat rusten. Met betrekking tot art. 
1406, komen een aantal vragen aan de orde rondom het feit, dat mevr. Beun 
is gaan samenwonen met Seubring. Eindigt haar recht op schadevergoeding 
op het moment dat zij in concubinaat gaat Ieven? De Hoge Raad overweegt 
hieromtrent: 
,Subonderdeel a1 betoogt terecht dat de aansprakelijkheid op grond van art. 1406, eindigt 
op het tijdstip waarop de weduwe hertrouwt. De strekking van art. 1406, - voor zover hier 
van belang - is om de aansprakelijkheid wegens het veroorzaken van de dood van een ander 
te beperken tot een nauwe kring van nabestaanden, waar onder de overblijvende echtgenoot, 
voor zover die nabestaanden door de arbeid van de overledene plegen te worden onderhouden. 
Daarmede strookt dat deze aansprakelijkheid eindigt als de weduwe hertrouwt en er aldus 
burgerlijke betrekkingen ontstaan tussen haar en de echtgenoot met wie zij trouwt. Deze 
uitkomst past ook bij hetgeen voor een vergelijkbaar geval is bepaaldin art. 15, lid 1, A.W.W. 

Dit brengt echter niet mede dat de aansprakelijkheid jegens een weduwe ook eindigt op de 
enkele grond dat zij in concubinaat gaat Ieven. Voor de toepassing van art. 1406, mag een 
concubinaat, dat nu eenmaal niet de in Boek 1, B.W., geregelde, aan een huwelijk verbonden 
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burgerlijke betrekkingen doet ontstaan, niet met een huwelijk worden gelijk gesteld. Ook deze 
uitkomst past bij art. 15, lid 1, A.W.W. Subonderdeel a2 faalt dus". 

Het was in de lagere rechtspraak al eerder beslist, dat hertrouwen de 
aanspraak van art. 1406 doet eindigen (Onrechtmatige Daad, II, (DE 
GROOT), nrs. 310 en 326). Nu spreekt de Hoge Raad zich er voor het eerst 
over uit. In het twee jaar daarvoor gewezen arrest Schipper/Baumans 
(H.R., 4 november 1983, N.J., 1984, 786, met noot E.A.A. Luijten) 
oordeelde de Hoge Raad dat adoptie de aanspraken op grond van art. 1406 
van een kind ook doet eindigen, eveneens met een beroep op de strekking 
van art. 1406. Door in concubinaat te gaan Ieven verspeelt een weduwe 
echter niet haar recht op vergoeding van het gederfde Ievensonderhoud. Het 
is nog een beetje raadselacht~g wat de Hoge Raad op het oog heeft met de 
frase ,op de enkele grond". Het Iijkt mogelijk, dat er een vorm van 
samenwoning is die wei de vordering ex art. 1406 doet eindigen. Of is het 
zo dat de Hoge Raad hier al zinspeelt op het behoeftigheidsvereiste: indien 
de samenwoning zo is ingericht dat een nabestaande voor de voorziening 
in zijn/haar behoeften niet meer de hulp van anderen nodig heeft, eindigt 
het hier bedoelde recht eveneens. 
Dit brengt ons tot de vraag wat de invloed van het concubinaat op de 
behoeftigheid is, zo dit vereiste nog geldt. Vanwege de elkaar tegenspreken
de exegeses van het Hony-arrest wordt de vraag omtrent het behoeftigheids
vereiste principieel aan de orde gesteld in het cassatiemiddel. De Hoge Raad 
overweegt hierop: 
,Subonderdeel a3 gaat er terecht van uit dat de in art. 1406 genoemde personen slechts een 
recht wordt toegekend op vergoeding van de schade die zij lijden door het derven van 
levensonderhoud tengevolge van de dood van degene door wiens arbeid zij werden onderhou
den, voor zover en zolang zij die vergoeding, gezien hun financiele omstandigheden en de stand 
waarin zij Ieven, behoeven. 
Gaat een weduwe in concubinaat Ieven, dan moet daarmede rekening worden gehouden voor 
zover dit van invloed is op haar stand of haar financiele omstandigheden en daarmede op 
hetgeen zij behoeft, bijv. doordat zij bespaart op haar uitgaven, zoals haar uitgaven voor 
huisvesting, of doordat zij in feite door degene met wie zij samenleeft wordt onderhouden. 
Voor wat betreft de begroting van nog niet ingetreden schade, kan de rechter met een en ander 
rekening houden, zo hij met voldoende zekerheid meent te kunnen aannemen dat een 
concubinaat de behoefte van de weduwe zal verminderen". 

Met deze overweging is duidelijk geworden dat de Hoge Raad bij het 
bepalen van de omvang van de schadevergoeding wei degelijk rekening 
houdt met de behoeften van de nabestaanden en dat daarmee de opvatting 
van Brunner en Pals weerlegd is. 
De Hoge Raad beslist dat het in concubinaat gaan Ieven een omstandigheid 
is waarmee rekening moet worden gehouden voor zover dit van invloed is 
op de stand, of financiele omstandigheden van de weduwe en daarmede op 
hetgeen zij behoeft. Zo zal een L.A.T.-relatie weinig invloed hebben op de 
behoeften. Hoe meer de concubijnen een ,economische eenheid" gaan 
vormen, des te meer deze financiele verstrengeling van invloed is op de 
behoeften. 

Tenslotte zegt de Hoge Raad, dat de rechter bij de begroting van de 
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schade pas met een toekomstig concubinaat rekening mag houden als hij 
met voldoende zekerheid meent te kunnen aannemen, dat dat concubinaat 
de behoefte zal verminderen. Dat zal een hachelijke taak voor de rechter 
worden. In West-Duitsland is nag niet zolang geleden anders beslist: 
B.G.H.Z., 91, 357, N.J.W., 84, 2520, J.Z., 84, 86: behoeftigheid is geen 
voorwaarde voor het verkrijgen van schadevergoeding en het gaan leven in 
concubinaat heeft geen invloed op de hoogte van de schadevergoeding. 

Het arrest Huiskes en Niks/Snippe (H.R., 28 februari 1986, N.J. 1987, 
1 00) is vooral van be lang als een bevestiging van het stelsel van de gescheiden 
vorderingen in verband met art. 1406 (vgl. PALS, L.H., o.c., p. 64 en 
DONKER, H.J., o.c., p. 267): ieder der nabestaanden heeft een eigen 
vorderingsrecht, zodat het gederfde levensonderhoud voor ieder apart 
berekend moet worden. Indien er bij een van de nabestaanden van een 
behoefte verminderende omstandigheid sprake is, heeft dat geen invloed op 
de behoeften van de andere gerechtigden. In deze procedure waren Huiskes 
en Niks aansprakelijk voor het overlijden van Snippe. Mevr. Snippe en haar 
kinderen ontvangen op grand van de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
(A.W.W.) een uitkering. Mevr. Snippe ontvangt op grand van art. 19, 
A.W.W., een zogenaamde gezinstoeslag. Als zij in de hoedanigheid van 
voogdes over haar kinderen een op art. 1406 gebaseerde vordering instelt 
tot vergoeding van het niet door de A. W. W., gedekte gederfde levensonder
houd van haar kinderen, verweren Huiskes en Niks zich met de stelling dat 
de gezinstoeslag de behoeften van de kinderen vermindert. De Hoge Raad 
herhaalt allereerst in min of meer gelijke bewoordingen als in het arrest 
A.B.P ./Wink de vereisten voor art. 1406 en vervolgt: 
, , Voor de beantwoording van de vraag of de hiervoor bedoelde gezinstoeslag de behoeften van 
de kinderen vermindert, is het volgende van belang: 
- ingevolge art. 19, lid 2 (A.W.W.), heeft de weduwe- en hebben niet de kinderen- recht 
op het weduwenpensioen met inbegrip van de gezinstoeslag; 
- dit pensioen beloopt een vast bedrag, onafhankelijk van het aantal kinderen; 
- het in art. 19, lid 2, bedoelde pensioen komt de weduwe toe, ongeacht of er een of meer 
kinderen te haren laste komen; 
- uit de in de conclusie van het O.M., onder 3 geciteerde passage uit de Memorie van 
Toelichting op de A.W.W., blijkt dat de gezinstoeslag is bedoeld om de 'algemene kosten, 
verbonden aan het voeren van een gezinshuishouding' te dekken, terwijl voor de 'additionele 
kosten, welke de opvoeding van kinderen medebrengt', daarenboven een uitkering per kind 
dient te worden verstrekt. 
Op grond van een en ander moet worden aangenomen dat de gezinstoeslag niet in onmiddellijk 
verband staat met de behoeften van de kinderen en deze dan ook niet vermindert, zodat de 
gezinstoeslag bij de vaststelling van de aan hen verschuldigde schadevergoeding buiten be
schouwing moet worden gelaten". 

Een uitkering uit hoof de van een verzekering moet in onmiddellijk verband 
staan met de behoeften van de gerechtigde, wil het die behoeften verminde
ren in de zin van art. 1406. Dit onmiddellijk verband mag gezien de casus 
niet te snel aangenomen worden. Zo bevestigt de Hoge Raad weer eens (vgl. 
H.R., 21 januari 1958, N.J., 1958, 80) het systeem van de gescheiden 
vorderingen, waardoor de schadevergoeding hager kan uitvallen, dan op 
grand van de behoeften van het gezin als eenheid genomen geoordeeld zou 
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moeten worden. Net zoais mevr. Wink in de A.B.P ./Wink-zaak was mevr. 
Snippe gaan samenwonen met een andere man. Huiskes en Niks stellen, dat 
de verzorging van de kinderen van Snippe door de man met wie zij 
samenieefde de behoeften van de kinderen en daarmee de vergoedingsplicht 
van Huiskes en Niks verminderde. De advocaat-generaai kan zich met een 
beroep op de regel die de Hoge Raad in het A.P .B.-Wink-arrest ten aanzien 
van de weduwe had geformuieerd in deze gedachtengang vinden, hoewei zij 
in strijd kwam met de beslissing in het Hony-arrest. In dat geval had zelfs 
de wettelijke verplichting tot Ievensonderhoud van de vader jegens zijn 
kinderen geen invioed op de vergoedingsplicht van de aansprakelijke. Het 
zou niet Iogisch zijn de onverpiichte verzorging van de kinderen door de 
man met wie de moeder samenieeft wei ais behoeftenverminderde omstan
digheid aan te mer ken. De Hoge Raad voigt daarom zijn advocaat-generaal 
niet en verwerpt in duidelijke bewoordingen de daarop betrekking hebbende 
passage in het cassatiemiddel. 
,Onderdeel e stelt de vraag aan de orde of onderhoud dat door de man met wie de weduwe 
hertrouwt dan wel in concubinaat gaat leven aan haar minderjarige kinderen wordt verstrekt 
of zal worden verstrekt, in aanmerking moet worden genomen bij de vaststelling van hetgeen 
deze kinderen behoeven en daarmede van de schadevergoeding. 
Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Ben andere opvatting zou tot het onredelij
ke resultaat leiden dat de onderhoudslast van de kinderen in zoverre in plaats van op de 
aansprakelijke persoon wordt gelegd op de stiefvader, resp. degene met wie de weduwe 
samenwoont. Hieraan doet niet af dat ten aanzien van de weduwe zelf anders moet worden 
geoordeeld (H.R., 13 december 1985, N.J. 1986, 245), aangezien zij ten opzichte van 
evenbedoelde man in een andere positie verkeert." 

Zie voor een paging dit redelijkheidsargument van de Hoge Raad met 
argumenten ontleend aan het alimentatierecht te onderbouwen: VAN 
MAANEN, Gerrit, Doodslag en behoejtigheid, Kwartaaibericht Nieuw 
B.W., 1986/4, p. 121. 

AFDELING 2 (W.A.K. Rank) 

WETTELIJKE RENTE 

100. INLEIDING 

Ongeacht de vraag of, en zo ja, in hoeverre hij werkelijk vertragingsscha
de heeft geieden, kan een schuideiser, wegens vertraging in de nakoming 
van een geidschuid, krachtens art. 1286 B.W., (art. 1153 Belg. B.W.), bij 
wijze van schadevergoeding steeds minimaai en maximaal aanspraak maken 
op betaling van de wetteiijke of moratoire rente. Deze rente, waarvan de 
hoogte bij A.M.v.B. wordt vastgesteid, wordt berekend vanaf de dag dat 
zij in rechte wordt gevorderd dan wei vanaf de dag waartegen de schuide
naar na het opeisbaar worden van de vordering schriftelijk tot betaling is 
aangemaand met de mededeling dat bij verdere vertraging wettelijke rente 
is verschuidigd. 

Perfect is het renterecht aidus zeker niet geregeid. Een eerste manco is 
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hierin gelegen dat art. 1286 de wettelijke rente pas laat !open vanaf de dag 
dat zij in rechte wordt gevorderd dan wei vanaf de dag waartegen de 
schuldenaar is aangemaand en niet vanaf de dag waarop de schuldenaar met 
de nakoming van zijn verbintenis in verzuim komt te verkeren. Aldus kan 
zich de situatie voordoen dat de debiteur zich in verzuim bevindt, terwijl 
hij (nog) niet renteplichtig is, omdat (nog) geen dagvaarding of aanmaning 
is uitgebracht c.q. de dag waartegen is aangemaand (nog) niet is aangebro
ken. W eliswaar kan de crediteur over die periode een gewone schadevergoe
ding vorderen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hij kan zich 
immers niet op een wettelijk fixum beroepen, maar moet zijn schade steilen 
en zo nodig bewijzen. 

Ben tweede tekortkoming bestaat hierin dat art. 1286 met zich meebrengt 
dat de crediteur om renterechtig te worden in aile gevailen zelf een daad zal 
moeten steilen, te weten het uitbrengen van een dagvaarding of aanmaning. 
Levert deze eis in de meeste situaties geen probleem op, bij schadevergoe
dingsverbintenissen uit wanprestatie of onrechtmatige daad ligt dit anders. 
In die gevailen komt het vaak niet bij de crediteur op dat bij een initiatief 
zou moeten nemen. In het geval van een onrechtmatige daad weet de 
gelaedeerde ook dikwijls niet wie de dader is die hij zou moeten aanmanen. 
De consequentie biervan is derving van wettelijke rente, een gevolg dat met 
dat van een derde en Iaatste gebrek overeenstemt. 

Dit gebrek ligt bierin dat de in art. 1286 bedoelde aanmaning in aile 
gevailen aileen effect beeft indien zij wordt uitgebracht nadat de vordering 
opeisbaar is geworden. Deze eis heeft tot gevolg dat de scbuldeiser steeds 
de wettelijke rente derft over bet tijdvak dat begint op het tijdstip waarop 
de vordering opeisbaar wordt en eindigt met de dag waartegen is aange
maand. Nu is het in de meeste gevailen bepaald niet onredelijk dat de 
debiteur nog een zekere termijn gegund wordt. Dat geldt echter niet voor 
schadevergoedingsverbintenissen uit wanprestatie of onrecbtmatige daad. 
De crediteur van een dergelijke verbintenis kan ook voor het aanbreken van 
de dag waartegen is aangemaand forse scbade lijden, hierin bestaande dat 
hij inkomsten heeft gederfd doordat hij een geldsbedrag gedurende een 
zekere tijd beeft moeten missen. Weliswaar kan hij deze schade onder de 
benaming compensatoire interessen opvorderen, maar een ecbte uitkomst 
is dat niet. Het blijkt namelijk dat bet vorderen van compensatoire rente 
in de praktijk vaak tot lastige bewijsvragen leidt. 

Het Nieuw B.W. bandhaaft bet in art. 1286 vervatte fixatiesysteem en 
komt voiledig aan de biervermelde bezwaren tegemoet. Art. 6.1.9A.8lid 1, 
bepaalt dat de scbuldenaar van een geldsom wettelijke rente is verscbuldigd 
over de tijd dat hij met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. 
Kracbtens art. 6.1.8.8 sub b treedt bet verzuim bij scbadevergoedingsver
bintenissen uit wanprestatie of onrecbtmatige daad zonder ingebrekestelling 
in. Met deze bepalingen ademt bet Nieuw B. W. een geest die er kennelijk 
op is gericbt de crediteur vanaf een zo vroeg mogelijk tijdstip in bet genot 
van zoveel mogelijk wette,ijke rente te steilen, onder uitsluiting van andere 
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schadevergoedingsmodaliteiten. De wettelijke rente loopt niet langer eerst 
vanaf de dag van de dagvaarding c.q. de dag waartegen is aangemaand, 
maar reeds direct vanaf de dag waarop de debiteur met de nakoming van 
zijn verbintenis in verzuim komt te verkeren. Bij schadevergoedingsver
bintenissen uit wanprestatie of onrechtmatige daad hoeft de crediteur om 
renterechtig te worden geen initiatieven meer te nemen. De wettelijke rente 
loopt in die gevallen terstond na bet opeisbaar worden van de vordering. 
Daardoor kan de crediteur geen schade meer lijden wegens inkomstender
ving door bet missen van een bepaald geldsbedrag, zonder dat de schulde
naar niet tevens wettelijke rente is verschuldigd. Het vorderen van compen
satoire interesten is daarom uitgesloten. Zie over een en ander: Pari. Gesch. 
N.B.W., Boek 6, p. 475-476, Asser-Rutten-Hartkamp I, (1984), nrs. 
522-524. 

Geheel in de geest van bet Nieuw B. W. is de Hoge Raad in de navolgende 
rechtspraak alleszins bereid bet recht van de crediteur op wettelijke rente 
hoog te houden en oak geneigd dit recht op een zeer vroegtijdig tijdstip te 
doen ingaan. 

101. WETTELIJKE RENTE; GEEN MATIGING OP GROND VAN ART. 1639R, LID 

5 
H.R., 14 september 1984, N.J., 1985, 560, noot STEIN, P.A., (Hard
chroom/Yigit) 

In bet bier te bespreken arrest kreeg de Hoge Raad de kans uit te maken 
of op grand van art. 1639r lid 5 van bet in art. 1286, bepaalde kan worden 
afgeweken. 

De casus laat zich als volgt samenvatten. In verband met de nietigheid 
van een hem door Hardchroom aangezegd ontslag maakt Yigit onder meer 
aanspraak op betaling van achterstallig loon ex art. 1638d, de wettelijke 
verhoging ex art. 1638q, en de wettelijke rente als bedoeld in art. 1286. Vast 
staat evenwel dat er termen voor matiging aanwezig zijn. 

V oorwerp van geschil in cassatie is onder andere de vraag of de vordering 
tot betaling van de over loon en verhoging verschuldigde wettelijke rente 
op grand van (overeenkomstige toepassing van) art. 1639r lid 5, kan worden 
gematigd. 

Zander veel omhaal overweegt de Hoge Raad in dit verband: 
,Art. 1639r, vijfde lid B.W., bepalende dat de rechter bevoegd is tot matiging van de in dat 
artikel voorziene schadeloosstelling, strekt niet mede ertoe de rechter vrijheid toe te kennen 
tot vaststelling, in afwijking van de regeling vervat in art. 1286 B. W., van het tijdvak waarover 
de werkgever ter zake van bedoelde schadeloosstelling wettelijke interessen is verschuldigd". 

Met deze overweging geeft de Hoge Raad duidelijk aan dat via art. 1639r 
lid 5 niet aan de regeling van art. 1286 is af te doen. Het college beslist dat 
art. 1639, lid 5 de rechter niet de vrijheid geeft om, in afwijking van bet 
in art. 1286 bepaalde, bet tijdvak vast te stellen waarover ter zake van de 
in dat artikel voorziene schadeloosstelling wettelijke rente moet worden 
berekend. 
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Deze beslissing ligt zeker in de rede. Naar de letter van de wet heeft de 
matigingsbevoegdheid van art. 1639r lid 5 op geen andere posten betrekking 
dan op de in dat artikel bedoelde schadeloosstelling, dus ook niet op de over 
die schadeloosstelling verschuldigde wettelijke interessen. Weliswaar heeft 
de tekst van de wet de Hoge Raad er niet van weerhouden in een constante 
jurisprudentie te bepalen dat een redelijke wetstoepassing meebrengt dat 
art. 1639r lid 5 bij wijze van analogie op een loonvordering ex art. 1638d 
van toepassing moet worden geacht, maar dat betekent nog niet dat een 
dergelijke analogie ook voor de hier bedoelde rentevordering zou moeten 
worden aangenomen. Art. 1638d wordt dikwijls toegepast in een situatie 
welke verwantschap vertoont met die waarin art. 1639r tot toepassing komt. 
Zegt een werkgever een werknemer ontslag op staande voet aan zonder dat 
zulks op de aanwezigheid van een dringende reden kan worden gegrond, 
dan heeft de werknemer de keus, hetzij het ontslag als geldig te aanvaarden 
en de in art. 1639r voorziene schadeloosstelling te eisen, hetzij de nietigheid 
van het ontslag in te roepen en op grond van art. 1638d doorbetaling van 
zijn loon te vorderen. Het ligt voor de hand de voor het ene geval door de 
wetgever beschikbaar gestelde rechterlijke matigingsbevoegdheid ook in het 
andere geval aan te wenden. Ter zake van de hier bedoelde rentevordering 
liggen de kaarten anders geschud. Deze vordering strekt niet, gelijk die uit 
art. 1638d, tot betaling van iets dat men welbeschouwd als een equivalent 
van de in art. 1639r voorziene schadeloosstelling zou kunnen kwalificeren, 
maar tot betaling van een bedrag daar bovenop. Toepassing van art. 1639r 
lid 5 ligt dan ook minder voor de hand. 

Opmerkelijk is dat het college zich in de hierboven geciteerde overweging 
uitsluitend beperkt tot de wettelijke rente ter zake van de eigenlijke in art. 
1639r voorziene schadeloosstelling en niet rept van de rente waar het hier 
toch om gaat, te weten die welke is verschuldigd over een volgens 's Raads 
eigen jurisprudentie eveneens door art. 1639r lid 5 bestreken Ioonvordering 
ex art. 1638d. Wat hier ook van zij, uit het dictum blijkt in elk geval dat 
de Hoge Raad zich wei degelijk op het standpunt stelt dat art. 1639r lid 5 
de rechter evenmin de vrijheid geeft om, in afwijking van het in art. 1286 
bepaalde, het tijdvak vast te stellen waarover ter zake van een op art. 1638d 
gegronde Ioonvordering wettelijke rente is verschuldigd. 

Deze stellingname ligt eveneens in de rede. Wat geldt voor de wettelijke 
rente ter zake van de in art. 1639r voorziene schadeloosstelling geldt 
evenzeer voor de wettelijke rente ter zake van de door de rechtspraak met 
die schadeloosstelling gelijkgestelde Ioonvordering ex art. 1638d. De om
standigheid dat de vordering tot betaling van de in art. 1638q bedoelde 
wettelijke verhoging op grond van datzelfde art. 1638q wei door de rechter 
kan worden gematigd vermag daar niet aan af te doen. 

Niet waarschijnlijk is dat de Hoge Raad met deze uitspraak terugkomt 
of zou willen terugkomen op de naar tegenwoordig en toekomstig recht als 
heersend geldende opvatting inzake de aard van de wettelijke rente. Deze 
opvatting komt hierop neer dat de wettelijke rente een onderdeel van de 
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schadevergoeding vormt, zodat zij in die gevallen dat de rechter bevoegd 
is de schadevergoeding te matigen eveneens aan dat matigingsrecht is 
onderworpen en in die gevallen dat de aansprakelijkheid een limiet kent ook 
onder het maximum valt. Men vergelijke H.R., 30 januari 1959, N.J., 1959, 
162. Tegen het aannemen van een (beoogde) ommezwaai pleit onder meer 
dat de in art. 1639r voorziene schadeloosstelling en het ex art. 1638d te eisen 
loonbedrag beide verschuldigd zijn ongeacht de vraag of en zo ja, in 
hoeverre de werknemer ook werkelijk nadeel heeft geleden en derhalve niet 
zonder meer als schadevergoeding kunnen worden gekwalificeerd. 

Naar Nieuw B.W. zou 's Hogen Raads beantwoording van de dan ook 
naar Nieuw B. W. opgeworpen rechtsvraag naar alle waarschijnlijkheid 
bestaan in een pure transpositie van het eerder vermelde citaat. Zie art. 
7.10.5.15 Nieuw B.W., dat vrijwel woordelijk met art. 1639r overeenstemt, 
art. 7.10.3.8, dat niet materieel afwijkt van art. 1638d, en art. 7.10.3.15 
Nieuw B.W., dat als de rechtsopvolger van art. 1638q moet worden be
schouwd. Los van de hierbedoelde rechtsvraag ligt de zaak gecompliceerder. 
Naar Nieuw B.W. beschikt de rechter behalve over de in de artt. 7.10.5.15 
en 7.10.3.15 vervatte rechten namelijk ook over een algemene 
matigingsbevoegdheid. Deze bevoegdheid berust op art. 6.1.9.12a en geldt 
voor alle vormen van schadevergoeding. De wettelijke rente is blijkens art. 
6.1.9A.8 ook een vorm van schadevergoeding en dus is ook zij aan de 
bepaling van art. 6.1.9.12a onderworpen. Niettemin moet met annotator 
Stein worden aangenomen dat eenzaak als de onderhavige onder het regime 
van het N.B.W. niet anders zal uitvallen. Kunnen de in de artt. 1639r en 
1638q (artt. 7.10.5.15 en 7.10.3.15 Nieuw B.W.) vervatte matigingsrechten 
vrij discretionair worden gebruikt, tot toepassing van de in art. 6.1.9.12a 
Nieuw B.W. bedoelde matigingsbevoegdheid bestaat alleen gelegenheid 
indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven 
omstandigheden, waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen 
partijen bestaande rechtsverhouding en hun beider draagkracht, tot kenne
lijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Dat zal zich echter bij toewijzing 
van de gevorderde wettelijke rente niet spoedig kunnen voordoen. Iemand 
die tot het voldoen van een schadevergoeding in geld verplicht is kweekt 
immers tot de betaling rente op de door hem verschuldigde som. 

102. WETTELIJKE RENTE; GOEDE TROUW DEROGEERT NIET BIJ RET ENKELE 

ONTBREKEN VAN SCHADE 

H.R., 1 jebruari 1985, N.J., 1985, 560, noot VANDER GRINTEN, W.C.L., 
(Van Tuijn/Leutscher). 

In het onderhavige arrest kreeg de Hoge Raad de kans subtiel aan te geven 
hoe de bepaling van art. 1286 en de zgn. beperkende werking van de goede 
trouw zich tot elkaar verhouden. 

De casus laat zich als volgt samenvatten. Van Tuijn verkoopt en levert 
Leutscher 158 aandelen B.M.D., waartegenover Leutscher Van Tuijn- bij 
wijze van voorschot op een nog nader te bepalen geldsbedrag - de somma 
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vanf 2.704.012 moet voldoen. Betaling te rechter tijd blijft achterwege en 
Van Tuijn maakt aanspraak op vergoeding van moratoire interessen over 
het gehele bedrag van de hem toekomende geldsom. Vast staat evenwel dat 
Van Tuijn, voor zover zijn vordering de f. 2.000.000 niet overtreft, geen 
schade lijdt, omdat een nauw bij de transactie betrokken derde hem voor 
dat bedrag een renteloze lening heeft verstrekt. 

In cassatie staat centraal de vraag of onder die omstandigheden uit 
redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat de rente over het door Leutscher 
aan Van Tuijn verschuldigde bedrag slechts behoort te worden toegewezen 
voor zover dat bedrag de f. 2.000.000 te boven gaat. 

Geconfronteerd met enerzijds de door het Hof en de A.-G. gevolgde 
gedachtengang dat zulks inderdaad het geval is en anderzijds een cassatie
middel dat dit oordeel principieel bestrijdt, overweegt de Hoge Raad: 
,Het in art. 1286 B.W. vervatte stelsel, daarop neerkomende dat in verbintenissen die aileen 
betrekkelijk zijn tot de betaling van een zekere geldsom - waarvan te dezen sprake is - de 
vergoeding van kosten, schaden en interessen, uit vertraging in de uitvoering voortkomende, 
is gefixeerd als in dat artikel aangegeven, strekt ertoe om onzekerheden omtrent de rechtsposi
tie van pp. op dit punt te vermijden en in het bijzonder om discussies en bewijslevering te 
voorkomen ten aanzien van de vraag of in een bepaald geval schade door de vertraging is 
geleden en zo ja, tot welk bedrag. 

Het strookt niet met de strekking van bedoeld stelsel om, gelijk het Hof heeft gedaan, op 
grond van de vastgestelde feiten aan te nemen dat Leutscher niet over het gehele door hem 
aan de Van Tuijns verschuldigde bedrag wettelijke interessen verschuldigd is doch slechts voor 
zover dat bedrag /2.000.000 te hoven gaat". 

Met deze overwegingen geeft de Hoge Raad in elk geval uitdrukkelijk te 
kennen dat de goede trouw in casu niet aan toepassing van art. 1286 in de 
weg staat. Het college acht het niet in overeenstemming met de strekking 
van art. 1286 dat het door het Hof vastgestelde feit van de renteloze lening 
op grond van redelijkheid en billijkheid zou meebrengen dat de wettelijke 
rente niet over bet volle bedrag van de schuld kan worden gevorderd. 

Dit oordeel behoeft weinig verbazing te wekken. Op grond van art. 1286 
kan een geldschuldeiser, ongeacht de vraag of, en zo ja, in hoeverre hij 
werkelijk vertragingsschade lijdt, bij wijze van schadevergoeding wegens 
vertraging in de nakoming steeds minimaal en maximaal aanspraak maken 
op betaling van de wettelijke rente. Met deze regel is moeilijk te rijmen dat 
een schuldenaar niettemin het verweer zou kunnen voeren dat de schuldeiser 
geen schade heeft geleden omdat hem voor (een deel van) het verschuldigde 
bedrag een renteloze lening is verstrekt. 

Belangrijker is dan ook de vraag of uit het arrest kan worden afgeleid 
dat de goede trouw zich in andere situaties wet tegen toepassing van art. 
1286 kan verzetten, en zo ja, wanneer dat het geval is, of dat uit 's Hogen 
Raads bewoordingen moet worden opgemaakt dat de goede trouw nooit 
ofte nimmer aan de bepaling van art. 1286 zal derogeren. 

Vast staat dat het college zich onthoudt van de algemene uitspraak dat 
de goede trouw nooit aan toepassing van art. 1286 in de weg kan staan en 
dat het bij zijn beslissing met zoveel woorden aan de door het Hof vastge
stelde feiten refereert. Daaruit kan worden afgeleid dat de Hoge Raad de 
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mogelijkheid openlaat dat de goede trouw onder andere omstandigheden 
wei aan de regel van art. 1286 zal afdoen. Wanneer dat precies het geval 
is valt echter in geen enkel opzicht uit het arrest te destilleren. Men kan 
slechts met annotator Van der Grinten tot de slotsom komen dat uit de 
beslissing volgt dat een derogeren van de goede trouw in dit verband niet 
al te snel mag worden aangenomen en dat hiervoor in elk geval niet 
voldoende is dat de schuldeiser geen vertragingsschade lijdt. 

Het onderhavige arrest behoudt zijn belang onder de vigueur van het 
Nieuw B.W. Er zijn geen termen aanwezig om de gereleveerde rechtsvraag 
naar komend recht te voorzien van een antwoord dat niet geheel overeen
stemt met het antwoord dat de Hoge Raad naar huidig recht te berde brengt. 

103. WETTELIJKE RENTE; ZAAKSBESCHADIGING; VERGOEDINGSVERBINTE

NIS DIRECT OPEISBAAR; KOSTEN VAN HERSTEL; RENTE DOOR AANMANING 

H.R., 12 april 1985, N.J., 1985, 625, noot VAN DER GRINTEN, 

W. C.L.,(Staat/Van Driel) 
In dit arrest kreeg de Hoge Raad de kans uitputtend te bepalen vanaf welk 

moment een schadevergoedingsverbintenis uit onrechtmatige daad rente
dragend is te maken. 

De casus laat zich als volgt samenvatten. Van Driel is uit onrechtmatige 
daad aansprakelijk wegens beschadiging van een aan de Staat in eigendom 
toebehorend spoorwegviaduct. Op een zeker ogenblik verzoekt de Staat Van 
Driel de op dat moment nog slechts geraamde kosten van herstel binnen een 
bepaalde termijn te voldoen. Dit verzoek gaat vergezeld van de mededeling 
dat bij niet tijdige betaling aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente 
wordt gemaakt. Van Driel stelt zich op het standpunt dat er niet betaald 
behoeft te worden voordat de Staat voormelde kosten zelf onmiddellijk 
moet voldoen en dat vergoeding van de wettelijke rente dus al helemaal niet 
aan de orde komt. 

Het geschil in cassatie concentreert zich op de vraag wanneer een vorde
ring tot vergoeding van zaaksschade opeisbaar wordt en door middel van 
de in art. 1286 lid 3 bedoelde aanmaning rentedragend is te maken. 

Geconfronteerd met aan de ene kant de door het Hof gevolgde gedachten
gang dat een vordering tot vergoeding van de kosten van herstel eerst 
opeisbaar wordt op het moment waarop de gelaedeerde deze kosten zelf 
onmiddellijk moet voldoen en dat een beroep op art. 1286 lid 3 dus eerst 
op dat moment tot de mogelijkheden behoort en aan de andere kant de in 
het middel vervatte opvatting dat de eigenaar van een beschadigde zaak 
reeds op het moment van de beschadiging een opeisbare vordering op de 
laedens verkrijgt, die dus ook vanaf dat moment met behulp van de in art. 
1286 lid 3 voorziene aanmaning rentedragend is te maken, overweegt de 
Hoge Raad: 
,Op het moment waarop een zaak wordt beschadigd, lijdt de eigenaar van de zaak in zijn 
vermogen een nadeel, gelijk aan de waardevermindering welke het desbetreffende vermogens
bestanddeel door die beschadiging ondergaat. Betreft het een zaak waarvan herstel mogelijk 
en verantwoord is, dan kan deze waardevermindering in het algemeen worden gesteld op de 
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naar objectieve maatstaven berekende kosten, welke met het berstel zullen zijn gemoeid. Is 
de zaaksbeschadiging het gevolg van een onrechtmatige daad, dan heeft derhalve in het 
algemeen de eigenaar sedert het moment der beschadiging ten minste tot dat bedrag op de dader 
een opeisbare vordering. Wil de eigenaar aanspraak maken op de wettelijke interessen over 
die vordering, dan zal hij ingevolge art. 1286 derde lid de dader schriftelijk tot betaling moeten 
aanmanen met de mededeling dat hij in geval van verdere vertraging aanspraak maakt op 
vergoeding van interessen. Wat herstel, naar objectieve maatstaven, kost, weet men niet zelden 
eerst nadat de reparatie heeft plaatsgevonden en de nota's zijn gepresenteerd. Daarop behoeft 
de eigenaar echter met zijn aanmaning niet te wachten. Het is immers niet nodig dat in zulk 
een aanmaning reeds het bedrag genoemd wordt dat de eigenaar meent te vorderen te hebben; 
in beginsel is voldoende een aanmaning tot betaling van het bedrag dat met de kosten van 
herstel gemoeid zal blijken te zijn. Ben dergelijke aanmaning zal - in de woorden van de 
M.v.A. op het antwerp van wet dat heeft geleid tot de Wet van 7 oktober 1970, Stb., 458, 
waarbij art. 1286 zijn huidige tekst kreeg - ,de rente per de dag waartegen is aangemaand 
(doen) ingaan over het gehele bedrag dat te zijner tijd verschuldigd zal blijken te zijn". 

Voldoet de dader aan een dergelijke aanmaning niet, dan zal de eigenaar er in de regel eerst 
toe overgaan de door hem ter zake van waardevermindering der beschadigde zaak geleden 
schade in rechte te vorderen, wanneer het beloop van de herstelkosten nauwkeurig bekend is. 
Ook als die bekendheid daaruit voortvloeit dat de zaak inmiddels hersteld is, moet het ervoor 
worden gehouden dat de vordering van de eigenaar ertoe strekt de dader te doen veroordelen 
hem datgene te voldoen tot betaling waarvan hij hem reeds had aangemaand, te weten de op 
het bedrag van de herstelkosten te stellen vergoeding van de door hem op het ogenblik der 
beschadiging in zijn vermogen geleden schade wegens waardevermindering der zaak. Zulks 
geldt ook indien de eigenaar in de dagvaarding enkel melding maakt van het bedrag dat de 
herstelkosten in feite hebben belopen en niet met zovele woorden tot uitdrukking brengt dat 
hij vergoeding vordert voor de op dat bedrag gestelde schade wegens waardevermindering van 
de beschadigde zaak. Bezwaarlijk kan worden aanvaard dat het van dergelijke, betrekkelijk 
toevallige verschillen in formulering zou afhangen of een eigenaar van een beschadigde zaak, 
die de dader voordien heeft aangemaand tot betaling van de kosten die met het herstel gemoeid 
zullen blijken, in rechte aldan niet aanspraak heeft op wettelijke rente vanaf de dag waartegen 
de dader is aangemaand". 

De Hoge Raad geeft allereerst aan wanneer een verbintenis tot vergoeding 
van zaaksschade uit onrechtmatige daad tot een opeisbare verbintenis 
gewordt. Volgens het college lijdt de eigenaar van een beschadigde zaak op 
het moment waarop de zaak beschadigd wordt een nadeel in zijn vermogen, 
gelijk aan de waardevermindering die het desbetreffende vermogensbe
standdeel door die beschadiging ondergaat. Is de zaaksbeschadiging het 
gevolg van een onrechtmatige daad dan heeft de eigenaar sedert dat moment 
een opeisbare vordering op de dader tot het bedrag van die vermogensver
mindering. 

Met deze tournure poneert de Hoge Raad het fundament van zijn 
beslissing. Het college stelt voorop dat een vermogen door beschadiging van 
een tot dat vermogen behorende zaak een waardevermindering ondergaat 
en verbindt aan die stelling de conclusie dat een zaaksbeschadiging die als 
gevolg van een onrechtmatige daad kan worden gekwalificeerd een opeisba
re vergoedingsverbintenis in het Ieven roept. Van belang is dat de Hoge 
Raad zich in dit verband tot zaaksbeschadiging beperkt en niet van letsel
schade rept. Bij het intreden van persoonlijk letsel kan immers niet van een 
waardevermindering worden gesproken. Letsel op zichzelf is geen vergoed
bare schade, letsel kan enkel vergoedbare schade tot gevolg hebben. Voor 
zover die schade bestaat in de kosten die de gelaedeerde voor zijn herstel 
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moet maken ontstaat zij eerst op het moment waarop de gelaedeerde die 
kosten zelf onmiddellijk moet voldoen zodat de gelaedeerde eerst op dat 
moment een opeisbare vordering op de laedens verkrijgt. Niet van belang 
is dat de Hoge Raad hier alleen spreekt van zaaksbeschadiging als gevolg 
van onrechtmatig handelen en niet refereert aan zaaksbeschadiging als 
gevolg van wanprestatie. Uit 's Raads wijze van formuleren kan geredelijk 
worden afgeleid dat wanprestatie ten deze geheel met onrechtmatige daad 
kan worden gelijkgesteld. 

Aansluitend zet de Hoge Raad uiteen hoe de omvang van voormelde 
vermogensvermindering in rechte moet worden bepaald. Wanneer het een 
zaak betreft waarvan herstel mogelijk en verantwoord is kan de waardever
mindering in het algemeen worden gesteld op de naar objectieve maatstaven 
berekende kosten, welke met het herstel zullen zijn gemoeid. 

Met deze tournure koppelt het college de op zichzelf moeilijk op geld 
waardeerbare waardevermindering van de zaak aan de naar objectieve 
maatstaven berekende kosten van herstel. Die kosten dienen in deze gedach
tengang als berekeningsmethode om de waardevermindering, als schadefac
tor, in geld uit te drukken. De verbintenis tot vergoeding van de schade 
wordt als het ware opgelost in een verbintenis tot betaling van een geldsom 
ten belope van de kosten van herstel. Men vergelijke H.R., 16 juni 1961, 
N.J., 1961, 444. De aandacht verdient dat de Hoge Raad niet stelt dat voor 
deze wijze van schadebegroting nodig is dat het herstel ook daadwerkelijk 
plaatsvindt. Met annotator Vander Grinten kan hieruit worden afgeleid dat 
vergoeding van voor herstel berekende kosten ook mogelijk is, indien er niet 
feitelijk hersteld wordt. Geheel zeker is dit echter niet. De Hoge Raad laat 
in zijn formulering de nodige ruimte voor uitzonderingen. Een uitzondering 
zou kunnen zijn het gevill waarin herstel achterwege blijft. Volgens Vander 
Grinten wijst de regel in kwestie echter niet in deze richting. 

Vervolgens doet het college uit de doeken hoe en vanaf welk moment 
voormelde vordering rentedragend is te maken. Volgens de Hoge Raad zal 
de dader ingevolge art. 1286 lid 3 schriftelijk tot betaling moeten worden 
aangemaand met de mededeling dat bij verdere vertraging aanspraak op 
vergoeding van interessen wordt gemaakt. W eliswaar weet men niet zelden 
eerst na de reparatie wat herstel naar objectieve maatstaven kost, maar 
daarop behoeft de eigenaar met zijn aanmaning niet te wachten. Het is niet 
nodig dat in zulk een aanmaning reeds het bedrag genoemd wordt dat de 
eigenaar meent te vorderen te hebben. In beginsel is voldoende een aanma
ning tot betaling van het bedrag dat met de kosten van herstel gemoeid zal 
blijken te zijn. Een dergelijke aanmaning zal de rente per de dag waartegen 
is aangemaand doen ingaan over het gehele bedrag dat tezijnertijd verschul
digd zal blijken te zijn. 

Met deze wending stelt de Hoge Raad buiten twijfel dat de in art. 1286 
lid 3 bedoelde aanmaning niet op betaling van een bepaald bedrag hoeft aan 
te sturen. Zij behoeft niets anders te zijn dan een aanzegging dat aanspraak 
wordt gemaakt op de wettelijke rente. Met annotator Van der Grinten moet 
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worden aangenomen dat dit oordeel de lijn der verwachtingen volgt. V oar 
het vorderen van de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding is niet 
vereist dat de schuldeiser bij de dagvaarding een bepaald bedrag opeist. Men 
zie H.R., 2 februari 1962, N.J., 1964, 329. In het verlengde van die 
opvatting ligt dat het noemen van een bedrag oak bij de in art. 1286 lid 3 
bedoelde aanmaning achterwege kan blijven. De aanmaning heeft in dit 
verband geen andere functie dan de dagvaarding. Men vergelijke oak art. 
1286a. 

Tenslotte geeft de Hoge Raad te kennen dat het voor de beoordeling van 
de opeisbaarheid van de vordering geen verschil maakt of de gelaedeerde 
vergoeding vordert van de op het bedrag van de herstelkosten te stellen 
waardevermindering van de zaak, dan wei vergoeding van het bedrag dat 
de herstelkosten in feite hebben belopen. Volgens het college kan bezwaar
lijk worden aanvaard dat het van dergelijke, betrekkelijk toevallige verschil
len in formulering zou afhangen of de eigenaar van een beschadigde zaak, 
die de dader voordien heeft aangemaand tot betaling van de kosten die met 
het herstel gemoeid zullen blijken, in rechte al dan niet aanspraak heeft op 
wettelijke rente vanaf de dag waartegen de dader is aangemaand. 

Deze tournure vormt het sluitstuk van een ongemeen belangrijke uit
spraak. Wanneer een vordering tot schadevergoeding opeisbaar is wordt in 
beginsel bepaald door de vraag wanneer de schade moet worden geacht te 
zijn geleden. De wijze waarop zij wordt begroot kan daarbij van groat 
belang zijn. Wordt de schade abstract berekend naar het tijdstip van de 
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, dan zal zij terstond opeis
baar worden ook al staat het bedrag van de schade nag niet vast. Wordt 
de schade vastgesteld op bepaalde in concreto gemaakte kosten, dan zal men 
kunnen aannemen dat de opeisbaarheid pas ontstaat doordat de benadeelde 
deze kosten zelf opeisbaar verschuldigd wordt. De Hoge Raad leert nu dat 
de grondslag van de eis voor de begroting van de schade - en daarmee voor 
de opeisbaarheid- in elk geval niet bepalend is. Het doet niet terzake of 
de eigenaar van de beschadigde zaak met zo veel woorden schadevergoeding 
wegens waardevermindering vordert. W at dan wei doorslaggevend is geeft 
het college niet expliciet te kennen. Uit het geheel van overwegingen valt 
echter op te maken dat voor alles de aard van de geleden schade maatgevend 
moet worden geacht. 

AI met al is de onderhavige beslissing er een die aansluit bij de behoeften 
van de praktijk en die uit oogpunt van rechtszekerheid bepaald bevredigend 
is te noemen. Het enkele feit dat de vermindering van de waarde van de zaak 
reeds op voorhand wordt gesteld op de wellicht nooit werkelijk en in elk 
geval pas later te maken kosten van herstel voorkomt dat de dader de 
erkenning van de schadegrootte uitstelt, het op procederen laat aankomen 
en daarin traineert. Weliswaar kan diezelfde constructie ertoe leiden dat de 
eigenaar door het vroegtijdig ingaan van de wettelijke rente meer ontvangt 
dan het bedrag van de werkelijk door hem geleden schade maar dat vermag 
aan haar effect in positieve zin bepaald niet af te doen. In de eerste plaats 
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zal bedoeld nadeel zich niet vaak voordoen, waarschijnlijk alleen bij bescha
diging van zaken zonder inruil- of marktwaarde. In de tweede plaats ligt 
het geheel in de lijn van art. 1286. Op grand van dit artikel kan een 
geldschuldeiser, ongeacht de vraag of, en zo ja, in hoeverre hij werkelijk 
vertragingsschade lijdt, bij wijze van schadevergoeding wegens vertraging 
in de nakoming steeds minimaal en maximaal aanspraak maken op betaling 
van de wettelijke rente. Bij die regel past dat bij het bepalen van schade op 
bet bedrag van de herstelkosten buiten beschouwing wordt gelaten of, en 
zo ja, wanneer de eigenaar van de zaak die kosten zelf opeisbaar verschul
digd wordt. 

Er is alle reden om aan te nemen dat de in het arrest aan de problematiek 
van schadebegrating gewijde overwegingen oak onder het Nieuw B.W. van 
belang blijven. Voor de aan de renteloop gewijde overwegingen geldt dat 
echter niet. Ingevolge art. 6.1.9A.8 lid 1 Nieuw B.W. is een schuldenaar 
renteplichtig vanaf het moment dat hij met de voldoening van zijn verbinte
nis in verzuim is. Krachtens art. 6.1.8.8 sub. b Nieuw B.W. treedt het 
verzuim zonder ingebrekestelling in wanneer een verbintenis strekt tot 
schadevergoeding op grand van onrechtmatige daad of wanprestatie en zij 
niet terstond wordt nagekomen. Derhalve zal naar Nieuw B.W. bij een 
onrechtmatig toegebrachte zaaksbeschadiging vanaf het moment van de 
beschadiging wettelijke rente zijn verschuldigd over bet bedrag van de 
waardevermindering. 

AFDELING 3 (R.J.B. Boonekamp) 

CAUSAAL VERBAND 

104. RELEVANTE FACTOREN 

H.R., 8 jebruari 1985, N.J., 1986, 136, (Joe/C.B.J.C.), noot BEEKHUIS, 
C.J.H., V.R., 1985, p. 397, noot van VAN WASSENAER, A.J.O. 
H.R., 8 jebruari 1985, N.J., 1986, 137 (Henderson/Gibbs), noot 
BEEKHUIS, C.J.H., V.R., 1985, p. 393, noot VAN WASSENAER, A.J.O., 
A.A., 1985, p. 417, noot J.H. Nieuwenhuis (nrs. 2 t.lm. 11). 
H.R., 9 december 1983, N.J., 1984, 708, (Staat/Zwo/sche Algemeene). 
H.R., 17 mei 1985, N.J., 1985, 683, (Faber/Hodde). 
H.R., 28 juni 1985, N.J., 1986, 356, (Claas van Tongeren), Bouwrecht 
1986, p. 121, noot KOEMAN. 
H.R., 27 januari 1984, N.J., 1984, 536, (Blinde passagier), A.A., 1985, p. 
88, noot NIEUWENHUIS, J.H. 
1) In Joe/C.B.J.C., werd Joe- als werknemer in dienst van C.B.J.C.
tijdens werkzaamheden in 1968 aan hoofd en knie getroffen door een stuk 
vallend ijzer. Terzake van het opgelopen letsel heeft hij zich onder behande
ling van geneesheren gesteld. 

In 1981 heeft Joe een vordering tot schadevergoeding op grand van art. 
1614x, B.W.N.A., (=art. 1638x, B.W.) ingesteld tegen C.B.J.C. Aan de 
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vordering heeft hij ten grondslag gelegd dat C.B.J.C., de verplichtingen als 
werkgever op grond van art. 1638x, niet nagekomen is en dat hij als gevolg 
van het ongeval arbeidsongeschikt is gebleven. 

Het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen oordeelde dat 
C.B.J.C., tekort geschoten was in de verplichtingen o.g.v., art. 1638x. Dat 
oordeel heeft C.B.J.C., in cassatie niet bestreden, zodat uitgangspunt in 
cassatie was dat C. B. J. C., in beginsel aansprakelij k was. 
Met betrekking tot de door Joe gestelde arbeidsongeschiktheid als gevolg 
van het ongeval heeft het Hof op grond van de door Joe ten processe 
overgelegde medische verklaringen- in de woorden van de Hoge Raad (zie 
rov. 3.2, van de uitspraak) - aangenomen: 
,dat Joe als gevolg van het ongevalletsel heeft opgelopen aan zijn linkerknie, waardoor hij 
pijn heeft geleden, gedurende een periode tot omstreeks eind april 1968 (rov. 4. 7), en in het 
midden latende of Joe's klachten diens arbeidsongeschiktheid nadelig hebben belnvloed en nog 
zullen belnvloeden op grond van - o.m. - de brief van 16 april1981 aan de arts de Windt 
als vaststaand heeft aangenomen dat de klachten aan Joe's knie, voor zover daterend van na 
genoemde periode, overwegend van psyschische oorsprong zijn, immers hun grondslag niet 
meer vinden in het knieletsel zelf, maar in de omstandigheid dat de behandelende geneesheren 
van dat letsel 'onvoldoende notitie' hebben genomen (ro. 4.5) hetgeen bij Joe een psychisch 
trauma heeft veroorzaakt waar hij nooit bovenuit is gekomen (ro. 4.4, onder 3); met 
'onvoldoende notitie' nemen heeft het Hofnaar de H.R. begrijpt, het oog op een tekortschieten 
van de betrokken geneesheren met betrekking tot het onderzoeken en/of behandelen van het 
Ietsel'. 

Vervolgens heeft het Hof de vordering van Joe afgewezen voor wat betreft 
diens klachten daterend van na eind april 1986 met de overweging dat het 
hierboven bedoelde , ,onvoldoende notitie nemen'' een zodanige omstandig
heid is dat indien en voorzover Joe niet reeds als genezen zou kunnen 
worden beschouwd ,het uitblijven van de genezing niet meer als een gevolg 
van het onderwerpelijke ongeval kan worden aangemerkt". De Hoge Raad 
acht het tegen dit oordeel gerichte cassatiemiddel gegrond: 
,Het gaat hier om - beweerde - arbeidsongeschiktheid van een werknemer die lichamelijk 
letsel heeft opgelopen tengevolge van een ongeval dat te wijten is aan schending door zijn 
werkgever van een rechtsnorm welke - mede - er toe strekt de werknemer tegen het gevaar 
van letsel te beschermen. 

Indien in een zodanig geval het in de normale lijn der verwachtingen !iggende herstel van 
de arbeidsgeschiktheid uitblijft of vertraging ondervindt als gevolg van een tekortschieten door 
de betrokken artsen met betrekking tot het onderzoeken en/of behandelen van het letsel zal 
het uitblijven van of de vertraging in het herstel in het algemeen als een gevolg van het ongeval 
aan de werkgever moeten worden toegerekend, ook wanneer zoals het Hof te dezen kennelijk 
heeft aangenomen, dat medisch tekortschieten slechts door en in samenhang met de - door 
diens persoonlijke predispositie bepaalde - psychische reactie daarop van de werknerner tot 
verstoring van het herstelproces heeft kunnen leiden". 
(De hieropvolgende overwegingen zullen hieronder nog geciteerd worden). 

In Henderson/Gibbs had politieman Gibbs Henderson opzettelijk enige 
slagen met de wapenstok op hoofd en lichaam toegebracht. Henderson 
heeft Gibbs en de Nederlandse Antillen aangesproken tot schadevergoeding 
op grond van onrechtmatige daad, stellende dat hij nog dagelijks fysiek en 
geestelijk nadeel ondevindt van de toegebrachte slagen. Het Hof heeft de 
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vordering van Henderson afgewezen met een soortgelijke overweging als in 
Joe/C.B.J.C., te weten 
,dat de genezing van Henderson is en wordt belemmerd door omstandigheden van zodanige 
aard, dat het uitblijven van de genezing niet meer als gevolg van het handelen van Gibbs aan 
laatstgenoemde kan worden toegerekend". 

Deze overweging heeft Het Hof daarop gebaseerd 
,dat uit de verschillende rapporten van de artsen die Henderson hebben onderzocht (en welke 
rapporten naar de kern tot dezelfde conclusie komen n.l. dat er vlak na bet ongeval en bij 
latere gelegenheden geen neurologische afwijkingen geconstateerd zijn, en dater sprake is van 
renteneurose aggravatie en querulerende gedragingen) geen andere conclusie kan worden 
getrokken''. 

De Hoge Raad heeft de overweging aldus begrepen 
,dat naar 's Hofs oordeel bet door Henderson gestelde complex van klachten voorkomt uit 
een door diens persoonlijke predispositie bepaalde reactie op de onrechtmatige daad van Gibbs 
waardoor de gevolgen van de daad voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van 
Henderson mede in verband met zijn neurotische behoefte een vergoeding te krijgen ernstiger 
zijn en Ianger duren dan in de normale lijn der verwachtingen ligt". 

en vervolgens geoordeeld: 
,Bij een onrechtmatige daad die bestaat uit het toebrengen van letsel zullen de gevolgen van 
een door persoonlijke predispositie van bet slachtoffer bepaalde reactie op de daad in bet 
algemeen als een gevolg van de onrecbtmatige daad aan de dader moeten worden toegerekend, 
ook a! houdt de reactie mede verband met de neurotische behoefte van bet slachtoffer een 
vergoeding te krijgen en ook al zijn de gevolgen daardoor ernstiger en Ianger dan duur dan 
in de normale lijn der verwachtingen ligt". 
(De hierop volgende overwegingen zullen hieronder nog geciteerd worden). 

2) Beide uitspraken liggen in de lijn van de eerdere jurisprudentie van de 
Hoge Raad, o.a.: 
H.R., 9 juni 1972, N.J., 1972, 360 (Posttraumatische neurose), H.R., 21 
maart 1975, N.J., 1975, 372 (Doodgeschrokken Bromfietser), H.R., 2 
november 1979, N.J., 1986, 77 (Vader Versluis). Een korte terugblik. 
In het Posttraumatische neurose arrest werd o.a. overwogen: 
,dat indien voor iemand als gevolg van een aan de schuld van een ander te wijten aanrijding 
een - lichamelijk of psychiscb - letsel ontstaat die ander voor de daardoor veroorzaakte 
schade in de regel over de gehele met de genezing van dat letsel gemoeide tijd als een door 
zijn daad veroorzaakte schade aansprakelijk is; 

dat de omstandigheid dat de genezing van bet letsellanger duurt dan in de normale lijn der 
verwachting ligt daaraan op zichzelf niet afdoet en dit slechts anders is, indien de genezing 
van bet letsel is of wordt belemmerd door bepaalde omstandigheden van zodanige aard dat 
bet 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 omstandigbeden bet bewijsrisico op de 
aanrijder rust". 

Tot de ,omstandigheden van zodanige aard" behoort volgens het Doodge
schrokken bromfietser arrest niet een persoonlijke predispositie van het 
slachtoffer in de vorm van een ,ziekelijke hartafwijking". Die afwijking 
,en het daaruit voortvloeiende verhoogde risico van ( ..... ) vroegtijdig 
overlijden kan eventueel wel een factor vormen waarmee rekening moet 
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worden gehouden bij de berekening van de volgens art. 1406, B.W., te 
betalen schadevergoeding". 

Dit ,systeem" voor de bepaling van schadevergoeding in geval van 
toebrengingen van lichamelijk of psychisch letsel is beperkt tot overtreding 
van verkeers- en veiligheidsnormen, maar geldt niet zonder meer voor 
overtreding van (zorgvuldigheids )normen in het algemeen volgens het Vader 
Versluis arrest. 
3) De formulering uit het Posttraumatische neurose arrest - formulering 
die door het Hof in de vonnissen a quo in Joe/C.B.J.C., en Hender
son/Gibbs, vrijwelletterlijk is gebruikt - heeft de Hoge Raad in geen van 
beide uitspraken herhaald. Dat betekent m.i. niet dat het Posttraumatische 
neurose arrest ,overruled" is. 

De formulering in dat arrest was negatief, geparafraseerd en ontdaan van 
nuances: causaal verband moet aangenomen worden, tenzij het tegendeel 
blijkt. Het ligt voor de hand dat daarmee beoogd werd tot uitdrukking te 
brengen dat het bewijsrisico rust op degene die aansprakelijk gesteld is. Men 
zou kunnen zeggen dat in het Posttraumatische neurose arrest in wezen niet 
meer dan een regel van bewijslastverdeling is gegeven, neerkomende op een 
omkering van de bewijslast. Over het materiele recht is daarmee weinig 
gezegd. Met name is opgengelaten welke de omstandigheden van zodanige 
aard zijn, dat het uitblijven van herstel niet meer als een gevolg van het 
toebrengen van het letsel aan de dader kan worden toegerekend. 

Daaromtrent geeft de Hoge Raad in de beide onderhavige uitspraken 
uitsluitsel met betrekking tot twee omstandigheden. Noch persoonlijke, 
fysieke of psychische predispositie noch onvoldoende medische behandeling 
al dan niet in samenhang met persoonlijke predispositie behoren tot de 
,omstandigheden van zodanige aard" die het causaal verband doorbreken. 
Over bewijslastverdeling rept de Hoge Raad in geen van beide uitspraken. 
Aangenomen moet worden dat het Posttraumatische neurose arrest in dit 
opzicht nog geldt. Dit betekent o.a.- maar alleen in geval van overtreding 
van verkeers en veiligheidsnormen - dat indien niet duidelijk wordt waar
door herstel vertraagd wordt of uitblijft, de veroorzaker van het ongeval 
aansprakelijk is. :Oeze regel is kort voor Joe/C.B.J.C. en Henderson/Gibbs 
nog bevestigd in het arrest Staat/Zwolsche Algemeene waarin o.a. overwo
gen wordt: 
,Onderdeel e 3 miskent dat 'het op de veroorzaker van het ongeval te dezen rustende 
bewijsrisico meebrengt dat hij voor het ongeval aansprakelijk is, indien zoals hier het uitblijven 
van de genezing mogelijkerwijs het gevolg van de aamijding is (cursivering van mij; R.J .B.)". 

Op een iets andere situatie heeft betrekking bet arrest Faber/Hodde. 
Huisarts Hodde had patient Faber twee injecties in diens linker bovenarm 
toegediend. Naderhand vertoonde die arm verlammingsverschijnselen. Het 
Hof nam causaal verband aan tussen foutief toedienen van de injectie en 
de verlamming. Het cassatie beroep werd verworpen o.a. met de overwe
ging: 
,Het had op de weg van Hodde gelegen om te stellen dat de schade van Faber niet enkel het 
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gevolg was van de injectie, maar tevens van de omstandigheden dat Faber heeft nagelaten zich 
onmiddellijk na het optreden van de verschijnselen tot Hodde of tot een andere arts te wenden 
maar daar geruime tijd mee heeft gewacht" o 

Daarmee is niets nieuws gezegdo 
4) Van beide uitspraken Joe/C.B.J.C. en Henderson-Gibbs heeft in ieder 
geval de laatste ook betekenis buiten het kader van de hierboven onder 3 
genoemde arresten: uit Henderson/Gibbs blijkt dat bij elke onrechtmatige 
daad die bestaat uit het toebrengen van letsel ook indien geen verkeers- of 
veiligheidsnorm overtreden is, de dader ook aansprakelijk is voor gevolgen 
van een door persoonlijke predispositie van het slachtoffer bepaalde reactie 
op de daad, ook al zijn die gevolgen daardoor ernstiger en Ianger van duur 
dan in de normale lijn der verwachting ligt. W el zal dan voorzover niet een 
veiligheids- of verkeersnorm overtreden is het slachtojjer aan moeten tonen 
dat het uitblijven van herstel gevolg is van een door persoonlijke predisposi
tie bepaalde reactie op het toebrengen van letsel. Het bewijsrisico blijft dan 
op het slachtoffer rusten. 

De uitspraak Joe/C.B.J.C., is beperkt tot het geval van schending door 
de werkgever van een norm die ertoe strekt de werknemer te beschermen 
tegen het gevaar van letsel. Wat de aansprakelijkheid voor medisch tekort
schieten betreft heeft de uitspraak wellicht ook betekenis buiten het geval 
van overtreding van zodanige veiligheidsnorm (zie hieronder nr. 11). 
5) Intussen geldt niet onverkort dat degene die aansprakelijk gesteld is 
steeds op moet draaien voor gevolgen die - kort gezegd - voortvloeien 
uit persoonlijke predispositie van het slachtoffer al dan niet in samenhang 
met onvoldoende medische behandeling. Maar het is slechts anders onder 
bijzondere omstandigheden. Een voorbeeld van zodanige bijzondere om
standigheden wordt door de Hoge Raad in beide uitspraken in vrijwel 
gelijkluidende bewoordingen gegeven: 
, ,Dit zou slechts anders zijn onder bijzondere omstandigheden, bijv 0 indien het slachtoffer zou 
hebben nagelaten van zijn kant alles in het werk te stellen wat redelijkerwijs - mede in 
aanmerking genomen zijn persoonlijkheidsstructuur - van hem kan worden verlangd om tot 
het herstelproces bij te dragen" o 

Dit betekent dat het slachtoffer niet bij de pakken neer mag gaan zitten in 
de gedachte dat zijn toekomst verzekerd is. Hij zal binnen de door de Hoge 
Raad gegeven grenzen (actief) aan zijn herstel (mee) moeten werken, ook 
al zou dit bijv. tot het slachtoffer onwel gevallige therapieen moeten leiden. 
Roever dit mag en moet gaan is een vraag die telkens in het concrete geval 
beantwoord zal moeten worden. Vergelijk de annotaties van Nieuwenhuis 
A.A., 1985, 417, en Beekhuis, N.J., 1986, 136. 
Men kan hierin m.i. het beste een toepassing van de schadebeperkingsplicht 
zien. De door de Hoge Raad gebruikte woorden duiden daarop ook. Minder 
juist lijkt mij nalaten in deze als een vorm van eigen-schuld te zien (Vergelijk 
De Vries A.A., 1985, katern 15). Het gaat erom dat het slachtoffer mee 
moet werken aan herstel van eenmaal ingetreden letsel, teneinde de daaruit 
voortvloeiende (vermogens)schade zoveel mogelijk te beperken. Bij eigen 
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schuld valt eerder te denken aan toedoen van het slachtoffer tot het ontstaan 
van het letsel. 
Merkwaardig is overigens dat de beide uitspraken zo geformuleerd zijn dat 
niet voldoen aan de schadebeperkingsplicht het causale verb and tussen daad 
en vertraging in- en/of uitblijven van herstel doet vervallen: Consequent 
doorgevoerd zou de formulering ertoe leiden dat een slachtoffer van goede 
wil dat bijna ,alles in het werk" gesteld heeft geen enkele vergoeding voor 
de extra schade zou krijgen, omdat die geen gevolg meer is van het ongeval. 
W enselijker zou zijn slechts een gedeelte van de extra schade dat overeen
komst met de mate waarin het slachtoffer tekort geschoten is in zijn 
verplichting om - kort gezegd - tot het herstel bij te dragen voor rekening 
van het slachtoffer te Iaten (vergelijk Nieuwenhuis, A.A., 1985, p. 417). 
Anders wordt wat die extra schade betreft teruggekeerd tot een ,alles of 
niets" principe dat reeds 70 jaar geleden verlaten is. 
6) Voorts de slot tournure die in beide uitspraken vrijwel gelijkluidend is 
,Dit alles laat overigens onverlet dat de persoonlijke predispositie van de werknemer en de 
daaruit in het algemeen voortvloeiende risico's voor het ontstaan van klachten als de onderha
vige wei een factor kunnen vormen waarmee rekening valt te houden bij de begroting van de 
schade". 

Deze passage sluit aan bij de hierboven (nr. 2) geciteerde overwegingen uit 
het Doodgeschrokken bromfietser arrest. In het in dat arrest berechte geval 
was het slachtoffer overleden. In dat geval is art. 1406, B.W., van toepas
sing en bestaat de schade uit ,de waarschijnlijke bijdrage aan levensonder
houd die door nabestaanden van hun verzorger zou zijn genoten indien deze 
niet ware gedood" (zie H.R., 19 november 1943, N.J., 1944, 21). 

In de onderhavige uitspraken gaat het om verwonding in welk geval niet 
art. 1406, B.W., geldt, maar art. 1407, B.W. Wanneer de verwonding leidt 
tot blijvende of langdurige arbeidsongeschiktheid Iijkt de Hoge Raad bij de 
berekening van de schade bestaande uit gederfd arbeidsinkomen met per
soonlijke predispositie op soortgelijke wijze als bij de berekening van de 
schade in de zin van art. 1406, B.W., rekening te willen houden. Rekening 
gehouden zal dan moeten worden met de kans dat de uit de persoonlijke 
predispositie voortvloeiende risico's zich zouden hebben verwezenlijkt en 
met de gevolgen die dat voor de te verwachten ontwikkeling van het 
inkomen van het slachtoffer zou hebben gehad. Dat zal wei enigszins natte 
vingerwerk worden: een ongeluk zit in een klein hoekje (zie hiervoor 
uitvoeriger de meer genoemde noten van Nieuwenhuis, Beekhuis en Van 
Wassenaer en zie voorts Knol Vergoeding van letselschade, p. 44, e.v.). 

Of hiervoor een grondslag in art. 1407, B.W., of elders in de wet 
gevonden wordt is een vraag, waarvan ik echter niet wakker lig. Het zou 
niet de eerste keer zijn dat de rechter bij het vinden van een wijze van schade 
berekening zonder· wettelijk houvast te werk gaat. Het gaat hier om de 
becijfering van (althans gedeeltelijk) toekomstige schade en daarbij moet 
uiteraard met de relevante factoren - zoals de mogelijkheid dat zich in de 
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toekomst bepaalde gebeurtenissen zullen voordoen - rekening gehouden 
worden. 

Daarom is het m.i. ook geen probleem dat bij aansprakelijkheid o.g.v. 
art. 1638x, B.W. - een contractuele aansprakelijkheid, waaram het ging 
in Joe/C.B.J.C. -de artikelen 1406 en 1407, B.W., niet van toepassing 
zijn. (zie de Vries A.A., 1985, katern 15, Vander Grinten, Arbeidsovereen
komsten recht, p. 104). 

Opmerking verdient tenslotte nog dat met deze uitspraken gedemon
streerd wordt dat causaliteit en berekening van schade soms dicht bij elkaar 
liggen en een causaliteits probleem soms opgelost wordt in de berekening 
van de schade (zie ook hieronder nr. 17). 
7) Met betrekking tot Joe/C.B.J.C., nog enkele nadere opmerkingen. 
Grondslag voor de vordering was een contractuele aansprakelijkheid op 
grand van 1638x, B.W., en niet een aansprakelijkheid op grand van 
onrechtmatige daad. De Hoge Raad hanteert in Joe/C.B.J .C., daarbij voor 
letsel schade een soortgelijke causaliteitsregel als bij de aansprakelijkheid 
voor letselschade op grand van onrechtmatige daad. Dat vormt een afwij
king van de verdedigde opvatting dat bij contractuele aansprakelijkheid 
andere causaliteitsregels zouden gelden dan bij aansprakelijkheid op grand 
van onrechtmatige daad. 

Niet gezegd kan worden dat daarmee onomstotelijk vaststaat dat voor 
contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid op grand van onrecht
matige daad nu steeds dezelfde causaliteitsregels gelden. Ten eerste gaat het 
in Joe/C.B.J.C., om een bijzondere contractuele aansprakelijkheid op 
grand van art. 1638x, B.W., en niet om contractuele aansprakelijkheid in 
het algemeen. Ten tweede- nauw met de eerste opmerking samenhangend 
- benadrukt de Hoge Raad dat de gegeven regel ziet op het geval van 
,beweerde arbeidsongeschiktheid van een werknemer die lichamelijk letsel 
heeft opgelopen ten gevolge van een ongeval dat te wijten is aan schending 
door zijn werkgever van een rechtsnorm welke - mede - ertoe strekt de 
werknemer tegen het gevaar van letsel te beschermen". 

Niet bij elke aansprakelijkheid uit contract in het algemeen is schending 
van een dergelijke rechtsnorm aanwezig. 

Aan Joe/C.B.J.C., mag m.i. geen verdere strekking worden toegekend 
dan dat zelfde causaliteitsregels gelden in geval van letsel als gevolg van 
schending van veiligheidsnormen ongeacht of de grondslag voor aansprake
lijkheid contract of onrechtmatige daad is. Dat past ook in de opvatting 
verwoord is het arrest Vader Versluis, hierboven reeds ter sprake gekomen. 
8) Beide uitspraken demonstreren voorts nog eens het grate belang van de 
factoren: strekking van de overtreden norm, aard van de aansprakelijkheid 
en aard van de schade voor de bepaling van de omvang van de toe te rekenen 
schade. 

In Joe/C.B.J .C., ligt sterk de nadruk op de strekking van de overtreden 
norm, blijkens de hierboven (nr. 1) geciteerde passage. Men ken hierin een 
toepassing zien van de zg. ,Normzweck theorie" (zie hierover Van Schel-
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len, Toerekening naar redelijkheid, p. 41). In die theorie wordt de omvang 
van de aansprakelijkheid afgeleid uit de strekking (,scope") van de overtre
den norm. Tegen welke mogelijke gevaren beoogt de overtreden norm 
bescherming te bieden? Dat bij overtreding van verkeers- en veiligheidsnor
men verder gaande bescherming op zijn plaats is werd reeds benadrukt in 
het arrest Vader Versluis. 

In Henderson/Gibbs wordt de rechtvaardiging van de verdergaande 
toerekening gezocht in de aard van de schade te weten letselschade, onge
acht met overtreding van welke norm het letsel is toegebracht. Toerekening 
van schade die samenhangt met persoonlijke predispositie o.g.v. de aard 
van de schade alleen - zonder rekening te houden met de strekking of de 
aard van de geschonden norm - is nieuw. 

Tenslotte: in beide uitspraken zal een rol gespeeld hebben dat het in beide 
gevallen om schuld aansprakelijkheid ging. Dat verband wordt echter niet 
uitdrukkelijk gelegd. 
9) Wat de aard van het letsel betreft is beslist dat ook extra schade door 
vertraging en/of uitblijven van herstel samenhangend met een door per
soonlijke predispositie van het slachtoffer bepaalde reactie op het ongeval 
in beginsel voor vergoeding in aanmerking komt. Voorboden hiervan waren 
het Posttraumatische neurose arrest en het Doodgeschrokken bromfietser 
arrest. 

Ben bijzonderheid is dat thans in Henderson/Gibbs ook beslist is over 
de renteneurose, in de woorden van de Hoge Raad: ,de neurotische 
behoefte van het slachtoffer om vergoeding te krijgen''. Of aan de behoefte 
tegemoet gekomen moet worden is een lastig probleem. Dat probleem is dat 
enerzijds de lijder aan renteneurose echt ziek is en daardoor bijv. niet in 
staat is te werken met de schadelijke gevolgen vandien en dat anderzijds 
tegemoetkoming aan de behoefte een vergoeding te krijgen de ziekte juist 
in stand kan houden. Legt men de nadruk op het laatste dan ligt toekenning 
van schadevergoeding niet voor de hand. Extreem gesteld zou betaling van 
de schadevergoeding schade teweegbrengen. Daaruit heeft het Duitse 
Bundesgerichtshof de conclusie getrokken dat toekenning van schade ver
goeding niet op zijn plaats is. De Hoge Raad legt de nadruk klaarblijkelijk 
op het eerste. Het slachtoffer is ziek en lijdt door die ziekte- ook al bestaat 
die juist uit de behoefte schadevergoeding te ontvangen - schade, die 
evenals in geval van andere neurotische aandoeningen vergoed moet wor
den. Voor uitvoeriger beschouwingen wordt verwezen naar de noten van 
Nieuwenhuis en Beekhuis in A.A., resp. N.J., alwaar (buitenlandse) litera
tum en jurisprudentie. 
10) Tenslotte behelst Joe/C.B.J.C., nog een interessante beslissing. De 
werkgever werd ook aansprakelijk geacht voor uitblijven of vertraging in 
herstel van arbeidsongeschiktheid. 
,als gevolg van een tekortschieten door de betrokken artsen met betrekking tot het onderzoe
ken en/of behandelen van het (aanvankelijk opgelopen; R.J.B.) Ietsel". 

Dit geldt voor arbeidsongevallen waarbij - kort gezegd - een veiligheids-
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norm is overtreden. Aan te nemen valt dat hetzelfde geldt in aile gevallen 
waarin verkeers of veiligheidsnormen overtreden zijn, oak indien de grand
slag voor aansprakelijkheid onrechtmatige daad is. En op grand van 
Henderson/Gibbs ligt voor de hand dat bij elke onrechtmatige daad die 
bestaat uit het toebrengen van letsel in beginsel aansprakelijkheid bestaat 
voor - kart gezegd - medisch tekortschieten. 

Aansprakelijkheid voor medische fouten lag reeds besloten in H.R., 20 
juni 1969, N.J., 1969, 374, in H.R., 9 februari 1979, N.J., 1979, 400. Oak 
in de literatuur wordt over het algemeen aangenomen dat medische fouten 
bij onderzoek en/ of behandeling de causaliteit niet doorbreken. Een uitzon
dering werd wei gemaakt voor opzet of grove schuld van de arts. In dat geval 
zou de veroorzaker van het letsel voor de extra schade aansprakelijk zijn 
(zie uitvoerig de conclusie van A.G. Mok voor Joe/C.B.J.C., en de noot 
van Beekhuis onder de uitspraak). De Hoge Raad maakt dit onderscheid 
niet. Ruimte voor uitzonderingen wordt wei uitgespaard door de voor 
juristentaal zo kenmerkende woorden ,in het algemeen". 
11) Een heel andere causaliteitsvraag kwam aan de orde in H.R., 28 juni 
1985, N.J., 1986, 356 (Claas/Van Tongeren). De casus komt kart samenge
vat hierop neer. 

Van Tongeren gebruikt een perceel grand voor de uitoefening van een 
autoplaatwerkbedrijf. Dat gebruik is in strijd met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan en met de bouwverordening. Omwonenden- Claas cs. 
- stelden daarvan hinder te ondervinden en vorderden een verbod aan Van 
Tongeren het perceel in strijd met bestemming en bouwverordening te 
gebruiken. Het gevraagde verbod werd door het Gerechtshof in hager 
beroep op grand van een reeks onjuiste argumenten geweigerd. Een daarvan 
betrof de causaliteit. 
Claas cs. hadden gesteld dat de door hen ondervonden hinder o.a. hestand 
uit toeneming van het verkeer. Het Hof oordeelde ,dat de door Claas cs. 
bedoelde toeneming van het verkeer niet kan worden beschouwd als te zijn 
veroorzaakt.door het voormelde gebruik dat Van Tongeren van zijn perceel 
maakt omdat vele andere wijzen van gebruik van dat perceel denkbaar 
zouden zijn, die evenzeer tot een zodanige toeneming zouden leiden, doch 
zonder dat daarbij sprake zou behoeven te zijn van een gebruik van dat 
perceel in strijd met de gerealiseerde bestemming overeenkomstig voormeld 
uitbreidingsplan, waarbij het Hof in het bijzonder van belang heeft geacht 
dat door Van Tongeren een hamermolen zou mogen worden geexploi
teerd". 

Zo gesteld is die overweging onjuist en de Hoge Raad acht het tegen die 
overweging gerichte middel gegrond: 
,Het enkele feit dat een op onrechtmatige wijze toegebracht nadeel eveneens op een andere 
wijze toegebracht had kunnen worden die niet onrechtmatig geweest zou zijn, brengt nog niet 
mee dat dit nadeel niet meer kan gelden als te zijn veroorzaakt door de onrechtmatige gedraging 
die zich in werkelijkheid heeft voorgedaan". 

Terecht want haast elk nadeel kan oak op niet onrechtmatige wijze toege-
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bracht worden. Het Hof heeft zich klaarblijkelijk Iaten leiden en misleiden 
door lagere jurisprudentie genoemd onder nr. 6 van de noot van Koeman 
bij het arrest in Bouwrecht, 1986, p. 124. In die lagere jurisprudentie werd 
bij bouwactiviteiten in strijd met planologische voorschriften wei rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat soortgelijk nadeel door wei geoorloofde 
bouwactiviteiten zou ontstaan. Volgens Koeman zou de Hoge Raad die 
jurisprudentie niet af hebben willen wijzen. De beslissing van de Hoge Raad 
zou slechts op verbodsacties zien maar niet op schadevergoedingsacties bij 
bouwactiviteiten in strijd met planologische voorschriften betrekking heb
ben. Dat onderscheid maakt de Hoge Raad echter niet. 

De gedachte achter de door Koeman geciteerde jurisprudentie kan mis
schien wei toepassing blijven vinden, maar niet via het causaal verband. Wat 
misschien wei zou kunnen is bij de begroting van de schade rekening te 
houden met de mogelijkheid (en de kans) dat soortgelijk nadeel door wei 
geoorloofde bouwactiviteiten zal ontstaan (zie ook hierboven nr. 6, slot). 
12) Een laatste uitspraak- die ook elders in dit tijdschrift besproken wordt 
- betreft H.R., 27 januari 1984, N.J., 1984, 536 (Blinde passagier). De 
casus: Jansen kruipt stiekem in de niet voor passagiers bestemde laadruimte 
van een door Van den Akker - die niet van het gezelschap van Jansen op 
de hoogte is- bestuurde auto. Er volgt een aanrijding die aan schuld van 
Van den Akker te wijtenis. Jansen raakt gewond en de vraag is of Van den 
Akker jegens hem aansprakelijk is. Het antwoord luidt ontkennend, in de 
motivering van de Hoge Raad omdat ,Van den Akker niet bedacht hoefde 
te zijn op de aanwezigheid van mensen in de laadruimte van zijn auto, en 
in zijn verkeersgedrag dus ook niet met eventueel daaraan verbonden 
gevaren voor het welzijn van deze mensen rekening behoefde te houden". 

De oplossing wordt aldus gevonden in bet relativiteitsvereiste. De kwestie 
had ook via de causaliteit opgelost kunnen worden onder het hoofdstuk van 
de unforeseeable plaintiff''. 
(zie o.a., VAN SCHELLEN, Toerekening naar redelijkheid, p. 40). Waarom 
de oplossing in de sfeer van de causaliteit gezocht is leest men bij Nieuwen
huis, A.A., 1985, p. 88, e.v., 89. 

AFDELING 4 (B.J. Engelen) 

EIGEN SCHULD 

105. EIGEN SCHULD MINDERJARIGE; EIGEN GEDRAG KIND 
H.R., 14 juni 1985, N.J., 1985, 736, (Smit!Brevoord) 

Leerlingen van de hoogste klassen- waaronder de 17-jl}rige Jan Bre
voord - hadden gymnastiekles van hun leraar lichamelijke opvoeding, de 
beer Smit. Tijdens de les werden - zoals ook in een aantal eerdere lessen 
- oefeningen gedaan met behulp van twee evenwijdig aan elkaar geplaatste 
mini-trampolines en de daarbij behorende valmatten. Nadat de leerlingen 
enige hen door Smit opgedragen duidelijk omschreven sprongen hadden 
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uitgevoerd, werden zij vrij gelaten om zelf te bepalen welke sprongen zij 
zouden maken met dien verstande dat het moest gaan om in deze en eerdere 
lessen geoefende sprongen. Aldus werden enige , , vrije'' sprongen uitge
voerd, waarbij de leerlingert in twee, onafhankelijk van elkaar opererende, 
rijen van de trampolines gebruik maakten. Smit had voldoende zicht op 
slechts een der trampolines; helaas niet degeen waarvan de rij leerlingen 
waartoe Jan behoorde gebruik maakte. 

Op zeker moment heeft Jan, tegen de instructies in, getracht een zoge
naamde ,dodensprong" te maken; een sprang die in een gymnastiekzaal 
- anders dan in een zwembad - vrijwel niet uitvoerbaar is. De sprang 
mislukte dan oak: Jan kwam plat voorover op de mat terecht en bleek zich 
vrijwel niet meer te kunnen bewegen. Kart daarop is hij op zijn verzoek door 
enige medeleerlingen - na overleg met Smit - op zijn rug gedraaid en 
vervolgens met mat en al op de leggers van een brug neergelegd. Daarna 
hebben enige van zijn klasgenoten hem - op aanraden van Smit - een 
trainingspak aangetrokken. 

Achteraf blijkt dat Jan een dwarslaesie (breuk aan de vijfde halswervel 
en letsel aan het ruggemerg) heeft opgelopen metals gevolg een (waarschijn
lijk blijvende) verlamming. Smit wordt voor de gevolgen van het ongeval 
aansprakelijk gesteld. 

Het Hof oordeelt het gedrag van Smit onzorgvuldig en wei op twee 
gronden. 

Allereerst wordt de vraag gesteld of Smit onzorgvuldigheid kan worden 
verweten omdat hij de kans op het ongeval heeft geschapen dan wel dat niet 
heeft verhinderd. Zoals al in een eerder overzicht vermeld (ENGELEN, B.J ., 
T.P.R., 1983, p. 1309) hangt dit af van de mate van waarschijnlijkheid dat 
een ongeval zich zal verwezenlijken, de ernst die de gevolgen daarvan 
kunnen hebben, de bezwaarlijkheid van eventuele voorzorgsmaatregelen 
alsmede de mate waarin voorzienbaar was dat derden niet de vereiste 
voorzichtigheid in acht zouden nemen. 

Het Hof, al deze gezichtspunten toetsend, overweegt onder meer dat 
trampolines een uitdagende werking bezitten, zeker ten opzichte van perso
nen van de leeftijd van Jan. 
,Ook a! zou bij jongeren het inzicht ten aanzien van de gevolgen bij onoordeelkundig gebruik 
aanwezig zijn, dan nog is geenszins uitgesloten dat zij zich niet naar dat inzicht zullen gedragen. 
Bij gebruik in klassikaal verband is de kans niet denkbeeldig dat zij, teneinde zich tegenover 
zichzelf maar met name tegenover de andere leeftijdgenoten waar te maken, verrichtingen do en 
die hetzij nog niet beoefend zijn, hetzij onder aile omstandigheden vanwege de daaraan 
inherente gevaren achterwege moeten worden gelaten. Dat dit niettemin zover kan komen kan 
in de hand worden gewerkt door de omstandigheid dat tijdens de gymnastiekles een sfeer 
ontstaat, waarin tot eigen of anders vermaak de grenzen van eigen kunnen worden afgetast 
en overschreden en de ander op zijn beurt daardoor in de verleiding wordt gebracht hetzelfde 
te doen." 

Aan de hand van getuigenverklaringen wordt vastgesteld dat een dergelijke 
sfeer was ontstaan: diverse leerlingen - waaronder zij die gebruik maakten 
van de trampoline waarnaast Smit stand opgesteld - hadden reeds niet-
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geoefende sprongen uitgevoerd, waaronder zelfs de ,dodensprong". Door 
toen niet in te grijpen - hetgeen zonder bezwaar had kunnen gebeuren door 
dergelijke sprongen te verbieden dan wei de Ies te beeindigen of slechts met 
een trampoline voort te zetten - heeft Smit jegens Jan onzorgvuldig 
gehandeld. 

Daarenboven wordt ook het handelen van Smit na het ongeval onzorgvul
dig geoordeeld als zijnde in strijd met de meest elementaire E.H.B.O.
regels: Jan had niet bewogen mogen worden. 

Beide oordelen worden door de Hoge Raad in stand gelaten. 
Vervolgens rijst de vraag of het eigen handelen van Jan af kan doen aan 

(de omvang van) Smits aansprakelijkheid: zonder Jans roekeloz~ sprang 
had het ongeval immers niet plaatsgevonden. 

Zoals reeds in nr. 76 vermeld, is schuld in de zin van subjectieve 
verwijtbaarheid geen noodzakelijke voorwaarde om het gedrag van het 
slachtoffer aan hem als ,,eigen schuld" toe te rekenen. Voldoende kan zijn 
dat het - eventueel schuldloos - handelen van de benadeelde zelf heeft 
bijgedragen aan het veroorzaken van diens schade. 

Aangetekend zij echter dat het ontbreken - dan wei de geringe mate -
van schuld in de praktijk aanleiding geeft om desalniettemin de schade in 
voile omvang voor rekening van de aansprakelijke te Iaten. Overigens kan 
ook sprake zijn van het omgekeerde: waar voor aansprakelijkheid van de 
dader schuld niet altijd is vereist (men denke aan de diverse vormen van 
risico-aansprakelijkheid) is niet uitgesloten dat een ernstige en verwijtbare 
fout van het slachtoffer de vergoedingsplicht van de aansprakelijke kan 
verminderen of zelfs opheffen. (Zie recentelijk o.a. Asser-Rutten-Hart
kamp I, Zwolle, 1984, nr. 450, e.v.; VAN WASSENAER VAN CATWIJCK, 
A.J.O., Eigen schuld en medeschuld, Studiepockets privaatrecht, nr. 36, 
Zwolle, 1985, met name p. 90 e.v.; BRAAMs, W.Th., Kwartaalbericht 
Nieuw B.W., 1985/4, p. 139 en VANDERBEEK, H.L., Kwartaalbericht 
Nieuw B.W., 1986/4, p. 101 e.v.; vergelijk ook nr. 106). 

In het onderhavige geval overwoog het Hof dat de tijdens de gymnastiek
les ontstane sfeer ook invloed had op Jan in die zin dat, hoezeer hij wellicht 
de gevolgen van zijn sprang had kunnen onderkennen, hij in een stemming 
kwam te verkeren dat hij niet meer naar dat inzicht kon handelen. 

Met andere woorden: toepassing van het in nr. 76 vermelde kennen-en
kunnen-criterium zou ook bij 17-jarigen kunnen leiden tot het ontbreken 
van schuld. Tot op heden werd dit criterium feitelijk slechts toegepast bij 
zeer jeugdige kinderen en geestelijk gestoorde ouderen. 

Overigens gaat het Hof een definitieve beslissing dienaangaande uit de 
weg. Het overweegt: 
,Indien a1 aangenomen moet worden dat Brevoord medeschuld treft, moet worden geoordeeld 
dat, gelet op de uiteenlopende ernst van de door Brevoord en Smit gemaakte fouten, de door 
Smit gemaakte fouten zodanig ernstig zijn dat hij in volle omvang voor eventuele gevolgen 
van de sprong aansprakelijk moet worden gehouden." 
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De Hoge Raad lijkt toepassing van het genoemde criterium te sanctioneren. 
Overwogen wordt dat 
, ..... onder omstandigheden het doen ontstaan van de in r.o. 25 bedoelde sfeer (men zie de 
eerder geciteerde en geparafraseerde overwegingen van het Hof; B.J .E.) de schuld bij Brevoord 
kon opheffen." 

Dit suggereert dat indien tevoren niemand in strijd met de instructies 
ongeoefende sprongen had gemaakt, Jan vermoedelijk (een deei van) zijn 
schade zeif had moeten dragen. Maar zijn (eigen) schuld wordt wellicht 
opgeheven bij het doen ontstaan van een roekeioze sfeer, omdat- hoezeer 
een 17-jarige normaliter de gevaren van zijn gedrag ook zou kunnen en 
moeten onderkennen - in die omstandigheden de nodige voorzichtigheid 
niet meer veriangd kan worden. 

Ook ai zou echter wei van (lichte) schuid van Jan gesproken kunnen 
worden dan nog dient Smit aile schade te vergoeden. De vraag hoe de fout 
van degeen die tot schadevergoeding wordt aangesproken moet worden 
'gewogen ten opzichte van de fout van de benadeelde wordt in beginsei aan 
de feitelijke rechter overgeiaten, aidus de Hoge Raad in overeenstemming 
met een eerdere beslissing (H.R., 9 juni 1978, N.J., 1978, 583). 

106. EIGEN SCHULD MINDERJARIGE; GEDRAG VAN ANDEREN 
H.R., 31 mei 1985, N.J., 1986, 690 (Boon/Prenger), noot C.J.H. Brunner; 
Verkeersrecht 1986, 56, noot A.J.O. van Wassenaer van Catwijck 

De nog geen 4 jaar oude Tamara werd, terwiji zij met haar vader Iiep te 
wandeien, door de hond van Boon in haar gezicht gebeten en heeft daaraan 
blijvende littekens overgehouden. 

Niet geheel duidelijk is wat zich precies heeft afgespeeid. Boon stelt in 
boger beroep dat Tamara op de hond toeliep - hetgeen haar door haar 
vader niet werd beiet - en een siaande beweging maakte naar de dochter 
van Boon: de hond zou verdedigend gereageerd hebben. Het Hof oordeeit 
echter dat deze toedracht - en met name de siaande beweging van Tamara 
- niet in rechte vaststaat. 

Boon, op grond van art. 1404 B.W. (art. 1385 Beig. B.W.) tot schade
vergoeding aangesproken, beroept zich op eigen schuid van Tamara. 

Sinds 1980 rust op de eigenaar van een dier een risico-aansprakelijkheid 
voor de door dat dier veroorzaakte schade. De aansprakelijke echter 
behoudt de mogelijkheid om zich op eigen schuld van de benadeelde te 
beroepen (H.R., 7 maart 1980, N.J., 1980, 353 (Stierkaiveren), met noot 
G.J. Scholten, waarover DE VRIES, F.J., T.P.R., 1983, p. 1313, e.v.). Het 
feit dat de aansprakelijke zelf geen schuid treft kan daarbij een roi speien. 
Zeker indien het siachtoffer wei een ernstige fout valt te verwijten is er 
aanieiding niet aile schade voor rekening van de risico-aansprakelijke te 
Iaten (Vergeiijk het voorgaande nummer; Onrechtmatige daad I (DE 
GROOT), nr. 388 en VANWASSENAER VANCATWIJCK, A.J.O., Eigenschu/d 
en medeschuld, Studiepockets privaatrecht, nr. 36, Zwolle, 1985, p. 90 
e.v.). 
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Zoals reeds in voorgaande nummers besproken, is de term ,schuld" in 
het begrip eigen ,schuld" niet helemaal gelukkig: indien de subjectieve 
verwijtbaarheid ontbreekt- bijvoorbeeld op grand van de jeugdige Ieeftijd 
- kan immers desalniettemin eigen schuld van de benadeelde aanwezig zijn. 
Zo oak het Nieuw B. W. De Memorie van Antwoord bij art. 6.1.9.6 (Pari. 
Oesch., Boek 6, p. 352) vermeldt uitdrukkelijk dat het gedrag van de 
benadeelde, diens jeugdige Ieeftijd ten spijt, aan hem kan worden toegere
kend. Dit is oak de reden dat in art. 6.1.9.6, niet van schuld doch van 
toerekening wordt gesproken. Wei geeft het ontbreken van schuld meesten
tijds aanleiding tot het toepassen van een billijkheidscorrectie. 

Oak in het onderhavige geval oordeelt het Hof dat van eigen schuld bij 
de 3-jarige Tamara geen sprake is. Daarbij is niet duidelijk of het gedrag 
aan Tamara in het geheel niet wordt toegerekend dan wei dat het aan haar 
leeftijd eigen gedrag aanleiding gaf tot een correctie in die zin, dat Boon 
aile schade diende te vergoeden. Wei duidelijk is dat het Hof de schuldloos
heid van het slachtoffer in deze blijkbaar zwaarder weegt dan de schuldloos
heid van de aansprakelijke. Op Boon rustte immers een risico-aansprake
lijkheid. Of hem oak schuld trof wordt geheel in het midden gelaten: het 
is niet eens duidelijk of hij iiberhaupt bij het ongeval aanwezig was. In 
cassatie wordt over 's Hofs oordeel niet geklaagd. 

Niet aileen het begrip ,schuld" doch oak de term ,,eigen" binnen het 
begrip eigen schuld wordt veelal als te eng aangemerkt. Vrij algemeen wordt 
aangenomen dat niet aileen eigen gedrag doch onder omstandigheden oak 
gedrag van derden aan het slachtoffer als eigen schuld kan worden toegere
kend. Het Nieuw B. W. spreekt van ,omstandigheden" die aan de benadeel
de kunnen worden toegerekend waarbij het gaat om die omstandigheden 
die, aile feiten in aanmerking genomen, krachtens verkeersopvattingen tot 
zijn risicosfeer behoren (Par!. Gesch., Boek 6, p. 351). In casu zou men 
kunnen denken aan het feit dat de schade van Tamara wellicht mede is 
veroorzaakt doordat haar vader onvoldoende toezicht heeft uitgeoefend. 

W anneer behoort nu het gedrag van derden tot de risicosfeer van de 
gedaagde? Bij de beantwoording van deze vraag betreedt men het grensge
bied tussen de leerstukken ,eigen schuld" en ,medeschuld". In geval van 
eigen schuld wordt in beginsel de schade over dader en slachtoffer verdeeld. 
Van medeschuld spreekt men meestal in de situatie dat meerdere daders 
jegens de benadeelde aansprakelijk zijn voor dezelfde schade. Alsdan dient 
ieder der daders het slachtoffer diens gehele schade te vergoeden, met dien 
verstartde dat hij een deel van de betaalde vergoeding op zijn mededader(s) 
kan verhalen (vergelijk art. 6.1.9.8). Aldus wordt het procesrisico (zo 
bijvoorbeeld het bewijs van schuld) alsmede het risico van insolventie op 
zijn mede-dader(s) gelegd en niet op het slachtoffer. Zou men echter het 
gedrag van een van hen aan de benadeelde toerekenen, dan komen de 
genoemde risico's op deze laatste te rusten. Immers, indien hij de dader(s) 
in rechte aanspreekt, krijgt hij zijn schade - op grand van eigen schuld 
- slechts deels vergoed. Voor het restant dient hij zich tot de andere -
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wellicht insolvente- dader te richten waarbij hij bovendien diens aanspra
kelijkheid dient te bewijzen. In het algemeen beschouwt men dan ook het 
toerekenen van gedrag van derden als eigen schuld aan de benadeelde als 
een uitzondering; een uitzondering die in verband met de ingrijpende 
gevolgen rechtvaardiging behoeft. 

Wanneer doet deze uitzondering zich voor? Literatuur en jurisprudentie 
zijn verdeeld. (Zie Onrechtmatige daad I, (DE GROOT), nr. 382 e.v. en 
recentelijk o.a. Asser-Rutten-Hartkamp I, Zwolle, 1984, nr. 451; VAN 
W ASSENAER VAN CATWIJCK, A.J .0., o. c., p. 59 e. V.; VANDERBEEK, H.L., 
Kwartaa/bericht Nieuw B.W., 1986/4, p. 101). Als richtlijn stelt men veelal 
dat die omstandigheden die tot aansprakelijkheid jegens derden zouden 
hebben geleid ook in het kader van de eigen schuld aan de benadeelde 
kunnen worden toegerekend; men denke bijvoorbeeld aan gedrag van 
ondergeschikten en kinderen (vergelijk ook Part. Gesch., Boek 6, p. 351-
352). Daarnaast wordt als reden voor toerekening vaak het gezins- of 
leefverband naar voren geschoven. 

In casu is niet aileen Boon jegens Tamara aansprakelijk maar men zou 
kunnen menen dat ook de vader van Tamara in rechte aangesproken zou 
kunnen worden daar hij zijn dochter had kunnen en moeten terugroepen 
toen zij op de hond afliep. Het Hof oordeelt echter dat, zo al van schuld 
van de begeleider kan worden gesproken, dit niet aan het kind kan worden 
toegerekend. In cassatie wordt deze beslissing aangevochten. 
De Hoge Raad overweegt: 
,Er is geen reden om af te wijken van de regel dat, indien een schade is veroorzaakt door 
fouten van meer dan een persoon, ieder van hen jegens de benadeelde voor het geheel tot 
vergoeding van de schade gehouden is, enkel omdat een van de personen op wie een 
schadevergoedingsplicht rust de ouder van het kind is. Daarbij dient te worden bedacht dat 
het kind niet voor de fouten van zijn ouder aansprakelijk is en dat het toerekenen van de fout 
van de ouder aan het kind het ongewenste gevolg zou hebben, dat het kind - teneinde zijn 
schade geheel vergoed te krijgen - genoodzaakt zou zijn om zowel zijn ouder als de derde 
tot schadevergoeding aan te spreken. Voorts zou het risico van geldelijk onvermogen van de 
ouder dan in plaats van op de derde op het kind drukken, hoewel dat - anders dan de derde 
- geen fout heeft gemaakt." 

De Hoge Raad bevestigt derhalve hetgeen reeds door velen als juist werd 
beoordeeld: toerekening van het gedrag van een derde aan de benadeelde 
is een uitzondering die rechtvaardiging behoeft. (Daarbij verdient opmer
king dat naast het eerder genoemde bewijs- en insolventierisico het boven
dien zo is dat een actie van een kind jegens diens vader feitelijk zelden zal 
worden ingesteld: dat zou betekenen dat het schuldloze slachtoffer toch een 
deel van zijn schade zou dragen; men zie in dit verband de conclusie en de 
annotatie in de N.J.). Ben rechtvaardiging is te vinden in het feit dat men 
voor de betreffende derde ook jegens anderen aansprakelijk is. Zo zijn de 
ouders onder omstandigheden aansprakelijk voor gedragingen van hun 
kind, doch het omgekeerde is niet het geval. 

De Hoge Raad vervolgt: 
,Dat 'een beroep op de eigen schuld van de minderjarige gelaedeerde zelf in verband met zijn 
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of haar jeugdige leeftijd niet kan worden aanvaard' en dat 'de door de gelaedeerde minderjari
ge ingestelde vordering (mede) strekt tot verkrijging van smartegeld' doet- anders dan het 
middel stelt - aan het voorgaande niet af. Evenmin doet ter zake of het kind al dan niet in 
gezinsverband met de ouder samenleefde." 

Vooral de laatste opmerking verdient een kanttekening. Het gezinsverband 
als zodanig vormt - anders dan wei wordt beweerd - blijkbaar niet 
voldoende rechtvaardiging om van de hoofdregel aangaande medeschuld af 
te wijken: nu een kind niet aansprakelijk is voor zijn ouders is het gezinsver
band niet relevant. In de omgekeerde situatie - het geval dat het kind naast 
een derde schade heeft toegebracht aan de ouder - zou het gezinsverband 
wei van belang kunnen blijken. Vermoedelijk kan het gedrag van het kind 
uitsluitend dan als eigen schuld aan de ouder worden toegerekend indien 
de ouder, zo de schade aan een ander zou zijn toegebracht, ook aansprake
lijk zou zijn. Naast onvoldoende toezicht door de ouder is daartoe vereist 
dat het kind bij de ouder inwoont (art. 1403 lid 2 B.W.; men vergelijke nr. 
85). In het Nieuw B.W. is voor aansprakelijkheid van de ouders (art. 6.3.2.1 
lid 1) fout noch gezinsverband noodzakelijk; ditzelfde zal alsdan gelden 
voor toerekening van het gedrag van het kind aan de ouder. 

Men vergelijke over dit arrest ook OosTERVEEN, W. J. G., Kat ern 17 bij 
Ars Aequi 35, (1986), p. 646-647. 

HOOFDSTUK VII 

ONVERSCHULDIGDE BETALING EN 
ONGERECHTV AARDIGDE VERRIJKING 

AFDELING 1 (C.G. Breedveld-de Voogd) 

ONVERSCHULDIGDE BETALING 

107. ONVERSCHULDIGDE BETALING DOOR BEN DERDE 
H.R., 22 apri/1983, N.J., 1984, 726 (Delta Lloyd!Ontvanger), noot BRUN

NER, C.J.H. 
Het arrest van de Hoge Raad, gewezen op 22 april1983 is van belang voor 

twee vragen die zich bij het leerstuk van de onverschuldigde betaling 
voordoen. In de eerste plaats de vraag naar de strekking van art. 1418lid 2 
B.W. (art. 1236 Belgisch B.W.) en in de tweede plaats de vraag of de 
vordering uit onverschuldigde betaling gebaseerd is op de ongerechtvaardig
de verrijking. Deze beslissing kan gezien worden als een vervolg op de 
arresten die reeds in T.P.R., 1983, Hoofdstuk VI, nr 88 (R. Zwitser) ter 
sprake kwamen. Voor de achtergronden en ontwikkeling van de onderhavi
ge problematiek verwijs ik dan ook naar bovengenoemde bijdrage. 

In het Delta Lloyd/Ontvanger-arrest is de casus als volgt: Poppeck heeft 
een schuld aan de Ontvanger der belastingen van ongeveer /30.000,-. In 
maart 1976legt de Ontvanger voor dat bedrag onder Delta Lloyd executori-
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aal derdenbeslag, zonder binnen de daartoe bij de wet gestelde termijn Delta 
Lloyd op de voet van art. 479 Rv. tot het doen van verklaring te dagvaar
den. De Ontvanger maakt geen gebruik van zijn bevoegdheid tot het doen 
van een vordering als bedoeld in art. 7 Invorderingswet. Dit artikel houdt 
in dat schuldenaars van penningen aan de belastingschuldige toekomende, 
verplicht zijn, op de daartoe gedane vordering van de ontvanger, voor 
rekening van de belastingschuldige, de directe belasting te betalen, zonder 
daartoe een verificatie en beediging van schuldvordering en rangregeling of 
rechtelijke uitspraak te mogen afwachten. In augustus 1976 heeft Delta 
Lloyd Poppeck, met wie zij in rekening courant-verhouding stond, gecredi
teerd voor een bedrag vanj13.625,39, omdat Delta Lloyd in de veronder
stelling verkeerde dit bedrag aan Poppeck schuldig te zijn. In oktober 1976 
schrijft de Ontvanger aan Delta Lloyd het volgende: ,Volgens informatie 
van dhr. Poppeek bent U aan bovengenoemde belastingschuldige verschul
digd een bedrag adj13.675,09. Op grond van eerder genoemd derdenbeslag 
verzoek ik U dit bedrag aan mij uit te keren". Delta Lloyd betaalt vervol
gens een bedrag vanj13.626,49 aan de Ontvanger. Later blijkt dat Delta 
Lloyd van een verkeerde veronderstelling is uitgegaan, omdat zij niets aan 
Poppeck verschuldigd is. De situatie is juist Oll).gekeerd: Delta Lloyd heeft 
een vordering op Poppeck. Omdat Poppeck inmiddels is gefailleerd spreekt 
Delta Lloyd de Ontvanger aan tot restitutie van fl3.636,49 omdat zij dit 
bedrag onverschuldigd aan de Ontvanger heeft betaald. 

Deze casus is vrijwel identiek aan de casus in het Staat/ Assuradeuren
arrest; H.R., 8 maart 1957, N.J., 1957, 525. In dat arrest betalen Assura
deuren een belastingschuld van Van Eerde aan de Ontvanger krachtens een 
vermeende verplichting jegens Van Eerde. Ook deze verplichting blijkt na 
betaling van de Assuradeuren aan de Ontvanger niet te bestaan. Assuradeu
ren vorderen het betaalde van de Ontvanger terug met een beroep op 
onverschuldigde betaling. Nadat de Hoge Raad heeft overwogen dat de 
vordering uit onverschuldigde betaling zijn grondslag vindt in ongerecht
vaardigde verrijking, wijst hij de vordering van Assuradeuren af in de 
volgende overwegingen: 

,0, dat te dezen, blijkens het bestreden vonnis, vaststaat, dat de betrokken Ontvanger der 
Directe Belastingen, handelende ten behoeve van den Staat, tot verhaal van belasting, welke 
Van Eerde aan den Staat schuldig was, heeft gebruik gemaakt van het hem in art. 7 van de 
Wet van 22 Mei 1945, Stb. 22, gegeven recht om- door het doen van de in bedoeld artikel 
genoemde vordering - tegenover Assuradeuren als ,schuldenaars van penningen aan den 
belastingsplichtige toekomende'' de rechten uit te oefenen, welke de belastingsplichtige tegeno
ver Assuradeuren, naar het scheen, uit de verzekeringsovereenkomst had; 

dat Assuradeuren, gevolg gevende aan deze vordering en daartoe hun aandeel in een bedrag 
vanj5.905,34 aan den Ontvanger betalende, door deze ene praestatie, hunnerzijds aan den 
Ontvanger gedaan, hebben bewerkstelligd dat middellijk tweeerlei vermogensovergang plaats 
vond, elk met eigen rechtsgrond, en wei: 1e de overgang van een waarde uit het vermogen van 
Assuradeuren in dat van Van Eerde ter gedeeltelijke voldoening van hun, vermeende, schuld 
uit de verzekeringsovereenkomst - welke betaling zij geldig konden doen aan den Ontvanger 
als gemachtigd door de wet om voor Van Eerde te ontvangen (art. 1421 B.W. in verband met 
art. 7 van de voornoemde wet van 1845) - en 2e de overgang van een waarde van gelijke 
grootte uit het vermogen van Van Eerde in dat van den Staat tot kwijting van belastingschulden 
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van Van Eerde, tot verhaal waarvan de Ontvanger de bedoelde vordering had gedaan en tot 
betaling waarvan Assuradeuren onder de gegeven omstandigheden krachtens art. 7 van 
voornoemde wet verplicht en ingevolge art. 1418 B.W. bevoegd waren; 

0, dat toen achteraf bleek, dat Assuradeuren niet gehouden waren de door Van Eerde 
geleden brandschade te vergoeden, dit betekende dat kwam vast te staan, dat voor den onder 
1e vermelden vermogensovergang - van Assuradeuren op Van Eerde - de vermeende 
rechtsgrond ontbrak en dat mitsdien Van Eerde, wiens schulden aan den Staat door de betaling 
door Assuradeuren aan den Ontvanger waren te niet gegaan, voor het betaalde bedrag ten koste 
van Assuradeuren zonder grond was verrijkt; 

dat echter, wijl de rechtsgrond, waarop de onder 2e vermelde waarde-verschuiving uit het 
vermogen van Van Eerde naar dat van den Staat steunde- de voldoening van belastingschul
den - inderdaad aanwezig was, de Staat door de betaling door Assuradeuren aan den 
Ontvanger gedaan niet anders heeft ontvangen dan datgene, wat den Staat rechtens toekwam; 

0, dat uit bovenoverwogene volgt, dat onder de te dezen vaststaande omstandigheden de 
vereisten aanwezig waren niet voor een vordering uit onverschuldigde betaling van Assuradeu
ren jegens den Staat, doch aileen voor zodanige vordering van Assuradeuren jegens Van 
Eerde;" 

In het onderhavige geval verweert de Ontvanger zich tegen de vordering van 
Delta Lloyd met een beroep op art. 1418lid 2 B.W. Dit artikel bepaalt dat 
een verbintenis gekweten kan worden door een derde, die daarbij geen 
belang heeft, mits die derde handelde in naam en tot kwijting van de 
schuldenaar. Het verweer houdt in dat Delta Lloyd als derde, een werkelijk 
bestaande schuld van Poppeck aan de Ontvanger heeft voldaan, zodat van 
onverschuldigde betaling geen sprake is. Het Hof heeft dit verweer aan
vaard. 
De Hoge Raad overweegt echter het volgende: 
,Anders dan het Hof kennelijk heeft aangenomen is de betekenis van art. 1418 tweede lid 
B.W. voor een geval als het onderhavige hierin gelegen dat degene die desbewust verkiest de 
schuld van een ander te voldoen, het aldus betaalde niet als onverschuldigd betaald kan 
terugvorderen op de grond dat hijzelf aan die ander niets veschuldigd was. Dit geval doet zich 
echter niet voor wanneer degene die betaalt daartoe slechts onder druk van de schuldeiser 
overgaat, gelijk in dit geval Delta Lloyd, die immers het door haar (naar zij meende) aan 
Poppeck verschuldigde heeft betaald aan de Ontvanger op grond van het door deze ten laste 
van Poppeck onder haar gelegde executoriaal derdenbeslag en diens daarop voortbouwende 
verzoek tot betaling. Dat op Delta Lloyd 'niet de juridische verplichting rustte' aan dat verzoek 
te voldoen, doet daarbij niet ter zake. Ook als uit het geheel van de r.o. 8 tim 11 zou moeten 
worden afgeleid dat het Hof heeft geoordeeld dat Delta Lloyd, toen zij aan dat verzoek 
voldeed, wist dat zij, zolang de Ontvanger het derdenbeslag niet had vervolgd en een 
veroordeling tot afgifte had verkregen of een vordering als bedoeld in art. 7 Invorderingswet 
had gedaan, rechtens niet was gehouden om het door haar (naar zij meende) aan Poppeck 
verschuldigde af te dragen aan de Ontvanger, kan daaraan niet, met het Hof, de slotsom 
worden verbonden dat de Ontvanger aan een vordering uit onverschuldigde betaling van Delta 
Lloyd kan tegenwerpen dat deze nu eenmaal desbewust heeft verkozen haar - vermeende -
schuld aan Poppeck aan de Ontvanger te voldoen en aldus de schuld die Poppeck aan de 
Ontvanger had, te kwijten." 

Naar aanleiding van deze overwegingen kan het A.B.N ./ Allectric-arrest in 
herinnering worden geroepen (vgl. T.P.R., 1983, p. 1366). In dat arrest 
werd gesteld dat de betekenis van art. 1418 lid 2 daarin gelegen is dat een 
derde die desbewust de schuld van een ander betaalt het betaalde niet kan 
terugvorderen als niet door hem verschuldigd. Dit in tegenstelling tot het 
geval dat een derde de schuld heeft betaald, omdat hij ten onrechte meent 
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zelf schuldenaar te zijn (art. 1397 lid 1 ). Laatstgenoemde derde kan wei uit 
onverschuldigde betaling terugvorderen. 

De Hoge Raad werkt nu in het onderhavige arrest nader uit wanneer er 
sprake is van het desbewust voldoen van de schuld van een ander. Indien 
iemand slechts onder druk van de schuldeisers overgaat tot betaling kan niet 
worden gesproken van het desbewust betalen van de schuld van een ander. 
Art. 1418 lid 2 is in dat geval niet van toepassing. De vordering uit onver
schuldigde betaling kan daarom niet worden afgeweerd met een beroep op 
dit artikellid. 

De Ontvanger brengt nog een ander verweer in stelling, hetwelk gebaseerd 
is op het Staat/ Assuradeuren-arrest. Indien als uitgangspunt wordt gena
men dat de vordering uit onverschuldigde betaling gebaseerd is op de 
ongerechtvaardigde verrijking, dan kan deze vordering aileen slagen als de 
Ontvanger iets heeft ontvangen wat hem rechtens niet toekwam. Nu Pop
peck een schuld heeft aan de Ontvanger kan men steilen dat de Ontvanger 
niet ongerechtvaardigd is verrijkt. In de woorden van het Staat/ Assuradeu
ren-arrest houdt dit verweer in dat uitsluitend de eerste vermogensverschui
ving een rechtsgrond ontbeert. De tweede vermogensverschuiging vindt 
haar rechtsgrond in de schuld van Poppeck aan de Ontvanger. Delta Lloyd 
dient derhalve de vordering uit onverschuldigde betaling in te steilen tegen 
Poppeck. 

Aan deze redenering liggen twee voorwaarden ten grondslag. In de eerste 
plaats moet men uitgaan van de leer dat de onverschuldigde betaling een 
species is van het genus ongerechtvaardigde verrijking. In de tweede plaats 
moet er sprake zijn van de betaling van een schuld van een ander, want 
aileen dan doet zich het verschijnsel van een dubbele vermogensovergang 
voor. 

In bet stelsel van het Nieuw B.W. zal aan de eerste voorwaarde niet zijn 
voldaan. De vordering uit onverschuldigde betaling staat naar komend recht 
los van de ongerechtvaardigde verrijking. ,De vordering uit onverschuldig
de betaling heeft ten doel het ongedaan maken van die betaling, onverschil
lig of door de betaling een vermogensverschuiving heeft plaatsgevonden". 
(TM. Part. Gesch., p. 803). Deze stellingname heeft tot gevolg dat de 
vordering uit onverschuldigde betaling toekomt aan degene die de prestatie 
heeft verricht en is gericht tegen degene die haar heeft ontvangen. Verrij
kings- of verarmingsvragen spelen in beginsel geen rol. (M.v.A. II, Part. 
Gesch., p. 803). De consequentie van deze ommekeer voor de oplossing van 
de casuspositie in het Staat/ Assuradeuren-arrest wordt in de M.v.A. zelf 
aangegeven. , ,Dit uitgangspunt brengt onder meer mee dat in een geval als 
berecht door de H.R., 8 maart 1957, N.J., 1957, 525 de betaling die 
krachtens art. 7 van de Wet op de Invordering van's Rijks directe belastin
gen van 1845 door de Staat wordt afgedwongen en volgens onverschuldigd 
jegens de belastingschuldige blijkt, door de betaler van de Staat kan worden 
teruggevorderd.'' 

De Hoge Raad geeft in zijn overweging ten aanzien van het op het 
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Staat-Assuradeuren-arrest gebaseerde verweer er geen blijk van de verrij
kingsgrondslag te hebben verlaten en het stelsel van het N.B.W. te hebben 
aanvaard. 
,De Hoge Raad kan ten principale recht doen, want ook het verweer dat de Ontvanger heeft 
ontleend aan Hoge Raad 8 maart 1957, N.J., 1957, 525 gaat niet op: dat volgt reeds uit de 
omstandigheid dat Delta Lloyd - anders dan assuradeuren in het toen besliste geval - haar 
vermeende schuld aan Poppeck niet bevrijdend kon betalen aan de Ontvanger, die te dezen 
noch een vordering als bedoeld in art. 7 Invorderingswet had gedaan, noch tegen Delta Lloyd 
een veroordeling tot afgifte als bedoeld in de artt. 741 en 751 Rv. had verkregen." 

Het verweer van de Ontvanger slaagt niet, omdat aan de tweede voorwaarde 
niet is voldaan. Delta Lloyd betaalde niet ter delging van een schuld van 
een ander (vgl. R. Zwitser, Rond art. 1376 B.W.; overeenkomsten gelden 
vanwege en dus tussen partijen, dissertatie Leiden, 1984, p. 207 en 208). 
Ingevolge art. 1418 B.W. is een derde bevoegd andermans schuld te betalen. 
Dit kan geschieden doordat de derde handelde tot kwijting van de schulde
naar (art. 1418 lid 2). Uit het bovenstaande blijkt dat dit artikellid in het 
onderhavige geval geen toepassing kan vinden. Daarnaast kan de verbinte
nis ook gekweten worden door een ieder die daarbij belang heeft (art. 1418 
lid 1). Hieronder kan mijns inziens ook worden verstaan degene die zijn 
schuld aan de crediteur van zijn crediteur betaalt, als dit tot gevolg heeft 
dat zijn eigen verbintenis hiermee is gekweten. Als Delta Lloyd zijn schuld 
aan Poppeck niet bevrijdend kan betalen aan de Ontvanger, dan kan niet 
worden gesteld dat Delta Lloyd belang heeft bij die betaling. Hij moet in 
dat geval immers opnieuw aan Poppeck betalen. Delta Lloyd kan zijn 
(vermeende) schuld aan Poppeck niet bevrijdend aan de Ontvanger betalen, 
omdat hij niet voldoet aan een verklaringsvonnis in de zin van art. 751 Rv. 
Ook betaalt hij niet op een vordering als bedoeld in art. 7 van de Invorde
ringswet. Delta Lloyd kan derhalve niet gezien worden als iemand die bij 
deze betaling belang heeft in de zin van art. 1418 lid 1. 

Nu art. 1418 op Delta Lloyd niet van toepassing is, kan de betaling van 
Delta Lloyd niet worden gekenmerkt als een betaling van een schuld van 
een ander. Aan de tweeerlei vermogenverschuiving komt men niet toe, zodat 
de redenering van het Staat/ Assuradeuren-arrest in het onderhavige geval 
niet opgaat. Het verschil tussen beide arresten wordt veroorzaakt door het 
feit dat in het arrest uit 1957, er sprake was van een vordering als bedoeld 
in art. 7 van de Invorderingswet, waardoor Assuradeuren bevrijdend kon
den betalen aan de Staat. De betaling van Assuradeuren kon worden 
aangemerkt als betaling van een schuld van een ander. 

Samenvattend kan men zeggen dat Delta Lloyd uitsluitend een eigen 
schuld heeft voldaan, waarvoor geen rechtsgrond was aan te wijzen. Er is 
geen sprake van betaling door een derde. De Hoge Raad concludeert: 
, Uit al het vorenoverwogene volgt tenslotte dat hetgeen door Delta Lloyd aan de Ontvanger 
is betaald, door haar aan hem betaald is zonder verschuldigd te zijn, zodat het door Delta 
Lloyd van de Ontvanger kan teruggevorderd worden." 
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108. DE GRONDSLAG VAN DE VORDERING UIT ONVERSCHULDIGDE BETA
LING? 
H.R., 1 februari 1985, N.J., 1986, 375 (Mijstocit/l.l.B.), noot BRUNNER, 
C.J.H. 
H.R., 11 oktober 1985, N.J., 1986, 322 (Avanti), noot VANDER GRINTEN, 
W.C.L. 

In het Staat/Assuradeuren-arrest (H.R., 8 maart 1957, N.J., 1957, 525) 
overweegt de Hoge Raad dat de vordering uit onverschuldigde betaling 
gebaseerd is op de gedachte, dat degeen, aan wie onverschuldigde betaald 
werd, indien hij het ontvangene zou behouden, ten nadele van de werderpar
tij ongerechtvaardigd zou worden verrijkt. Na deze uitspraak volgen er 
echter enkele arresten, waaruit men wei afleidt dat de Hoge Raad de 
verrijkingsgrondslag aan het verlaten is (vgl. ZwiTSER, R., T.P.R., 
p. 1364). Oak het Mijstocit-I.I.B.-arrest brengt nag geen duidelijkheid. 

De casus is als volgt: Het Interuniversitair Instituut Bedrijfskunde (I. LB.) 
heeft van Mijstocit een gebouw gehuurd. Over de huurprijs heeft Mijstocit 
ten onrechte omzetbelasting in rekening gebracht. I.I.B. heeft de omzetbe
lasting aan Mijstocit betaald. Voor de rechtbank vordert I.I .B. het betaalde 
terug op grand van art. 1395 B.W. (art. 1235 Belgisch B.W.). Derechtbank 
wijst deze vordering toe. Mijstocit stelt tegen dit vonnis cassatieberoep in. 
In een der cassatiemiddelen poneert zij dat de rechtbank ten onrechte de 
vordering heeft toegewezen, omdat niet is onderzocht of Mijstocit door de 
betaling is verrijkt, welke ongegronde verrijking door I.I.B. niet is gesteld. 
Daardoor is niet komen vast te staan of aan de voorwaarden voor toewijzing 
van een vordering uit onverschuldigde betaling is voldaan. 
De Hoge Raad overweegt hieromtrent: 
Onderdeel 2 is vergeefs voorgesteld, reeds omdat zijn uitgangspunt - dat voor toewijzing van 
een door de huurder tegen de verhuurder ingestelde vordering tot terugbetaling van de door 
de huurder zonder rechtsgrond aan de verhuurder betaalde omzetbelasting over de huurprijs 
vereist is dat de huurder stelt dat de verhuurder door die betaling ongegrond is verrijkt - geen 
steun vindt in het recht. 

Uit deze overweging kan niet worden afgeleid dat de vordering uit onver
schuldigde betaling los staat van de ongegronde verrijking. Zelfs Bregstein, 
die aantoonde dat voor de actie uit onverschuldigde betaling geen andere 
rechtsgrond is aan te voeren dan de plaatsgevonden verrijking, stelt dat, 
indien er sprake is van onverschuldigde betiling, het aan de gedaagde is te 
bewijzen dat de prestatie hem niet heeft verrijkt of dat de verrijking althans 
niet meer aanwezig is. De verrijking en de verarming worden in geval van 
een onverschulidgde betaling verondersteld. De eiser hoeft dit te stellen 
noch te bewijzen. Het is aan de gedaagde eventueel het tegendeel aan te 
tonen (BREGSTEIN, M.H., Ongegronde Vermogensvermeerdering, disserta
tie Amsterdam, 1927, p. 264). 

In het Avanti-arrest maakt de Hoge Raad echter wei duidelijk wat zijn 
standpunt is inzake de grondslag van de vordering uit onverschuldigde 
betaling. De volgende feiten lagen aan het arrest ten grondslag: Op grand 
van de Sloopregeling Binnenvaart 1976 kent de Directeur-Generaal van bet 
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Verkeer aan Stenekes een sloopuitkering toe ter grootte van /27.960,- in 
verband met de voorgenomen sloop van het aan Stenekes in eigendom 
behorende schip ,Avanti". Deze toekenningsbeschikking komt af op 2 au
gustus 1976. Volgens art. 2 van de beschikking dient de sloop binnen zes 
maanden, te rekenen vanaf de dagtekening van deze beschikking te geschie
den. Op verzoek van Stenekes wordt deze termijn verlengd tot 2 augustus 
1977. Tussen 2 augustus 1976 en 2 augustus 1977, de datum waarop het 
schip gesloopt moet zijn, geschiedt het volgende: Stenekes verkoopt de 
Avanti op 1 december 1976 voor /3.000,- aan de sloper Van Jaarsveld, die 
zich tegenover hem verbindt het schip binnen drie maanden na 1 december 
1976 tot schroot te verwerken. Op verzoek van Stenekes wordt in de maand 
februari 1977 een voorschot op de sloopuitkering ten bedrage van/14.000,
uitbetaald. Op 24 februari 1977 tekent Stenekes een (mede door de sloper 
ondertekende) sloopverklaring, waarbij hij verklaart te hebben geconsta
teerd dat het schip volledig tot schroot is verwerkt. Bij brief van 30 maart 
1977 heeft de Directeur-Generaal van het Verkeer medegedeeld dat betaling 
van het restant van de uitkering kan volgen, nu is vastgesteld dat het 
binnenschip met motor is gesloopt. Het restant ad /13.960,- wordt in de 
maand april aan Stenekes uitbetaald. 

Achteraf komt echter aan het licht dat het schip ,Avanti" na 2 augustus 
1977 nog geruime tijd in de vaart is geweest onder de naam ,Augurk" bij 
Kerkhof B.V. te Zaandam. Eind 1979, nadat is komen vast te staan dat de 
,Avanti" in 1977 niet is gesloopt, sommeert de Staat Stenekes tot terugbe
taling van de slooppremie. Omdat Stenekes hieraan geen gevolg heeft 
gegeven dagvaardt de Staat hem in 1980 voor de Rechtbank te Zwolle met 
een vordering uit onverschuldigde betaling. 

Aantekening verdient nog dat de , ,Avanti'' door een aanvaring in novem
ber 1979 zodanig is beschadigd dat zij- buiten Stenekes om- eind 1979 
of begin 1980 is gesloopt. 
De rechtbank wijst de vordering van de Staat toe. In hager beroep stelt 
Stenekes dat hij niet ongerechtvaardigd is verrijkt. Het Hof overweegt 
hieromtrent: 
Wat overigens ook zij van de stelling van Stenekes betreffende het verband tussen onverschul
digde betaling en ongerechtvaardigde verrijking, i.e. is Stenekes wel degelijk ongerechtvaar
digd verrijkt als gevolg van de aan hem verstrekte uitkering, waarvoor, zoals uit het voorgaan
de volgt, geen rechtsgrond aanwezig is gebleken. 

In onderdeel 2 van het cassatiemiddel stelt Stenekes dat niet is komen vast 
te staan dat hij, indien al sprake is van ongegronde verrijking, voor het voile 
bedrag is verrijkt. De grondgedachte van dit onderdeel is dat Stenekes zijn 
schip voor de sloopwaarde heeft afgestaan. 
De Hoge Raad overweegt: 
Ook dit onderdeel wordt tevergeefs voorgesteld. Ret onder 3.3 overwogene en de blijkens 3.1 
vaststaande feiten brengen mee dat ervan moet worden uitgegaan dat het bedrag waarop de 
vordering van de Staat betrekking heeft, zonder rechtsgrond is betaald en dat Stenekes deze 
betaling in eigen naam heeft ontvangen. Voor de toewijsbaarheid van een zodanige vordering 
is in beginsel niet van belang of Stenekes door deze betaling oak ongerechtvaardigd is verrijkt 
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(cursivering C.B.). Wel zijn er er omstandigheden denkbaar waarin verrijkingsvragen- in 
het bijzonder voor de omvang van de vordering - een rol kunnen spelen. Zo zal - in de 
bewoordingen van art. 6.4.2.6 N.B.W., zakelijk weergegeven- de ontvanger, tenzij hij de 
betaling te kwader trouw heeft aangenomen, onder meer de uitgaven in rekening mogen 
brengen, die hij heeft gedaan in de periode waarin hij met een verplichting tot teruggave van 
het betaalde geen rekening hoefde te houden, en die zonder die betaling zouden zijn uitgeble
ven. De stukken Iaten echter geen andere conclusie toe dan dat zodanige omstandigheden hier 
niet zijn ingeroepen. Met name kunnen als zodanig niet gelden de bij pleidooi ter toelichting 
van het onder dee! gereleveerde feiten dat de A vanti in verband met de uitkering - maar v66r 
de uitbetaling daarvan - uit het vermogen van Stenekes is verdwenen en dat dit schip na het 
verstrijken van de voormelde termijn tenslotte is gesloopt. 

Uit deze overweging blijkt duidelijk dat de Hoge Raad de vordering uit 
onverschuldigde betaling loskoppelt van de ongerechtvaardigde verrijking. 
Zoals reeds in paragraaf 107 opgemerkt gaat het N.B.W. uit van een 
scheiding van deze twee leerstukken. 

Dat de Hoge Raad aansluiting heeft gezocht bij het N.B.W., blijkt ook 
uit het vervolg van de overweging. Verrijkingsvragen blijven soms toch een 
rol spelen, in het bijzonder voor de omvang van de vordering. Art. 6.4.2.6 
N.B.W. wordt als voorbeeld hiervan aangevoerd. Dit artikel bepaalt: ,De 
ontvanger heeft, tenzij hij het goed te kwader trouw heeft aangenomen, 
binnen de grenzen van de redelijkheid ook recht op vergoeding van de 
kosten van het ontvangen en teruggeven van het goed, alsmede van uitgaven 
in de in art. 3 bedoelde periode (de periode waarin hij redelijkerwijze met 
een verplichting tot teruggave van het goed geen rekening behoeft te houden 
C.B.) die zouden zijn uitgebleven als hij het goed niet had ontvangen". 
Aangezien deze bepaling de ontvanger een recht op vergoeding van bepaalde 
kosten en uitgaven geeft, kan men niet stellen dat de omvang van de 
vordering uit onverschuldigde betaling op zich door deze kosten en uitgaven 
wordt bei:nvloed (vgl. noot van Van der Grinten onder het arrest en 
BREEDVELD-DE Vooon, C. G., Problemen rond een onverschuldigd betaal
de slooppremie, B.W.-krant jaarboek 1986, p. 140 en 141). Toch plaatst de 
Hoge Raad dit artikel binnen de verrijkingsproblematiek. 

In de gegeven omstandigheden acht de Hoge Raad art. 6.4.2.6 N.B.W. 
niet van toepassing. Uit de overweging blijkt evenwel niet waarom het 
verdwijnen van de Avanti uit het vermogen van Stenekes niet van invloed 
is op de bepaling van de omvang van de vordering. Hiervoor zijn mijns 
inziens twee verklaringen te geven. 

Het moment waarop Stenekes de Avanti heeft verkocht kan de reden zijn 
geweest waarom art. 6.4.2.6 hier niet van toepassing is. De tussenzin: , -
maar v66r de uitbetaling hiervan - " lijkt hier op te wijzen. De uitgave 
is niet gedaan in een periode waarin men geen rekening met een teruggave
plicht behoefde te houden. Een dergelijke uitleg lijkt mij echter onaan
vaardbaar, aangezien een beroep op art. 6.4.2.6 dan wel zou opgaan als de 
Avanti na uitbetaling van de slooppremie was verkocht. 

Art. 6.4.2.6 is mijns inziens niet van toepassing, omdat het van de hand 
doen van de Avanti geen uitgave is in de zin van dit artikel. Hieronder vallen 
alleen de uitgaven die zijn gedaan, doordat er wat is betaald. 
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Het betreft de invloed die het bestedingspatroon ondervindt, wanneer er iets 
aan het vermogen wordt toegevoegd: de gevolgen van een betaling. De 
Avanti is evenwel uit het vermogen van Stenekes gegaan om de betaling voor 
de Staat te kunnen rechtvaardigen, hetgeen echter niet is gelukt omdat het 
schip niet werd gesloopt. Het verdwijnen van de Avanti uit het vermogen 
is geen gevolg van de betaling aan Stenekes, maar vormt juist een reden 
hiervoor. Het betreft hier een uitgave gedaan omdat er wat is, of zal worden 
betaald. Voor dergelijke uitgaven is art. 6.4.2.6 niet geschreven. 

De conclusie die uit het Avanti-arrest kan worden getrokken is dat voor 
de vordering uit onverschuldigde betaling de verrijkingsgrondslag is veda
ten. Voor de omvang van de vordering kunnen verrijkingsvragen een rol 
blijven spelen. Art. 6.4.2.6 N.B.W. is in dit kader van belang. Hoewel de 
Hoge Raad hierover niet duidelijk is, kan het feit dat de Avanti uit het 
vermogen van Stenekes is verdwenen niet als een uitgave in de zin van 
art. 6.4.2.6 N.B.W. worden aangemerkt. 

109. ONVERSCHULDIGDE BETALING NA FAILLIETVERKLARING 

H.R., 14 december 1984, N.J., 1985, 288 (Floritex), noot VANDER GRIN

TEN, W.C.L. 
Tussen Heidam en Floritex is op 9 juni 1980 een overeenkomst gesloten 

krachtens welke Heidam een bedrag van f300.000,- aan Floritex zou 
verstrekken, waartegenover Floritex zich verbond aan Heidam het recht van 
eerste koop met betrekking tot een aan Floritex toebehorend pand te 
verlenen indien zij dat bedrag niet binnen een week zou hebben terugbe
taald. Op 10 juni 1980 is Floritex failliet verklaard. Onbekend met het 
faillissement heeft Heidam op 12 juni 1980 het bedrag van f300.000,
telefonisch doen overmaken op een bankrekening van Floritex. Vervolgens 
heeft de directeur van Floritex buiten medeweten en toestemming van de 
curator over gedeelten daarvan besc~ikt, zodat van het betaalde bedrag nog 
slechts !11.550,40 in de boedel aanwezig is. Op vordering van Heidam 
wordt de overeenkomst op 10 februari 1982 wegens wanprestatie ontbon
den. Heidam heeft de voormelde j300.000,- op grand onverschuldigde 
betaling van de curator teruggevorderd. De rechtbank veroordeelt de cura
tor om het bedrag vanj11.550,40 terug te betalen, aangezien de boedel in 
ieder geval voor dit bedrag is gebaat. Het Hof bekrachtigt dit vonnis. Tegen 
dit arrest heeft de curator beroep in cassatie ingesteld. In de cassatiemidde
len betwist hij dat hier sprake is van een boedelschuld op basis van art. 24 
Faillissementswet. 

Art. 24 Fw. bepaalt: ,Voor verbintenissen van den schuldenaar, na de 
faillietverklaring ontstaan, is de boedel niet aansprakelijk dan voor zoover
re deze ten gevolge daarvan is gebaat". In beginsel is de boedel niet 
aansprakelijk voor verbintenissen ontstaan na de faillietverklaring. Deze 
vorderingen komen dan ook niet voor verificatie in aanmerking. De boedel 
is echter wel aansprakelijk voor dergelijke verbintenissen voor zover zij is 
gebaat. In dat geval ontstaat er een boedelschuld. Boedelschulden zijn 
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schulden die een onmiddellijke aanspraak op de boedel geven. Zij komen 
ten laste van de curator in zijn hoedanigheid en worden door hem onmiddel
lijk uit de boedel voldaan zonder dat daarvoor verificatie nodig is (Memorie 
van Toelichting bij de artt. 25-30 Fw.). De Hoge Raad is van oordeel dat 
op de vordering van Heidam uit onverschuldigde betaling art. 24 Fw. van 
toepassing is. De Hoge Raad redeneert als volgt: 
,,De werking van het bepaalde in art. 1302 B.W. brengt mee dat tengevolgevan de op 10 febr. 
1982 door de Rb. op de voet van die bepaling uitgesproken ontbinding van de op 9 juni 1980 
tussen Heidam en Floritex gesloten overeenkomst aan de door Heidam op 12 juni 1980 ter 
nakoming van die overeenkomst verrichte betaling vanj300.000,- aan Floritex de rechtsgrond 
met terugwerkende kracht is komen te ontvallen. Derhalve heeft te gelden dat door deze 
betaling, op het tijdstip waarop zij werd verricht en ten belope van het betaalde bedrag, ten 
laste van Floritex een verbintenis uit onverschuldigde betaling jedens Heidam is ontstaan. 
Aangezien dat tijdstip is gelegen na de- op 10 juni 1980 uitgesproken- faillietverklaring 
van Floritex, is het Hof terecht tot zijn bovenomschreven oordeel gekomen." 

V oorts overweegt de Hoge Raad: 
,Evenzeer faalt onderdeel b voor zover het betoogt dat art. 24 Fw. naar doe! en strekking 
aileen van toepassing zou zijn op verbintenissen die door toedoen van de gefailleerde zijn 
ontstaan en dus niet op een verbintenis als de onderhavige. Bewoordingen noch ontstaansge
schiedenis van de bepaling bieden steun voor een zo beperkte uitleg ervan." 

Er ligt mijns inziens nog een ander probleem in de uitleg van art. 24 Fw. 
De boedel is niet aansprakelijk dan voor zoverre deze ten gevolge van 
verbintenissen van de schuldenaar na faillietverklaring ontstaan is gebaat. 
De verbintenis waar het in casu om draait is de verbintenis uit onverschul
digde betaling. Deze is inderdaad na de faillietverklaring ontstaan. Het valt 
echter slecht te verdedigen dat de failliete boedel ten gevolge van deze 
verbintenis uit onverschuldigde betaling is gebaat. Hieruit blijkt dat de 
wetgever bij art. 24 Fw. vooral heeft gedacht aan overeenkomsten die de 
gefailleerde na de faillietverklaring aangaat, ook al is bij wet van 7 februari 
1935 de oorspronkelijke redactie ,na de faillietverklaring aangegaan" 
veranderd in ,na de faillietverklaring ontstaan" (vgl. ook de noot van Van 
der Grinten onder dit arrest). 
Blijkbaar moet art. 24 Fw. niet zo letterlijk gelezen worden, wanneer het 
gaat om een verbintenis uit onverschuldigde betaling. Het is dan voldoende 
dat het onverschuldigd betaalde bedrag nog geheel of gedeeltelijk in de 
boedel aanwezig is. 

Naar Nieuw B. W. zal onderhavige casus tot een zelfde oplossing lei den, 
zij het op grond van een andere redenering. Ontbinding van de overeen
komst heeft naar komend recht geen terugwerkende kracht (art. 6.5.4.9 
N.B.W.). Wel zijn partijen verplicht de reeds ontvangen prestaties onge
daan te maken (art. 6.5.4.14 N.B.W.). Wanneer de overeenkomst na de 
faillietverklaring wordt ontbonden zou dit tot gevolg hebben dat het altijd 
zou gaan om vorderingen die na de faillietverklaring zijn ontstaan. In de 
Invoeringswet wordt evenwel bij art. 37a Fw. (nieuw) bepaald dat vorderin
gen op de failliet als gevolg van de ontbinding van een v66r de faillietverkla
ring met de schuldenaar gesloten overeenkomst door de wederpartij als 
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concurrent schuldeiser in het faillissement kunnen worden geldend ge
maakt. Advocaat-Generaal Ten Kate merkt in zijn conclusie bij dit arrest 
op dat aan een nuancering met betrekking tot betalingen verricht na de 
faillietverklaring kennelijk niet is gedacht. Art. 37a Fw. (nieuw) is waar
schijnlijk niet van toepassing op dergelijke betalingen. Hieruit kan worden 
afgeleid dat wanneer er betaald is na faillietverklaring de regel blijft dat de 
verbintenis tot ongedaanmaking is ontstaan na faillietverklaring, aangezien 
de overeenkomst na faillietverklaring is ontbonden. 

AFDELING 2 (CoGo Breedveld-de Voogd) 

ONGERECHTV AARDIGDE VERRIJKING 

110. VOORWAARDEN VOOR EEN VORDERING UIT ONGERECHTVAARDIGDE 

VERRIJKING; VERARMING 

H.R., 11 apri/1986, N.J., 1986, 622, noot VANDER GRINTEN, W.C.L. 
1. Casus en uitspraak 

Karel Joseph Baartman en Margaretha Maria Johanna Huijbers zijn van 
1969 tot 1980 met elkaar gehuwd geweest buiten gemeenschap van goede
ren. 
In 1971 heeft de vrouw voor /5.000,- een huis in eigendom verkregen. Dit 
pand is door de man gerepareerd en verbouwdo Ten gevolge van deze 
werkzaamheden is het huis aanzienlijk in waarde gestegen. 

Na de echtscheiding vordert de man van de vrouw een bedrag van 
/40.000,-. Hij stelt dat de vrouw te zijnen laste ongegrond is verrijkt, 
doordat hij arbeid heeft verricht aan de haar in eigendom toebehorende 
woning, en daarbij de verwerkte materialen uit eigen middelen heeft be
taald. De Rechtbank wijst de vordering af. Het Hof bekrachtigt dit vonnis. 
Tegen het arrest van het Hof heeft Baartman beroep in cassatie ingesteld. 
Het cassatiemiddel gericht tegen het oordeel van het Hof dat Baartman door 
de verrichte arbeid niet is verarmd, treft geen doel. De Hoge Raad over
weegt: 

,Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat grief 1 uitsluitend de vraag aan de orde stelde of 
Baartman door zijn werkzaamheden is 'verarmd' 0 Het Hof heeft deze grief verworpen, omdat 
'uit niets is gebleken dat Baartman de werkkracht die hij heeft aangewend ten behoeve van 
dat onroerend goed elders tegen betaling had willen en kunnen aanwenden' o Laatstgenoemde 
zinsnede moet worden begrepen tegen deze achtergrond dat het Hof uit de gedingstukken 
kennelijk heeft afgeleid dat Baartman gedurende het grootste dee! van de tijd met de 
desbetreffende verbouwing gemoeid, werkloos is geweest en een uitkering krachtens de sociale 
wetgeving heeft ontvangen. Door te oordelen als voormeld heeft het Hof niet blijk gegeven 
van een onjuiste rechtsopvatting: 's Hofs oordeel is ook niet onbegrijpelijk." 

2. De verarmingseis 

In het huidige recht wordt zeer veel voorzichtigheid betracht bij het 
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toelaten van een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking. De Hoge 
Raad besliste in het Quint/Te Poel-arrest (H.R., 30 januari 1959, N.J., 
1959, 548) dat de op ongegronde verrijking berustende vordering moet 
passen in het stelsel van de wet en aansluiten bij de wei in de wet geregelde 
gevallen. Uit het onderhavige arrest blijkt niet dat de Hoge Raad nog 
expliciet aan deze voorwaarden - vooraf toetst. Het probleem is in casu 
gelegen in een der vereisten voor de vordering uit ongerechtvaardigde 
verrijking zelf. De vordering uit ongerechtvaarde verrijking wordt toege
kend indien: 1) de aangesprokene is verrijkt; 2) de vorderende is verarmd; 
3) er verband bestaat tussen verrijking en verarming; 4) de verrijking 
ongerechtvaardigd is (HIJMA, Jac., Onverschuldigde betaling en ongerecht
vaardigde verrijking, in Capita Nieuw B.W., Zwolle, 1982, p. 291). Deze 
voorwaarden zijn aile te herleiden tot art. 6.4.3.1 lid 1 Nieuw B.W.: 
,Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit 
redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking." 

In de onderhavige procedure staat de verarmingseis centraal. Is Baartman 
door het verrichten van de werkzaamheden aan het huis verarmd? Uit 
art. 6.4.3.1 Nieuw B.W. blijkt reeds dat met verarming niets anders wordt 
bedoeld dan schade. Schade is vermogensvermindering (BLOEMBERGEN, 
A.R., Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, 1965, nr. 17). 
De vraag derhalve is of het vermogen van Baartman door het werken aan 
het pand van Huijbers is verminderd. Heeft er een vermogensovergang 
plaats gehad van het vermogen van Baartman naar het vermogen van 
Huijbers? 

Aangenomen kan worden dat arbeidskracht een element vormt van ons 
vermogen. Advocaat-Generaal Biegman-Hartogh stelt in haar conclusie bij 
dit arrest dat van deze arbeidscapaciteit niets verloren gaat als men in zijn 
vrije tijd arbeid verricht. Als ik het goed zie houdt dit in dater aileen sprake 
is van een vermogenswaarde als het gaat om een alternatief aanwendbaar 
element van dat vermogen. Uit de geciteerde overweging blijkt dat de Hoge 
Raad deze opvatting deelt. 

Bregstein - de wegbereider van de vordering uit ongerechtvaardigde 
verrijking in Nederland - is echter een andere mening toegedaan. Hij 
schrijft: 
, ... dat het enkele bewijzen van diensten, die normaliter beloning verdienen, reeds een actie 
uit verrijking rechtvaardigt, ongeacht de vraag of men, indien die diensten niet verricht waren, 
deze wei elders productief had gemaakt." (BREGSTEIN, M.H., Ongegronde vermogensver
meerdering, dissertatie Amsterdam, 1927). 

In de visie van Bregstein zou Baartman wei verarmd zijn. Het probleem zou 
verschoven worden naar de vraag of het hier gaat om diensten die normaliter 
beloning verdienen. Hierop kom ik onder punt 4 terug. 

De Hoge Raad acht Baartman niet verarmd, omdat hij zijn werkkracht 
niet anders kan en wil aanwenden. Dit wordt afgeleid uit het feit dat 
Baartman werkloos is en een uitkering ontvangt. 
Ik zet hierbij mijn vraagtekens. In abstracto houdt het criterium in of men 
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zijn werkkracht die op een bepaalde manier wordt aangewend ook elders 
kan inzetten. Dit zou inhouden dat de arbeid van iemand die werkzaam is 
in een zaak, maar die, indien hij zou worden ontslagen, nergens anders op 
de arbeidsmarkt werk zou vinden, voor zijn vermogen geen waarde verte
genwoordigt. Dit lijkt mij onaanvaardbaar. 
Of is doorslaggevend dat de werkkracht niet tegen betaling kan worden 
aangewend? Het lijkt voor de hand te liggen dat ook arbeid waar geen 
betaling tegenover staat een vermogenswaarde kan vertegenwoordigen. Te 
denken valt aan huishoudelijke arbeid of de arbeid van iemand die met zijn 
vermogen speculeert. Het door de Hoge Raad gesanctioneerde criterium 
voor de aanwezigheid van verarming door het verrichten van arbeid brengt 
vele vragen met zich mee. De alternatieve aanwendbaarheid is geen goede 
richtsnoer bij de beantwoording van de vraag of iemand is verarmd. 

3. Schade als concreet of als abstract begrip 

Het concrete begrip schade houdt het werkelijk nadeel in dat de benadeel
de lijdt, waarbij volledig rekening wordt gehouden met de bijzonderheden 
van het betreffende geval en met de subjectieve omstandigheden waarin de 
benadeelde zich bevindt. Bij het objectieve schadebegrip wordt geabstra
heerd van de concrete omstandigheden waarin de benadeelde verkeert. 

Indien een inbreukmaker op een exclusief recht profijt trekt van zijn 
handeling, dan kan men zich afvragen hoe de schade die de rechthebbende 
lijdt moet worden berekend. Het profijt van de inbreukmaker is niet gelijk 
aan het nadeel van de rechthebbende, wanneer laatstgenoemde zijn zaak of 
recht toch niet geexploiteerd zou hebben. Bloembergen schrijft dat een 
voordeel van de abstracte methode van schadeberekening is dat een onrecht
matig verkregen voordeel niet door de dader kan worden behouden 
(BLOEMBERGEN, A.R., o.c., nr. 71). De schade kan immers berekend 
worden zonder in ogenschouw te nemen dat de benadeelde zijn zaak of recht 
niet gebruikt zou hebben. De schade komt dan overeen met het voordeel 
van de inbreukmaker. 

Deze redenering kan analoog worden toegepast op het onderhavige 
arrest. De verarming van Baartman zou ook kunnen worden gelijk gesteld 
aan de verrijking van Huijbers. Zo wordt geabstraheerd van de subjectieve 
omstandigheden, waarin Baartman zich bevindt. De Hoge Raad geeft er in 
dit arrest evenwel blijk van de verarming d. w .z. de schade van Baartman 
niet op deze manier te willen berekenen. Voor de verarming is van belang 
of Baartman zijn werkkracht, indien hij niet aan het huis had gewerkt, 
elders had ingezet. Dit alles wijst mijns inziens op bantering van concreet 
schade begrip. 

4. Is de verrijking ongerechtvaardigd? 

De vordering uit ongerechtvaardigde verrijking stuit in dit arrest af op 
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de verarmingseis. Uit het bovenstaande blijkt dat ik mij niet kan vinden in 
het door de Hoge Raad gegeven criterium. Het lijkt beter de opvatting van 
Bregstein te volgen (zie sub. 2). Gaat het in casu om diensten die normaliter 
beloning verdienen? Het probleem is niet gelegen in de verarming, maar in 
een ander vereiste voor de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking; de 
verrijking moet ongerechtvaardigd zijn. Deze voorwaarde houdt in dat er 
geen redelijke oorzaak, geen rechtvaardigingsgrond voor de vermogensver
schuiving is aan te wijzen. 

De kern van de zaak is of de vermogensverschuiving een oorzaak ont
beert. Onderzocht moet worden of de waardeverplaatsing steunt op de wil 
van Baartman. Indien Baartman bijvoorbeeld uit vrijgevigheid heeft gehan
deld dan is hierin de rechtvaardiging van de verrijking gelegen. 

Mijn conclusie is dat in dit geval het niet de verarming is die problemen 
oplevert, maar eerder de vraag naar het ongerechtvaardigd zijn van de 
verrijking. 

Voor een bespreking van dit arrest in het kader van het huwelijksvermo
gensrecht mag ik verwijzen naar de bijdrage van J. van Duijvendijk-Brand 
in dit rechtspraakoverzicht. 

HooFDSTUK VIII 

BIJZONDERE· WIJZEN VAN TENIETGAAN 
VAN VERBINTENISSEN 

AFDELING 1 (W.A.K. Rank) 

COMPENSATIE 

111. INLEIDING 

Komt een vordering onder beslag te liggen, dan verliest de debiteur 
ingevolge art. 1470 (art. 1298 Belg. B.W.) de bevoegdheid zich te beroepen 
op compensatie met een vordering zijnerzijds, indien ten tijde van het beslag 
niet aan de vereisten voor een beroep op compensatie is voldaan. W ordt een 
vordering gecedeerd, dan verliest de debiteur ingevolge art. 1467 (art. 1295 
Belg. B.W.) eveneens zijn compensatie-bevoegdheid indien ten tijde van de 
betekening niet aan de compensatie-vereisten is voldaan. 

Het Nieuw B.W. gaat in grote trekken van dezelfde regels uit, zij het met 
een belangrijke uitzondering. Ingevolge art. 6.1.10.7 kan de debiteur wei 
een beroep op verrekening doen, indien zijn tegenvordering uit dezelfde 
rechtsverhouding voortvloeit als de vordering op hemzelf. 

De op dit vlak tussen B.W. en Nieuw B.W. bestaande verschillen en 
overeenkomsten indachtig, is de Hoge Raad in de navolgende rechtspraak 
steeds bereid zijn beslissing met een beroep op het Nieuw B.W. te adstrue
ren, maar niet altijd willig om met die beslissing op het Nieuw B.W. vooruit 
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te lopen. Menzie H.R., 20 januari 1984, N.J., 1984, 512, waarin aan de 
orde komt de vraag of de in art. 1470 vervatte beperkingen ook voor 
contractuele compensatie gelden, en H.R., 19 oktober 1984, N.J., 1985, 
213, waarin ter sprake komt de vraag of de uitzondering van art. 6.1.10.7 
ook voor het huidig recht moet worden aangenomen. 

112. COMPENSATIE; CONTRACTUELE COMPENSATIE OOK NA BESLAG 

H.R., 20 januari 1984, N.J., 1984, 512, met noot VAN DER GRINTEN, 

W.C.L. (Ontvangers/Barendregt). 
In het onderhavige arrest mocht de Hoge Raad zich uitspreken over de 

vraag hoe een overeengekomen compensatie zich verhoudt tot de bepaling 
van art. 1470 B.W. (art. 1298 Belg. B.W.). 

De casus laat zich als volgt samenvatten. Blijkens een schuldbekentenis 
van 26 september 1977 is Barendregt aan haar vroegere echtgenoot Mourik 
een bedrag van/85.000,- verschuldigd, waarover zij een rente van 8,50Jo per 
jaar dient te betalen in halfjaarlijkse termijnen op 30 juni en 31 december 
van elk jaar en waarvan de hoofdsom dient te worden afgelost in halfjaar
lijkse termijnen van fl. 700,- op genoemde data. Uit een eveneens op 
26 september 1977 gedateerd aanhangsel bij die schuldbekentenis blijkt dat 
Mourik de door Barendregt aan hem verschuldigde bedragen mag inhouden 
op de door hem aan Barendregt te betalen alimentatietermijnen, waarvan 
de omvang, over een half jaar berekend, die van rente en aflossing overtreft. 
Op 22 september 1978 bespringen drie Ontvangers der Directe Belastingen 
Barendregt met derdenbeslagen ten laste van Mourik. Barendregt verklaart 
vervolgens op grand van de overeengekomen compensatie-regeling niets aan 
haar voormalige echtgenoot verschuldigd te zijn. De Ontvangers voeren hier 
tegen aan dat een beslaglegger zich krachtens art. 1470 lid 2 geen compensa
tie behoeft te Iaten welgevallen met een na het beslag opgekomen tegenvor
dering. 

Naar het oordeel van Rechtbank en Hof ligt het gelijk bij Barendregt en 
staat het de Ontvangers niet vrij een beroep op art. 1470 te doen. Het Hof 
overweegt dienaangaande: 

,Het leggen van een beslag heeft tot gevolg dat de beslaglegger de rechten van de beslagene 
tegenover de debiteur kan uitoefenen. De rechten van de beslaglegger gaan niet verder dan 
de rechten van de beslagene, maar de beslaglegger behoeft zich krachtens het bepaalde bij 
art. 1470 lid 2 B.W. geen compensatie te Iaten welgevallen met een na het beslag opgekomen 
tegenvordering. 

In de onderhavige zaak echter hadden Mourik en Barendregt over en weer vorderingen op 
elkaar wegens geldlening en alimentatie waarbij zij uitdrukkelijk waren overeengekomen dat 
Mourik de door Barendregt te betalen bedragen wegens geldlening zou afhouden van de door 
hem te verrichten alimentatiebetalingen. De overeenkomst - aangegaan v66r de datum van 
de beslaglegging - bracht dus met zich mede dat Barendregt in het geheel geen bedragen aan 
Mourik zou behoeven te voldoen maar zich wei compensatie zou moeten Iaten welgevallen. 

Mourik had op het moment dat het beslag gelegd werd dus niet een al of niet opeisbare 
vordering op Barendregt die mogelijkerwijze op een later tijdstip door compensatie zou kunnen 
worden vernietigd maar een op geld waardeerbare aanspraak die naar was overeengekomen 
van de alimentatiebetalingen zou worden afgehouden. 
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Ook naar het oordeel van het Hof komt aan de On tv angers derhalve geen beroep op art. 1470 
lid 2 B.W. toe." 

In cassatie staat centraal de vraag of een beslag de contractuele verhou
ding van partijen doorbreekt in dier voege dat Barendregt aan de beslagleg
ger moet betalen voorzover niet ten tijde van het beslag aan de wettelijke 
vereisten voor compensatie is voldaan. 

De Hoge Raad overweegt hieromtrent: 
,Het Hof heeft de door Barendregt en Mourik gesloten overeenkomst kennelijk aldus 
uitgelegd dat Barendregt ter zake van de geldlening geen bedragen als voormeld zou behoeven 
te betalen, nu Mourik bevoegd was deze bedragen van de door hem aan Barendregt verschul
digde alimentatietermijnen af te houden. Deze uitleg - die erop neerkomt dat aan de schuld 
uit geldlening voor wat betreft de wijze van delging daarvan, bij het in het aanhangsel 
opgenomen beding nadere vorm is gegeven - is niet onbegrijpelijk noch onvoldoende 
gemotiveerd. Ben zodanig beding kan mede worden ingeroepen tegen een schuldeiser die na 
het totstandkomen daarvan derdenbeslag heeft gelegd. Anders dan het middel betoogt, staat 
art. 1470 tweede lid B.W. daaraan niet in de weg, terwijl dit anders dan ter toelichting van 
het middel is aangevoerd, ook strookt met Boek 6 N.B.W. (zie M.v.T. op het eerste gedeelte 
van de Invoeringswet Boeken 3-6 nieuw B. W., wetsontwerp 16593, tweede alinea bij art. 475 b 
Rv.)." 

De Hoge Raad neemt allereerst aan dat het Hof de overeenkomst in 
kwestie aldus heeft uitgelegd dat Barendregt, waar delging van de schuld 
uit geldleen door inhouding van alimentatie zou geschieden, geen bedragen 
aan Mourik zou behoeven te betalen en beslist vervolgens dat een zodanig 
contract tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen zonder dat art. 1470 
daaraan in de weg staat. 

Met deze overweging stelt het college zich onmiskenbaar op het stand punt 
dat een tussen partijen gesloten compensatie-overeenkomst bij een zekere 
onderlinge verwevenheid van de vorderingen die partijen over en weer op 
elkaar bezitten ook aan een eventuele beslaglegger kan worden tegengewor
pen, zelfs indien de betreffende vorderingen op het moment van de beslag
legging niet beide opeisbaar zijn. Het college laat duidelijk uitkomen dat 
zijn beslissing niet slechts ziet op de onderhavige casus, waarin de mogelijk
heid van compensatie als het ware een conditio sine qua non is voor het 
opeisbaar worden van Mouriks vordering op Barendregt, maar op aile 
gevallen waarin de compensatie-overeenkomst in feite zijn bestaan ontleent 
aan de samenhang tussen beide vorderingen. 

Een directe motivering van zijn beslissing geeft de Hoge Raad niet. Uit 
de gekozen formulering blijkt evenwel dat het college met de meeste 
schrijvers van mening is dat de betreffende compensatie-regeling moet 
worden gezien als een vaststelling van de inhoud van het vorderingsrecht, 
welke inhoud wordt bepaald door hetgeen partijen overeenkomen. De 
tussen Barendregt en Mourik gesloten compensatie-overeenkomst geeft 
nadere vorm aan de inhoud van de overeenkomst van geldleen, waaruit het 
vorderingsrecht van Mourik voortvloeit, en wei in dier voege dat ook de 
beslaglegger hieraan is gebonden. 

Opmerkelijk is dat het college er bij wijze van obiter dictum wei op wijst 
dat zijn beslissing strookt met Boek 6 Nieuw B.W. en dat het ter adstructie 
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van die stelling bovendien nog aan de desbetreffende vindplaats refereert, 
zijnde de M.v.T. bij art. 475b Nieuw Rv., wetsontwerp 16593, nr. 3, 
p. 51-52. Blijkens deze bron kan naar Nieuw B.W. namelijk niet slechts een 
compensatie-overeenkomst als de onderhavige tegen de beslaglegger wor
den ingeroepen maar iedere afspraak waarbij partijen overeenkomen dat 
de vorderingen die zij over en weer op elkaar hebben onderling verrekend 
mogen worden. Volgens de M.v.T. staat art. 6.1.10.7 lid 2, volgens welke 
bepaling de debiteur na een gelegd beslag op de door hem verschuldigde 
vordering niet aileen een tegenvordering op de crediteur in verrekening mag 
brengen indien deze reeds ten tijde van het beslag opeisbaar is maar ook 
indien zij voortvloeit uit dezelfde rechtsverhouding waaruit ook de beslagen 
vordering voortkomt, er niet aan in de weg dat partijen overeenkomen dat 
de debiteur een ruimere of juist een meer beperkte bevoegdheid tot verreke
ning zal hebben. Geschiedt dit v66r het beslag dan is de beslaglegger volgens 
diezelfde M.v.T. aan deze overeenkomst gebonden. 

Mede in dit licht rijst de vraag of 's Raads beslissing aileen ziet op 
compensatie-overeenkomsten als de onderhavige, overeenkomsten ter ver
rekening van vorderingen die een zekere onderlinge verwevenheid bezitten, 
of dat zij wellicht op aile vormen van contractuele compensatie kan worden 
betrokken, dus ook op overeenkomsten die in feite alleen de voor compen
satie geldende wettelijke regels van toepassing verklaren. Met annotator 
Vander Grinten kan met de nodige voorzichtigheid worden aangenomen 
dat het laatste het geval is. Weliswaar spreekt de Hoge Raad zich niet 
uitdrukkelijk uit over contractuele compensatie in het algemeen, maar uit 
het geheel van de overweging kan worden opgemaakt dat het college een 
uitspraak van generale strekking doet. Dit blijkt met name uit 's Raads wijze 
van formuleren en zijn verwijzing naar het Nieuw B.W. Het enkele feit dat 
in het onderhavige geval niet, zoals in het geval van de M. v. T., de beslagen 
schuldenaar, maar diens wederpartij tot verrekening bevoegd is, vermag 
daaraan niet af te doen. Het gevolg van die bevoegdheid is immers dat 
de beslagen schuldenaar geen bedragen aan de crediteur behoeft te beta
len. 

Met annotator Van der Grinten kan men zich afvragen of het resultaat 
bevredigend is te noemen. Voor een bevestigend antwoord op deze vraag 
pleit z.i. dat de contractuele positie die een partij tegenover haar wederpartij 
heeft niet door schuldeisers van de wederpartij moet kunnen worden 
doorbroken. Er tegen pleit naar zijn mening dat een compensatie-overeen
komst als de onderhavige in feite vermogen van de debiteur aan verhaal van 
schuldeisers onttrekt, terwijl de beslagen schuldenaar in feite boven andere 
schuldeisers bevoorrecht wordt. W eegt het argument pro voor Van der 
Grinten zwaarder dan de argumenten contra, een ander zal daar wellicht 
weer anders over denken. 
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113. COMPENSATIE; COMPENSATIE NA CESSIE CONFORM GELDENDE RE

GELS 

H.R., 19 oktober 1984, N.J., 1985, 213, noot VANDER GRINTEN, W.C.L.; 
Kw.N.B. W., 1985, p. 94 e. v., noot KNOL, P.C. (C.B.I./l.F.N.). 

In dit arrest kreeg de Hoge Raad de kans zijn standpunt inzake de 
problematiek van compensatie na cessie nog eens nader te bepalen. 

De casus laat zich, enigszins gemutileerd, als volgt samenvatten. Tussen 
S.P .C. en C.B.I. bestaat een overeenkomst van onderaanneming. S.P .C. 
heeft uit dien hoofde een opeisbare vordering op C.B.I. Zij cedeert deze 
vordering aan I.F.N. en Iaat de titel van de cessie aan C.B.I. betekenen. 
C.B.I. op haar beurt heeft uit hoofde van diezelfde overeenkomst van 
onderaanneming een tegenvordering op S.P.C., die evenwel eerst na de 
betekening opeisbaar wordt. I.F.N. verzoekt C.B.I. om betaling van de 
gecedeerde vordering. C.B.I. weigert I.F.N. het voile pond te betalen en 
doet daartoe een beroep op compensatie. I.F.N. meent dat C.B.I. niet tot 
compensatie bevoegd is omdat niet ten tijde van de betekening aan aile 
compensatie-vereisten is voldaan. C. B. I. stelt daar tegenover dat zij wel tot 
compensatie kan overgaan, primair omdat de door I.F .N. ingeroepen 
betekening niet aan de eisen der wet zou beantwoorden, en subsidiair, zo 
dit al wei het geval mocht zijn, omdat haar tegenvordering voortvloeit uit 
dezelfde rechtsverhouding als de gecedeerde vordering. 

In cassatie draait het om twee vragen. In de eerste plaats om de vraag 
of voor een rechtsgeldige betekening is vereist een betekening van de akte 
waarbij de vordering is overgedragen. In de tweede plaats om de vraag of 
de debiteur van een gecedeerde vordering de bevoegdheid bezit een tegenvor
dering op zijn oorspronkelijke crediteur in verrekening te brengen, wanneer 
weliswaar ten tijde van de betekening nog niet aan aile vereisten voor 
compensatie is voldaan, maar de gecedeerde vordering en de tegenvordering 
uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien. 

De Hoge Raad overweegt in dit verband: 
,De klacht ( ... ) gaat er klaarblijkelijk, doch ten onrechte van uit dat waar in het tweede 

lid van art. 1467 B. W. wordt gesproken van betekening van 'de overdracht van regten', wordt 
vereist betekening van de akte waarbij de vordering is overgedragen. Nu bet exploot van 
betekening van 4 september 1974 duidelijk vermeldt dat de overdracbt welke daarbij aan 
C.B.I. wordt aangezegd, o.m. betrekking beeft op de in de facturen nrs. 74/1216 en 74/1217 
omscbreven vorderingen van S.P.C. op C.B.I., is 's Hofs oordeel dat verrekening van deze 
vorderingen van S.P.C. aileen kan gescbieden met tegenvorderingen op S.P.C. die v66r 
4 september 1974 zijn ontstaan, juist en begrijpelijk. 

Voor compensatie door de debitor cessus van de gecedeerde vordering met een tegenvorde
ring op de cedent is slecbts plaats wanneer ten tijde van de betekening der overdracbt aan aile 
vereisten voor compensatie is voldaan. De klacbt is dan ook in boofdzaak toegelicbt met een 
beroep op art. 6.1.10. 7 N .B. W. N og daargelaten dat de regeling van overdracbt en verrekening 
van vorderingen in bet Nieuwe Burgerlijk Wetboek niet gelijk is aan die onder bet buidige recbt, 
genoemde bepaling vormt een bewuste uitbreiding van de compensatie-mogelijkbeden van bet 
geldend recbt zoals dat door recbtspraktijk en schrijvers pleegt te worden verstaan. Voor 
anticiperende interpretatie is onvoldoende grond." 

Allereerst overweegt de Hoge Raad dat voor de in art. 1467 bedoelde 
betekening van de overdracht niet is vereist dat de akte van cessie aan de 
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debiteur wordt betekend. Voldoende is dat het feit van de overdracht aan 
de debiteur wordt aangezegd. 

Met deze wending blijft de Hoge Raad zich conformeren aan een in 
literatuur en rechtspraak sinds lang aanvaarde opvatting. De betekening is 
bedoeld als een kennisgeving van het feit van de overdracht. Niet nodig is, 
dat de schuldenaar tevens op de hoogte wordt gebracht van de inhoud van 
de akte van cessie, bijvoorbeeld doordat de deurwaarder deze in zijn exploit 
opneemt of een afschrift ervan bij de schuldenaar achterlaat. Zie H.R., 
13 december 1889, W. 5813. 

Vervolgens verwerpt de Hoge Raad de opvatting dat de debitor cessus 
ondanks de cessie een tegenvordering die hij uit hoofde van dezelfde 
rechtsverhouding op de cedent heeft of verkrijgt met de gecedeerde vorde
ring zou kunnen compenseren. Voor compensatie door de debitor cessus 
van de gecedeerde vordering met een tegenvordering op de cedent is slechts 
plaats wanneer ten tijde van de betekening aan aile eisen voor compensatie 
is voldaan. Voor anticiperende interpretatie van art. 6.1.10.7 lid 1 Nieuw 
B. W. is onvoldoende grond. 

Met deze tournure stelt het college zich geheei achter de naar huidig recht 
vrij algemeen aanvaarde opvatting dat art. 1467 (art. 1295 Belg. B.W.) 
meebrengt dat de debiteur van een gecedeerde vordering aileen dan bevoegd 
is ook na de betekening van de cessie een tegenvordering op zijn oorspronke
lijke crediteur in compensatie te brengen als ten tijde van de betekening aan 
aile compensatie-vereisten - met name aan de eis van opeisbaarheid van 
beide vorderingen- is voldaan. Zie H.R., 31 maart 1939, N.J., 1939, 1011 
(Bruynzeel). 

Ingevolge art. 6.1.10.7 lid 1 Nieuw B.W. is verrekening na cessie ook 
mogelijk indien de tegenvordering voortvloeit uit dezelfde rechtsverhouding 
als de vordering op de debiteur zelf, zelfs als ten tijde van de overgang nog 
niet aan aile vereisten voor compensatie is voldaan. Deze optie behelst een 
bewuste uitbreiding van de compensatie-mogelijkheden van het geldende 
recht zoals dat door rechtspraktijk en schrijvers pleegt te worden verstaan. 
Van anticiperende interpretatie wil de Hoge Raad dan ook niet weten. Is 
het college bepaald tot anticipatie geneigd in die gevallen waarin het Nieuw 
B. W. bestaande controverses principieel beslecht, het is daar in de regel niet 
toe bereid in die situaties waarin het Nieuw B.W. een koers vaart die 
rigoureus van het bestaande stelsel afwijkt. Uitzonderingen zijn wei moge
lijk, maar daar moet dan wei een goede reden voor zijn. Men vergelijke 
H.R., 7 maart 1980, N.J., 1980, 353. Regel blijft dat de Hoge Raad niet 
voortuitloopt op nieuwe wetgeving die als vernieuwend is bedoeld en nog 
niet is ingevoerd. In dat Iicht behoeft het geen verbazing te wekken dat het 
college ook in het onderhavige geval geen voorschot op de toekomst wenst 
te nemen. Art. 1467 wordt algemeen toegepast zoals de Hoge Raad thans 
aangeeft en kritiek op die toepassing wordt nauwelijks gehoord. 

Is's Raads terughoudendheid in deze derhalve alleszins begrijpelijk, met 
annotator Van der Grinten kan men niettemin van mening zijn dat het 
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jammer is dat de Hoge Raad zich in deze kwestie niet door de regeling van 
het Nieuw B.W. laat leiden. Het huidige systeem werkt immers inzoverre 
onbillijk dat een cessie de debiteur van de gecedeerde vordering de informele 
zekerheid ontneemt dat zijn tegenvordering ex eadem causa te rechter tijd 
zal worden voldaan. Het belang van de cessionaris om een aan hem 
gecedeerde vordering ten voile gehonoreerd te krijgen vermag daaraan niet 
af te doen. 

Wat hier ook van zij, in elk geval kan sedert H.R., 20 januari 1984, N.J., 
1984, 512 (besproken in nr. 112 van dit rechtspraakoverzicht) geredelijk 
worden aangenomen dat partijen het hier door C.B.I. beoogde resultaat wei 
Iangs de contractuele weg kunnen bereiken. W eliswaar heeft de Hoge Raad 
in dat arrest aileen aanvaard dat een compensatie-overeenkomst, althans 
een bepaald type compensatie-overeenkomst, aan de beslaglegger kan wor
den tegengeworpen, maar wat voor de beslaglegger geldt behoort ook voor 
de cessionaris te gelden. De compensatie-overeenkomst moet worden gezien 
als een vaststelling van de inhoud van het vorderingsrecht, en wei in dier 
voege dat ook de cessionaris hieraan is gebonden. Vergelijk in dit verband 
de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1968, paragraaf 40 en 43, 
waarin van het zgn. saidosysteem wordt uitgegaan. 

ROOFDSTUK IX 

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN 

AFDELING 1 (E.B. Berenschot) 

KOOP 

114. HOEDANIGHEDEN EN EIGENSCHAPPEN WELKE DE KOPER MAG VER

WACHTEN 

H.R., 15 november 1985, N.J., 1986, 213, noot VANDER GRINTEN; Ars 
· Aequi 1986, 315, noot NIEUWENHUIS," Kwartaalbericht N.B. W. 1986, 98, 

noot VAN DELFT-BAAS. 

Stavenuiter heeft voor /3.000,- een vijf jaar oude Renault R6 gekocht. 
Voor het sluiten van de koopovereenkomst heeft hij de auto weliswaar 
bezichtigd en uitgezocht, maar bij die gelegenheid heeft hij niettemin 
nagelaten enige vorm van onderzoek uit te voeren: hij heeft de auto zelfs 
niet van onderen bekeken. Blijkens een drie maanden na de koop opgesteld 
A.N.W.B.-rapport voldoet de auto niet aan noodzakelijk te stellen veilig
heidseisen, is deelname aan het verkeer in ongewijzigde staat onverant
woord en moet herstel om economische redenen worden ontraden. Staven
uiter vordert om die reden ongedaanmaking van de koopovereenkomst en 
teruggave van de koopprijs. Vaststaat, dat partijen geen garantieregeling 
hebben getroffen. 
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De Kantonrechter wijst de vordering af. Stavenuiter stelt zich in hoger 
beroep voor de Rechtbank op het standpunt dat de verkoper zich aan 
wanprestatie heeft schuldig gemaakt door een auto te leveren die niet de 
eigenschappen bezit die hij als koper mag verwachten, en daarom niet 
beantwoordt aan de overeenkomst. Het antwoord van de Rechtbank luidt: 
,Dit standpunt moet worden verworpen. Het gaat in deze om de koop van een auto die 
Stavenuiter heeft bezichtigd en uitgezocht alvorens de koopovereenkomst te sluiten. Het was 
hem dus bekend om welke auto het ging. 

Bij overeenkomsten als deze staat de verkoper in het algemeen niet in voor gebreken die 
bij een normaal te achten onderzoek aan het Iicht zouden zijn gekomen." 

De duiding van deze uitspraak wordt bemoeilijkt door een interpretatie
probleem dat samenhangt met de absorptie van de onder thans geldend 
recht fungerende regeling der verborgen gebreken (art. 1540 B.W. e.v.) 
door de algemene regeling van wanprestatie in het komende recht 
(art. 7.1.2.7 Nieuw B.W.). 

De verborgen gebrekenregeling uit het huidige recht behelst een naar tijd 
en omvang beperkte aansprakelijkheid van de verkoper van een species
zaak: in beginsel heeft de koper slechts - en wei gedurende korte tijd 
(art. 1547) - keuze. uit teruggave of vermindering van de koopsom 
(art. 1543). Deze regeling sluit toepassing van de algemene wanprestatiere
geling op de levering van specieszaken uit; hetgeen met name bezwaarlijk 
voor de koper is als gevolgschade is ingetreden. Wil men de laatste zin van 
bovengeciteerde overweging dan ook in het systeem van art. 1540 B. W. e. v. 
passen, dan lijkt een verklaring te zijn dat de Recht bank het gebrek niet als 
, verborgen" beschouwt en de verkoper om die reden niet aansprakelijk 
acht. Immers, algemeen wordt geleerd dat een gebrek slechts dan verborgen 
is, indien het voor iemand als de koper niet te ontdekken is na een voor of 
bij het sluiten der overeenkomst in redelijkheid van hem te vergen onder
zoek, eventueel met inschakeling van deskundigen (ASSER-SCHUT, Bijzon
dere overeenkomsten (Koop en ruil), vierde druk, Zwolle, 1981, p. 173). De 
indruk dat de Recht bank refereert aan de verborgen gebrekenregeling wordt 
versterkt door de direct daarop volgende overweging: 
,Niet is gesteld of gebleken dat het thans gaat om verborgen gebreken, dat wil zeggen gebreken 
die bij een dergelijk onderzoek zich niet zouden hebben geopenbaard." 

Enerzijds zou men dus op deze grond de conclusie kunnen trekken dat de 
verkoper volgens de Rechtbank niet instaat voor de onderhavige gebreken, 
omdat deze eenvoudig te ontdekken, dus niet-verborgen zijn (vgl. ten 
overvloede art. 1541 B.W.: de verkoper staat niet in voor zichtbare gebre
ken die de koper zelf had kunnen ontdekken). 

Anderzijds mag niet worden veronachtzaamd dat de Rechtbank in de 
geciteerde overweging antwoordt op een stelling die qua bewoordingen 
ontleend schijnt te zijn aan art. 7 .1.2. 7 Nieuw B. W. Volgens dat artikel 
moet de afgeleverde zaak (hetzij soort-, hetzij specieszaak) aan de overeen
komst beantwoorden (lid 1). Dat laatste is niet het geval indien de zaak 
(o.a.) niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten (lid 2). 
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Naast enige extra vorderingen die art. 7 .1.3 .2 N .B. W. de koper in dat geval 
verschaft, staan hem ook de algemene acties uit wanprestatie (ontbinding, 
schadevergoeding) ten dienste. Uit de jurisprudentie wordt wel afgeleid dat 
deze zogenaamde ,conformiteitseis" ook thans reeds als geldend recht ten 
aanzien van soortzaken mag worden beschouwd (zie OosTERVEEN, T.P.R., 
1983, p. 1383). Zou men de geciteerde beslissing van de Rechtbank in deze 
sleutel willen lezen, dan lijkt deze in te houden dat wat een koper mag 
verwachten, mede bepaald wordt door een normaal van hem te vergen 
onderzoek. Bedenkelijk in deze lezing is, dat de conformiteitseis zonder slag 
of stoot wordt toegepast op specieszaken, en dat de Rechtbank niet duide
lijk maakt hoe de verborgen gebrekenregeling uit bet huidige recht en de 
conformiteitsregels uit het Nieuw B.W. zich verhouden. 

Wat van deze vraag zij (bepaalt bet onderzoek de verborgenheid, dan wel 
de conformiteit?), de Recht bank werkt vervolgens uit wat zij onder normaal 
te vergen onderzoek verstaat: 
,Van een koper van een vijf jaar oude auto van het onderhavige merk en type mag in het 
algemeen worden verwaeht, dat, indien de verkoper zoals i.e. geen garantie terzake geeft, hij 
zieh ervan vergewist dat de auto niet zodanige gebreken heeft dat deze bijv. een gevaar op 
de weg oplevert, zoals thans het geval was. Daartoe staan een koper versehillende mogelijkhe
den open. 

Bij voldoende eigen deskundigheid inspeeteert hij de auto zelf, bij gebreke daarvan laat hij 
zulks door een meer deskundige derde doen, bijv. de A.N. W .B., alvorens tot de aankoop over 
te gaan. Het is immers- en het was ook al ten tijde van de aankoop - een feit van algemene 
bekendheid dat gebruikte auto'sbehept kunnen zij.n met, zoals i.e., ernstige gebreken. Door 
elke ook maar minimale inspeetie na te Iaten - Stavenuiter heeft terzake niets gesteld en uit 
hetgeen hij bij pleidooi heeft verklaard blijkt dat hij de auto niet van onderen heeft bekeken 
- heeft Stavenuiter dan ook het risieo aanvaard dat de auto gebreken zou vertonen, mogelijk 
zelfs zodanig ernstige dat de auto hierdoor in feite waardeloos zou zijn." 

Het cassatiemiddel gaat aan eerstgenoemde lezing van bet vonnis voorbij 
en anticipeert geheel op de conformiteitseis met bet betoog dat met betrek
king tot deze conformiteit geldt dat bet verkochte in ieder geval geschikt 
dient te zijn voor normaal gebruik, althans aan de gestelde veiligheidseisen 
moet voldoen. Het middel sluit daarmee aan bij art. 33 L.U.V.I. (,eigen
schappen, nodig voor een normaal gebruik"). Een nadere uitwerking van 
art. 7 .1.2. 7 lid 1 N .B. W. in deze zin is eerst ingevoegd bij tweede Nota van 
Wijziging, kamerstuk 16979 nr. 9. Zie lid 2: ( ... ),De koper mag verwach
ten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik 
daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te 
betwijfelen ( ... )". De laatste zinsnede duidt erop dat van de koper onder 
omstandigheden een onderzoek gevraagd kan worden. 

De Hoge Raad maakt korte metten met bet cassatiemiddel door voorop 
te stellen: 
,Voor zover het onderdeel betoogt dat een gebruikte zaak waarvan de verkoper weet dat zij 
met het oog op haar normale bestemming wordt gekoeht, onder aile omstandigheden sleehts 
dan aan de overeenkomst beantwoordt, indien zij ten tijde van de koop gesehikt is voor een 
normaal gebruik en aan bestaande veiligheidseisen voldoet, berust het op een in zijn algemeen
heid onjuiste stelling." 
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Deze overweging stemt te meer tot nadenken als men weet dat de wetenschap 
van de verkoper omtrent de bedoelingen van de koper met zoveel woorden 
van belang wordt geacht voor hetgeen de koper mag verwachten (16979 
nr. 3, p. 34). Ook al staat dus vast dat beidepartijeneen (tweedehands) auto 
op het oog hebben die niet zal gaan dienen als museumstuk, maar waarmee 
op meer of minder comfortabele, maar toch in ieder geval verantwoorde 
wijze kan worden gereden, dan nog mag de koper volgens dit arrest 
klaarblijkelijk niet verwachten dat hem daadwerkelijk zo'n auto geleverd 
wordt. 

W at de koper wei mag verwachten, is afhankelijk van wat hij moet 
onderzoeken. De Rechtbank heeft volgens de Hoge Raad terecht 
,niet geoordeeld dat voor de vraag of de verkoper wanprestatie heeft gepleegd, een andere 
maatstaf moet worden aangelegd dan dat de zaak de hoedanigheden en eigenschappen heeft 
die de koper mocht verwachten, doch slechts dat voor de vraag welke hoedanigheden en 
eigenschappen de koper mocht verwachten, mede van belang is welk. 'normaal te achten 
onderzoek' van hem kon worden gevergd." 

De Hoge Raad herhaalt vervolgens de hierboven geciteerde overwegingen 
van de Recht bank inzake de omvang van de onderzoeksplicht, maar weigert 
deze op processuele grond te toetsen. W el voegt het college nog een extra 
aanwijzing toe: 

,In bet midden kan blijven of de Rb. aldus ter zake van de omvang van deze onderzoeksplicht 
een juiste maatstaf heeft aangelegd, zulks mede in bet licht van wat eventueel aan onderzoek 
en informatie mag worden verwacht van een professionele verkoper, eer hij tot verkoop van 
een gebruikte auto aan een ondeskundige koper overgaat. Het middel bevat immers op dit punt 
geen klachten." 

Binnen het raam van art. 7.1.2.7 N.B.W. laat de Hoge Raad de lezer op 
de valreep achter met een aantal onbeantwoorde vragen: hoe verhouden 
zich de onderzoeks- en spreekplicht van de verkoper enerzijds en de onder
zoeksplicht van de koper anderzijds? Wat is de invloed van al dan niet 
aanwezige deskundigheid over en weer? Aansluiting bij hetgeen de jurispru
dentie ter zake van dwaling als criterium stelt, lijkt voor de hand te liggen; 
zie de annotatoren op dit punt. 

Niet in de laatste plaats rijst de vraag wat de consequenties van deze 
uitspraak zijn voor de exclusieve gelding der verborgen gebrekenregeling ten 
aanzien van gebrekkige specieszaken. Is zij reeds thans geruisloos opgegaan 
in de toekomstige algemene wanprestatieregeling? 

115. REGRESRECHT VAN VERKOPER-EIGENAAR JEGENS KOPER-GEBRUIKER 

H.R., 4 mei 1984, N.J., 1984, 670, noot VAN DER GRINTEN (Wit
jes/Doorduin). 

Witjes verkocht bij akte van 22 januari 1973 zijn sleepboot ,Forza" aan 
Doorduin. Feitelijke aflevering vond meteen plaats en Doorduin ging direct 
over tot exploitatie van het schip. Op 14 januari 1977 veroorzaakte de 
,Forza" een aanvaring met de drijvende steiger van Groen. Omdat Witjes 
op dat moment nog steeds juridisch eigenaar van het schip was (art. 938 K, 
overschrijving in het scheepsregister zou pas in 1978 plaatsvinden), sprak 
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Groen in de hoofdzaak Witjes aan tot schadevergoeding. Thans dagvaardt 
Witjes Doorduin in vrijwaring en vordert dat Doorduin zal worden veroor
deeld om hem, Witjes, alles te vergoeden hetgeen Witjes in hoofdzaak aan 
Groen zal moeten betalen. 

De Rechtbank wijst de vordering af, daartoe overwegende: 
,In de door hem overgelegde overeenkomst valt enige vrijwaringsplicht voor de koper niet 
te lezen en uit de wet vloeit een dergelijke obligato ire verplichting voor de koper niet voort.'' 

Witjes bestrijdt dit oordeel met een grief waarin hij o.m. aanvoert dat een 
verbintenis tot vrijwaring, al wordt die niet expliciet in de overeenkomst 
genoemd, ,inherent is aan de koopovereenkomst zelf, die toch te goeder 
trouw ten uitvoer dient te worden gelegd". Het Hof verwerpt deze grief. 

Het cassatiemiddel strekt ten betoge dat het Hof, voor zoveel nodig met 
aanvulling van rechtsgronden, had moeten oordelen dat aan Witjes een 
regresrecht jegens Doorduin toekomt. De Hoge Raad acht dit middel 
gegrond: 
,In een situatie als de onderhavige, waarin de koper van een schip na de aflevering doch 
voordat het hem in eigendom is overgedragen, ertoe overgaat het schip met aile daaraan 
inherente risico's te gebruiken of door derden te laten gebruiken, brengt de billijkheid in 
verband met de aard van de koopovereenkomst mee dat, bij gebreke van een beding in andere 
zin, de verkoper die als eigenaar door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor een door 
het schip veroorzaakte aanvaringsschade, ter zake van die aansprakelijkheid verhaal kan 
nemen op de koper, daargelaten het geval dat de aanvaring is veroorzaakt door een gebrek 
van het schip, waarvoor de verkoper uit hoof de van de koopovereenkomst jegens de koper 
aansprakelijk is. Door anders te oordeJen heeft hef Hof blijk gegeven van eel.l orijuiste 
rechtsopvatting." 

Bepalend is dus volgens de Hoge Raad de , , billijkheid in verband met de 
aard van de koopovereenkomst". Anders gezegd: de billijkheid vormt in 
casu de grondslag voor een verplichting tot vrijwaring. Daarbij moet 
worden aangetekend dat de billijkheid in het algemeen bij het proces van 
vaststelling van de rechtsgevolgen van een overeenkomst op tenminste drie 
momenten een rol kan spelen: zowel bij de uitleg van wat partijen hebben 
beoogd (vgl. H.R., 13 maart 1981, N.J., 1981, 635, Haviltex, besproken in 
T.P.R., 1983, p. 1290), als bij de aanvulling van leemten in het overeengeko
mene (art. 1375 B.W.}, als bij de uitvoering der overeenkomst (art. 1374 
lid 3 B. W. ). In de jurisprudentie wordt het onderscheid tussen deze momen
ten (met name dat tussen aanvulling en uitvoering der overeenkomst) veelal 
vervaagd doordat art. 1374lid 3 en 1375 in een adem worden genoemd als 
grondslag voor een uit de overeenkomst voortvloeiende extra verplichting. 
Al naar gelang men een normatiever wijze van uitleg hanteert, wordt tevens 
het verschil verkleind tussen uitleg enerzijds en aanvulling anderzijds. Naar 
komend recht zal het onderscheid dan ook vervallen en wordt eenvoudig 
bepaald dat schuldeiser en schuldenaar verplicht zijn , ,zich jegens elkaar te 
gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid" 
(art. 6.1.1.2 N .B. W., voor obligatoire overeenkomsten herhaald in 6.5 .3 .1; 
zie ook Asser-Rutten-Hartkamp II, 7e druk, Zwolle, 1985, nrs. 280 e.v., 
295, 296, 307 e.v.). 
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Ook uit de onderhavige uitspraak wordt niet zondermeer duidelijk welke 
functie de Hoge Raad aan de billijkheid toekent. Ben verwijzing naar 
uitvoering te goeder trouw (art. 1374 lid 3 B.W.) moet m.i. niet geheel 
uitgesloten worden geacht. De Hoge Raad spreekt immers niet met zoveel 
woorden van een (door aanvulling gecreeerde) ,verbintenis" zijdens de 
koper, doch formuleert neutraal dat de verkoper ,verhaal kan nemen". 

Niettemin lijkt het meer voor de hand te liggen om aan te nemen dat het 
college de aanvullende werking der billijkheid (art. 1375 B.W.) op het oog 
heeft (in deze zin ook annotator Van der Grinten en Asser-Rutten-Hart
kamp II, nr. 308). Daarvoor pleit in het bijzonder het verband dat door de 
Hoge Raad wordt gelegd met de aardvan de overeenkomst. Men vergelijke 
de tekst van art. 1375 B.W. (,overeenkomsten verbinden ( ... ) tot al het
geen, naar den aard van dezelve overeenkomsten, door de billijkheid ( ... ) 
wordt gevorderd") en art. 6.5.3.1 N.B.W., welk artikel vooral in lid 1 de 
aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid moet codificeren (,Ben 
overeenkomst heeft niet aileen de door partijen overeengekomen rechtsge
volgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit ( ... ) 
de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien"). 

De aard van de overeenkomst wordt in de eerste plaats bepaald door de 
soort waartoe zij behoort, en vervolgens door tal van andere factoren, zoals 
de aard van het verkochte object, tijd en plaats van contracteren, bedrijfs
matig handelen der partijen, etc. (zie Asser-Rutten-Hartkamp II, nr. 296). 
In dit geval staan als factoren o.a. ter beschikking dat het om een overeen
komst van koop en verkoop gaat, dat de koper reeds v66r de eigendomso
verdracht de beschikking over het schip kreeg en (maar dit blijft in de 
procedure betwist) dat de koper voor overschrijving in het scheepsregister 
had moeten zorgdragen. Het zijn dan ook de eerste twee factoren die de 
Hoge Raad met zoveel woorden in zijn afweging meeneemt. Wat de factor 
,koopovereenkomst" betreft, zal daarbij door het college vermoedelijk 
zijn gedacht aan het feit dat het uiteindelijke doel van iedere koopovereen
komst is gelegen in eigendomsverkrijging door de koper; de koper die dus 
(vroeger of later) geconfronteerd wordt en wil worden met de lusten en 
lasten die nu eenmaal aan zijn eigendomsrecht verbonden zijn. 

De Hoge Raad aanvaardt een aantal uitzonderingen op de algemene 
vrijwaringsplicht. In de eerste plaats kunnen partijen in hun contract anders 
overeenkomen. In de tweede plaats heeft de verkoper geen verhaal indien 
de aanvaring is veroorzaakt door een gebrek van het schip, waarvoor de 
koper uit hoof de van de koopovereenkomst jegens de koper aansprakelijk 
is. Onnodig te zeggen, dat deze laatste uitzondering op Mar beurt weer kan 
leiden tot problemen van uitleg, aanvulling en uitvoering. Vergelijk over dit 
drietal ook de bijdrage van Bijleveld aan dit rechtspraakoverzicht, Hoofd
stuk IV, afdeling 6. 
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116. KOOP TUSSEN ECHTGENOTEN 

H.R., 25 mei 1984, R.v.d. W., 1984, 110; Kwartaalbericht N.B. W., 1984, 
147 (Berggren/De Wit). 

De Wit senior heeft in 1972 zijn bedrijf met bijbehorend onroerend goed 
·alsmede zijn woonhuis verkocht aan zijn echtgenote Berggren en hun zoon 
De Wit junior. De koopprijs bestond uit de overneming door Berggren en 
De Wit junior van de op het bedrijf rustende schulden ad ruimj120.000,
en van de op het woonhuis rustende hypothecaire schuld. De waarde van 
bedrijf, onroerend goed en woonhuis bedraagt volgens Berggren in totaal 
ongeveer f 1 miljoen. Het verkochte is vervolgens in 1973 alleen aan De Wit 
junior overgedragen. Berggren vordert thans ontbinding van de koopover
eenkomst en schadevergoeding. 

De procedure spitst zich toe op de vraag of de koopovereenkomst tussen 
de echtelieden geldigheid ontbeert op grond van het bepaalde in art. 1503 
B. W. (, tussen echtgenoten kan geen koop of verkoop plaats hebben"), dan 
wel of het uitzonderingsgeval van art. 1503 sub 2 zich voordoet (de over
dracht heeft ,enige wettige oorzaak"). Volgens H.R., 28 november 1975, 
N.J., 1976, 359 beoogt de wetgever met deze bepaling, die in het verlengde 
ligt van het schenkingsverbod tussen echtgenoten (art. 1715 B.W.), een 
verkapte bevoordeling van de ene echtgenoot en benadeling van de andere 
door zo'n overeenkomst uit te sluiten. Men leidt hieruit af dat een door 
echtgenoten gesloten koop niet van meet af aan nietig, doch vernietigbaar 
is, en dat benadeling moet worden aangetoond door de echtgenoot die de 
nietigheid inroept. Derden (bijvoorbeeld crediteuren) kunnen zich niet op 
de nietigheid beroepen. Zie AssER-SCHUT, Bijzondere overeenkomsten I 
(Koop en ruil), 4e druk, Zwolle, 1981, p. 77. 

De Rechtbank acht het uitzonderingsgeval toepasselijk, aangezien de 
overdracht door De Wit sr. aan Berggren en junior zou plaatsvinden ter 
voldoening aan een natuurlijke verbintenis, immers zou geschieden om 
Berggren een uitkering voor haar levensonderhoud te verzekeren en junior 
een maatschappelijk bestaan te verschaffen. Het Hof verwerpt deze uitleg: 
, , 7.4 Er rustte op senior geen dringende morele verplichting om Berggren voor haar Ievenson
derhoud zijn bedrijf en woonhuis over te dragen. Hij had ten aanzien van het Ievensonderhoud 
voor Berggren kunnen volstaan met het verschaffen aan Berggren van een uitkering, bijvoor
beeld uit de inkomsten van zijn bedrijf. Een natuurlijke verbintenis tot gehele of gedeeltelijke 
overdracht van zijn bedrijf aan Berggren kan echter niet worden aangenomen. 
7.5 Het Hof neemt bij het vorengaande in aanmerking dat de overeenkomst een aanmerkelijke 
bevoordeling van de kopers inhield en een daaraan evenredige benadeling van senior." 

Hierbij zet het Hof de bovengenoemde waarden ([1 miljoen, resp. 
!120.000.-) tegen elkaar af en concludeert tenslotte tot nietigheid: 
, , 7.6 Komt het verschaffen van levensonderhoud als grondslag voor een natuurlijke verbinte
nis al niet in aanmerking, Berggren heeft ook geen andere feiten gesteld waaruit het bestaan 
van een natuurlijke verbintenis of andere 'wettige oorzaak' voor de overeenkomst in de zin 
van art. 1503 B.W. kan worden afgeleid." 

De Hoge Raad sluit zich aan bij de beslissing van het Hof: 
, ,De voor deze beslissing gegeven motivering, vervat in de door het cassatiemiddel aangevallen 
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r.o. 7.4 van's Hofs arrest en in r.o. 7.5, rnoet aldus worden verstaan dat bet Hof, ervan 
uitgaande dat Senior verplicht was aan Berggren een uitkering voor haar levensonderhoud te 
doen, heeft geoordeeld dat de aldus verschuldigde uitkering, indien gekapitaliseerd, in geen 
verhouding zou staan tot de door de overdracht van Seniors bedrijf en woonhuis ten gunste 
van Berggren te bewerkstelligen verrnogensverschuiving.'' 

Hieruit kan waarschijnlijk worden afgeleid dat de Hoge Raad de voldoening 
van een natuurlijke verbintenis op zichzelf als wettige oorzaak van een 
koopovereenkomst in de zin van art. 1503 sub 2 B.W. aanvaardt, doch 
tevens de eis stelt dat de verschuldigde uitkering en de uiteindelijke vermo
gensverschuiving niet tot elkaar in een wanverhouding staan. Berst als de 
verschuldigde uitkering en de feitelijke bevoordeling ongeveer aan elkaar 
gelijk zijn, is geen sprake van ongegronde vermogensverschuiving en is het 
doel van art. 1503 B.W., zoals geformuleerd in de jurisprudentie, bereikt. 

AFDELING 2 (R.A. Dozy) 

HUUR 

117. INLEIDING 

Het Nederlandse huurrecht is er met de ingrijpende wijzigingen in 1971, 
1979 en 1981 beslist niet eenvoudiger op geworden. Daarom op deze plaats 
een zeer summiere schets van de huidige huurwetgeving. 

Allereerst zijn er de algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
(Boek 4, titel 7, afdelingen 1, 2 en 3), die in beginsel op alle huurovereen
komsten van toepassing zijn. De definitie van wat nu een huurovereenkomst 
is, wordt gegeven in art. 1584 lid 1 B.W. (vgl. art. 1709 Belgisch B.W.). 

Daarnaast zijn er drie ,huurrechtstelsels" te onderscheiden die elk bepa
lingen bevatten voor een bepaalde, in de wet gedefinieerde, categorie woon
of bedrijfsruimte. Deze drie stelsels vormen geen consistent geheel, hetgeen 
het huurrecht, niet alleen voor de huurder, nodeloos ingewikkeld maakt. 

Het eerste huurrechtstelsel betreft regels met betrekking tot huur en 
verhuur van woonruimte, de artt. 1623a-o B.W. Deze bepalingen die de 
h~urder een degelijke bescherming bieden tegenover de verhuurder, zijn 
ingevoerd op 1 juli 1979. 

Het tweede stelsel bevat in de artt. 1624-1636b B.W. speciale bepalingen 
met betrekking tot huur en verhuur van bedrijfsruimte, zoals gedefinieerd 
in art. 1624lid 2 B.W. Deze regeling is 1 mei 1971 in werking getreden en 
met de overgangsbepalingen ingaande 1 augustus 1981 in de huidige versie 
veranderd. 

Het laatste stelsel tenslotte bestaat uit bepalingen opgenomen in de 
Huurwet (1950) en betreft regels met betrekking tot de ,huurprijzen van 
onroerend goed en de bescherming van de huurders". De Huurwet heeft 
tegenwoordig nog maar weinig betekenis en geldt voornamelijk als vangnet 
voor bedrijfsruimte die niet onder de artt. 1624 e.v. B.W. valt. De bescher
ming die de Huurwet de huurder biedt is beperkt. Vandaar ook dat de 
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huurder van bedrijfsruimte in eerste instantie zal proberen, indien er twijfel 
bestaat over de aard van het gehuurde, de overeenkomst onder de werking 
van het B.W. te brengen. 

Naast deze drie huurrechtstelsels kent de Nederlandse huurwetgeving 
ook: de Huurprijzenwet woonruimte, waarin de vrijheid van partijen een 
bepaalde huurprijs af te spreken sterk aan banden wordt gelegd; de Wet op 
de huurcommissies waarin vooral hun taak (nl. het geven van adviezen en 
doen van uitspraken met betrekking tot huurprijzen en andere bedingen die 
daarmee samenhangen), alsmede de samenstelling en werkwijze geregeld 
worden (beide wetten in werking getreden op 1 juli 1979). 

Tenslotte kennen we nog de Leegstandwet (in de volksmond ook wel 
Anti-kraakwet genoemd), welke deels gefaseerd is ingevoerd, namelijk: 
bepalingen omtrent tijdelijke huur en verhuur van leegstaande woningen (in 
werking sedert 1 januari 1986) en regels met betrekking tot het anoniem of 
naamloos dagvaarden van krakers (in werking sinds 1 januari 1987). 
Tot zover in vogelvlucht de diverse verspreide huurrechtbepalingen. 

118. VERANDERING VAN GEDAANTE - ART. 1590 B.W. (VGL. ART. 1723 
BELGISCH B.W.); KLEURWIJZIGING BUITENHOUTWERK 

H.R., 16 mei 1986, N.J., 1986, 779, met noot STEIN, P.A. 
Zowel het Belgisch als het Nederlands B.W. kennen de bepaling dat de 

verhuurder gedurende de huurtijd de gedaante van het gehuurde niet mag 
veranderen. 

De lagere rechtspraak heeft zich al gedurende enige jaren over deze 
kwestie gebogen, waarbij het voornamelijk ging over de vraag of renovatie, 
het aanbrengen van isolatie- en verwarmingsvoorzieningen en signaalleve
ring voor de t.v., valt onder het veranderen van gedaante in de zin van 
art. 1590 B.W. De enige- gepubliceerde- uitspraak met betrekking tot 
de vraag of kleurwijziging van buitenschilderwerk onder de gedaanteveran
dering van art. 1590 viel, werd door de kantonrechter in Breda gedaan (Ktr. 
Breda, 29 juni 1983, Woonrecht 1983, 93). De uitspraak in hoger beroep 
(Rechtbank Breda) die hierop volgde, werd ter cassatie aan de Hoge Raad 
voorgedragen. De eerste gedachte van advocaat-generaal Leijten in deze 
zaak was: ,Wat een gezeur over de kleur van zo'n huis aan de buitenkant" 
(zijn uitvoerige conclusie bewijst echter het tegendeel). De Hoge Raad heeft 
echter deze zaak aangegrepen om zich - voor de eerste maal - uit te 
spreken over de gedaanteverandering in art. 150 B.W. 

De casus is als volgt: Zunder huurt van woningbouwvereniging Volksbe
lang een perceel, dat deel uitmaakt van een complex woningen. Op een zeker 
tijdstip wil Volksbelang het buitenhoutwerk laten overschilderen in van de 
oorspronkelijke kleur afwijkende kleuren. 
Volksbelang heeft deze nieuwe kleurschakering (beige, geel en groen) uitge
kozen na deskundig kleurenadvies en met bijval van de gemeentelijke 
Welstandscommissie. Nog voordat de verflaag wordt aangebracht wendt 
Zunder zich tot de kantonrechter met het verzoek voor recht te verklaren 

906 



dat Volksbelang zonder toestemming van Zunder geen afwijkende kleuren 
mag aanbrengen op het buitenhoutwerk van het gehuurde en tevens Volks
belang te verbieden dit te doen op straffe van verbeurte van een dwangsom. 
De kantonrechter wijst de vordering af en Zunder gaat hiertegen in hoger 
beroep bij de rechtbank. Inmiddels zijn de gewraakte kleuren al aange
bracht en nu eist Zunder, naast de verklaring van recht, dat de rechter 
Volksbelang gebiedt het buitenschilderwerk in de oorspronkelijke staat 
(lees: kleuren) terug te brengen, zulks weer op straffe van een dwangsom. 

De rechtbank beslist hierop: 
,Bij vaststelling van wat onder 'gedaante' in art. 1590 B.W. moet worden verstaan dient niet 
van doorslaggevende betekenis te worden geacht wat in taalkundige zin onder gedaante kan 
worden verstaan. 
Bepalend is of er sprake is van een verandering van gedaante in die zin dat het belang van 
de huurder dat art. 1590 B.W. beoogt te beschermen wordt aangetast. Naar het oordeel van 
de Rb. kan vanuit dat oogpunt niet elke kleurverandering als een gedaanteverandering worden 
aangemerkt, maar is een kleurverandering slechts dan een verandering van gedaante indien 
bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
( ... ) 
Aan de buitenkleur van een huizenblok komt niet zodanige betekenis voor de gedaante van 
het verhuurde toe dat een verandering van kleur een verandering van gedaante oplevert. 
( ... ) 
Onder aanvulling van het vorenoverwogene heeft de Ktr. derhalve terecht overwogen dat het 
wijzigen van de buitenkleur van een woning niet vait onder het veranderen van gedaante als 
bedoeld in art. 1590 B.W., zodat de grief faalt." 

Zunder berust niet in de uitspraak en legt de zaak voor aan de Hoge Raad. 
De Hoge Raad overweegt aldus: 
,3.1 Art. 1590 B.W. vormt een uitwerking van art. 1586 aanhef en onder 3° en strekt er dan 
ook toe de huurder het genot te verzekeren dat deze bij het aangaan van de huurovereenkomst 
van het gehuurde mocht verwachten. Het genot van een woning pleegt in niet te verwaarlozen 
mate mede te worden bepaald door haar aanblik. In het Iicht van het vorenoverwogene moet 
dan ook, anders dan de Rb. oordeelde, worden aangenomen dat in het algemeen onder de in 
art. 1590 verboden verandering van de gedaante begrepen is het overschilderen van het 
houtwerk van de buitenkant van een verhuurde woning in een andere kleur. 
Het middel treft derhalve doe!. 
3.2 Opmerking verdient nog dat het pp. vrijstaat in de huurovereenkomst af te wijken van 
het in art. 1590 bepaalde en voorts dat de huurder zich niet op art. 1590 kan beroepen- en 
mitsdien zijn toestemming tot veranderin.g niet kan weigeren - voor zover dit beroep, gezien 
de aard van de gedaanteverandering, de betrokken belangen en de overige omstandigheden 
van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij 
de beoordeling hiervan zal, wanneer de verhuurde woning dee! uitmaakt van een complex 
woningen - zoals hier kennelijk het geval is -, mede van belang kunnen zijn of een 
voorgenomen verandering van gedaante van alle woningen in dat complex of het merendeel 
daarvan niet of bezwaarlijk uitvoerbaar is zonder ook de gedaante van de gehuurde woning 
te veranderen en in verband hiermede of de overige huurders in het complex wei toestemming 
geven tot de gedaanteverandering." 

Met name deze laatste overweging sluit nauw aan bij eerdere uitspraken.van 
lagere rechters met betrekking tot de renovatie van woningen: ook daarbij 
speelde het feit dat renovatie veelal slechts complexgewijs te realiseren is, 
een belangrijke rol (bijv. Hof Den Haag 14 juni 1984, N.J., 1985, 539). 
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Conclusie 
In de toekomst kunnen de feitenrechters met deze instructies van de Hoge 
Raad de lijn in de rechtspraak voortzetten dat een beroep op art. 1590 B. W. 
de huurder niet toekomt indien dit , ,gezien de aard van de gedaantewis
seling, de betrokken belangen en de overige omstandigheden van het ge
val, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou 
zijn''. 

119. HUUR VAN BEDRIJFSRUIMTE; DEFINITIE 

H.R., 1 juni 1984, N.J., 1985, 31, noot STEIN, P.A. 
H.R., 16 mei 1986, N.J., 1986, 628. 

Zoals hierboven al eerder vermeld is, kent het Nederlandse huurrecht 
twee stelsels van bepalingen waaronder huur van bedrijfsruimte kan vallen. 
Hier van belang is het stelsel van art. 1624 e.v. B.W., waarin in lid 2 van 
art. 1624 een omschrijving wordt gegeven wat onder bedrijfsruimte moet 
worden verstaan: 
Onder bedrijfsruimte wordt verstaan gebouwd onroerend goed of een gedeelte daarvan, dat 
krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhan
delsbedrijf, van een restaurant- of cafebedrijf, van een afhaal- en besteldienst, of van een 
ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk 
lokaal voor rechtstreekse levering van goederen of voor dienstverlening aanwezig is, dan wei 
krachtens zulk een overeenkomst is bestemd voor de uitoefening van een hotelbedrijf. Tot de 
bedrijfsruimte wordt ook gerekend de bij het een en ander behorende grond en de onzelfstandi
ge woning. Als bedrijfsruimte wordt voorts aangemerkt onroerend goed, dat k~achtens 
overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor uitoefening van een kampeerbedrijf. Bij 
algemene maatregel van bestuur kan het begrip kampeerbedrijf nader worden bepaald. 

Deze bepaling heeft voor een gestadige stroom jurisprudentie gezorgd en 
een bonte verzameling uitspraken opgeleverd wat nu wel en wat nu niet 
onder ,1624-bedrijfsruimte" valt. Om een aantal voorbeelden te noemen: 
geen bedrijfsruimte in de zin van art. 1624 lid 2 zijn: sexbioscoop (H.R., 
22 juli 1976, N.J., 1977, 6; m.n. PZ), passagebureau luchtvaartmaatschap
pij (H.R., 2 december 1977, N.J., 1979, 103; m.n. PZ), rijwielstalling (Ktg. 
Den Haag, 3 mei 1978, Prg. 1978, 1284), en autoverhuurbedrijf (Ktg. 
Leiden, 6 augustus 1980, Prg. 1981, 1537; m.n. vdH); wel bedrijfsruimte 
in de zin van art. 1624 lid 2; winterbergingsloods met helling, waarbij 
tevens reparaties worden verricht (H.R., 23 december 1977, N.J., 1979, 
411; m.n. PAS), benzinestation met verkooppunt (H.R., 4 mei 1979, N.J., 
1979, 509; m.n. PAS), A.N.W.B.-kantoor, alhoewel niet plaatsgebonden 
(H.R., 30 januari 1981, N.J., 1981, 378; m.n. PAS) en stenen consumptie
kiosk zonder besloten lokaal of ruimte (H.R., 23 september 1983, N.J., 
1984, 309). 

Voor zowel de huurder als de verhuurder is het van belang dat duidelijk 
is onder welk regiem het gehuurdevalt: artt. 1624 e.v. B.W. of de Huurwet. 
Niet alleen voor wat betreft de bescherming waarop de huurder zich kan 
beroepen tegenover de verhuurder (de bescherming van het ,B.W.-stelsel" 
gaat veel verder dan het ,Huurwet-stelsel"), maar ook welke processuele 

908 



- ---

-- ~ ~l-

regels in acht genomen moeten worden (bijvoorbeeld welke cassatietermijn 
geldt). 

In de eerste zaak stand de vraag centraal of er sprake was van huur van 
1624-bedrijfsruimte. De casus luidt: vanaf 16 juli 1973 huurt mevr. Buller 
een loketruimte in een postkantoor, teneinde daar staatsloten te kunnen 
verkopen. De P.T.T. (het postkantoor) zegt bij brief van 9 oktober 1981 
de huur op, tegen 16 juli 1982. Op 5 juli 1982 wendt Buller zich tot de 
kantonrechter om primair voor recht te verklaren dat de gehuurde loket
ruimte bedrijfsruimte is in de zin van art. 1624 B.W., en subsidiair, mocht 
de Huurwet van toepassing zijn, de ontruimingstermijn met een jaar verlen
gen. De kantonrechter acht de gehuurde loketruimte geen 1624-bedrijfs
ruimte, maar verlengt wei de ontruimingstermijn met een jaar. Buller gaat 
in hager beroep en de rechtbank vernietigt de uitspraak van de kantonrech
ter, maar verklaart vervolgens Buller niet-ontvankelijk in haar verzoek. Ten 
aanzien van de vraag of er sprake is van huur van 1624-bedrijfsruimte 
oordeelt de rechtbank: 
,De door Buller gehuurde loketruimte beantwoordt niet aan de in art. 1624 lid 2 gegeven 
omschrijving, met name niet omdat- zoals de Ktr. terecht heeft overwogen- de verkoop 
van staatsloten en de daarbij te verrichten nevenhandelingen zoals het uitbetalen van prijzen, 
niet kan worden aangemerkt als kleinhandel." 

Maar de rechtbank gaat nog verder: de Huurwet (het andere stelsel m.b.t. 
huurbedrijfsruimte) is evenmin van toepassing, daar op grand van art. 1 
lid 3 onder c van bovengenoemde Huurwet, de werkingssfeer daarvan 
beperkt is tot zelfstandige bedrijfsruimte. Welke bepalingen dan nog wel 
van toepassing zijn, aldus de rechtbank, zijn de artt. 1584-1616 B.W., 
,krachtens welke verlenging van een ontruimingstermijn niet mogelijk is", 
derhalve had de kantonrechter Buller in haar verzoek niet ontvankelijk 
behoren te verklaren. 

Hierop gaat Buller in cassatie en legt aan de Hoge Raad de vraag voor 
of er in dit geval sprake kan zijn van bedrijfsruimte in de zin van art. 1624 
lid 2 B.W. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag als volgt: 
,De Rb., die zich bij haar oordeel heeft Iaten leiden door de aard van die werkzaamheden 
en door wat in het spraakgebruik onder klein- of detailhandel wordt verstaan, heeft aldus geen 
blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Slechts in geval van twijfel over de vraag of 
een bepaalde activiteit als uitoefening van een kleinhandelsbedrijf kan worden beschouwd, is 
er reden om na te gaan of de overwegingen die de wetgever ertoe hebben gebracht voor huur 
en verhuur van bedrijfsruimte de speciale regels van de art. 1624 e.v. in het Ieven te roepen 
-met name de plaatsgebondenheid van het bedrijf door de lokale goodwill die karakteristiek 
is voor de in het tweede lid van art. 1624 genoemde bedrijven - in het gegeven geval op 
overeenkomstige wijze voor toepassing van art. 1624 e.v. pleiten, als zij dat naar het oordeel 
van 4e wetgever do en in de gevallen waarin over het karakter van het bedrijf als kleinhandelsbe
drijf geen twijfel bestaat. In het onderhavige geval behoefde de Rb. zich daarom niet te 
verdiepen in de plaatsgebondenheid van het bedrijf als bedoeld in het oordeel." 

Het oordeel van de rechtbank dat gezien de aard van de werkzaamheden 
en wat volgens het spraakgebruik onder detailhandel moet worden verstaan, 
het gehuurde loket geen 1624-bedrijfsruimte is, is van feitelijke aard en in 
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cassatie onaantastbaar. W at de toetsing van plaatsgebondenheid betreft had 
de Hoge Raad al in 1981 beslist dat het vereiste van plaatsgebondenheid van 
het bedrijf aileen een rol speelt indien twijfelachtig is of de wettelijke 
regeling van de artt. 1624 e.v. B.W. van toepassing is (H.R., 30 januari 
1981, N.J., 1981, 378; metnoot P.A. Stein). Hier beslist de Hoge Raad dat 
indien geoordeeld wordt dat er in het geheel geen sprake is van 1624-
bedrijfsruimte, nader onderzoek door de rechter naar de plaatsgebonden
heid achterwege kan blijven, ook al beroept de huurder zich ~ in eerste 
instantie - op die plaatsgebondenheid. 

In de tweede zaak moest ook weer beslist worden of er sprake was van 
1624-bedrijfsruimte, zij bet dat dit niet bet hoofdgeschil vormde. Bestuurs
kantoor verhuurt aan Styling bedrijfsruimte met kantoor-, archief- en 
magazijnruimte voor gebruik als showroom van luxe kantoormeubelen en 
aanverwante artikelen. 

In een geschil tussen partijen komt bij de rechtbank de vraag aan de orde 
of bier sprake is van 1624-bedrijfsruimte. Het oordeel hierover is kort en 
duidelijk. ,De rechtbank stelt voorop dat, mede gelet op de gebruiksbe
stemming in het huurcontract, geen sprake is van bedrijfsruimte in de zin 
van art. 1624 e.v. B.W.". In bet cassatiemiddel wordt hierover geklaagd: 
,Het huurcontract tussen pp. bepaalt expliciet dat het gehuurde bedrijfsruimte betreft met 
kantoor-, archief- en magazijnruimte, metals gebruiksbestemming een showroom voor luxe 
kantoormeubelen en aanverwante artikelen. Niet valt in te zien, althans niet zonder nadere 
toelichting waarom het gehuurde niet is een bedrijfsruimte in de zin van art. 1624lid 2 B.W. 
Dit artikd bepaitit dat onaeioedrijfsruimte o.m. wordt verstaan gebouwd onroerend goed of 
een gedeelte daarvan dat krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de 
uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor 
publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van goederen of voor dienstverlening 
aanwezig is. Het is een feit van algemene bekendheid dat een showroom voor meubels als i.e. 
een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van goederen is en niet 
een showroom waarin slechts in een enkel geval koop en verkoop plaatsvond." 

De Hoge Raad is in zijn uitspraak hierover eveneens bondig: 
,De Rb. heeft haar oordeel dat hier geen sprake is van bedrijfsruimte in de zin van art. 1624 
B.W. klaarblijkelijk gebaseerd op de overweging dat de omschrijving in het huurcontract die 
gevolgtrekking niet wettigt en pp. daaromtrent niets anders hebben gesteld. Die beslissing geeft 
geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk; zij behoefde geen nadere 
motivering. Middel I faalt derhalve." 

Het blijft een vraag of de Hoge Raad (en misschien ook de rechtbank) 
anders had geoordeeld indien partijen in hun huurovereenkomst aan de 
gehuurde ruimte een , 1624-bestemming" hadden gegeven, bijvoorbeeld 
door te bepalen dat de ruinite mhist showroom, ook een verkooppunt voor 
publiek zou zijn. 
Conclusie 
De reeks uitspraken met betrekking tot de vraag wat niet onder 1624-
bedrijfsruimte valt, is door de Hoge Raad uitgebreid met twee ,ruimten"; 
namelijk het door de P.T.T. verhuurde loket aan een collectrice van de 
Staatsloterij en een als showroom verhuurde ruimte. 
Overigens had de kantonrechter in Amsterdam al in 1971 uitgemaakt dat 
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een showroom naar haar aard niet bestemd is voor rechtstreekse levering 
van goederen, en derhalve geen 1624-bedrijfsruimte is (Ktg. A' dam, 24 sep
tember 1971, Prg. 1974, 932; m.n. vdH). 

120. POSITIE ONDERHUURDER BIJ (A) HUUR VAN BEDRIJFSRUIMTE EN (B) 

ONTRUIMING 

H.R., 19 april 1985, N.J., 1985, 580. 
H.R., 1 november 1985, N.J., 1986, 294. 
H.R., 29 november 1985, N.J., 1986, 276, noot STEIN, P.A. 
H.R., 30 mei 1986, N.J., 1986, 659. 

De Nederlandse huurwetgeving kent twee artikelen die op onderhuur 
betrekking hebben: art. 1595 B.W. 
I. De huurder mag, indien hem dit vermogen niet is toegestaan, het goed niet weder verhuren, 

noch zijne huur aan een ander afstaan, op straf van vernietiglng der huurovereenkomst, 
en vergoeding van kosten, schaden en interessen, zonder dat de verhuurder, na die 
vernietiging, verpligt zij de onderhuur gestand te doen. 

2. Indien het gehuurde in een huis of in eene waning bestaat, welke de huurder zelf bewoont, 
kan hij een gedeelte daarvan, onder zijne verantwoordelijkheid, aan een ander verhuren, 
indien hem dat vermogen niet bij de overeenkomst is ontzegd geworden. 

art. 1623k B.W. 
1. De onderhuurovereenkomst die betrekking heeft op een zelfstandige waning waar de 

onderhuurder zijn hoofdverblijf heeft, wordt in geval van beeindiging van de huurovereen
komst tussen huurder en verhuurder voortgezet door de verhuurder. 

2, De verhuurder kan zich binnen een half jaar nadat hij op grand van het eerste lid de 
onderhuurovereenkomst heeft voortgezet tot de kantonrechter wenden met het verzoek te 
bepalen dat de overeenkomst met ingang van een in de beschikking te bepalen tijdstip zal 
eindigen op de grand dat: 
a. de wederpartij vanuit financieel oogpunt onvoldoende waarborg biedt voor een behoor

lijke nakoming van de overeenkomst; 
b. de onderhuurovereenkomst is aangegaan met de kennelijke strekking de onderhuurder 

de positie van huurder. te verschaffen; 
c. in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, mede 

gelet op de inhoud van huurovereenkomsten die betrekking hebben op soortgelijke 
woonruimte alsmede op de inhoud van de geeindigde overeenkomst tussen hem en de 
huurder, niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst met de wederpartij 
voortzet. 

3. Ingeval van onderverhuur van woonruimte, welke al dan niet een zelfstandige waning 
vormt, zet degene die op grand van de artt. 1623g, 1623h of 1623i huurder is geworden 
of de huurovereenkomst heeft voortgezet, als onderverhuurder de overeenkomst met de 
onderhuurder voort. 

Indien de huurder zonder toestemming van de verhuurder gaat onderverhu
ren, k{m hij wanprestatie plegen en afhankelijk van de ernst van de gepleeg
de wanprestatie kan de verhuurder dan ontbinding van de huurovereen
komst vorderen. Door het eindigen van de hoofdhuurovereenkomst, eindigt 
de onderhuurovereenkomst niet, aileen kan de onderverhuurder de onder
huurder niet meer het genot van het verhuurde geven. De onderhuurder kan 
dan op grond van het niet (meer kunnen) nakomen van de (onder)huurover
eenkomst een schadevergoeding eisen. Art. 1623k doorkruist dit voorzover 
het onderhuur van zelfstandige woonruimte betreft. (Wat zelfstandige 
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woonruimte is staat omschreven in art. 1623a lid 3: de woning welke een 
eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij 
afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woning). 
Art. 1623k beschermt echter niet aileen de wettige onderhuurder, maar ook 
de onwettige onderhuurder. 
Een analoge bepaling voor wat betreft de onder(ver)huur van bedrijfsruimte 
is er niet. 

In de twee hieronder te bespreken arresten ging het juist over een dergelijke 
onderhuur: 
a. H.R., 19 april 1985, N.J., 1985, 580; 

H.R., I november 1985, N.J., 1985, 294; 

De eerste zaak Iuidt: Van Gelder, eigenaar van een cafe-restaurant met 
bijbehorende woning, verhuurt deze (in 1964) aan Vetter voor de duur van 
10 jaar met een optie voor de huurder tot verlenging met nogmaals 10 jaar. 
Vetter verhuurt het geheel op zijn beurt, met toestemming van Van Gelder, 
aan Sier. lnjuli 1981 zegt Van Gelder aan Vetter de huur op tegen 1 januari 
1985. Hierop zegt Vetter de (onder)huurovereenkomst met Sier op. Tevens 
wendt Vetter zich tot de kantonrechter met twee verzoeken, namelijk het 
verzoek de (hoofd)huurovereenkomst te verlengen (op grond van het ,ou
de" recht dat gold tot 1 augustus 1981) en het verzoek de (onder)huurover
eenkomst met Sier te beeindigen. Ook vraagt Vetter de kantonrechter om 
een materieel gelijkluidende beslissing ten aanzien van beide huurovereen
komsten. (lndien immers de kantonrechter beslist dat de hoofdhuurover
eenkomst niet verlengd wordt, kan Vetter het genot van het gehuurde niet 
meer aan Sier verschaffen; derhalve dient ook de onderhuurovereenkomst 
beeindigd te worden). 

De kantonrechter behandelt beide zaken tezamen en beeindigt beide 
huurovereenkomsten met ingang van 1 januari 1985. 

Hierop gaat Sier, een dag v66r het verstrijken van de appeltermijn, in 
hoger beroep tegen de uitspraak betreffende de beeindiging van de onder
hum. Vetter is niet tijdig in hoger beroep gegaan, zodat de uitspraak met 
betrekking tot beeindiging van de hoofdhuur in kracht van gewijsde is 
gegaan; Vetter zal daarom vanaf 1 januari 1985 aan Sier niet meer het 
huurgenot kunnen verschaffen. De rechtbank bekrachtigt de beslissing van 
de kantonrechter. 

Dan wendt Sier zich tot de Hoge Raad met onder meer de klacht dat de 
rechtbank niet voldoende de belangen van Sier tegenover Vetter heeft 
afgewogen, althans dit niet voldoende gemotiveerd heeft in haar vonnis. 
Hierop beslist de Hoge Raad dat de rechtbank wei de belangen heeft 
afgewogen: 
,waarbij zij heeft meegewogen en i.e. van doorslaggevende betekenis heeft geacht het belang 
van Vetter 'bij een soortgelijke beslissing door de rechter inzake de onderhuur als in de 
hoofdhuur is gegeven'. De Rb. heeft bij haar oordeel mede in aanmerking genomen dat zich 
hier niet voortdoet een geval dat de onderverhuurder onvoldoende voor de belangen van de 
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onderbuurder beeft gewaakt en bet feit dat Vetter niet tijdig in boger beroep is gekomen van 
de uitspraak in de boofdbuur baar niet aangerekend, omdat Sier eerst een dag voor bet 
verstrijken van de appeltermijn bet appelrequest inzake de onderbuur ter griffie beeft ingediend 
en Vetter eerst na bet verstrijken van de appelltermijn in kennis beeft gesteld." 

Het oordeel van de rechtbank, dat door de Hoge Raad voldoende gemoti
veerd wordt geacht, is van feitelijke aard en kan in cassatie niet op zijn 
juistheid worden getoetst. 

In de tweede zaak is eveneens sprake van een op de laatste dag van de 
appeltermijn ingediend hoger beroep, zij het dat dit niet door de onderhuur
der, maar door de hoofdverhuurder werd gedaan. 
De casus: Ketelaers en Van Aerie verhuren aan de Brouwerij bedrijfsruimte 
in de zin van art. 1624lid 2 B.W. De Brouwerij verhuurt op zijn beurt deze 
bedrijfsruimte weer aan Aelberts en Kuypers. 
Op een zeker tijdstip wenden Ketelaers c.s. zich tot de kantonrechter 
teneinde de huurovereenkomst met de Brouwerij te beeindigen o.g.v. 
art. 1631a B.W. De Brouwerij, als onderverhuurder, onderneemt dezelfde 
stappen om de (onder)huurovereenkomst met Aelberts c.s. te beeindigen. 

De kantonrechter wijst (op 11 mei 1984) beide verzoeken af en verlengt 
beide huurovereenkomsten met vijf jaar. Op (11 juli 1984) de laatste dag 
van de appeltermijn komen de hoofdverhuurders, Ketelaers c.s., tegen deze 
beschikking in hoger beroep. De Brouwerij heeft geen hoger beroep inge
steld. Dit laatste betekent dat op 12 juli 1984 de beschikking van de 
kantonrechter inzake de Brouwerij en Aelberts c.s. de verlenging van de 
onderhuurovereenkomst onherroepelijk is geworden. De rechtbank oor
deelt in hoger beroep in de zaak Ketelaers/ de Brouwerij ondermeer dat, 
gezien het feit dat het beroepschrift van Ketelaers c.s. al geruime tijd voor 
indiening gereed lag en zij de wederpartij (de Brouwerij) daarvan niet op 
de hoogte hadden gesteld, ,de wederpartij de redelijke gelegenheid is 
ontnomen harerzijds te appelleren van de beschikking van de kantonrech
ter, gegeven tussen haar (de Brouwerij-R.D.) en haar onderhuurder". 
Hierdoor is dus de beslissing van de kantonrechter met betrekking tot 
verlenging van de huurovereenkomst tot 1 oktober 1988 tussen de Brouwe
rij en Aelberts c.s. in kracht van gewijsde gegaan aldus de rechtbank. Hier 
van uitgaande oordeelt de rechtbank: 
,dat bij afweging van de belangen van appellanten ter ener zijde en van gelntimeerde ter andere 
zijde de belangen aan de zijde van gelntimeerde, die barerzijds aan baar verplicbtingen jegens 
de onderbuurder dient te voldoen, zonder meer de doorslag beboren te geven." 

En verderop: 
,Met name is de Rb. van oordeel, dat bij gebreke van ook maar de minste indicatie, dat 
appellanten van de betreffende bescbikking in beroep zouden komen - gelijk gei:ntimeerde 
onweersproken beeft gesteld -, in redelijkbeid niet van gelntimeerde gevergd kon worden dat 
zij de kosten van bet instellen van appel zou maken uitsluitend en aileen ter afdekking van 
bet risico dat appellanten op bet laatste nippertje zouden appelleren en bet bericht daarvan 
de gelntimeerde niet meer tijdig zou kunnen bereiken. Te minder bestaat grond voor de 
appellanten om aan gelntimeerde nalatigbeid te verwijten, waar zij, zoals hiervoor geconsta
teerd, ruim voor bet verstrijken van de appeltermijn tot bet instellen van boger beroep badden 
besloten." 
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Na deze overwegingen bevestigt de rechtbank de uitspraak van de kanton
rechter inzake de verlenging van de hoofdhuurovereenkomst. Hierop gaan 
Ketelaers c.s. in cassatie met ondermeer de volgende - hier van belang 
zijnde - klacht dat de rechtbank voorbij was gegaan aan het door de 
hoofdverhuurders naar voren gebrachte argument dat de onderverhuurders 
zelf zorg hadden moeten dragen voor bescherming van de belangen van de 
onderhuurders. 
De Hoge Raad beantwoordt deze klacht als volgt: 
,De Rb. heeft niet tot uitgangspunt genomen dat de verhuurders verplicht waren de Brouwerij 
op de hoogte te stellen van hun voornemen tegen de beschikking van de Ktr. te appelleren. 
Haar oordeel dat de belangen van de Brouwerij zwaarder wegen dan die van de verhuurders, 
heeft de Rb. uitsluitend daarop gebaseerd dat: 
1. de Brouwerij, doordien de verhuurders eerst op de laatste dag van de appeltermijn hoger 

beroep hebben ingesteld, harerzijds niet heeft kunnen appe!leren van de beschikking 
waarbij de onderhuurovereenkomst is verlengd, zodat deze beschikking kracht van gewijsde 
heeft verkregen ( ... ); en 

2. van de Brouwerij in de omstandigheden van dit geval ('bij gebreke van ook maar de minste 
indicatie dat de verhuurders van de betreffende beschikking in beroep zouden komen') in 
redelijkheid niet kon worden gevergd dat zij tegen de beschikking waarbij de onderhuuro
vereenkomst werd verlengd, harerzijds op voorhand voorwaardelijk zou appelleren." 

,Het nalaten van een dergelijk appel op voorhand behoort slechts dan voor rekening van de 
huurder/onderverhuurder te blijven indien de omstandigheden van het geval redelijkerwijs 
aanleiding geven hoger beroep van de verhuurder te verwachten." 

Naar de mening van de Hoge Raad, uitgaande van de feiten, vastgesteld 
door de rechtbank, bestond voor een dergelijke verwachting geen aanlei
ding. Het cassatieberoep wordt in zijn geheel verworpen. 
Conclusie 
In beide zaken was een beroep van de onderhuurder op art. 1623k B.W. 
niet mogelijk, daar het onderhuur van bedrijfsruimte betrof. De onderhuur
der kan alleen zijn verhuurder op diens verplichtingen jegens hem wijzen. 
Deze verplichtingen zijn: hetzij het verschaffen van huurgenot, hetzij het 
betalen van schadevergoeding voor gederfd huurgenot. Ben meer impliciete 
verplichting is dat de onderverhuurder wel enige moeite moet doen om de 
onderhuurder het huurgenot te kunnen blijven verschaffen. Dit betekent 
ondermeer het tijdig in beroep gaan door de hoofdhuurder tegen een 
beslissing van de rechter waarbij de hoofdhuurovereenkomst een einde 
neemt. Echter, deze verplichting gaat niet z6 ver dat reeds op voorhand 
geappelleerd moet worden indien de onderverhuurder (de hoofdhuurder) op 
grond van de uitspraak van de rechter, in staat is het huurgenot te blijven · 
verschaffen. 

b. H.R., 29 november 1985, N.J., 1986, 276, noot STEIN, P.A. 
H.R., 30 mei 1986, N.J., 1986, 659; 

Alhoewel er evenals bij de vorige zaak ook sprake was van onder(ver)huur 
van bedrijfsruimte, concentreerde H.R. 29 november 1985, N.J., 1986,276 
zich vooral om de ontruimingskwestie. 
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De casus luidt: Klomp is eigenaar van een perceel dat hij verhuurt aan 
Van Brussel. Laatstgenoemde verhuurt op zijn beurt (september 1982) de 
bedrijfsruimte (cafe-bedrijf) aan Kayaalp voor een periode van vijf jaar met 
een optierecht van nog eens vijf jaar. Op 17 maart 1983 echter verkrijgt 
Klomp- bij verstek- een uitruimingsvonnis ten laste van Van Brussel, 
waarbij deze wordt veroordeeld het gehuurde ,te ontruimen met al de 
zijnen en het zijne". Op 3 mei 1983 moet Kayaalp (de onderhuurder) het 
bedrijf ontruimen. Kayaalp dagvaardt hierop Klomp in kort geding en 
vordert dat Klomp veroordeeld wordt Kayaalp weer toe te Iaten tot het 
bedrijfspand, zulks op verbeurte van een dwangsom. De president van de 
rechtbank wijst bij vonnis in kort geding van 14 juni 1983 de vordering toe. 
Klomp gaat in hager beroep bij het Hof en deze vernietigt de uitspraak van 
de president van de rechtbank en wijst de vordering van Kayaalp alsnog af, 
met de overweging dat een veroordeling tot ontruiming tussen de hoofdver
huurder en- huurder ten uitvoer kan worden gelegd tegen de onderhuurder 
die daarbij geen partij was, tenzij de onderhuurder tegenover de hoofdver
huurder een eigen recht kan pretenderen. Maar dat, alsdus het Hof - in 
casu van zo'n eigen recht geen sprake is: 
, ,dat immers met betrekking tot een bedrijfspand ingeval van beeindiging van de huurovereen
komst tussen de hoofdverhuurder en de hoofdhuurder de onderhuurovereenkomst niet voort
gezet wordt, aangezien zulk een regeling, welke voor woonruimten is neergelegd in art. 1623k 
B.W., met betrekking tot bedrijfsruimten niet tot stand is gekomen." 

Hierop stelt Kayaalp beroep in cassatie in, met ondermeer als klacht dat het 
Hof in zijn algemeenheid had geoordeeld dat Kayaalp behoorde tot de in 
het vonnis van de kantonrechter genoemde categorie van ,de zijnen" van 
Van Brussel, tegen wie het ontruimingsvonnis dan ook kon worden geexecu
teerd daar Kayaalp geen eigen recht had tegenover Klomp. 
Hierop overweegt de Hoge Raad: 
,Het middel faalt. De verhuurder van bedrijfsruimte in de zin van art. 1624 B.W. die met 
ontbinding van de huurovereenkomst jegens zijn huurder tevens een veroordeling heeft 
verkregen het gehuurde te ontruimen ,met al het zijne en al de zijnen", is in beginsel bevoegd 
deze veroordeling ook ten uitvoer te leggen jegens de onderhuurder, die tegenover hem zijn 
recht om in het pand zijn bedrijf uit te oefenen - ook als de verhuurder van de onderhuur 
op de hoogte was of daarmede stilzwijgend heeft ingestemd - uitsluitend ontleent aan de 
huurder. 

Tegen executie van een dergelijke tegen de huurder uitgesproken veroordeling tot ontruiming 
kan de onderhuurder zich slechts verzetten indien de verhuurder hetzij door het verkrijgen van 
die veroordeling- bijv. omdat daaraan samenspanning van verhuurder en huurder tegen de 
onderhuurder ten grondslag ligt -, hetzij door het gebruik maken van die veroordeling -
bijv. omdat de onderhuurder, kort gezegd, daardoor onevenredig in zijn belang wordt 
geschaad - zich jegens hem aan misbruik van bevoegdheid schuldig maakt." 

Conclusie 
In deze zaak had de onderhuurder niets gesteld wat op misbruik van 
bevoegdheid van de hoofdverhuurder (en hoofdhuurder) kon duiden. In 
deze zaak: de huurovereenkomst tussen Klomp en Van Brussel als schijn
handeling, waarmee Klomp (de hoofdverhuurder) die een ontruimingsvon
nis verkrijgt jegens Van Brussel (de hoofdhuurder), de onderhuurder tot 
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ontruiming kan dwingen. De misbruik van bevoegdheid-formule had de 
Hoge Raad overigens al eerder gebruikt in het zogenaamde Sweelinckarrest 
(14 januari 1983, N.J., 1983, 267; met noot W.H. Heemskerk), waarbij de 
ontruiming van krakers onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig kon 
zijn, althans misbruik van bevoegdheid door de hoofdverhuurder kon 
opleveren. Zie voor bespreking van het Sweelinckarrest, T.P.R., 1983, 
nr. 4, p. 1349 e.v. en voor een bespreking van de onderhavige uitspraak in 
ander perspectief dit rechtspraakoverzicht nr. 22 (J .M. Hoekstra). 

In de laatste zaak, H.R., 30 mei 1986, N.J., 1986, 659, stond ook weer 
centraal de misbruik van bevoegdheid met betrekking tot een ontruiming 
van een zogenaamde dienstwoning. De casus is hier: De Vereniging Hen
drick de Keyser (V .H.K.), eigenaar van een pand, verhuurt dit aan ,de 
Amsterdamsche Wijnkoopers". Mevr. Scheepmaker is bij laatstgenoemde 
in dienst als concierge en bewoont uit dien hoof de de in het pand aanwezige 
woonruimte. Er is hier sprake van bewoning van een , ,echte dienstwoning'': 
een woning aangewezen aan de werknemer met het oog op de aard van de 
door hem te verrichten arbeid, zodat bewoning behoort tot de uit het 
dienstverband voortvloeiende verplichtingen (zie o.a. H.R., 19 december 
1975, N.J., 1976, 240 en H.R., 4 juni 1976, N.J., 1977, 40; met noot P. 
Zonderland). Het gevolg van deze kwalificatie is dat degene die een eigenlij
ke dienstwoning bewoont, niet onder de beschermende bepalingen van de 
artt. 1623a e.v. B.W. valt. 

Eind oktober 1983 deelt ,de Amsterdamsche Wijnkoopers" aan Scheep
maker mee dat zij aan V .H.K. de huur heeft opgezegd en dat derhalve 
Scheepmaker de woning dient te ontruimen. Scheepmaker weigert dit. 
Op 1 maart 1984 wordt bij verstekvonnis in kort geding , ,de Amsterdamsche 
Wijnkoopers" veroordeeld, op vordering van V.H.K., het pand v66r 
31 maart 1984 te ontruimen met ,al de haren en het hare". Hierop spant 
Scheepmaker een kort geding aan tegen V .H.K. om tenuitvoerlegging van 
het vonnis te voorkomen op de gronden dat 
a) zij jegens V .H.K. een eigen recht heeft, namelijk het recht op voortgezet 

gebruik van de woning ex art. 1623k B.W. en 
b) dater sprake is van misbruik van (proces)bevoegdheid aan de zijde van 

V.H.K. jegens Scheepmaker. 
De president van de rechtbank wijst de vordering van Scheepmaker toe, 
maar in hoger beroep wijst het Hof de vordering van Scheepmaker af met 
als overweging ten aanzien van het onder a) gestelde dat: 
, ,Aannemelijk is, dat, zoals gelntimeerde ook bij pleidooi in eerste aanleg heeft onderschreven, 
de door haar bewoonde ruimte in het betrokken pand in de Koestraat aan haar ter bewoning 
is gegeven krachtens de door haar met Het Wijnkoopersgildenhuijs gesloten arbeidsovereen
komst en dat zij daar moest wonen in verband met de uitvoering van de door haar op zich 
genomen werkzaamheden. Het betreft hier kennelijk een dienstwoning in de eigenlijke zin van 
het woord. Dit houdt reeds in dat ge!ntimeerde niet als een onderhuurster in de zin van 
voormelde wetsbepaling (art. 1623k B.W.-R.D.) valt aan te merken." 
( ... ) 
,Voor een analoge toepassing van de voormelde wetsbepaling voor wat aangaat de bescher-
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mingvan de daar bedoelde onderbuurder jegens de verbuurder is, gelet ook op bet uitzonderlijk 
karakter van die bescberming, in dit geval geen grond." 

In cassatie komt weer de vraag aan de orde of Scheepmaker een eigen recht 
heeft tegenover de V .H.K. De Hoge Raad sluit zich aan bij de overwegingen 
van het Hof: 
, ,Het Hof beeft in dit k .g. aannemelijk geoordeeld dat de door Scbeepmaker bewoonde ruimte 
in bet pand in de Koestraat aan baar ter bewoning is gegeven kracbtens de door baar met de 
voormelde sticbting gesloten arbeidsovereenkomst en dat zij daar moest won en in verband met 
de uitvoering van de door baar op zicb genomen werkzaambeden. Hiervan uitgaande beeft 
bet Hof terecbt geoordeeld dat Scbeepmaker niet is aan te merken als een onderbuurster in 
de zin van art. 1623k B.W., en dat ook voor analogiscbe toepassingvan dat artikel geenplaats 
is.'' 

Op zichzelf genomen is deze uitspraak van de Hoge Raad niet verrassend 
te noemen; vaste rechtspraak is immers dat degene die een echte dienstwo
ning in gebruik heeft, geen beroep kan doen op de bescherming ex 
artt. 1623a e.v. B.W., indien de arbeidsovereenkomst eindigt en daarmee 
dus ook de voortzetting van de bewoning eindigt (zie ook de conclusie van 
Advocaat-Generaal Ten Kate). 

Al eerder had de Hoge Raad - in een vergelijkbaar geval - uitgemaakt 
dat art. 1623k B.W. niet analoog mag worden toegepast indien de beeindi
ging van de hoofdhuurovereenkomst door een ander rechtsstelsel wordt 
beheerst dan door de artt. 1623a e.v. B.W.: 
,Waar nocb de tekst van de wet, nocb de wetgevingsgescbiedenis daartoe noopt, mag de 
toepassingssfeer van een zo ingrijpend wetsvoorscbrift als art. 1623k, niet worden uitgebreid 
tot gevallen van beeindiging van (boofd)buurovereenkomsten die zelf niet bebeerst worden 
door de artt. 1623a e.v." (H.R., 29 oktober 1982, N.J., 1983, 213; met noot P.A. Stein) 

Advocaat-Generaal Ten Kate concludeert m.i. dan ook terecht dat, indien 
art. 1623k hier toepasselijk zou zijn, er jegens V.H.K. ,twee geheel ver
schillende stelsels van huurregels toepasselijk zouden worden en vervolgens 
blijven". (Hier: de hoofdhuurovereenkomst wordt beheerst door de 
artt. 1624 e.v. B.W.: bepalingen betreffende huur van bedrijfsruimte; de 
onderhuurovereenkomst wordt beheerst door de artt. 1623a B.W.: bepalin
gen betreffende huur van woonruimte). 

Conclusie 
Ter bepaling van de positie van de onderhuurder is het belangrijk te weten 
onder welk ,huurrechtstelsel" het gehuurde valt. Alteen indien de hoofd
huurovereenkomst beheerst wordt door de artt. 1623a e. v. en de woning een 
zelfstandige woning is in de zin van art. 1623a lid 3 kan de onderhuurder 
zich beroepen op de bescherming van art. 1623k. 

Wel mag iedere onderhuurder van zijn onderverhuurder verwachten dat 
deze - binnen redelijke grenzen - al het mogelijke doet de onderhuurder 
het woongenot te (blijven) verschaffen. Lukt dit de onderverhuurder niet 
doordat bijvoorbeeld tegen hem een ontruimingsvonnis is verkregen, dan 
resten de onderhuurder nog twee mogelijkheden: 
1) Verzet tegen executie van het ontruimingsvonnis door zich jegens de 
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hoofdverhuurder op het standpunt te stellen dat hier sprake is van 
misbruik van bevoegdheid, hetzij door het verkrijgen van een ontrui
mingsveroordeling, hetzij door het gebruik maken van die veroordeling. 

2) Vindt executie van het ontruimingsvonnis toch plaats dan rest de onder
huurder aileen nog maar de mogelijkheid om op grand van wanprestaie 
van de onderverhuurder, een bedrag aan schadevergoeding te vorderen 
wegens het missen van het huurgenot. 

121. DE POSITIE VAN DE ECHTGENOOT BIJ OPZEGGING VAN DE HUUROVER

EENKOMST DOOR DE VERHUURDER - ART. 1623G B.W. (VGL. ART. 215, 

PAR. 2 BELGISCH B.W.) 

H.R., 4 oktober 1985, N.J., 1986, 194, noot STEIN, P.A. 
Sinds de invoering van de artt. 1623a-o B.W. in 1979, is de Nederlandse 

huurwetgeving een nieuw begrip rijker, namelijk de medehuurder. 
De medehuurder is niet helemaal gelijk te stellen aan de huurder, al doet 
de terminologie anders vermoeden. De medehuurder is niet de contractuele 
wederpartij van de verhuurder, maar verkrijgt jegens de verhuurder wei 
huurdersrechten en -plichten. Voorbeelden daarvan zijn: indien de huuro
vereenkomst eindigt tussen verhuurder en huurder, volgt de medehuurder 
de huurder op in diens rechtspositie; de medehuurder is hoofdelijk aanspra
kelijk voor de huurschuld ontstaan na-het verkrijgen van de status mede
huurder. 

Een belangrijk verschil in positie tussen de huurder en de medehuurder 
is dat laatstgenoemde zijn hoedanigheid als medehuurder verliest indien hij 
zijn hoofdverblijf niet meer in de gehuurde woonruimte heeft. 
Art. 1623g B.W. regelt het medehuurschap van de echtgenoot: 
1. De echtgenoot van een huurder is van rechtswege medehuurder, zolang de woonruimte de 

echtgenoot tot hoofdverblijf strekt, ongeacht of de huurovereenkomst v66r dan wei na het 
aangaan van het huwelijk is gesloten. 

2. Voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst, behalve voor zover deze reeds opeisbaar 
waren voordat de echtgenoot medehuurder werd, zijn de huurder en de medehuurder jegens 
de verhuurder hoofdelijk aansprakelijk. 

3. Indien de huurovereenkomst ten aanzien van de huurder eindigt, wordt de medehuurder 
huurder. 

4 ... . 
5 . .. . 

Uiteraard is het ook mogelijk dat beide echtelieden contractueel huurder 
zijn; voor deze situatie (twee huurders) is art. 1623g echter niet geschreven. 

Indien de verhuurder de huurovereenkomst wil beeindigen, vermeldt het 
voorschrift van art. 1623b lid 3 B.W.: 
De opzegging moet geschieden bij deurwaardersexploit of bij aangetekende brief. Is ingevolge 
het bepaalde in art. 1623g, eerste lid, de echtgenoot van de huurder medehuurder, dan moet 
de opzegging aan beide echtgenoten afzonderlijk worden gedaan. 

In onderstaande zaak stond de vraag centraal of een opzegging van de 
verhuurster, gericht aan de huurder, ook werking had tegenover de mede
huurder. 
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De casus luidt: Snitjer, de huurder, is gehuwd en zijn echtgenote, die haar 
hoofdverblijf heeft in de gehuurde woning, is op grond van art. 1623g lid 1 
B.W. van rechtswege medehuurder. Omstreeks 10 april1980 ontvangt het 
echtpaar Snitjer een aangetekende brief van de zoon van de verhuurster, 
gericht aan de heer en mevrouw M. Snitjer, waarin hen de huur wordt 
opgezegd ingaande 1 mei 1980. Op 5 september 1983 richt de rechtskundig 

. adviseur van verhuurster een aangetekende brief aan de heer M. Snitjer met 
ondermeer een huuropzegging op grond van ,dringend eigen gebruik" ex 
art. 1623e lid 1 sub 3 B.W. 

In de hierop volgende procedure voor de kantonrechter wordt uitsluitend 
de heer Snitjer als verweerder aangemerkt. In het beroepschrift voor de 
rechtbank duidt de verhuurster als verweerders aan: dhr. en mevr. Snitjer. 
De rechtbank verklaart het beroep niet ontvankelijk ,voorzover dit betreft 
mevr. Snitjer", maar beeindigt de huurovereenkomst tussen Snitjer en de 
verhuurder per 1 maart 1985. (Het gevolg is dan dat mevr. Snitjer haar man 
opvolgt als huurder (art. 1623g lid 3) en dhr. Snitjer op grond van 
art. 1623g lid 1 van rechtswege medehuurder wordt!). 

In het cassatiemiddel stelt Snitjer dat de rechtbank 6f de huuropzegging 
ambtshalve nietig had moeten verklaren 6f van der Huizen (de verhuurster) 
in haar verzoek niet ontvankelijk had moeten verklaren. 

De Hoge Raad spreekt zich dan uit over de zaak en benadrukt dat de 
bescherming van de echtgenoot-medehuurder vooral tot uiting komt in het 
,eigen recht" van mede-huur. Daarom, aldus de Hoge Raad, vereist het 
wetssysteem een afzonderlijke opzegging aan beide echtgenoten. De Hoge 
Raad beroept zich hierbij tevens op de wetsgeschiedenis. 
,In verband met het voorgaande en met de consequenties van het derde lid van art. 1623g 
waarop hiervoor onder 3 is gewezen, moet worden aangenomen dat in genoemd artikel in 
verbinding met art. 1 :83ligt besloten dat de verhuurder in het hier bedoelde geval- behoudens 
indien een der echtgenoten overeenkomstig het tweede lid van art. 1623c in de beeindiging heeft 
toegestemd - zijn verzoek het tijdstip vast te stellen waarop de huurovereenkomst zal 
eindigen, op straffe van niet-ontvankelijkheid moet richten tegen beide echtgenoten tezamen. 

Blijkens het onder 3 overwogene strekt deze regel, behalve ter bescherming van echtgenoten, 
mede ter voorkoming van zinloze procedures. Ben en ander wettigt de slotsom dat indien de 
verhuurder van een woning als hier bedoeld in strijd handelt met die regel, de rechter die niet 
ontvankelijkheid zo nodig ambtshalve en in appel zo nodig buiten de grieven om dient uit te 
spreken." 

Het ,onder 3 overwogene" Iuidt dat ook al zou de bestreden uitspraak in 
stand blijven, 
,dus onherroepelijk zou worden en daardoor de huurovereenkomst met Snitjer zou eindigen, 
Snitjer toch niet tot ontruiming zou kunnen worden genoopt, aangezien hij alsdan ingevolge 
art. 1623g eerste lid B.W. medehuurder zou zijn geworden van zijn echtgenote, die alsdan 
overeenkomstig het derde lid van deze bepaling van rechtswege tot huurder zou zijn gepromo
veerd." 

P .A. Stein betoogt in zijn noot onder dit arrest dat de Hoge Raad naast 
de wetsgeschiedenis nog twee andere motiveringen aanvoert voor zijn 
beslissing: 
,In de eerste plaats wijst de Hoge Raad op art. 83 Boek 1 B.W. Daarin wordt bepaald dat 
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de echtgenoten hun plaats van samenwoning in onderling overleg vaststellen. Zou het de 
verhuurder vrijstaan om de man aileen op te roepen terzake van de huurbeeindiging, op grond 
dat deze het huurcontract is aangegaan, dan zou de vrouw verstoken zijn van haar recht van 
meebeslissen inzake de plaats van samenwoning. In de tweede plaats is er het vooruitzicht op 
processuele verwikkelingen, indien de man aileen zou kunnen worden opgeroepen terzake van 
de beeindiging van de huur. Dan zou immers, gesteld dat het verzoek van de verhuurder tot 
huurbeeindiging wordt ingewilligd, de vrouw krachtens het derde lid van art. 1623g B. W. van 
medehuurder huurder zijn geworden en de man volgens het eerdte lid van art. 1623g van 
huurder mede-huurder; op die manier zou de verhuurder die zijn verzoek aileen tegen de 
huurder richt eindeloos moeten doorgaan." 

Conclusie 
Ben opzegging enkel gericht aan de - gehuwde - huurder, heeft geen 
werking tegenover de echtgenoot-medehuurder en is derhalve zinloos. Beide 
echtelieden moeten daarom afzonderlijk opgezegd worden. Hoe afzonder
lijk moet worden opgezegd maakt deze uitspraak van de Hoge Raad echter 
niet duidelijk: is een brief gericht aan zowel meneer X als mevrouw X 
voldoende, of dient de aangetekende opzeggingsbrief twee afschriften te 
bevatten, een voor mevrouw X en een voor meneer X; of nog verdergaand: 
een aangetekende opzeggingsbrief voor meneer X en een - afzonderlijke 
- aangetekende opzeggingsbrief voor mevrouw X (hetgeen bewijstech
nisch het meest eenvoudig is, daar er voor iedere aangetekende brief een 
bewijsje (recu) wordt afgegeven). 

Hoe afzonderlijk ,afzonderlijk" is zal de rechtspraak, gezien het boven
staande, dan nog verder moeten uitkristalliseren. 

AFDELING 3 (T.J. Mellema-Kranenburg) 

SCHENKING 

122. RENTELOZE GELDLENING DOOR OUDERS AAN ZOON TE ZIEN ALS 

SCHENKING? 

H.R., 26 februari 1986, N.J., 1986, 776, noot W.M.K. en. 
H.R., 26 jebruari 1986, N.J., 1986, 777, noot W.M.K. 

Beide bovengenoemde arresten betreffen een renteloze geldlening door 
ouders resp. moeder aan een zoon. De vraag die daarbij aan de orde kwam 
was of de renteloosheid van de geldleningen aan te merken viel als een 
schenking in de zin van de Nederlandse Successiewet van 1956. Hoewel het 
hier derhalve in eerste instantie om een fiscaalrechtelijk problematiek gaat, 
zijn deze arresten, vooral het eerstgenoemde, ook van belang voor het 
civielrechtelij ke schenkingsbegrip. 

De casuspositie van het arrest van N.J., 1986, 776 was als volgt. De 
ouders van X hebben een bedrijf aan X verkocht en hem tegelijk (in 1979) 
een renteloze lening verstrekt vanj200.000-, die te allen tijde opeisbaar en 
aflosbaar is met inachtneming van een opzegtermijn, enige uitzonderingsge
vallen daargelaten. Tot zekerheid werd een 2e hypotheek gevestigd. Nu 
opzegging in het jaar 1979 niet plaats had, heeft de inspecteur een aanslag 
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over dat jaar opgelegd wegens schenkingsrecht op grond van de redenering, 
dat bier een materiele bevoordeling ter grootte van de jaarlijkse (markt)-ren
te plaats had gehad gedurende de periode, dat geen opeising of aflossing 
plaats vond. 

Wil er sprake zijn van schenking dan dienen aanwezig te zijn 
1. een bevoordelingsbedoeling van de schenker (animus donandi) en de 

bewustheid van die bevoordelingsbedoeling bij de begiftigde (animus 
recipiendi) 

2. verrijking van de begiftigde en daartegenover verarming van de schenker 
Als derde vereiste wordt nog genoemd dater moet zijn een bewust handelen 
van de schenker waardoor dit gevolg wordt bereikt (aid us Kleijn in zijn noot 
onder dit arrest). 
Over dit laatste vereiste zijn echter de meningen verdeeld. 

De vraag of er sprake was van een bevoordelingsbedoeling leverde geen 
twistpunt op, door aile instanties werd deze vraag bevestigend beantwoord. 
Het geschil betrof echter de vraag of er sprake was van verarming en 
verrijking en zo ja of deze ook konden plaats hebben door een niet 
handelen, in casu bet niet opeisen van de rente. Het Hof achtte bet mogelijk 
dat door bet niet handelen, dus bet niet opeisen van de rente een schenking 
tot stand kwam. De verarming en de verrijking zouden gelegen zijn in bet 
schenken van de niet bedongen rente. 

De Hoge Raad was bet bier niet mee eens. Deze wijst de constructie die 
bet Hof hanteerde af met bet argument, dat niet bedongen rente nimmer 
tot bet vermogen van de schuldeiser heeft behoord, zodat de debiteur nooit 
enig voordeel ten koste van dit vermogen heeft gekregen. De mogelijkheid 
voor de ouders om bet met de lening gemoeide bedrag opbrengstgevend aan 
te wenden zou immers verdisconteerd zijn in de - nominale - waarde van 
hun vordering, terwijl opbrengsten die belanghebbendes ouders hadden 
kunnen genieten maar in feite niet hebben genoten, nimmer tot hun vermo
gen hebben behoord. Geen verarming dus. 

Kleijn wijst in zijn noot onder bet arrest nog op twee andere constructies 
omtrent de vraag wat er geschonken is: 
1. er is sprake van een vruchtgebruik tot wederopzeggens van de renteloze 

lening (over deze constructie zeer uitgebreid, doch terughoudend A-G 
Moltmaker in zijn conclusie sub. 4 en bet hierna te behandelen arrest 
N.J., 1986, 777) 

2. de schenking bestaat uit de vermogensachteruitgang van de schenker, 
doordat hij een nominaal bedrag uitleent en daarvoor een - gezien de 
renteloosheid - lager te waarderen vordering terugkrijgt. Kleijn wijst 
erop dat er voor bet geval dit - mede gezien de voorwaarden van de 
geldlening - bij bet aangaan zou leiden tot een lagere contante waarde 
van de vordering dan bet norninale bedrag dat de schuldeiser daarin 
investeerde, sprake is van een (materiele) schenking mits de bedoeling 
om te bevoordelen aanwezig is. Zie hierover ook A-G Moltmaker in zijn 
uitgebreide conclusie. 
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Omdat de Hoge Raad tot de conclusie kwam dat er in casu niet sprake 
was van verarming en verrijking kwam hij niet toe aan de vraag of ook in 
een stilzitten (niet doen) een schenking gelegen kan zijn. Toch geeft het 
arrest, maar dan meer met name de conclusie en de noot, aanleiding tot het 
maken van enkele beschouwingen hierover. Kleijn stelt in zijn noot dat uit 
de uitspraak van de Hoge Raad twee conclusies te trekken zijn. 
1. Stilzitten is geen schenken als door het niet-handelen een vermogens

waarde aan de ,pseudo-begiftigde" toekomt, welke nimmer tot het 
vermogen van de pseudo-schenker behoorde. Dit geval dient onderschei
den te worden van het geval, dat een reeds bestaand recht niet wordt 
uitgeoefend. Zie hierover ook H. ScHUTTEVAER, W.P.N.R., 5573, 
p. 483. 

2. Ret niet bedingen van voordelen, die de pseudo-schenker gemakkelijk 
had kunnen bedingen van de pseudo-begiftigde kan- mits een bevoor
delingsbedoeling aanwezig is - wel leiden tot een schenking als dit 
resulteert in een direct aanwijsbare vermindering van het bestaande 
vermogen van de ,schenker" welke samenvalt met het daardoor verkre
gen voordeel door de begiftigde. M.i. zal in dat geval de bevoordelings
bedoeling gemakkelijk afgeleid kunnen worden uit de aanwijsbare ver
mindering van het vermogen. De opvatting dat een schenking dus nooit 
uit een stilzitten zal kunnen bestaan lijkt hi.ermee te zijn achterhaald. 

Is de annotator in dit opzicht wellicht wat terughoudend, de A-G gaat 
mijns inziens nog iets verder. Zeer uitgebreid gaat hij in zijn conclusie in 
op het vraagstuk van stilzitten en schenking. Hij komt dan in navolging van 
VAN MENS, K.L.H., Civielrechtelijke enfiscaa/rechte/ijke aspecten van het 
schenkingsbegrip, diss. U.v.A. 1985, p. 99 e.v., met betrekkingtothetpunt 
van stilzitten en renteloze geldlening tot de opvatting dat naar maatschappe
lijke opvatting het bewust afzien van verriJking onder de gegeven omstan
digheden op een lijn moet worden gesteld met verarming of, zoals gesteld 
door J. VAN SCHELLEN, W.P.N.R., 5132, p; 257/258, als de schenking aan 
de geldgever kan worden toegerekend (uiterlijk waarneembaar). Onder 
omstandigheden is derhalve een schenking gelegen in een stilzitten. Ben 
algemene gelding wil Moltmaker echter niet aan zijn redenering geven. Hij 
onderscheidt daarbij het geval waarin men door externe omstandigheden 
buiten de eigen wil (b.v. de erflater die de legitieme schond, resp. de 
marktrente die steeg) in een situatie geraakt waarin men door het onderne
men van een bepaalde aktie een vermogensvermeerdering kan realiseren, 
maar ook in volstrekte passiviteit zodanige aktie kan nalaten en het geval 
waarin men zelf door een bepaalde aktie (b. v. het verstrekken van een 
geldlening) bewust een situatie schept waarin een stilzitten voor het vervolg 
tot een bevoordeling leidt. Aileen in het laatste geval wilde de A-G een 
dergelijke bevoordeling als een verarming van de geldgever zien en derhalve 
als een schenking toerekenen. 

Ik zou nog een stap verder willen gaan dan Moltmaker. Ook in die 
gevallen waarin men buiten de eigen wil in een situatie geraakt waarin men 
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hetzij door een bepaalde handeling hetzij in volledige passiviteit een vermo
gensvermeerdering kan realiseren dan wei nalaten zou ik voor de aanwezig
heid van een schenking willen pleiten. 
Wanneer bijvoorbeeld een legitimaris die ten voordele van zijn kinderen 
slechts genoegen neemt met een hem gelegateerd onroerend goed, (minder 
dan zijn legitieme portie) kan m.i. uit het meewerken van hem aan die 
transportakte waardoor hem dat onroerend goed geleverd wordt, de intentie 
(normatief) van zijn bevoordelingsbedoeling afgeleid worden. 
In dit geval waar dus sprake is van prijsgeven van de legitieme aanspraken 
door er uitdrukkelijk geen beroep op te doen, hetgeen ook naar buiten toe 
blijkt (meewerken transportakte) is naar mijn mening een schenking gelegen 
in een niet-doen. Zie hierover ook nog DRIELSMA, H.A., W.P.N.R. 5111 
en 5112. 

Geconcludeerd kan worden dat dit arrest een welkome bijdrage vormt ten 
aanzien van de vraag wat onder verarming en verrijking verstaan dient te 
worden en een waardevolle aanzet geeft omtrent de vraag of stilzitten grond 
voor een schenking kan opleveren zowel in civilibus als fiscaliter. 

Het arrest van N.J., 1986, 777 betrof eveneens een overeenkomst van 
geldlening, dit keer door een moeder aan een van haar kinderen ter financie
ring van de aankoop en inrichting van zijn woonhuis. Verdere bedingen 
werden terzake van de lening niet gemaakt, hetgeen voor de belanghebbende 
(geldlenende zoon) betekende (door het Hof feitelijk vastgesteld) dat de 
lening renteloos en te allen tijde opeisbaar was. De zoon had schenkingsaan
giften gedaan gebaseerd op jaarlijkse schenkingen van het niet betaalde 
rentebedrag over het betreffende jaar. De belastinginspecteur hief echter 
over het geheel schenkingsrecht als betrof het een donatieve verlening van 
een vruchtgebruik van de geldlening tot wederopzeggens door de , bloot
eigenaar'' of tot haar overlijden, een onder ontbindende voorwaarde geves
tigd vruchtgebruik in de zin van art. 18 Successiewet 1956, derhalve. 

Het Hof stelde de inspecteur in het gelijk, zij het dat het een beroep deed 
op een door het Hof aan de context van de geldlening ontleend - maar 
niet door feiten gestaafd vermoeden - dat de vordering slechts bij het 
optreden van onzekere, thans niet voorzienbare, omstandigheden in de 
toekomst zou kunnen worden opgeeist. Het Hof kan dus aileen maar de 
vruchtgebruikconstructie toepassen door een zeer beperkte opeisbaarheid_ 
van de geldlening te fingeren. 

De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het Hof, daar het Hof volgens 
de Hoge Raad een dergelijk oordeel over de inhoud en strekking van de 
overeenkomst, op welk oordeel de vruchtgebruikconstructie is gebaseerd, 
niet had mogen geven. Wanneer we dit arrest met het vorige arrest vergelij
ken zien we dat een soortgelijke casuspositie door het Hof op een geheel 
andere wijze benaderd is, geen schenking van niet bedongen rente, evenmin 
een schenking van het verschil tussen de contante en de nominale waarde 
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bij de aanvang der geldlening, maar een meer fiscale benadering: vruchtge
bruik tot wederopzegging. 

Een dergelijke benadering zal echter aileen maar kunnen slagen wanneer 
vaststaat (feitelijk) dater een beperking is in de directe opeisbaarheid. Zie 
hierover Kleijn in zijn noot onder dit arrest. 

AFDELING 4 (A.G. Castermans) 

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 

123. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EN DWALING 

H.R., 15 november 1985, N.J., 1986, 228, noot VANDER GRINTEN, W. C.L. 
(Ebele Dillema II). 
Art. 7.15 .1 lid 1 nieuw B. W. geeft een omschrijving van de vaststellingso
vereenkomst: 
Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beeindiging of ter voorkoming van 
onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen hem rechtens geldt, zich jegens elkaar aan een 
vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande 
rechtstoestand mocht afwijken. 

Het artikel geeft de heersende leer weer. Ben voorbeeld van een vaststellings
overeenkomst vindt men in het arrest Ebele Dillema II. 

Op 30 juli 1970 vindt een aanrijding plaats tussen een door De Boer 
bestuurde auto en de vier jaar oude Ebele Dillema. Ebele raakt hierbij 
ernstig gewond. De Boers verzekeraar is de verzekeringsmaatschappij 
F.B.T.O. Vader Dillema en de F.B.T.O. zijn het kennelijk niet geheel eens 
of De Boer aansprakelijk is voor Ebeles schade. Zij verschillen eveneens van 
mening over de hoogte van de schadevergoeding. Partijen beeindigen dit 
geschil in 1972 door middel van een vaststellingsovereenkomst. Zij komen 
het volgende overeen: de F.B.T.O. betaalt Dillemaj25.000,- en Dillema 
verleent de F.B.T.O. finale kwijting ter zake van aile gevolgen van het 
ongeval. 

Dillema's ziekenfonds vordert van De Boer in 1973 vergoeding van de 
voor zijn rekening komende ziektekosten. In deze verhouding speelt de 
vaststellingsovereenkomst geen rol. De vordering van het ziekenfonds is in 
H.R., 30 juni 1978, N.J., 1978, 685 uiteindelijk toegewezen. De Hoge Raad 
besliste destijds: 
,Wanneer, gelijk hier, een zeer jeugdig kind wordt aangereden door een autobestuurder, die 
door onvoorzichtig rijden aan de aanrijding schuld heeft, is het onbillijk de schade die het 
kind door het ongevallijdt geheel of ten dele te zijnen laste te Iaten op de enkele grond dat 
het ongeval mede het gevolg is van een - aan de leeftijd van het kind eigen - onvoorzichtig 
verkeersgedrag." 

Volgens de Hoge Raad is er geen sprake van eigen schuld aan de kant van 
de kleine Ebele. Er is derhalve geen reden een deel van de schade ten laste 
van het slachtoffer te Iaten. De vordering van het ziekenfonds wordt dan 
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ook integraal toegewezen. Zie over dit arrest DE GROOT, G.J., in T.P.R., 
1980, p. 982. 

Terug naar het Ebele Dillema II arrest. Vader Dillema meent dat hij bij 
het sluiten van de vaststellingsovereenkomst met F.B.T.O. zou zijn uitge
gaan van eigen schuld aan de kant van Ebele. Nu in Ebele Dillema I is 
uitgemaakt dat er geen sprake is van eigen schuld, zou vader Dillema 
hieromtrent hebben gedwaald bij het sluiten van de vaststellingsovereen
komst. Hij vordert vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling. 

Het hof verwerpt het beroep op dwaling. De Hoge Raad gaat hiermee 
akkoord, overwegende omtrent de door het hof gehanteerde rechtsregel: 
,Daarbij is het (hof) terecht ervan uitgegaan dat, indien pp. in het onzekere verkeren omtrent 
de vraag of en in hoeverre bepaalde feiten of omstandigheden voor hun rechtsverhouding van 
betekenis zijn, enter voorkoming van een rechtsgeding aangaande die vraag een overeenkomst 
als de onderhavige sluiten, waarbij hun rechtsverhouding nader wordt geregeld en bindend 
vastgesteld, zij zich ten aanzien van de vraag waaromtrent zij in het onzekere verkeerden, niet 
met vrucht op dwaling kunnen beroepen.'' 

Partijen sluiten een vaststellingsovereenkomst om ten aanzien van een 
bepaald punt in hun rechtsverhouding het onzekere voor het zekere te 
verruilen. Zij willen een einde maken aan een onzekerheid of geschil. 
Hiermee aanvaarden zij de kans dat later duidelijk wordt, dat zij zich op 
dit punt bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst op een onjuiste 
voorstelling van zaken hebben gebaseerd. Met andere woorden: partijen 
nemen bij voorbaat de dwaling op de koop toe. De verkregen zekerheid is 
geen zekerheid, indien later een eenvoudig beroep op dwaling zou slagen. 
Deze opvatting gold reeds voor dit arrest als heersende leer, zie de conclusie 
van A.-G. Ten Kate, nr. 25. Zij geldt ook onder het nieuw B.W., zie DE 

VRIES, F.J., Kwartaalbericht Nieuw B. W., 1986, p. 77 en Asser-Rutten
Hartkamp II, nr. 195. 

Het hof heeft feitelijk vastgesteld dat Dille rna en de F .B. T. 0. onder meer 
in onzekerheid verkeerden omtrent de vraag, in hoeverre het gedrag van 
Ebele van invloed was op de omvang van de door de F.B.T.O. te betalen 
schadevergoeding: 
,De mogelijkheid van een ontwikkeling in de rechtspraak, die- achteraf bezien- aanleiding 
zou kunnen zijn geweest de schadevergoeding anders te regelen dan zij bij die overeenkomst 
deden, hebben pp. bij die overeenkomst verdisconteerd. Ben achteraf gebleken onjuiste 
voorstelling van zaken hieromtrent bij Dillema dient voor zijn rekening te blijven." 

Dillema en de F .B. T .0. hebben kennelijk in 1972 ook over deze rechtsvraag 
ieder debat willen afsnijden. De omstandigheid dat de Hoge Raad in 1978 
deze rechtsvraag uitdrukkelijk beantwoordt, levert dan tach geen grand op 
voor een succesvol beroep op dwaling. De Hoge Raad gaat ook met deze 
beslissing van het hof akkoord. 

Ten overvloede overweegt het hof wanneer een beroep op dwaling wel 
kans van slagen heeft: 
,Ben beroep op dwaling is rechtens mogelijk, indien pp. bij het aangaan van die overeenkomst 
zijn uitgegaan van als vaststaand aangenomen feiten, omstandigheden of factoren, die van 
invloed zijn op hun onderlinge rechtsverhouding zelf, zoals deze volgens hen rechtens heeft 
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te gelden, terwijl achteraf blijkt dat beiden dan wel een van hen omtrent een en ander een 
verkeerde voorstelling van zaken had( den) en ook overigens aan de andere vereisten voor bet 
beroep op dwaling is voldaan." 

Dillema en de F.B.T.O. hadden in de considerans van de vaststellingsover
eenkomst moeten opnemen dat zij aan de kant van Ebele eigen schuld 
aanwezig achten. Ebeles eigen schuld zou dan kunnen worden aangemerkt 
als een zekere factor bij het aangaan van de overeenkomst. Ben beroep op 
dwaling is in dit geval wel mogelijk. 

Voorts kan men denken aan de gevallen dat de dwaling wordt veroorzaakt 
door een onjuiste mededeling van de wederpartij of door diens ongeoor
loofd zwijgen. Ook ter zake van onzekere factoren behoort een beroep op 
dwaling in die gevallen tot de mogelijkheden. In de onderhavige casus ligt 
dit echter niet voor de hand. In de onder handelingen met de F. B. T. 0. werd 
Dillema bijgestaan door een advocaat (zie conclusie A.-G. Ten Kate onder 
2). Wie zich laat bijstaan door een deskundige zal niet te gemakkelijk op 
mededelingen van de wederpartij mogen afgaan of een beroep op het 
verzaken van een mededelingsplicht kunnen doen. 

Tot slot. Annotator Van der Grinten vraagt zich af welk profijt Ebele zou 
hebben van een betaling van een hoger bedrag dan de overeengekomen 
f 25.000,-: 
,Ebele kan volgens mededeling van zijn advocaat aileen zijn hoofd bewegen en voor bet 
ademhalen is hij aangewezen op een spoliomaat. Welke bestemming zou aan smartegeld 
moeten worden gegeven?_ De bedoeling van smartegeld is niet, dat de gelaedeerde bij zijn 
overlijden een bankrekening nalaat die aan zijn erfgenamen ten goede komt ... Ebele heeft 
zijn leed te dragen en dit leed is niet te vergoeden; op geld waardeerbare schade lijdt Ebele 
niet." 

Dit is een boude uitspraak, waartegen ik bezwaar koester. Ideele schade is 
uit de aard niet op geld waardeerbaar. In geen enkel geval weet men of 
smartegeld het leed dekt. Men moet andere maatstaven hanteren om de 
schadevergoeding binnen de perken te houden. Voor deze problematiek 
verwijs ik gaarne naar KNOL, P .C., Vergoeding van letselschade, Studiepoc
kets privaatrecht nr. 40, 1986, p. 72-76. Afgezien van de vraag of voor 
smartegeld het vereiste geldt dat het op een of andere wijze aan het 
slachtoffer ten goede komt, zie ik niet in waarom smartegeld in dit geval 
niet aan Ebele ten goede zou kunnen komen. 
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