






Voorwoord

Voor u ligt wederom een overzicht van uitspraken van de Hoge Raad en het

Benelux-Gerechtshof op handelsrechtelijk gebied, tot stand gebracht door de

afdeling Handelsrecht van de Universiteit Leiden. Er is ook nu naar gestreefd

deze uitspraken Ð voor zover van voldoende belang voor de Belgische en

Nederlandse lezers van het Tijdschrift voor Privaatrecht Ð per onderwerp

met elkaar in verband te brengen en voor zover nodig in het kort de plaats aan

te duiden die zij in het geldende Nederlandse recht innemen. Het overzicht

bestrijkt de jaren 1996 t/m 2000.

Aldus wordt aangesloten bij ons eerdere overzicht (over de jaren 1990 t/m

1995) in Tijdschrift voor Privaatrecht 2-96, p. 471 t/m 686.

De volgende leden van de afdeling Handelsrecht (in alfabetische volgorde)

hebben een bijdrage geleverd, ik geef tussen haakjes aan welke:

prof. mr M.H. CLARINGBOULD (Vervoer: Algemeen, (A1)(b) Toepasselijk-

heid algemene voorwaarden, (A4)(b) Uitleg Beurscascopolis; Wegvervoer,

(C1) Art. 2 CMR; Zeerecht, (A1,2,3) Aanvaring, (B1,2) Beperking van

aansprakelijkheid, (2a,b,c) Vorderingsgerechtigde uit cognossement,

(D1,2) Hulpverlening, (E) Staatsimmuniteit, (F) Voorrechten en IPR)

mr Y.L.L.A.M. DELFOS-ROY (Ondernemingsrecht: Rechtspersonen, (3) Ver-

tegenwoordiging; Verzekering, (4) Verzwijging, (5) Beroep op polisclausule

en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

mr C. DE GROOT (Ondernemingsrecht: Rechtspersonen, (1) Oprichting van

rechtspersonen, (2) Storting op aandelen; Verzekering, (1) Voorval, eigen

gebrek en onzekerheid, (2) Indemniteitsbeginsel, (3) Uitleg van bepalingen

in verzekeringsovereenkomsten, (7) Bestemmingswijziging, (8) De reik-

wijdte van aansprakelijkheidsverzekeringen, (9) De reikwijdte van CAR-

verzekeringen, (12) Subrogatie, (13) Regresvorderingen bij verkeersschades)

mr N.B. HILLEBRAND (Vervoerrecht: Algemeen, (A1)(a) Derdenwerking

algemene voorwaarden, (A2) Grove schuld in de zin van art. 3 Loodsenwet,

(A3) Retentierecht/pandrecht, (A4)(a) Transportverzekering, (c) Uitleg Wa-

tersportpolis (cascoverzekering); Luchtvervoer, (B1) Protest in de zin van

art. 26 Warschau (1955); Wegvervoer, (C2) ,,Overmacht'' in de zin van art.

17 lid 2 CMR, (C3) Art. 27 lid 1 CMR. Een aansprakelijkheidsbeperkende

bepaling?, (C4) Art. 32 CMR niet slechts van toepassing op teÂgen de

vervoerder gerichte rechtsvorderingen; Zeerecht, (A3)(a) ,,Aflevering'' on-

der cognossement/grove schuld stuwadoor, (G) Zaakwaarneming in het

internationale zeevervoer)

mr P.A.C.E. VAN DER KOOIJ (IndustrieÈle eigendom en ongeoorloofde mede-

dinging: IndustrieÈle eigendom, (2) Octrooien, (3) Tekeningen en modellen,

(4) Handelsnamen; IndustrieÈle eigendom en ongeoorloofde mededinging:

Ongeoorloofde mededinging; Waardepapieren, handelskoop en tussenperso-

nen.

prof. mr M.M. MENDEL (Ondernemingsrecht: Rechtspersonen, (4) Bestuur-
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dersaansprakelijkheid, (5) Commissarissen, (6) Het recht van enqueÃte: vier

uitspraken; Verzekering, (10) Verzekering van aansprakelijkheid voor mo-

torrijtuigen, (11) ,,Na U'' clausules bij samenloop van verzekeringen, (14)

Levensverzekering)

mr S.J.A. MULDER (IndustrieÈle eigendom en ongeoorloofde mededinging:

IndustrieÈle eigendom, (1) Merken)

mr M.EÂ . VARGAVAN KIBEÂD EN MAKFALVA (Verzekering, (6) Schuld en opzet,

(15) Tussenpersoon en verzekering)

mr G.-J. VOSSESTEIN (Ondernemingsrecht: Rechtspersonen, (6) Het recht

van enqueÃte: beoordelingsmarge en faillissement, (7) Stichting en cooÈpera-

tie, (8) De ondernemingsraad, (9) Effectenrecht; Ondernemingsrecht: Per-

sonenvennootschappen.

Ten slotte een woord van dank aan de management-assistente van de afdeling

Handelsrecht, Marianne A. van der Star-Bousie die wederom met grote inzet

en bekwaamheid de administratieve verzorging voor haar rekening heeft

genomen.

Leiden, september 2001 M.M. MENDEL
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Lijst van afkortingen

A.-G. Advocaat-Generaal

a.w. aangehaald werk

AW Auteurswet

BGH Benelux-Gerechtshof

BIE Bijblad bij De IndustrieÈle Eigendom

BMW Eenvormige Beneluxwet op de merken

BTMW Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen

B.V. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.W. Burgerlijk Wetboek

C.M.R. Convention relative au contrat de transport international de

marchandises par route

EVR Europees Vervoerrecht

HNW Handelsnaamwet

HR Hoge Raad

i.c. in casu

IER Intellectuele Eigendom en Reclamerecht

i.o. in oprichting

jo. juncto

K. Wetboek van Koophandel

M.v.A. Memorie van Antwoord

M.v.T. Memorie van Toelichting

NBW Ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek

NJ Nederlandse Jurisprudentie

N.V. Naamloze vennootschap

O.K. Ondernemingskamer

O.R. ondernemingsraad

r.o. rechtsoverweging(en)

ROW Rijksoctrooiwet

Rv. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

RvdW Rechtspraak van de Week

S&S Schip & Schade

Stb. Staatsblad

t.a.p. ter aangehaalder plaatse

Trb. Tractatenblad

Ur. Uitvoeringsreglement

v.o.f. vennootschap onder firma

VR Verkeersrecht

W.A. wettelijke aansprakelijkheid

WAOT Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen

W.O.R. Wet op de ondernemingsraden

W.O.W. Wet Overeenkomst Wegvervoer

WPNR Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie

W.v.K. Wetboek van Koophandel

ZPW Zaaizaad- en Plantgoedwet
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I. Ondernemingsrecht

A. RECHTSPERSONEN

1. Oprichting van rechtspersonen

HR 28 maart 1997, NJ 1997, 582, noot MAEIJER, K. Hoekstra tegen Holma BV

HR 11 april 1997, NJ 1997, 583, noot MAEIJER, CooÈperatieve Rabobank

,,Groningen eo'' BA tegen G.J. Niezink in zijn hoedanigheid van curator in

het faillissement van Hemmen BV

HR 24 januari 1997, NJ 1997, 399, noot MAEIJER, Stichting Administratie-

kantoot Diva tegen P.W.M.E. Meijs ea

Omdat de oprichting van een rechtspersoon enige tijd in beslag neemt, kan de

wens ontstaan om al voordat deze is opgericht rechtshandelingen te verrichten

namens de rechtspersoon ,,in oprichting'' (io). Voor de naamloze vennoot-

schap en de besloten vennootschap bevat Boek 2 BW daarover bepalingen.

Voor de besloten vennootschap is dit art. 2:203 BW. Voor de naamloze

vennootschap bevat art. 2:93 BW een overeenkomstige bepaling. Art. 2:203

BW regelt wanneer een besloten vennootschap gebonden is aan rechtshande-

lingen die zijn verricht in de oprichtingsfase van de besloten vennootschap.

Art. 2:203 lid 1 BW bepaalt dat uit rechtshandelingen die zijn verricht namens

een op te richten besloten vennootschap, voor de besloten vennootschap

slechts rechten en verplichtingen ontstaan wanneer de vennootschap die

rechtshandelingen na haar oprichting bekrachtigt. Art. 2:203 lid 2 en lid 3

BW gaan over de positie van degenen die namens een op te richten besloten

vennootschap een rechtshandeling aangaan. Lid 2 bepaalt dat deze personen

door die rechtshandeling hoofdelijk verbonden zijn, totdat de vennootschap na

haar oprichting de rechtshandeling heeft bekrachtigd. Lid 3, eerste volzin geeft

aan dat deze personen, indien de vennootschap haar verplichtingen uit een

bekrachtigde rechtshandeling niet nakomt, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor

de schade die de derde dientengevolge lijdt, indien zij wisten of redelijkerwijs

konden weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen

nakomen. Art. 2:203 lid 3, eerste volzin BW richt zich vervolgens op de

bestuurder of bestuurders van de besloten vennootschap die de rechtshandeling

namens de besloten vennootschap hebben bekrachtigd. Aan de hiervoor

weergegeven inhoud van art. 2:203 lid 3, eerste volzin moet namelijk worden

toegevoegd: ,,onverminderd de aansprakelijkheid terzake van de bestuurders

wegens de bekrachtiging''. Uit het voorgaande blijkt dat art. 2:203 lid 2 BW

een regel geeft over gebondenheid (van degenen die namens een op te richten

besloten vennootschap een rechtshandeling aangaan) en dat art. 2:203 lid 3

BW twee aansprakelijkheidsregels geeft (gericht op degenen die namens een

op te richten besloten vennootschap een rechtshandeling aangaan en gericht op

de bestuurders van de opgerichte besloten vennootschap).

De eerste te behandelen uitspraak gaat over de in art. 2:203 lid 3, eerste

volzin neergelegde bestuurdersaansprakelijkheid. Uit de tweede te behan-

delen uitspraak blijkt dat gebondenheid van een besloten vennootschap aan
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in de oprichtingsfase verrichte rechtshandelingen ook buiten de regeling van

art. 2:203 BW om kan plaatsvinden. De derde te behandelen uitspraak gaat

over overeenkomstige toepassing van art 2:203 lid 1 BW op een stichting.

De eerste uitspraak. In 1988 heeft K. Hoekstra namens Kabeh Jewels Regio

Noord BV io bedrijfsruimte gehuurd van Holma BV voor een periode van

vijf jaar. Kabeh is in 1989 opgericht. Hoekstra was de enige bestuurder van

Kabeh. De huurovereenkomst is nog in 1989 ontbonden op grond van een

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de kant

van Kabeh. Holma BV heeft een vordering ingesteld tegen Hoekstra. Holma

BV was van mening dat zij schade leed doordat de huurovereenkomst tussen

haar en Kabeh tussentijds was geeÈindigd. Holma BV baseerde haar vordering

(uiteindelijk) zowel op art. 2:203 lid 2 als op de bestuurdersaansprakelijkheid

van art. 2:203 lid 3 BW (het was voor Holma BV in dit geval niet mogelijk

haar vordering te baseren op de in art. 2:203 lid 3 BW bedoelde aansprake-

lijkheid van Hoekstra als degene die namens Kabeh Jewels Regio Noord BV

io de huurovereenkomst was aangegaan wegens het niet nakomen door

Kabeh van deze rechtshandeling na bekrachtiging, omdat de tot ontbinding

leidende niet nakoming door Kabeh al in de periode voÂoÂr de bekrachtiging

had plaatsgevonden). Hoekstra voerde aan dat degene die namens een op te

richten besloten vennootschap een overeenkomst sluit gebonden is aan die

overeenkomst totdat de besloten vennootschap die overeenkomst na haar

oprichting heeft bekrachtigd. Door de bekrachtiging wordt de besloten

vennootschap aan de overeenkomst gebonden (art. 2:203 lid 1 BW) en

vervalt de gebondenheid van degene die namens de op te richten besloten

vennootschap had gehandeld (art. 2:203 lid 2 BW). En, zo stelde Hoekstra,

Kabeh had de huurovereenkomst met Holma BV inderdaad bekrachtigd:

Hoekstra had dat als bestuurder van Kabeh zeÂlf gedaan. Naar het oordeel van

de rechtbank viel door dit verweer weÂl de op art. 2:203 lid 2 BW gebaseerde

vordering van Holma BV weg, maar niet de op art. 2:203 lid 3 gebaseerde

vordering van Holma BV. De rechtbank heeft de vordering van Holma BV op

deze laatste grond toegewezen en heeft daarbij de bestuurdersaansprakelijk-

heid van art. 2:203 lid 3 BW op een bepaalde manier uitgelegd:

,,Naar het oordeel van de rechtbank is in dit geding voldoende komen vast te

staan dat Kabeh haar verplichtingen uit de bekrachtigde en inmiddels ont-

bonden huurovereenkomst niet na is gekomen. Niet, althans onvoldoende

weersproken is de stelling van Holma dat de huurtermijnen bij voortduring te

laat werden betaald en dat de Kantonrechter om deze reden de ontbinding

van de huurovereenkomst heeft uitgesproken. (...) Holma heeft aangevoerd

dat Hoekstra wist of behoorde te weten dat Kabeh haar verplichtingen ten

opzichte van Holma niet zou nakomen. De rechtbank gaat uit van de juistheid

van deze stelling nu vaststaat dat Hoekstra tevens (enig) bestuurder is van

Kabeh en hij in deze hoedanigheid wist of behoorde te weten wat hij ook als

oprichter van Kabeh wist of behoorde te weten, namelijk dat de huurpennin-

gen aan Holma bij voortduring te laat werden voldaan, hetgeen leidde tot de

ontbinding van de huurovereenkomst.''
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Hoekstra heeft beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft het cassa-

tieberoep verworpen. De Hoge Raad overwoog onder meer:

,,De (...) overwegingen van de Rechtbank moeten (...) kennelijk aldus

worden verstaan dat de Rechtbank haar oordeel omtrent de schadeplichtig-

heid van Hoekstra niet heeft doen steunen op de in art. 2:203 lid 3, eerste

volzin BW voorziene aansprakelijkheid van degene die namens de op te

richten vennootschap een door deze na haar oprichting bekrachtigde rechts-

handeling heeft verricht, maar op de in het slot van die volzin bedoelde

aansprakelijkheid van de bestuurder wegens de bekrachtiging. Laatstbe-

doelde aansprakelijkheid doet zich, voor zover hier van belang, voor ingeval

het bekrachtigen door de bestuurder van een namens de op te richten

vennootschap verrichte rechtshandeling (...) jegens de wederpartij bij die

rechtshandeling een onrechtmatige daad oplevert. Of van dit laatste sprake is,

wordt bepaald door de omstandigheden van het geval, waarbij onder meer

van belang kan zijn of de bestuurder ten tijde van de bekrachtiging wist of

redelijkerwijs kon weten dat de vennootschap haar verplichtingen uit de

rechtshandeling niet zou kunnen nakomen.''

De tweede uitspraak. De door H. Hemmen BV in stand gehouden onderne-

ming zou worden overgedragen aan de nog op te richten rechtspersoon

Hemmen BV. In de aanloop naar deze overname is W. Hof als interim-

manager in dienst getreden van H. Hemmen BV. Hof was bestuurder van

Hof, Dorjee & Partners BV. Hemmen BV zou worden opgericht door deze

Hof, Dorjee & Partnes BV. Op 21 februari 1992 hebben enerzijds H.

Hemmen BV (en H. Hemmen Beheer BV) en anderzijds Hof, Dorjee &

Partners BV (vertegenwoordigd door Hof) de overnameovereenkomst ge-

sloten. De overeenkomst verwees naar vier concept-akten die door de

partijen bij de overeenkomst voor akkoord werden getekend. Deze concept-

akten regelden de wijze waarop de overname zou plaatsvinden. De concept-

akten koppelden de overname aan ,,de ontbindende voorwaarde dat Hemmen

BV wordt opgericht en zij die overeenkomst bekrachtigt, en dat Hemmen BV

io daarbij partij is onder de opschortende voorwaarde dat zij zal worden

opgericht'' (formulering door de Hoge Raad). CooÈperatieve Rabobank Gro-

ningen eo BA en Hof hebben twee overeenkomsten gesloten waarbij de

Rabobank aan Hof een kredietfaciliteit verstrekte tot een bedrag van

1.000.000 gulden en waarbij Hemmen BV haar inventaris, machines en

vervoermiddelen alsmede alle huidige en toekomstige vorderingen op derden

aan de Rabobank verpandde. Hof sloot deze kredietovereenkomst met de

Rabobank ,,zowel in priveÂ als onder de naam Hemmen BV io''. De overeen-

komst van 21 februari 1992 is niet op de daarin aangegeven manier uit-

gevoerd. Op 10 april 1992 kwamen de partijen bij die overeenkomst overeen

dat in de vier conceptakten bij de overeenkomst als overnemer niet langer

Hemmen BV zou fungeren maar Hof in zijn hoedanigheid van bestuurder

van Hof, Dorjee & Partners BV in haar hoedanigheid van bestuurder van

,,een nader te noemen besloten vennootschap (...) waarvan de naam (...) zal

worden gewijzigd in Hemmen BV''. De algemene vergadering van aandeel-
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houders van de rechtspersoon Boekbinderij Entam BV, die bestond uit Hof,

Dorjee & Partners BV, heeft op 13 mei 1992 besloten tot de in dit kader

noodzakelijke statutenwijzigingen (onder meer naamswijziging in Hemmen

BV en wijziging van de doelomschrijving). De overname van de onderne-

ming van H. Hemmen BV door deze Hemmen BV vond op 30 juni 1992

plaats. Hemmen BV is op 9 november 1992 failliet verklaard. De vraag rees

nu wat het gevolg was van de overeenkomst van 10 april 1992 en van de

uitvoering daarvan voor de verhouding tussen de Rabobank en Hemmen BV.

Hemmen BV was immers de voortzetting van Boekbinderij Entam BV en

niet een voorzetting van Hemmen BV io. De Rabobank heeft in het faillis-

sement van Hemmen BV gebruik gemaakt van haar pandrecht door vorde-

ringen van Hemmen BV op derden te (laten) incasseren. De curator in het

faillissement van Hemmen BV, G.J. Niezink, heeft een vordering ingesteld

tegen de Rabobank tot betaling van 760.746 gulden. De curator was van

mening dat de Rabobank ,,(d)oor de vorderingen van Hemmen BV (...) te

laten incasseren (...) goederen toebehorend aan Hemmen BV onder zich

genomen en derhalve onrechtmatig (heeft) gehandeld'' (formulering door de

Hoge Raad). De curator baseerde dit standpunt daarop dat Hemmen BV geen

voortzetting was van Hemmen BV io (Hemmen BV als voortzetting van

Hemmen BV io was nooit opgericht) zodat tussen Hemmen BV en Hemmen

BV io geen identiteit bestond. Hemmen BV was naar de mening van de

curator dan ook niet aan de overeenkomsten met de Rabobank gebonden

omdat zij die overeenkomsten niet op grond van art. 2:203 lid 1 BW had

kunnen bekrachtigen of daaraan op andere wijze gebonden was. Het hof heeft

in hoger beroep de vordering van de curator toegewezen. De Rabobank heeft

beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft het arrest van het hof

vernietigd. De Hoge Raad plaatste de rechtsstrijd tussen partijen in het

volgende kader: ,,Het onderhavige geval kenmerkt zich, kort gezegd, hier-

door dat met het oog op de overname van een onderneming overeenkomsten

zijn gesloten ten name van een besloten vennootschap in oprichting, die

evenwel nooit is opgericht, en dat de gestelde bekrachtiging van die over-

eenkomsten is geschied door een reeds bestaande vennootschap, wier statu-

ten onder meer zodanig zijn gewijzigd dat haar naam overeenkwam met die

van de vennootschap wier oprichting was beoogd, en dat de werkzaamheden

van de overgenomen onderneming binnen haar doelomschrijving pasten''.

De Hoge Raad vervolgens overwoog onder meer:

,,(...) (het Hof is) uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. In het licht van

de over en weer gestelde omstandigheden had het Hof tot uitgangspunt

dienen te nemen dat op 10 april 1992 in de conceptakten voor de overname

van de onderneming de vennootschap in oprichting Ð Hemmen BV io Ð is

vervangen door een nader te noemen vennootschap waarvan de naam zal

worden gewijzigd in Hemmen BV. Met dit uitgangspunt voor ogen had het

Hof vervolgens behoren te onderzoeken of deze vennootschap, zoals door de

Bank gesteld, kan worden aangemerkt als de vennootschap die partijen in het

kader van hun contractuele verhouding, zoals deze zich op grondslag van de
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door hen gesloten overeenkomsten nader heeft ontwikkeld, uiteindelijk op

het oog hebben gehad. In het kader hiervan had het Hof voorts in het licht van

alle omstandigheden van het geval onder ogen behoren te zien of goede

grond voor gebondenheid van Hemmen BV aan de door W. Hof gesloten

overeenkomsten bestond. Zo had het Hof mede behoren te onderzoeken of

Hemmen BV aan die overeenkomsten gebonden kan worden geacht op grond

van haar eigen gedragingen, hetzij rechtstreeks, hetzij door instemming met

of bekrachtiging van hetgeen viel af te leiden uit de gedragingen van W. Hof

als haar vertegenwoordiger. (...) Noch de regeling van art. 2:203, noch de

regels betreffende contractsoverneming en schuldoverneming staan aan het

voorgaande in de weg.''

Hieraan voegde de Hoge Raad toe dat een eventuele gebondenheid van

Hemmen BV aan de door W. Hof gesloten overeenkomsten er niet toe leidde

dat Hemmen BV onverkort een voortzetting van Hemmen BV io was

geworden, maar uitsluitend de vraag betrof ,,of Hemmen BV jegens de Bank

aan de voormelde overeenkomsten gebonden is, eventueel naast W. Hof''.

De derde uitspraak. Op 2 mei 1991 hebben vier personen aan de ene kant en

drie personen aan de andere kant een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

De vier personen aan de ene kant waren Griffioen cs; de drie personen aan de

andere kant waren Meijs cs Ð de laatste groep is later nog tot vier personen

uitgebreid. Op 12 juli 1991 heeft de eerste groep van vier personen een

stichting opgericht waarin zij zich verenigden. Dit was Stichting Admini-

stratiekantoor Diva. De tweede groep van vier personen heeft eind juni /

begin juli 1991 aangegeven de samenwerkingsovereenkomst te beeÈindigen.

Op 8 oktober 1991 heeft Diva een vordering ingesteld tegen Meijs cs tot

ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst en schadevergoeding. Diva

legde aan haar vordering een tekortkoming in de nakoming van de samen-

werkingsovereenkomst ten grondslag die erin bestond dat de andere deel-

nemers zich aan de samenwerkingsovereenkomst zouden hebben onttrokken.

Hierbij ging Diva ervan uit dat Griffioen cs de samenwerkingsovereenkomst

hadden gesloten namens de nog op te richten rechtspersoon Diva waarna

Diva de samenwerkingsovereenkomst had bekrachtigd. Meijs cs voerden als

verweer aan dat zij en Diva nooit een overeenkomst hadden gesloten en Diva

geen partij bij de samenwerkingsovereenkomst was. Het hof heeft in hoger

beroep het standpunt van Meijs cs gehonoreerd en Diva niet ontvankelijk

verklaard in haar vordering. Het hof wees er daarbij op dat Boek 2 BW weÂl

voor de naamloze vennootschap en voor de besloten vennootschap bepalin-

gen bevat die het mogelijk maken dat een naamloze respectievelijk een

besloten vennootschap rechtshandelingen bekrachtigt die zijn verricht na-

mens de naamloze of besloten vennootschap io (art. 2:93 lid 1 BW en art.

2:203 lid 1 BW), maar niet voor de andere in Boek 2 BW geregelde rechts-

personen. Meijs cs hebben beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft

het arrest van het hof vernietigd. De dragende rechtsoverwegingen van de

Hoge Raad waarin hij de overwegingen van het hof besprak waren uitermate

kort:
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,,3.5. Het tegen (de) overwegingen (van het Hof) gerichte (cassatiemiddel)

treft doel. Aangenomen moet worden dat het bepaalde in de artt. 2:93 lid 1 en

2:203 lid 1 van overeenkomstige toepassing is op andere rechtspersonen.

3.6. 's Hofs arrest kan derhalve niet in stand blijven. ...''

2. Storting op aandelen

HR 24 maart 2000, NJ 2000, 354, noot MAEIJER, C.J. Kassenberg en R.H.

Conijn tegen E.A.E.G.J. Libosan in zijn hoedanigheid van curator in het

faillissement van Wachtkamer Televisie Nederland BV

Art. 2:203a BW gaat over storting op aandelen van een besloten vennoot-

schap die plaatsvindt voÂoÂr of bij de oprichting. Art. 2:93a BW bevat voor de

naamloze vennootschap een overeenkomstige regeling. Een dergelijke stor-

ting op aandelen moet vergezeld gaan van eÂeÂn of meer aan de akte van

oprichting te hechten verklaringen (af te geven door een bankier) die in-

houden dat de bedragen die moeten worden gestort oÂf terstond na de oprich-

ting ter beschikking zullen staan van de besloten vennootschap, oÂf reeds voor

de oprichting op een afzonderlijke bankrekening stonden die na de oprichting

uitsluitend ter beschikking van de besloten vennootschap zal staan. Deze

bepaling poogt te waarborgen dat bij de oprichting van een besloten vennoot-

schap ook daadwerkelijk aan de stortingsplicht wordt voldaan. Dat daarom-

trent twijfel kan rijzen, blijkt uit de hier te behandelen uitspraak.

C.J. Kassenberg en R.H. Conijn hebben op 16 oktober 1992 Wachtkamer

Televisie Nederland BV (hierna WTN BV) opgericht. Kassenberg en Conijn

waren na de oprichting tevens de bestuurders van WTN BV. ING Bank heeft

met betrekking tot WTN BV op grond van art. 2:203a lid 1 onder b BW

verklaard dat een op de bij de oprichting uit te geven aandelen te storten

bedrag van 90.000 gulden voÂoÂr de oprichting van WTN BV op een afzonder-

lijke rekening stond die na de oprichting uitsluitend ter beschikking zou staan

van WTN BV. Deze rekening luidde voÂoÂr de oprichting ten name van WTN

BV io. WTN BV io was een vennootschap onder firma die was aangegaan

tussen Kassenberg en Conijn. Het bedrag van 90.000 gulden was de storting

op 90 aandelen in het geplaatste kapitaal van WTN BV met een nominale

waarde van elk 1.000 gulden. Kassenberg en Conijn hadden ieder 45 van

deze aandelen genomen. Er waren geen andere aandelen uitgegeven. WTN

BV io beschikte ook over een oudere rekening bij ING Bank. Deze oudere

rekening gaf WTN BV io de mogelijkheid 200.000 gulden (voÂoÂr de oprich-

ting van WTN BV nog verhoogd tot 300.000 gulden) te lenen. Het bedrag

waarmee Kassenberg en Conijn aan hun stortingsplicht voldeden (en waar-

over ING Bank op grond van art. 2:203a lid 1 onder b BW de b-verklaring

afgaf) was afkomstig van deze oudere rekening. Op 17 oktober 1992, eÂeÂn dag

na de oprichting van WTN BV, is het bedrag van 90.000 gulden dat op de

afzonderlijke rekening was geboekt ter voldoening van de stortingsplicht (dat

WTN BV op grond van art. 2:203 lid 4 BW had aanvaard als storting op de

aandelen) vaÂn die rekening teruggeboekt naar de oudere rekening (die op
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grond van art. 2:203 lid 1 BW door bekrachtiging door het bestuur van WTN

BV een rekening van WTN BV was geworden). Vervolgens is de afzonder-

lijke rekening samengevoegd met de oudere rekening. WTN BV is failliet

verklaard. De curator in het faillissement van WTN BV, E.A.E.G.J. Libosan,

heeft een vordering ingesteld tegen Kassenberg en Conijn. De curator was

onder meer van mening dat Kassenberg en Conijn onder de geschetste

omstandigheden niet aan hun stortingsplicht hadden voldaan; de gekozen

constructie was naar de mening van de curator geen daadwerkelijke storting

op aandelen maar een zogenoemd kasrondje. Het hof heeft in hoger beroep

de vordering van de curator toegewezen. Kassenberg en Conijn hebben

beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep ver-

worpen. De Hoge Raad is eerst ingegaan op de betekenis van art. 2:203a BW:

,,Art. 2:203a BW houdt, in de vorm van een regeling betreffende de aan de

akte van oprichting te hechten verklaringen, mede een regeling in van de

verplichtingen van de oprichters, indien voor of bij de oprichting van een

besloten vennootschap op aandelen wordt gestort in geld. Volgens deze

regeling hebben de oprichters niet slechts aan hun stortingsplicht voldaan

indien (a) het gestorte bedrag bij de oprichting op eenÐ aan de vereisten van

art. 2:203a BW voldoende Ð rekening aan de vennootschap ter beschikking

staat, doch tevens indien (b) de bedragen die op de bij de oprichting te

plaatsen aandelen moeten worden gestort alle op eenzelfde tijdstip, ten

vroegste vijf maanden voor de oprichting, op een afzonderlijke rekening

stonden welke na de oprichting uitsluitend ter beschikking van de vennoot-

schap zal staan, mits de vennootschap de stortingen in de akte van oprichting

aanvaardt. ... Met de openstelling van mogelijkheid (b) beoogde de wetgever

tegemoet te komen aan het belang van oprichters die al voor de oprichting

zaken gaan doen en dan het geld tot volstorting van hun aandelen al moeten

besteden ....''

Vervolgens overwoog de Hoge Raad:

,,Het zou niet met (de) doelstelling (van art. 2:203a BW) stroken te aanvaar-

den dat de vennootschap (onderscheidenlijk, in geval van haar faillissement,

haar curator) geen beroep kan doen op feiten en omstandigheden die mee-

brengen dat, alhoewel is voldaan aan de letter van art. 2:203a lid 1, aanhef en

onder b, het gestorte kapitaal niet daadwerkelijk door de oprichters aan de

vennootschap in oprichting ter beschikking is gesteld. ... ,,s Hofs arrest moet

aldus worden gelezen dat naar het oordeel van het Hof dit laatste geval zich

voordoet, indien het betrokken bedrag weliswaar op een ten name van de

vennootschap in oprichting gevoerde bankrekening is bijgeschreven, doch de

tegenwaarde daarvan tezelfdertijd ten laste van een eveneens ten name van

de vennootschap in oprichting gevoerde bankrekening is afgeschreven, met

dien verstande dat dit gebrek geheeld zou zijn indien de vennootschap na

haar oprichting zou weigeren om de voÂoÂr haar oprichting ten aanzien van

laatstbedoelde bankrekening verrichte rechtshandelingen te bekrachtigen,

zodat de afschrijving ten laste van die rekening geen gevolg voor de vennoot-

schap heeft. Aldus oordelend heeft het Hof een juiste maatstaf aangelegd.''
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3. Vertegenwoordiging

I n l e i d i n g

Artikel 2:256 BW luidt als volgt: ,,Tenzij bij de statuten anders is bepaald,

wordt de vennootschap in alle gevallen waarin zij een tegenstrijdig belang

heeft met een of meer bestuurders, vertegenwoordigd door commissarissen.

De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen

daartoe aan te wijzen.''

Over de vraag of de betreffende vennootschap zich jegens een derde, met wie

namens deze vennootschap was gehandeld, kon beroepen op het feit dat haar

bestuurder onbevoegd was de vennootschap ter zake van de betreffende

rechtshandeling te vertegenwoordigen omdat sprake was van een tegenstrijdig

belang als bedoeld in artikel 2:256 BW, gaat het hierna te behandelen arrest.

T eg en s t r i j d i g b e l a ng

HR 11 september 1998, NJ 1999, 171, noot MAEIJER, CooÈperatieve Rabo-

bank ,,Vecht en Plassengebied'' BA tegen Mr. Erik Aarnoud Minderhoud, in

zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennoot-

schap Mediasafe BV.

Bovengenoemd arrest is het vervolg op HR 22 maart 1996, NJ 1996, 568.

Zoals valt te lezen in laatst genoemd arrest is de casus als volgt:

Tussen Holland Data Groep B.V. (hierna HDG) en vijf van haar werkmaat-

schappijen, als rekeninghouders van Rabobank, enerzijds en eiser tot cassatie

(hierna Rabobank) anderzijds is op 23 oktober 1989 een overeenkomst tot

stand gekomen die onder meer inhield dat Rabobank ,,te allen tijde bevoegd

is het creditsaldo/de creditsaldi op een of meer rekeningen van de rekening-

houders geheel of gedeeltelijk te verrekenen met het debetsaldo/de debetsaldi

op een of meer rekeningen van andere rekeninghouders'' en dat de reke-

ninghouders zich voor elkaar jegens Rabobank hoofdelijk aansprakelijk

stellen ,,voor de voldoening van de bedragen die de bank van een of meer

van hen uit hoofde van een debetsaldo in rekening-courant te vorderen heeft

of te vorderen mocht hebben''.

Op 11 december 1989 is tussen bovenbedoelde rekeninghouders en Rabo-

bank een nieuwe overeenkomst met dezelfde inhoud en strekking als de

overeenkomst van 23 oktober 1989 tot stand gekomen. Bij deze laatste

overeenkomst is ook Mediasafe BV als rekeninghoudster contractpartij van

Rabobank geworden.

Mediasafe Ð opgericht op 21 november 1989 door HDG (99 aandelen in

geplaatste kapitaal) en de Stichting Nieuwegein (1 aandeel in geplaatste

kapitaal)Ð heeft in de statuten (artikel 12 leden 3 en 4) de volgende bepaling

staan:

,,3. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en eÂeÂn of meer
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direkteuren, is/zijn de overblijvende direkteur/direkteuren bevoegd de ven-

nootschap te verbinden.

4. Indien er slechts eÂeÂn direkteur is of indien het tegenstrijdig belang bestaat

ten aanzien van alle direkteuren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd

door de Raad van Commissarissen.''

Directeur van Mediasafe is HDG. Op 22 mei 1990 is Mediasafe BV in staat

van faillissement verklaard. De curator van Mediasafe BV vordert betaling

door Rabobank van het op rekening van Mediasafe BV staande creditsaldo.

Rabobank beroept zich echter op bovengenoemde overeenkomst van 11 de-

cember 1989 en artikel 53 F. Volgens de curator echter is Mediasafe BV niet

aan deze overeenkomst gebonden daar de enige directeur van Mediasafe

(HDG) bedoelde overeenkomst (mede) namens Mediasafe BV heeft gesloten

terwijl hij (HDG) een tegenstrijdig belang met de vennootschap (Mediasafe

BV) heeft zoals bedoeld in voornoemde statutaire bepaling en in artikel 2:

256 BW en deze directeur derhalve niet bevoegd was Mediasafe BV bij het

aangaan van de overeenkomst van 11 december te vertegenwoordigen.

In cassatie stelt de Hoge Raad (22 maart 1996, NJ 1996, 568) dat niet juist is

het betoog ,,dat van een tegenstrijdig belang als bedoeld in art. 2:256 slechts

sprake kan zijn indien het gaat om een handeling verricht tussen de vennoot-

schap en haar bestuurder, en niet indien het gaat om een handeling verricht

tussen de vennootschap en een derde (zoals in dit geval Rabobank)'', een

dergelijke opvatting doet aldus de Hoge Raad ,,onvoldoende recht aan de op

bescherming van het belang van de vennootschap gerichte strekking van deze

bepaling''.

Juist is het oordeel van het Hof aldus de Hoge Raad dat ,,de wettelijke

regeling van het tegenstrijdig belang nu juist wil voorkomen dat de weging

van het belang van de vennootschap zou worden gemaakt door een bestuur-

der die eveneens een eigen belang bij de te sluiten overeenkomst heeft, (...)''.

Ten aanzien van de vraag of en in hoeverre aan artikel 2: 256 BW externe

werking toe komt legt de Hoge Raad, in zijn arrest van 22 maart 1996, NJ

1996, 568, drie prejudicieÈle vragen voor aan het Hof van Justitie van de

Europese Gemeenschappen.

Het antwoord van het Hof van Justitie wordt door de Hoge Raad in zijn arrest

van 11 september 1998 geciteerd:

,,De regeling met betrekking tot de werking ten aanzien van derden van

handelingen die door leden van vennootschapsorganen worden verricht in een

situatie waarin zij tegenstrijdige belangen met de vertegenwoordigde ven-

nootschap hebben, valt buiten het normatieve kader van de Eerste Richtlijn

(68/151/EEG) van de Raad van 9 maart 1968 strekkende tot het cooÈrdineren

van de waarborgen, welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennoot-

schappen in de zin van de tweede alinea van art. 58 van het Verdrag, om de

belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen

als van derden, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken, en

behoort tot de bevoegdheid van de nationale wetgever.''
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Vervolgens, eveneens in laatstgenoemd arrest, oordeelt de Hoge Raad dat

een evenwichtige afweging tussen het belang van de vennootschap en dat van

zekerheid in het handelsverkeer ertoe leidt ,,te aanvaarden dat de vennoot-

schap de uit deze wetsbepaling voortvloeiende onbevoegdheid van haar

bestuurder aan derden kan tegenwerpen indien de daarin bedoelde tegen-

strijdigheid tussen het belang van de vennootschap en dat van de betrokken

bestuurder(s) ten tijde van het verrichten van de rechtshandeling aan de derde

bekend was, dan wel bekend had behoren te zijn.''

4. Bestuurdersaansprakelijkheid

Ð In t e r n : a r t . 2 : 9 BW

HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360, noot MAEIJER, J.C. Staleman en H.G.A.

Richelle tegen Van de Ven Automobielbedrijf Venlo B.V. e.a.

HR 10 december 1999, NJ 2000, 6, M. tegen mr. E.H.M.H. Prickartz, in zijn

hoedanigheid van curator in het faillissement van L.M. B.V.

Ð Ex t e r n : a r t . 2 : 1 3 8 / 248 BW (be s t u u r d e r s a a n s p r a k e l i j k -

h e i d b i j f a i l l i s s emen t )

HR 2 februari 1996, NJ 1996, 406, G.P.J.A. Pfennings tegen G.A.J.M.

Niederer, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van R.M.C.

Kerkhofs B.V.

HR 28 juni 1996, NJ 1997, 58, noot MAEIJER, Mr. Tj.H. Pasma, in zijn

hoedanigheid van curator in het faillissement van Bodam Jachtservice BV

tegen 1. Br. te U. en 2. B. te A.

HR 30 mei 1997, NJ 1997, 663, noot MAEIJER, Mr. E.M. van Essen, in haar

hoedanigheid van curator in het faillissement van H.C.T. Engineering tegen

1. L. Aalbrecht en 2. G. Looman

Ð Onr e ch tma t i g e d a ad b e s t u u r d e r

HR 7 november 1997, NJ 1998, 269, noot MAEIJER onder nr. 270, J. Kandel

tegen Koolhaas Verzekeringen N.V.

HR 14 november 1997, NJ 1998, 270, noot MAEIJER, Henkel Nederland B.V.

tegen 1. JMG Promotie Holding B.V. en 2. J.E. Mulder

HR 27 november 1998, NJ 1999, 148, C.H.M. Veenbrink tegen R.P. Baarsma

HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318, noot MAEIJER, Pelco B.V. tegen A.B.

Sturkenboom

(a) Intern: art. 2:9 BW

Art. 2:9 BW luidt als volgt: ,,Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon

gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien

het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuur-

ders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een

2300 TPR 2001



tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest

in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.''

De vraag welke maatstaf in art. 2:9 wordt aangelegd, is door de Hoge Raad

beantwoord in zijn arrest van 10 januari 1997 (Staleman en Richelle tegen

Van de Ven). Staleman en Richelle waren bestuurders van Van de Ven en

hadden in dat kader bij lease activiteiten van de vennootschap (te) grote

risico's genomen en ook overigens betwistbaar geopereerd. Dit had tot grote

verliezen geleid. De Hoge Raad oordeelde dat voor aansprakelijkheid op de

voet van art. 2:9 BW vereist is dat de bestuurder een ernstig verwijt kan

worden gemaakt. Als daarbij in aanmerking te nemen omstandigheden

noemde de Hoge Raad o.a.: ,,de aard van de door de rechtspersoon uit-

geoefende activiteiten, de in het algemeen daaruit voortvloeiende risico's, de

taakverdeling binnen het bestuur, de eventueel voor het bestuur geldende

richtlijnen, de gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te

beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of gedragingen,

alsmede het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van

een bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult.''

De poging van de bestuurders om aan aansprakelijkheid op grond van art. 2:9

te ontkomen was tevergeefs. Dit gold ook voor hun beroep op deÂcharge, welk

begrip (zowel in de impliciete als in de expliciete variant) door de Hoge Raad

beperkter werd uitgelegd dan de bestuurders wilden: deÂcharge strekt zich

slechts uit tot gegevens die uit de jaarrekening blijken of die aan de algemene

vergadering van aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

Het criterium ,,ernstig verwijt'' werd herhaald in het arrest HR 10 december

1999 (M. tegen mr. E.H.M.H. Prickartz q.q.). In dit geval was bestuurder M.

door zijn BV en later de curator aangesproken tot terugbetaling van ver-

dwenen geld (¦ 31000) uit de kantoorkas. Het Hof had de mogelijkheid

opengelaten dat niet M. zelf doch zijn echtgenote het beheer over de kas had.

Desondanks overwoog het Hof dat M. als degene die het kasgeld onder zich

had in beginsel aansprakelijk was voor de verdwijning. Zonder nadere

motivering van de kant van het Hof, welke ontbrak, achtte de Hoge Raad

dit oordeel van het Hof niet begrijpelijk.

Hoe staat het met de aansprakelijkheid indien zou moeten worden aange-

nomen dat M. zelf het kasgeld onder zich had? Hier maakt de Hoge Raad een

tweeslag: indien M. als bestuurder voor het verdwenen kasgeld aansprakelijk

zou worden gesteld zou dat als gezegd moeten worden beoordeeld aan de

hand van het criterium of zijn gedrag ernstig verwijtbaar is. Als M. werd

aangesproken in zijn hoedanigheid van werknemer van de BV zou het

criterium volgens de Hoge Raad moeten zijn: opzet of bewuste roekeloosheid

bij de werknemer.

Dit laatste criterium is kennelijk ontleend aan art. 7:661 lid 1 BW, welke

bepaling luidt: ,,De werknemer die bij de uitvoering van de overeenkomst

schade toebrengt aan de werkgever of aan een derde jegens wie de werkgever

tot vergoeding van die schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de
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werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of

bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval kan, mede gelet

op de aard van de overeenkomst, anders voortvloeien dan in de vorige zin is

bepaald.''

(b) Extern: art. 2:138/248 BW (bestuursaansprakelijkheid bij faillissement)

Volgens de hoofdregel van art. 2:138/248 BW is bij faillissement van de

vennootschap ,,iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk

voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de

overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk

onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak

is van het faillissement.'' Volgens Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV

(1998) p. 153 moet hier voor ,,bestuur'' gelezen worden ,,het bestuur of een

bestuurder''. In lid 2 van genoemde artikelen komt de wetgever de curator Ð

die bewijzen moet Ð te hulp. Als het bestuur niet heeft voldaan aan zijn uit

art. 2:10 BW blijkende administratieplicht of aan zijn uit 2:394 BW blijkende

plicht tot publicatie van de jaarrekening, dan gelden twee wettelijke ver-

moedens. Ten eerste het onweerlegbare vermoeden dat het bestuur zijn taak

onbehoorlijk heeft vervuld en ten tweede het weerlegbare vermoeden dat

deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillis-

sement. Art. 2:138/248 BW zegt: ,,Niet aansprakelijk is de bestuurder die

bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te

wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om

de gevolgen daarvan af te wenden.''

Het arrest van 30 mei 1997 (mr E.M. van Essen q.q. tegen Aalbrecht en

Looman) betrof een geval waarin de curator laatstgenoemden, bestuurders

van een failliete BV binnen de Aalbrechtgroep, verweet dat zij hun taak

onbehoorlijk hadden vervuld. O.a. hadden zij volgens de curator het bedrijf

van de BV ten nadele van de schuldeisers leeggehaald door betalingen te

doen aan andere BV's binnen de Aalbrechtgroep.

Anders dan Maeijer had verwacht Ð zie diens noot onder het arrest Ð

oordeelde de Hoge Raad allereerst dat een curator tegen de bestuurders van

een failliet verklaarde vennootschap niet alleen kan ageren op grond van art.

2:138/248 BWmaar ook op grond van onrechtmatige daad. Verder oordeelde

de Hoge Raad dat de opeisbaarheid van de schuld van de gefailleerde

vennootschap aan een crediteur (een andere vennootschap binnen de groep)

er niet aan in de weg staat dat een betaling door haar aan die crediteur als een

onrechtmatige daad van haar bestuurders en/of als een onbehoorlijke vervul-

ling van hun taak in de zin van art. 2:248 BW kan worden aangemerkt.

In art. 2:259 BW wordt het bepaalde in 2:248 BW van overeenkomstige

toepassing verklaard op de taakvervulling door de raad van commissarissen.

In HR 28 juni 1996 (mr Tj.H. Pasma q.q. tegen Br. en B.) ging het o.a. om een

commissaris van het failliete Bodam Jachtservice B.V. die er door de curator

van werd beticht dat hij zijn (toezichthoudende) taak als commissaris onbe-
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hoorlijk had vervuld en daarom op grond van art. 2:259BW aansprakelijk

werd gesteld. De Hoge Raad gaf in dit arrest o.a. antwoord op de volgende

drie vragen: a. wat is precies de taak van commissarissen met betrekking tot

de in art. 2:248 lid 2 BW bedoelde verplichtingen tot boekhouden en

openbaar maken van de jaarrekening, met name als het bestuur in de nako-

ming van deze verplichtingen tekortschiet? b. hoe liggen de stelplicht en de

bewijslast als het er om gaat of een commissaris zijn toezichthoudende taak

wat deze verplichtingen betreft onbehoorlijk heeft vervuld? c. kan de curator

die onkundig was van het terugtreden van een bestuurder of commissaris,

zich wat zijn op art. 2:138/248 BW gegronde vordering betreft beroepen op

het handelsregister waarin deze ten onrechte nog als bestuurder of commis-

saris stonden vermeld (art. 31 lid 3 Handelsregisterwet (oud) = art. 18 lid 3

Handelsregisterwet 1996)?

Ad a: Volgens de Hoge Raad zijn commissarissen niet zelf gehouden deze

verplichtingen na te leven, ook niet als het bestuur in de naleving daarvan

tekortschiet, maar is het weÂl hun taak op de nakoming door het bestuur van

die verplichtingen toezicht te houden en zo nodig in te grijpen, bijv. door een

bestuurder te schorsen.

Ad b: De Hoge Raad maakt hier gebruik van een ook elders door hem

toegepaste constructie om een partij met een onevenredig zware bewijslast

te hulp te komen: een verzwaarde stelplicht en motiveringsplicht voor de

wederpartij. Toegepast op dit geval: het is aan de curator om te stellen en te

bewijzen dat een commissaris zijn toezichthoudende taak onbehoorlijk heeft

vervuld, maar van de commissaris mag worden verlangd dat hij voldoende

feitelijke gegevens verstrekt ter motivering van zijn betwisting van de stel-

lingen van de curator, teneinde deze aanknopingspunten voor eventuele be-

wijslevering te verschaffen. Het Hof had dit volgens de Hoge Raad miskend.

Ad c: De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend. De curator behoort

in een geval als het onderhavige niet tot de door art. 31 Handelsregisterwet

beschermde derden: ,,Zijn vordering berust immers op de wet en vloeit niet

voort uit een rechtsbetrekking waarop dit artikel ziet, te weten een rechts-

betrekking op het aangaan waarvan het ontbreken van een juiste en volledige

inschrijving in het handelsregister van hetgeen daarin wettelijk ingeschreven

moet worden, in het algemeen van invloed kan zijn vgl. HR 18 juni 1952, NJ

1953, 530.'' Laatstgenoemd arrest is het Kleiberda arrest.

Enigszins gekunsteld is het door de Hoge Raad gemaakte onderscheid mijns

inziens wel. Een crediteur die voÂoÂr zijn transactie met de debiteur niet het

handelsregister had geraadpleegd, wordt immers desondanks de bescherming

die het handelsregister onkundige derden biedt weÂl deelachtig(1).

(1) HR 3 februari 1984, NJ 1984, 386 (CafeÂ 't Brouwertje) met noot VAN DER GRINTEN.
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In het arrest van de Hoge Raad van 2 februari 1996 (Pfennings tegen mr.

G.A.J.M. Niederer q.q.) ging het om een door de enige bestuurder Ð Pfen-

nings Ð 17 dagen te laat gepubliceerde jaarrekening. Aldus was in strijd

gehandeld met art. 2:394 lid 3 BW. De curator van de BV waarvan Pfennings

bestuurder was, sprak hem aan op grond van art. 2:248 BW. Pfennings beriep

zich echter op de in deze bepaling voorkomende zin: ,,Een onbelangrijk

verzuim wordt niet in aanmerking genomen.'' Het Hof oordeelde dat de

onderhavige termijnoverschrijding niet als een onbelangrijk verzuim kon

worden beschouwd. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep. Hij overwoog

dat of een beperkte overschrijding als hier aan de orde als een onbelangrijk

verzuim kan gelden, afhangt van de omstandigheden van het geval, in het

bijzonder van de redenen die tot de termijnoverschrijding hebben geleid.

Naarmate de termijnoverschrijding langer is moeten aan de omstandigheden

die tot de kwalificatie ,,onbelangrijk verzuim'' leiden hogere eisen worden

gesteld, aldus het college. In dit geval liet de Hoge Raad vooral meewegen dat

het Hof had vastgesteld dat door Pfennings niet een redelijke verklaring voor

het verzuim was gegeven, terwijl het Hof kennelijk ook overigens in de

stukken geen beroep op de omstandigheden van het geval had gelezen.

(c) Onrechtmatige daad bestuurder

In de literatuur is wel betoogd dat de artikelen 2:138/248 BW als leges

speciales aan de norm van de onrechtmatige daad een nadere wettelijke en

verscherpte uitwerking voor een bepaalde situatie geven. Zie Asser-Maeijer

2-III (2000) nr. 336 en de noot van Maeijer onder het reeds genoemde arrest

van 30 mei 1997 (mr. E.M. van Essen q.q. tegen Aalbrecht en Looman). In dit

laatste arrest wees de Hoge Raad deze visie af en noemde de mogelijkheid

van toepassing van een vordering uit onrechtmatige daad in de door art.

2:138/248 BW bestreken materie. Een overbodige luxe is dit niet, gelet op de

verschillende vereisten die voor deze vorderingen gelden. De vordering

gegrond op art. 2:138/248 BW kan bijv. slechts worden ingesteld op grond

van onbehoorlijke taakvervulling in een relatief beperkte periode: drie jaren

voorafgaand aan het faillissement (lid 6).

In de zaak die eindigde met het arrest van de Hoge Raad van 7 november

1997 (Kandel tegen Koolhaas) hadden Koolhaas als verzekeraar en HAC

(een NV?) als gevolmachtigd agent in de zin van deWet Assurantiebemidde-

ling een overeenkomst gesloten. Kandel was directeur en enig aandeelhouder

van Hofstad Beheer B.V., welke vennootschap bestuurder was van HAC, en

Kandel was tevens commissaris bij HAC. HAC en Kandel werden verdacht

van fraude, o.a. bestaande in het niet afdragen van verzekeringspremies. Ter

zake van onrechtmatige daad sprak Koolhaas o.a. Kandel aan stellend dat

deze bij de door haar aan HAC verweten gedragingen als enig aandeelhouder

en commissaris van HAC feitelijk leiding had gegeven en deze gedragingen

feitelijk voor HAC had uitgevoerd. Rechtbank en Hof oordeelden dat Kandel

had gehandeld als ware hij bestuurder en dus (mede) verantwoordelijk voor

het beleid en beheer van HAC.
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De Hoge Raad vernietigde echter het arrest van het Hof. Dit had volgens het

college op onvoldoende gronden aangenomen dat Kandel aansprakelijk was

voor de gedragingen van HAC: ,,Een zodanige aansprakelijkheid kan immers

niet worden gegrond op de enkele omstandigheid dat Kandel, zoals het Hof

heeft aangenomen, ,,een wezenlijk aandeel had in het beleid en beheer van

HAC'' en dat hij als feitelijk leidinggevende heeft gehandeld ,,als ware hij

bestuurder''. Deze omstandigheden waren volgens de Hoge Raad ook niet

voldoende om een persoonlijke onrechtmatige daad van Kandel jegens

Koolhaas aan te nemen. Geen doorbraak van aansprakelijkheid op grond

van onrechtmatige daad van de (feitelijke) bestuurder dus. Op het voetspoor

van een eerder arrest(2) zou men kunnen vermoeden dat voor deze doorbraak

van aansprakelijkheid ,,persoonlijk onrechtmatig handelen'' van de (feite-

lijke) bestuurder nodig is. Zie ook het hierna volgende arrest.

In HR 14 november 1997 (Henkel tegen JMG Holding en Mulder) ging het

om overeenkomsten waarbij JMG (niet de Holding) zich tegenover Henkel

verplichtte om promotie-activiteiten voor Henkel te verrichten om de ver-

koop van door Henkel in het verkeer gebrachte wasmiddelen te stimuleren.

Ten tijde van het aangaan van deze overeenkomsten had JMG Holding 100%

van de aandelen in JMG en was JMG Holding bestuurder van JMG. Mulder

had 100% van de aandelen in deze Holding en was er de bestuurder van. JMG

pleegde wanprestatie ter zake van een speelgoedpandaberenactie die zij op

zich had genomen: de actie had bij het publiek meer succes dan JMG had

verwacht en in de verzending van de pandaberen was achterstand ontstaan.

Uiteindelijk liet JMG geheel verstek gaan. Voor de schade van ongeveer ¦

2,5 miljoen hield Henkel behalve JMG ook JMG Holding en Mulder aan-

sprakelijk op grond van onrechtmatige daad. Henkel wees er op dat beiden

feitelijk leiding hadden gegeven aan de wanprestatie en het onrechtmatig

handelen van JMG, dat JMG Holding wist, althans behoorde te weten, dat

JMG niet aan haar verplichtingen zou voldoen en dat Mulder JMG en JMG

Holding tegenover Henkel had vertegenwoordigd.

Het Hof oordeelde dat het criterium hier moest zijn of JMG Holding en

Mulder persoonlijk verwijt trof. Het onderzocht in dit kader of zij hadden

behoren te voorzien dat de deelname door het publiek aan de pandaberenactie

feitelijk (aanzienlijk) hoger zou uitvallen dan door JMG verwacht en dat

JMG dan niet aan haar verplichtingen jegens Henkel zou kunnen voldoen.

Uiteindelijk achtte het Hof JMG Holding en Mulder niet aansprakelijk.

De Hoge Raad achtte het door het Hof gestelde criterium en het vervolgens

ingestelde onderzoek juist en verwierp het cassatieberoep.

In het geval dat de Hoge Raad op 27 november 1998 besliste (Veenbrink

tegen Baarsma) had Baarsma in maart 1992 zijn aandelen in Bacofa verkocht

aan Kayser Holding BV waarvan Veenbrink een der bestuurders was. Toen

deze BV in gebreke bleef de volledige koopprijs (¦ 1.300.000) te betalen en

(2) HR 16 juni 1995, NJ 1996, 214, noot MAEIJER, Bato's Erf Beheer.
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failliet ging, sprak Baarsma Veenbrink aan. Deze vordering was er op

gebaseerd dat Veenbrink als een der bestuurders ten tijde van het sluiten

van de koopovereenkomst wist dat Kayser Holding BV niet in staat zou zijn

aan haar verplichtingen volledig te voldoen en dat hij door desondanks de

overeenkomst te sluiten onrechtmatig jegens Baarsma had gehandeld.

Het Hof stelde voorop Ð volgens de Hoge Raad terecht Ð dat de bestuurder

van een vennootschap die bij het aangaan van een overeenkomst namens die

vennootschap met een derde wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen

dat de vennootschap niet of niet binnen redelijke termijn aan haar verplich-

tingen jegens die wederpartij zou kunnen voldoen en evenmin verhaal kan

bieden, onder omstandigheden jegens die derde persoonlijk aansprakelijk

kan worden gehouden uit hoofde van onrechtmatige daad. Voorts gaf het Hof

Veenbrink gelegenheid tot het aanvullen van zijn stellingen ten aanzien van

de vermogenspositie van Kayser Holding BV ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst en voorafgaande aan haar faillissement. Veenbrink maakte

van de hem geboden mogelijkheid geen gebruik. Het Hof kwam tot de

slotsom dat het in maart 1992 niet verantwoord was dat Kayser Holding

BV de transactie met Baarsma aanging en dat Veenbrink dit moet hebben

geweten, althans redelijkerwijze had moeten begrijpen, zodat hij onrecht-

matig jegens Baarsma had gehandeld en diens schade moest vergoeden.

Op het feit dat de Hoge Raad de vooropstelling van het Hof aanvaardde, wees

ik reeds. Verder is interessant de wijze waarop de Raad de klacht dat het Hof

ten onrechte de bewijslast op Veenbrink had gelegd, verwierp. Het Hof heeft

Veenbrink gelegenheid gegeven nadere gegevens met betrekking tot de

vermogenspositie van Kayser Holding BV in het geding te brengen en is

aan een beslissing met betrekking tot de (omkering van de) bewijslast dus

niet toegekomen, aldus de Hoge Raad.

Toch werd het arrest van het Hof vernietigd, omdat het Hof ongemotiveerd

aan een bewijsaanbod van Veenbrink was voorbijgegaan.

Een geval dat bij het voorgaande aansluit is dat van HR 8 januari 1999 (Pelco

tegen Sturkenboom). Hier had een Duitse commanditaire vennootschap vier

partijen vlees gekocht van Pelco B.V. Van die commanditaire vennootschap

was Stumark Fleisch Beteiligung GmbH beherende vennoot en van deze

GmbH was Sturkenboom een van de twee bestuurders. In mei 1992 gingen

zowel de commanditaire vennootschap als de GmbH failliet. Pelco BV sprak

Sturkenboom aan op grond van onrechtmatige daad. Men zou hier, zoals

Maeijer in zijn noot onder het arrest, kunnen spreken van de mogelijkheid

van een (indirecte) doorbraak van aansprakelijkheid op grond van art. 6:162

BW. Het bijzondere in deze zaak was dat de aangesproken bestuurder

Sturkenboom niet degene was die de Duitse commanditaire vennootschap

bij het sluiten van de vleestransacties met Pelco BV had vertegenwoordigd.

Geldt ook in zo'n geval het criterium van de persoonlijke verwijtbaarheid

zoals in het hiervoor behandelde arrest Veenbrink tegen Baarsma van

27 november 1998? En zo ja, aan welke concrete omstandigheden zou dan

gedacht kunnen worden? Het Hof beantwoordde de gestelde vraag bevesti-
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gend en oordeelde dat Pelco BV onvoldoende omstandigheden had gesteld

die tot aansprakelijkheid van Sturkenboom konden leiden.

De Hoge Raad wees het cassatieberoep af. Hij stelde dat het feit dat de Duitse

commanditaire vennootschap in casu niet door Sturkenboom was vertegen-

woordigd weliswaar niet uitsloot dat Sturkenboom ter zake van de wanpres-

tatie van deze commanditaire vennootschap persoonlijk een verwijt viel te

maken, maar dit dan slechts onder bijzondere omstandigheden. Nodig is dan

met name, aldus de Hoge Raad, ,,dat gezegd kan worden dat hij (de niet

handelende bestuurder, M.) anderszins nauw bij de desbetreffende overeen-

komsten is betrokken geweest.''

5. Commissarissen

Ð Gede l e g e e r d e c ommi s s a r i s

HR 29 november 1996, NJ 1997, 345, noot MAEIJER, H.A. van Andel en N.V.

Landinvest tegen Chipshol Forward N.V.

Ð Lee f t i j d s g r e n s

HR 8 mei 1998, NJ 1998, 496, Tjerk Westerterp en Teunis Tolman tegen

Oosthove Participation B.V.

(a) Gedelegeerde commissaris

In HR 29 november 1996 (Van Andel) was de feitelijke constellatie, voor

zover hier van belang, de volgende. Chipshol is een tot een groep behorende

ontwikkelingsmaatschappij die beoogt rond de luchthaven Schiphol agrari-

sche gronden te verwerven om daarop, na bestemmingswijziging, bedrijfs-

terreinen aan te leggen. Landinvest is opgericht als ,,landbank'' ten behoeve

van de financiering van de verwerving van deze gronden door middel van

risicodragend kapitaal.

Poot en Van Andel (deze laatste tot 28 september 1992) waren bestuurders

van Chipshol. De oprichting van Landinvest was een resultaat van samen-

werkingsbesprekingen tussen o.a. Wyler namens Granaria Beheer BV en

Van Andel namens Chipshol. Een van de gemaakte afspraken (van 13 januari

1990) luidde: ,,8c. de gedelegeerd commissaris (van Landinvest, M.) dient

onverbonden te zijn met de betrokken partijen en dient acceptabel te zijn

voor alle betrokken partijen.'' Chipshol was een van de aandeelhouders van

Landinvest. In een vergadering van aandeelhouders van Landinvest van

8 april 1993 is Van Andel benoemd tot commissaris en gedelegeerd com-

missaris van Landinvest.

Chipshol vorderde in kort geding o.a. de bij haar vertrokken Van Andel te

verbieden als gedelegeerd commissaris van Landinvest op te treden en

Landinvest te verbieden Van Andel als zodanig te laten functioneren. Chips-

hol grondde haar vordering hierop dat Van Andel was verbonden met Wyler

c.s. (= Granaria Beheer BV) zodat hij volgens de reeds genoemde afspraak
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sub 8 c niet voor benoeming tot gedelegeerd commissaris in aanmerking

kwam. De President in kort geding stelde Chipshol in het ongelijk, maar het

Hof vernietigde dit vonnis. In het oordeel van het Hof lag besloten dat Wyler

c.s. in strijd handelden met meergenoemde afspraak sub 8c van 13 januari

1990 en dat Van Andel onrechtmatig jegens Chipshol handelde door zich

ondanks zijn betrokkenheid bij deze overeenkomst na zijn aftreden als be-

stuurder van Chipshol te laten benoemen tot gedelegeerd commissaris van

Landinvest. De Hoge Raad onderschreef dit oordeel van het Hof. Van

Schilfgaarde, Van de BV en de NV (1998) p. 202-203 noemt de onderhavige

overeenkomst een markant voorbeeld van een aandeelhoudersovereenkomst

bij joint ventures die geen stemovereenkomst is.

Op een andere grond vernietigde de Hoge Raad echter het arrest van het Hof.

Dit was niet ingegaan op een stelling van Van Andel en Landinvest dat

Chipshol haar recht had verwerkt om bezwaar te maken tegen de benoeming

van Van Andel tot gedelegeerd commissaris. Chipshol had namelijk noch bij

wijze van reactie op de oproeping voor de algemene vergadering van aan-

deelhouders noch in de algemene vergadering aangevoerd dat Van Andel als

gedelegeerd commissaris onaanvaardbaar was. De Hoge Raad oordeelde

meer in het algemeen ,,dat van een aandeelhouder die zich op grond van

onrechtmatige daad tegen een volgens wet en statuten rechtsgeldig tot stand

gekomen benoemingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhou-

ders wil verzetten, mag worden verwacht dat hij zijn bezwaren daartegen en

zijn voornemen tot het daarop te gronden verzet onverwijld duidelijk

maakt.'' Het is waarschijnlijk dat deze regel Ð in het belang van de rechts-

zekerheid Ð ook geldt in andere gevallen waarin een aandeelhouder beslui-

ten van de algemene vergadering jegens hem onrechtmatig acht. Zie Winter,

TVVS 1997, p. 85 en Maeijer in zijn noot onder het arrest.

(b) Leeftijdsgrens

In het geval beslist in HR 8 mei 1998 (Westerterp en Tolman tegen Oost-

hove) betwistten Westerterp en Tolman de toelaatbaarheid van de in art.

2:252 lid 4 BW neergelegde leeftijdsgrens van 72 jaar voor commissarissen.

Westerterp (66 jaar) en Tolman (72 jaar) vorderden o.a. dat de Rechtbank te

Rotterdam zou verklaren voor recht dat art. 252 lid 4 onverbindend was en

terzijde moest worden gesteld. Zij legden aan deze vordering de volgende

stellingen ten grondslag: a. de in art. 252 lid 4 vervatte leeftijdsgrens is

discriminatoir en derhalve in strijd met diverse bepalingen van verdragen

(o.a. art. 26 IVBPR) en b. deze leeftijdsgrens belemmert het vrije verkeer van

diensten in de EG en is derhalve in strijd met art. 59 EG-verdrag.

De Rechtbank verwierp beide stellingen. Ten aanzien van de stelling onder a.

overwoog de Hoge Raad het volgende. Het is niet uitgesloten dat een onge-

lijke behandeling op grond van leeftijd in strijd is met art. 26 IVBPR. Het

hangt er wat art. 2:252 lid 4 BW betreft van af of met het daar gemaakte

onderscheid (de leeftijdsgrens) een legitiem doel wordt nagestreefd en of dat

onderscheid kan worden aangemerkt als een passend middel om dat doel te
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bereiken. Aan de hand van de wetsgeschiedenis oordeelt de Hoge Raad dat

hier aan beide criteria is voldaan. De leeftijdsgrens van 72 jaar beantwoordde

aan een behoefte die algemeen in het bedrijfsleven werd gevoeld. De aanwe-

zigheid van een objectief criterium (72 jaar) in plaats van een subjectief

geschiktheidscriterium met de daaraan verbonden persoonlijke gevoelighe-

den werd een doorslaggevend voordeel geacht.

De stelling onder b. wees de Hoge Raad eveneens af. Het ging hier om zuiver

binnenlandse dienstverrichtingen en in dat geval zijn art. 59 EG-Verdrag en

andere verdragsbepalingen inzake het vrij verrichten van diensten niet van

toepassing, aldus het college.

6. Het recht van enqueÃte

( a ) Beoo r d e l i n g sma r g e en f a i l l i s s emen t

HR 26 juni 1996, NJ 1996, 730, Bailiff BV tegen Transom Management BV

e.a.

HR 20 november 1996, NJ 1997, 188, noot MAEIJER, Wijsmuller tegen

Louder Holdings BV e.a.

HR 19 mei 1999, NJ 1999, 670, De Haan Vastgoed BV e.a. tegen Hamm q.q.

HR 19 mei 1999, NJ 1999, 671, noot MAEIJER, De Haan Beheer BV tegen

Hamm q.q.

Al sinds 1928 kent het Nederlandse recht een regeling die een op gerechtelijk

bevel te houden onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een

vennootschap mogelijk maakt. In 1971 is de regeling op essentieÈle punten

uitgebreid. Op hoofdlijnen is de regeling van 1971, toen nog opgenomen in

het Wetboek van Koophandel, te zien als de basis voor het huidige enqueÃte-

recht, dat is neergelegd in de art. 344-359 van Boek 2 BW.

Het enqueÃterecht geeft een aantal in de wet genoemde personen de bevoegd-

heid de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam te vragen eÂeÂn of meer

personen te benoemen tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en

de gang van zaken van een rechtspersoon. Het recht om een enqueÃteverzoek

te doen komt toe aan: (1) (een minderheid van) aandeelhouders van naamloze

en besloten vennootschappen; (2) (een minderheid van) leden van vereni-

gingen, cooÈperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen; (3) degenen aan

wie dit recht is gegeven bij statuten of overeenkomst; (4) vakorganisaties en

(5) de advocaat-generaal bij het Hof Amsterdam (art. 2:345 lid 2) om redenen

van openbaar belang. De Ondernemingskamer kan het verzoek inwilligen als

blijkt van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen.

Indien vervolgens uit een door de onderzoekers op te stellen verslag blijkt

van wanbeleid, dan kan de Ondernemingkamer op verzoek (en dit is dus een

tweede procedure in de enqueÃteregeling) voorzieningen treffen. De voor-

zieningen die de Ondernemingskamer kan treffen zijn: (1) schorsing of

vernietiging van een besluit van de bestuurders, van commissarissen, van

de algemene vergadering of van enig ander orgaan van de rechtspersoon;
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(2) schorsing of ontslag van eÂeÂn of meer bestuurders of commissarissen;

(3) tijdelijke aanstelling van eÂeÂn of meer bestuurders of commissarissen;

(4) tijdelijke afwijking van de door de Ondernemingskamer aangegeven

bepalingen van de statuten; (5) tijdelijke overdracht van aandelen ten titel

van beheer en (6) ontbinding van de rechtspersoon.

De Ondernemingskamer wijst, gezien het bepaalde in art. 2:350 lid 1 BW,

een verzoek tot enqueÃte slechts toe wanneer blijkt van gegronde redenen om

aan een juist beleid te twijfelen.

In de eerst hier te behandelen uitspraak (Bailiff) gaat het in de kern om de

beoordelingsruimte die de Ondernemingskamer bij het toewijzen van een

verzoek tot enqueÃte toekomt. De Hoge Raad wijst er op, dat aan de Onderne-

mingskamer, aan wie de afweging van de bij de zaak betrokken belangen is

voorbehouden, een ruime beoordelingsmarge moet worden gelaten. In on-

derhavige zaak had het bestuur niet voldaan aan zijn verplichtingen uit de

artikelen 2:10 BW en 2:394 BW. Deze artikelen bevatten respectievelijk een

boekhoudplicht (de zogenoemde administratieverplichting) en een verplich-

ting tot openbaarmaking van de jaarrekening. Artikel 2:248 BW (dat een

bijzondere vorm van aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillis-

sement regelt) bepaalt in lid 2, dat indien het bestuur niet voldaan heeft aan

de zojuist genoemde boekhoud- of openbaarmakingsverplichting, het bestuur

zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Belangrijk is dan de overweging van de

Hoge Raad, dat, gelet op die ruime beoordelingsmarge, een overtreding van

art. 2:248 lid 2 BW geenszins het directe gevolg heeft, dat een verzoek tot het

houden van een enqueÃte moet worden toegewezen.

Dan nu de tweede zaak (Wijsmuller). In deze zaak werd door de Hoge Raad

het discretionaire karakter van de bevoegdheid van de Ondernemingskamer

om ingevolge art. 2:350 lid 1 BW jo. art. 2:345 BW een enqueÃte te bevelen,

verduidelijkt. In de zojuist besproken zaak (Bailiff) werd overwogen dat aan

de Ondernemingkamer, aan wie de afweging van de bij de zaak betrokken

belangen is voorbehouden, een ruime beoordelingsmarge moet worden ge-

laten. In de nu te bespreken zaak blijkt dat door de Ondernemingskamer wel

een afweging van de betrokken belangen dient plaats te vinden. Vgl. Maeijer

in zijn noot onder de Wijsmuller-uitspraak.

De Hoge Raad stelt voorop, dat de aan de Ondernemingskamer gegeven

bevoegdheid een enqueÃte te bevelen een discretionaire is, dat wil zeggen dat

bij de uitoefening van die bevoegdheid een afweging van de betrokken

belangen dient plaats te vinden, met dien verstande dat voor toewijzing

van een verzoek ingevolge art. 2:350 lid 1 BW slechts plaats is, wanneer

blijkt van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen (r.o. 3.3.1).

Het discretionaire karakter van de aan de Ondernemingskamer toegekende

bevoegdheid brengt mee, dat ,,betrekken van de met de aangevoerde redenen

aan de orde gestelde belangen van de verzoeker(s) in de belangenafweging

onverlet laat dat de Ondernemingskamer aan andere belangen zwaarder

gewicht hecht'' (r.o 3.4).
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Vervolgens overweegt de Hoge Raad, dat de stelling dat de Ondernemings-

kamer bij de beoordeling van een verzoek tot enqueÃte steeds in haar over-

wegingen zou dienen te betrekken in hoeverre in het voorgelegde geval van

een enqueÃte een preventieve werking zou uitgaan, uitgaat van een onjuiste

rechtsopvatting. Dat enige preventieve werking een gevolg kan zijn van het

instellen van een enqueÃte, behoeft geen grond te zijn van de beslissing al dan

niet een enqueÃte te gelasten.

Dan de derde en vierde uitspraak (resp. De Haan Beheer BV en De Haan

Vastgoed BV). Op eÂeÂn overweging na, waarover hieronder meer, zijn de

overwegingen van de Hoge Raad in deze zaken gelijk. Deze twee uitspraken

worden daarom samen behandeld. Voor een goed begrip van deze uitspraken

is het noodzakelijk twee korte opmerkingen te maken over: (1) de verhou-

ding van de rechten van een faillissementscurator en de overblijvende be-

voegdheden van de organen van de vennootschap; (2) een belangrijk ont-

vankelijkheidsvereiste voor enqueÃteverzoeken.

Allereerst de kwestie van de bevoegdheidsverdeling. Van belang zijn: art. 23

Fw en art. 68 Fw jo. art. 20 Fw. Art. 23 Fw bepaalt, dat een schuldenaar door

faillietverklaring de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement

behorende vermogen verliest; art. 68 Fw houdt in, dat de curator is belast met

het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Volgens art. 20 Fw ten

slotte omvat het faillissement het gehele vermogen van de schuldenaar. In de

parlementaire geschiedenis en literatuur wordt de term vermogen zeer ruim

uitgelegd: onder vermogen vallen alle vermogensbestanddelen. Niet alleen

goederen in de zin van art. 3:1 BW. Algemeen wordt ook aangenomen, dat de

curator van een gefailleerde vennootschap bevoegd is de stemrechten uit te

oefenen die zijn verbonden aan aandelen die deel uitmaken van de boedel.

Dan de tweede inleidende opmerking, over de ontvankelijkheid bij enqueÃte-

verzoeken. Een enqueÃteverzoek is niet ontvankelijk, indien niet blijkt dat de

verzoekers schriftelijk tevoren hun bezwaren tegen het beleid of de gang van

zaken hebben kenbaar gemaakt aan het bestuur en de raad van commissa-

rissen. Bovendien moet vanaf die kenbaarmaking een zodanige termijn zijn

verlopen dat de rechtspersoon de gelegenheid heeft gehad de bezwaren te

onderzoeken en maatregelen te nemen. Dit volgt uit art. 2:349 lid 1 BW.

Tot zover de inleidende opmerkingen; nu de uitspraken zelf. Beide uitspra-

ken van de Hoge Raad betreffen de positie van curator Hamm in het

faillissement van zowel De Haan Beheer BV (de moeder) en haar dochters

in verband met het enqueÃterecht.

De belangrijkste vraag die de Hoge Raad beantwoordt, is of een faillisse-

mentscurator een enqueÃteverzoek kan indienen. Een curator bij een vennoot-

schap kan niet als zodanig de Ondernemingskamer verzoeken een enqueÃte in

te stellen. Hij behoort tenslotte niet tot de hierboven genoemde personen die

daartoe bevoegd zijn op grond van art. 2:346 BW. Vgl. Maeijer in zijn noot

onder de De Haan-beschikkingen. Maar kan hij weÂl een verzoek doen om een

enqueÃte in te stellen bij dochtervennootschappen in zijn hoedanigheid van
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curator van de moeder? Een moeder is als holding gerechtigd een enqueÃte-

verzoek te doen. Zij is houdster van aandelen voor ten minste een tiende van

het geplaatste kapitaal (een vereiste dat art. 2:346 lid 2 BW stelt).

De Hoge Raad ziet het als volgt. Voor de moedermaatschappij vormen de

aandelen in haar dochters een bestanddeel van haar vermogen. De omstan-

digheid dat de bevoegdheid om een enqueÃte te verzoeken op zich zelf geen

vermogensrecht is, sluit niet uit dat de aandeelhouder met zulk een verzoek

kan beogen een vermogensbelang te dienen. Er bestaat geen grond om aan

een dergelijk verzoek het karakter te ontzeggen van een daad van beheer met

betrekking tot een vermogensbestanddeel, tot welk beheer, indien dat ver-

mogensbestanddeel in een failliete boedel is begrepen, krachtens art. 68 Fw

de faillissementscurator bevoegd is.

Dan het ontvankelijkheidsvereiste, dat tevoren de bezwaren tegen het beleid

kenbaar zijn gemaakt. In een geval waarin het verzoek om een enqueÃte zich

richt tegen een failliete vennootschap, kan aan de in art. 2:349 lid 1 BW

gestelde eis van voorafgaande schriftelijke kennisgeving worden voldaan

door de bezwaren in plaats van aan het bestuur en de raad van commissa-

rissen, kenbaar te maken aan de curator van die failliete vennootschap. De

curator is, zo overweegt de Hoge Raad, gezien de middelen en bevoegdheden

die hij tijdens faillissement heeft, beter in staat tot het onderzoeken van de

bezwaren en het naar aanleiding daarvan nemen van maatregelen dan het

bestuur en de raad van commissarissen van de failliete vennootschap.

De Hoge Raad beantwoordt in de De Haan-zaken overigens nog vragen die

de vertegenwoordiging in rechte van de moedervennootschap en de doch-

tervennootschappen betreffen bij de door de curator aanhangig gemaakte

enqueÃteprocedure.

In de De Haan Beheer-zaak overweegt de Hoge Raad als volgt. Het verweer

van de curator dat De Haan Beheer BV (,,Beheer'') niet ontvankelijk moet

worden verklaard in het in opdracht van haar statutaire bestuurders ingestelde

cassatieberoep, aangezien Beheer als failliete rechtspersoon in een enqueÃte-

procedure slechts kan worden vertegenwoordigd door de curator, wordt door

de Hoge Raad verworpen. Door het faillissement van Beheer is noch haar

handelingsbevoegdheid noch de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar

bestuur teloor gegaan. Door de faillietverklaring verliest de schuldenaar

ingevolge art. 23 Fw van rechtswege de beschikking en het beheer over

het tot het faillissement behorend vermogen. Dit houdt echter niet in, dat

indien de schuldenaar van mening is dat de curator in zijn faillissement een

bevoegdheid uitoefent die niettegenstaande het faillissement bij de schulde-

naar is gebleven, deze het recht zou missen zich in rechte te verzetten tegen

een handelen van de curator te dier zake (r.o. 3.)

In de De Haan Vastgoed-zaak is de Hoge Raad van mening dat, de bestuur-

ders van de dochtervennootschappen bevoegd zijn om deze failliete vennoot-

schappen te vertegenwoordigen in de door de curator van Beheer tegen de

dochters aanhangig gemaakte enqueÃteprocedure. In een enqueÃteprocedure
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gaat het om andere rechtsvorderingen dan de in art. 25 Fw bedoelde, waarvan

het instellen aan de curator is voorbehouden, omdat het enqueÃteverzoek geen

betrekking heeft op de tot de boedel van de dochtervennootschappen be-

horende rechten of verplichtingen. De Faillissementswet werpt overigens

geen verhindering op voor de uitoefening door de bestuurders van de

dochters van hun bevoegdheid die vennootschappen in rechte te vertegen-

woordigen (r.o. 4.1).

( b ) V i e r u i t s p r a k en

Zoals bekend bieden art. 2:344 e.v. BW aan o.a. aandeelhouders en vak-

bonden die aan bepaalde vereisten voldoen de mogelijkheid de Onderne-

mingskamer te vragen een enqueÃte in te stellen. Dat wil zeggen de Onderne-

mingskamer te verzoeken eÂeÂn of meer personen te benoemen tot het instellen

van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij een rechts-

persoon. De Ondernemingskamer kan dit verzoek inwilligen als blijkt van

gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen. Indien uit het verslag

van de onderzoekers van wanbeleid blijkt, kan de Ondernemingskamer

(eventueel zeer ingrijpende) maatregelen treffen. Bijvoorbeeld schorsing of

vernietiging van een besluit van een orgaan van de rechtspersoon, ontslag

van bestuurders of commissarissen en zelfs ontbinding van de rechtspersoon

(art. 2:356 BW).

In de onderzochte periode gaat het om de volgende arresten:

HR 4 juni 1997, NJ 1997, 67, noot MAEIJER, F. Salomonson en H.G. Smits

tegen De Vereniging tot behartiging van de belangen van houders van

aandelen van Text Lite Holland N.V. e.a.

HR 31 mei 2000, NJ 2000, 555, noot MAEIJER, Stichting Verzekeringskamer

tegen Mrs. E.G.J.M. Bogaerts en A.A.M. Deterink, curatoren in het faillis-

sement van N.V. Levensverzekering Maatschappij Vie d'Or en Stichting Vie

d'Or

HR 28 juni 2000, NJ 2000, 556, noot MAEIJER, H. Sr tegen H. jr. e.a.

HR 27 september 2000, NJ 2000, 653, Gucci Holdings BV e.a. tegen LVMH

MoeÈt Hennessy Louis Vuitton S.A e.a.

In HR 4 juni 1997 (Text Lite) ging het om een onderzoek naar het beleid en

de gang van zaken in Text Lite gedurende de drie jaar die aan haar faillisse-

ment (op 30 oktober 1990) voorafgingen. Op basis van het rapport van de

onderzoekers stelde de Ondernemingskamer op allerlei punten wanbeleid bij

Text Lite vast, bijv. de gang van zaken bij aandelenemissies (slechts in schijn

personeelsopties, om het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders te

omzeilen), de rekening courantverhouding met de directie en de inhoud van

de jaarstukken 1987 en 1988. De Ondernemingskamer achtte de bestuurders

(mede) verantwoordelijk voor het geconstateerde wanbeleid en oordeelde dat

ook enige commissarissen tekort waren geschoten in hun toezichthoudende

functie. Op deze laatsten konden daarom volgens de Ondernemingskamer Ð
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voor zover in cassatie van belang Ð de kosten van het onderzoek worden

verhaald (art. 2:354 BW).

In het cassatiemiddel werd o.a. als algemene stelling geponeerd dat een

enqueÃte zich niet kan uitstrekken tot een onderzoek naar het functioneren

van de personen die de organen van de rechtspersoon bemannen. De Hoge

Raad verwierp deze stelling en begon met het volgende voorop te stellen: ,,de

basis van het enqueÃterecht is het onderzoek naar het beleid en de gang van

zaken van de rechtspersoon, met het doel na te gaan of sprake is (geweest) van

wanbeleid. Tot de doeleinden van een enqueÃte behoren, zoals ook in het arrest

van de Hoge Raad van 10 januari 1990, NJ 1990, 466 (Ogem) is overwogen,

onder meer de opening van zaken en de vaststelling bij wie de verantwoorde-

lijkheid berust voor mogelijk blijkend wanbeleid, waarbij in de eerste plaats is

te denken aan de verantwoordelijkheid van de onderscheiden organen van de

rechtspersoon.'' Bij zo'n onderzoek, vervolgt de Hoge Raad, zal de verant-

woordelijkheid van een orgaan van de rechtspersoon niet altijd los gezien

kunnen worden van de individuele verantwoordelijkheid van de personen die

het orgaan uitmaken. Ook zal het in art. 2:354 BW bedoelde kostenverhaal ten

laste van individuele bestuurders en commissarissen toch gemotiveerd moeten

worden, aldus de Hoge Raad. Hij meent niet dat de Ondernemingskamer

daarmee een oordeel geeft over de aansprakelijkheid van de commissarissen

die het cassatieverzoek hebben ingediend voor de gevolgen van het gecon-

stateerde wanbeleid, welk oordeel buiten de bevoegdheid van de Onderne-

mingskamer zou vallen. In zijn noot relativeert Maeijer het hier door de Hoge

Raad gemaakte onderscheid. Een aldus door de Hoge Raad gegeven oordeel

over de verantwoordelijkheid met het oog op kostenverhaal geeft immers een

geduchte opstap of aanloop voor een individuele aansprakelijkstelling, iets

waar het curatoren in faillissementssituaties om te doen is.

Nog twee andere beslissingen die de Hoge Raad gaf, noem ik. Op de

procedures van art. 354 en 2:355 BW zijn de bepalingen van de gewone

verzoekschriftprocedure zoveel mogelijk van toepassing, hetgeen meebrengt

dat de individuele bestuurders en commissarissen op wie de verzoeken

gericht zijn, in die procedures betrokken moeten worden. Deze procedures

voldoen aldus aan de eisen van een behoorlijke rechtspleging en aan art. 6

E.V.R.M. Tenslotte: als in een onderzoeksrapport slechts twijfel aan het

functioneren van organen of personen wordt geuit, ontneemt dat de Onderne-

mingskamer niet de mogelijkheid dit functioneren nader te onderzoeken en

eventueel tot wanbeleid te concluderen.

Dan Hoge Raad 21 mei 2000 inzake Vie d'Or. Deze zaak is een vervolg op

HR 15 januari 1997, NJ 1997, 368. Beide zaken betroffen een failliet gegane

levensverzekeringsmaatschappij. In deze laatste uitspraak werd beslist dat

een enqueÃte zich ook kan uitstrekken over een periode dat de betrokken

vennootschap in feite werd geleid door de Verzekeringskamer. Dit is een

instantie die op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 over-

heidstoezicht houdt op de toegang tot en de uitoefening van het verzeke-

ringsbedrijf. In dit geval was de vordering tot enqueÃte bij Vie d'Or op de voet
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van art. 2:345 lid 2 ingesteld door de Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof

te Amsterdam.

In de zaak geeÈindigd met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 mei 2000,

had de Ondernemingskamer beslist dat de Verzekeringskamer verantwoorde-

lijk was voor wanbeleid bij Vie d'Or voor zover het de afwikkeling van

bepaalde contracten betrof. De Hoge Raad casseerde deze uitspraak echter.

Van zijn overwegingen zijn met name de volgende twee van belang. Uit-

gangspunt is dat de Ondernemingskamer slechts een oordeel mag geven over

hetgeen haar door de vordering van de PG (A.G.) in het kader van de

enqueÃteprocedure is voorgelegd. Zij mag niet buiten deze rechtsstrijd treden

en had dat in casu gedeeltelijk weÂl gedaan. Verder was de Hoge Raad van

mening dat niet van een onjuiste rechtsopvatting getuigden de oordelen van

de Ondernemingskamer dat de Verzekeringskamer in de periode van de

noodregeling (1) al beschikte, of had kunnen beschikken, over kennis die

zij in de daaraan voorafgaande periode had opgedaan, of had kunnen opdoen,

en (2) in elk geval geacht moet worden als gemachtigde, aan wie de kennis

van bestuur en commissarissen van Vie d'Or moet worden toegerekend, over

die kennis te beschikken. Op andere punten had de Hoge Raad echter

bezwaar tegen het gebrek aan motivering van de Ondernemingskamer.

In het geval berecht door HR 28 juni 2000 (H. Sr. tegen H. Jr.) was H. Senior

algemeen directeur van Beheer BV en van Bedrijfsrecherche BV. H. Senior

had de meerderheid van de aandelen in Beheer BV. Deze BV hield op haar

beurt alle aandelen in Bedrijfsrecherche BV. De verhouding tussen H. Senior

en H. Junior raakte in toenemende mate verstoord. In februari 1997 vroeg H.

Junior aan de Ondernemingskamer een onderzoek te doen instellen naar het

beleid en de gang van zaken bij Beheer B.V. Beheer B.V. deed een soortge-

lijk verzoek met betrekking tot Bedrijfsrecherche B.V. Naar aanleiding van

een vraag van H. Junior om voorlopige voorzieningen besliste de voorzitter

van de Ondernemingskamer op 3 april 1997 o.a. dat H. Senior werd geschorst

als directeur van beide vennootschappen.

Naar aanleiding van het rapport van de door de Ondernemingskamer benoemde

onderzoeker besliste zij dat van wanbeleid van Beheer BV en Bedrijfsrecherche

BV was gebleken. Een voorziening die de Ondernemingskamer in haar be-

schikking van 8 oktober 1998 trof was: het ontslag van H. Senior als bestuurder

van de vennootschappen met ingang van 3 april 1997, de datum waarop hij

werd geschorst; hier was dus sprake van terugwerkende kracht.

In cassatie viel H. Senior deze terugwerkende kracht aan, maar tevergeefs.

De Hoge Raad oordeelde: ,,bij het geven van voorzieningen is de Onderne-

mingskamer immers niet gebonden aan de wettelijke of statutaire bepalingen

ter zake van het ontslag van bestuurders doch ontleent zij haar bevoegdheid

om de voorzieningen te treffen die in de gegeven omstandigheden geboden

zijn, aan het bepaalde in de artikelen 2:355 en 2:356 BW.''

In HR 27 september 2000 (Gucci) was sprake van een geval waarin Gucci

Group NV (verder: Gucci) een optierecht voor het nemen van in totaal
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37 miljoen nieuw uit te geven aandelen had toegekend aan de Stichting

Belangen werknemers (werknemers van Gucci). Een en ander in het kader

van het werknemersaandelenplan van Gucci getiteld ,,Employee Stock Ow-

nership Plan''. Op deze wijze trachtte Gucci zich te verdedigen tegen over-

valplannen van LVMH MoeÈt Hennessy Louis Vuitton S.A. Deze laatste

verzocht de Ondernemingskamer daarop een enqueÃte in te stellen naar het

beleid en de gang van zaken van Gucci. In haar uitspraak wees de Onderne-

mingskamer enerzijds bedoeld verzoek tot het instellen van een enqueÃte af,

maar oordeelde anderzijds zelfstandig dat er sprake was van wanbeleid bij

Gucci. De Ondernemingskamer meende dat het haar vrijstond dit te doen als

de relevante feiten ter zake van het aangevochten beleid reeds naar aanlei-

ding van de behandeling van het verzoek vaststonden en een onderzoek naar

die feiten geen nadere te dier zake relevante gegevens aan het licht zal of kan

brengen en in deze zin dus zonder voldoende zin zou zijn.

De Hoge Raad verwierp echter deze zienswijze van de Ondernemingskamer.

Allereerst op grond van de bewoordingen en het stelsel van de wet. Daaruit

blijkt immers dat de Ondernemingskamer pas bevoegd is tot het treffen van

voorzieningen als bedoeld in art. 2:355 in verband met 2:306 BW ,,indien uit

het verslag van wanbeleid is gebleken''. In de tweede plaats beriep de Hoge

Raad zich op de ontstaansgeschiedenis van de onderhavige wettelijke be-

palingen. Ten derde moet, aldus de Hoge Raad, ook op grond van de

strekking van de wet worden aangenomen dat de Ondernemingskamer niet

de bevoegdheid heeft gekregen zelfstandig op basis van door haar vast-

gestelde feiten te oordelen dat van wanbeleid is gebleken en op basis van

uitsluitend haar eigen oordeel voorzieningen te treffen. Tenslotte zegt de

Hoge Raad voor zover thans van belang: ,,Die strekking houdt in dat de wet

voorziet in een aparte rechtsgang bij een daartoe speciaal aangewezen

rechterlijke instantie ter zake van het instellen van een onderzoek naar het

beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon. Dat onderzoek vormt de

kern van het in de wet neergelegde stelsel van het enqueÃterecht.''

7. Stichting en cooÈperatie

HR 12 mei 2000, NJ 2000, 439, Het bestuur van de Stichting Islamitisch

Sociaal Cultureel Centrum voor Flevoland tegen De Stichting World Islamic

Mission e.a.

HR 29 januari 1999, NJ 1999, 272, ZuivelcooÈperatie Campina Melkunie

B.A. tegen De Bie e.a.

HR 9 juni 2000, NJ 2000, 481, ZuivelcooÈperatie Campina Melkunie B.A.

tegen Van Beurden e.a.

HR 13 oktober 2000,NJ 2000, 699, noot MAEIJER, Sijtsema en Rietveld tegen

Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI

De uitspraak inzake de Stichting Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum

betreft het stichtingenrecht. De stichting is een door een rechtshandeling in

het leven geroepen rechtspersoon, die geen leden kent en beoogt met behulp
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van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te

verwezenlijken. Het doel van de stichting mag inhouden het doen van

uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen,

maar dan moeten die uitkeringen wel een ideeÈle of sociale strekking hebben.

Zie voor een en ander art. 2:285 BW.

Wijziging van de statuten is alleen mogelijk als de statuten daartoe zelf de

mogelijkheid openen (art. 2:293 BW). Betekent dit nu dat statutenwijziging

in andere gevallen volstrekt onmogelijk is? Nee, de wet voorziet in art. 2:294

BW in gedwongen statutenwijziging door de rechter. Dit is mogelijk als

ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen die bij

oprichting redelijkerwijze niet kunnen zijn gewild. De rechter kan de statuten

alleen wijzigen op verzoek van een oprichter of van het bestuur of op

vordering van het openbaar ministerie. Tegelijk met de afwijzing van een

verzoek of vordering om gedwongen statutenwijziging, kan de rechter

krachtens art. 2:301 lid 2 BW de stichting ambtshalve ontbinden.

Het bestuur van de Stichting Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum voor

Flevoland heeft overeenkomstig art. 2:294 BW bij de rechter een verzoek tot

wijziging van de statuten van de Stichting ingediend. Verzocht werd om uit

de statuten van de Stichting de bepalingen betreffende de positie van: (1) de

Geestelijk Leider en (2) de StichtingWorld Islamic Mission te schrappen. De

bestuurders van de Stichting vonden dat de Geestelijk Leider zodanige

invloed heeft (hij was voor het leven benoemd en had onbeperkte bevoegd-

heid om bindende adviezen aan het bestuur te geven), dat het bestuur van de

Stichting niet optimaal kon functioneren.

De Rechtbank heeft het verzoek afgewezen en heeft ambtshalve de stichting

ontbonden op grond van art. 2:301 lid 2 BW, omdat zij van oordeel was dat

het doel van de stichting onbereikbaar was geworden, voornamelijk door de

bijzondere statutaire positie van de Geestelijk Leider. Het Hof heeft de

beschikking van de Rechtbank bekrachtigd voor zover het de afwijzing

van het verzoek tot statutenwijziging betreft. Met betrekking tot de ontbin-

ding van de Stichting komt het Hof echter tot een ander oordeel.

De Hoge Raad oordeelt dat hetgeen het Hof heeft overwogen erop neer komt

dat de enkele statutaire positie van de Geestelijk Leider op zichzelf niet

meebrengt dat het doel van de Stichting onbereikbaar is, en evenmin een

blokkade oplevert voor het optimaal functioneren van de Stichting en het

bestuur, en dat het in feite erom gaat op welke wijze de Geestelijk Leider zijn

bevoegdheid tot het geven van bindende adviezen uitoefent. Met betrekking

tot dit laatste heeft het Hof vastgesteld dat de Geestelijk Leider: (1) zijn

statutaire bevoegdheid niet heeft gebruikt en (2) heeft verklaard dit alleen in

noodsituaties te zullen doen, in welke gevallen de art. 2:8 BW en 2:15 BW

waarborgen bieden tegen mogelijk machtsmisbruik door de Geestelijk Lei-

der. Art. 2:8 BW houdt in dat een rechtspersoon en degenen die bij zijn

organisatie zijn betrokken, zich jegens elkaar moeten gedragen naar hetgeen

door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Verder bepaalt art. 2:8 BW

dat een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit
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geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstan-

digheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

zou zijn. Art. 2:15 BW ten slotte ziet op de aantastbaarheid van besluiten. Het

bepaalt dat besluiten die in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid die

door art. 2:8 BW worden geeÈist, vernietigbaar zijn.

In deze overwegingen ligt beslotenÐ aldus de Hoge RaadÐ dat het Hof het

betoog van het bestuur heeft verworpen, dat reeds de persoon en de opvattin-

gen van de Geestelijk Leider kunnen leiden tot een zodanige invloed op de

bestuursleden dat zij anders handelen en beslissen dan strookt met de

statutaire doelstellingen van de Stichting. Deze oordelen en de daaraan ten

grondslag gelegde overwegingen geven niet blijk van een onjuiste rechts-

opvatting en zijn zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard dat

zij in cassatie voor het overige niet op juistheid kunnen worden getoetst. Zij

zijn niet onbegrijpelijk noch onvoldoende gemotiveerd, aldus de Hoge Raad.

De Hoge Raad overweegt voorts nog dat bindende adviezen van de Geeste-

lijk Leider op de voet van art. 2:8 BW en 2:15 BW aan de redelijkheid en

billijkheid kunnen worden getoetst, maar dat het bestaan van deze mogelijk-

heid niet uitsluit dat zich gevallen kunnen voordoen waarin de omstandig-

heid dat het bindend advies geloofskwesties betreft, geheel of ten dele aan

deze toetsing in de weg staat.

Dan de tweede uitspraak: de zaak ZuivelcooÈperatie Campina Melkunie B.A.

tegen De Bie. Deze betreft het cooÈperatierecht. In deze zaak vorderen De Bie

c.s. van ZuivelcooÈperatie Campina Melkunie (hierna: Campina) terugbeta-

ling van de, krachtens een statutaire uittreeregeling, met hen verrekende

uittreegelden. Zij beroepen zich daarbij op nietigheid van de uittreeregeling

wegens strijd met het bepaalde in art. 85 lid 1 van het EG-Verdrag (thans art.

81 lid 1 EG). Campina bestrijdt dit standpunt. Campina betoogt onder meer

dat de uittreeregeling: (1) buiten het toepassingsgebied van art. 85 lid 1 EG-

Verdrag (thans art. 81 lid 1 EG) valt en (2) in ieder geval valt onder het

uitzonderingsregime van art. 2 lid 1 van Verordening nr. 26 van de Raad van

de EEG van 4 april 1962 inzake de toepassing van bepaalde regels betref-

fende de mededinging op de voortbrenging van en de handel in landbouw-

producten.

De Hoge Raad oordeelt in de eerste plaats over de vaststelling door het Hof

dat de combinatie van een uittreegeld van 4% van de bruto omzet in melk, de

lange opzegtermijn van 6 maanden en de voor de leden bezwaarlijke op-

zegtermijn van 31 december, bezwaarlijker dan nodig is om de trouw van de

leden aan de cooÈperatie te waarborgen. Die trouw is op zichzelf noodzakelijk

om een gezonde commercieÈle basis voor de cooÈperatie te bewerkstelligen en

haar continuõÈteit te garanderen. Op inhoudelijke gronden is het Hof dus van

oordeel dat de onderhavige uittreeregeling in strijd is met het in art. 85 lid 1

EG-Verdrag (thans art. 81 lid 1 EG) bepaalde. Volgens de Hoge Raad heeft

het Hof zijn oordeel over ,,het verder gaan dan nodig is'' voldoende gemoti-

veerd. Het Hof heeft immers de betrokken belangen aan de hand van de

criteria genoemd in de uitspraak van het Hof van Justitie EG 12 december
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1995 (zaak C-399/93) afgewogen en daarbij ook het belang van de cooÈperatie

in de afweging betrokken. Het Hof heeft ook voldoende inzicht in zijn

gedachtengang gegeven.

De Hoge Raad oordeelt verder, dat het Hof door te overwegen dat het Hof het

,,hoogst onwaarschijnlijk'' acht dat de Commissie van de EG de onderhavige

regeling voor ontheffing ex art. 85 lid 3 EG-Verdrag (thans art. 81 lid 3 EG)

in aanmerking zou laten komen, heeft willen aangeven dat het Hof daaraan

niet twijfelt. Het Hof heeft in de ogen van de Hoge Raad daarom niet

miskend dat in een geval als het onderhavige de nationale rechter de nietig-

heid van de betrokken regeling slechts kan vaststellen wanneer hij de

zekerheid heeft dat die regeling niet voldoet aan de voorwaarden om in

aanmerking te komen voor de afwijking bedoeld in de hierboven genoemde

verordening of voor een ontheffing in de hierboven genoemde zin.

Ook de derde uitspraak betreft uittreegelden bij cooÈperaties. In de zaak

ZuivelcooÈperatie Campina Melkunie B.A. tegen Van Beurden e.a. vorderen

veehouders een verklaring voor recht dat zij ter zake van hun opzegging van

hun lidmaatschap van de zuivelcooÈperatie Campina geen uittreegeld zijn

verschuldigd en vorderen zij overigens terugbetaling van het ingehouden

uittreegeld (4% van het laatst ontvangen jaarlijkse melkgeld). Hierbij is van

belang, dat de veehouders verplicht waren om na uittreding door middel van

aan hen uitgegeven Ð beperkt overdraagbare Ð certificaten te blijven

bijdragen in de financiering van de cooÈperatie.

Het Hof heeft in hoger beroep geoordeeld, dat de 4%-regeling in combinatie

met de certificatenregeling zoveel restrictiever is dan de regeling die de

Commissie van de EG in een klachtenprocedure maximaal toelaatbaar acht-

te, dat die combinatie gemeenschapsrechtelijk ontoelaatbaar is. Deze klach-

tenprocedure begon met een klacht bij de Commissie ingediend door twee

Belgische bedrijven Inco en Inex tegen hun cooÈperatie. De klacht en de

afhandeling ervan zijn kenbaar uit het Mededingingsverslag 1991 van de

Commissie, nrs. 83 en 84. Naar aanleiding van deze klacht heeft de co-

operatie haar uittreeregeling aangepast. Deze uittreeregeling had als belang-

rijkste kenmerk dat leden konden uittreden per 1 april, 1 september of

31 december zonder uittreegeld, maar met een opzegtermijn van twee jaar

dan wel per 1 april of 31 december, met een uittreegeld van 4% van het

melkgeld, maar met een opzegtermijn van drie maanden. Bij zijn oordeel is

het Hof ervan uitgegaan, dat uittreding een offer vergde dat voor een deel

bestaat uit de waarde van aan de uittreder toebehorende certificaten. Uittre-

ding heeft echter niet het verlies van de aanspraak op de waarde van deze

certificaten tot gevolg. De certificaten blijven anders dan het uittreegeld tot

het vermogen van de uittredende leden behoren. In dat licht is het oordeel van

het Hof aldus de Hoge Raad niet begrijpelijk. De Hoge Raad vernietigt het

arrest van het Hof.

De vierde en laatste uitspraak van deze paragraaf gaat eveneens over co-

operaties. In de zaak Sijtsema en Rietveld tegen SOBI gaat het vooral om de
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vraag of indien aan een cooÈperatie schade wordt toegebracht ook aan de

leden een schadevergoedingsactie toekomt.

Sijtsema is directeur van de cooÈperatie Heino Krause. Heino Krause dreef

een melkverwerkingsbedrijf. Sijtsema was werkzaam op basis van een

arbeidsovereenkomst met de cooÈperatie. Hij was geen lid van het bestuur

van Heino Krause. Het Hof heeft in cassatie verder onbestreden vastgesteld

dat Sijtsema als directeur wanbeleid heeft gevoerd.

De Hoge Raad stelt mede voorop dat een cooÈperatie als rechtspersoon een

bedrijf exploiteert ten behoeve van haar leden. Als zodanig oefent zij zelf-

standig alle rechten en verplichtingen uit die met de bedrijfsvoering samen-

hangen. Daaronder valt ook het recht om schadevergoeding te vorderen van

degene die haar in deze bedrijfsvoering heeft benadeeld. In beginsel moet

worden aangenomen dat de leden van een cooÈperatie niet zelfstandig een

vordering kunnen instellen ter zake van schade die door in dienst van de

cooÈperatie werkzame personen is veroorzaakt in de uitoefening van het

bedrijf van die cooÈperatie. Op die regel zal volgens de Hoge Raad een

uitzondering kunnen worden aanvaard, indien sprake is van een gedraging

die specifiek onzorgvuldig is jegens een lid van de cooÈperatie en deze

rechtstreeks in zijn vermogen benadeelt.

Van rechtstreekse schade van de leden kan in casu reeds daarom geen sprake

zijn volgens de Hoge Raad, omdat het door de leden ondervonden nadeel een

gevolg is van de door het wanbeleid van Sijtsema veroorzaakte negatieve

bedrijfsresultaten van de cooÈperatie. De resultaten van de cooÈperatie hebben

wel belangrijke invloed op, doch vallen niet samen met de resultaten van de

bedrijven van de leden. De cooÈperatie oefent immers als rechtspersoon haar

eigen bedrijf uit en het gestelde wanbeleid van haar directeur heeft primair

gevolgen voor de bedrijfsresultaten van de cooÈperatie. De door de leden in dit

geding gevorderde schade is daarom niet een rechtstreekse, doch een afge-

leide schade.

Heeft Sijtsema jegens de leden dan een specifieke zorgvuldigheidsplicht

geschonden? Het Hof heeft ten onrechte reden gevonden in de rechtsverhou-

ding tussen de leden en de cooÈperatie een specifieke zorgvuldigheidsplicht

van de directeur jegens de leden van de cooÈperatie te aanvaarden. Het Hof

heeft daarmee miskend dat de leden op grond van hun lidmaatschap van de

cooÈperatie en op grond van de overeenkomsten die zij met de cooÈperatie

hebben gesloten, een rechtsbetrekking onderhouden met de cooÈperatie op

grond waarvan zij mogen verwachten dat de cooÈperatie hun belangen op een

zorgvuldige wijze zal dienen. Sijtsema moest zich als directeur in dienst van

de cooÈperatie ervoor inspannen dat de cooÈperatie in de uitoefening van het

bedrijf zich naar die norm zou gedragen, doch daaruit volgt niet dat hij ten

opzichte van de individuele leden een eigen specifieke zorgplicht had die hij

door het gestelde wanbeleid heeft geschonden. De leden kunnen de co-

operatie onder omstandigheden verantwoordelijk houden voor het wanbeleid

van de directeur.
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Ten slotte benadrukt de Hoge Raad nog dat het Ð in een geval als het

onderhavigeÐ een ongewenste doorkruising van de regeling met betrekking

tot de cooÈperatie als zelfstandige rechtspersoon zou betekenen indien aan de

leden van de cooÈperatie ter zake van schade die in de bedrijfsvoering is

geleden, een eigen vorderingsrecht jegens derden zou worden toegekend.

Van belang is allereerst dat het lidmaatschap van de cooÈperatie als zodanig

de leden geen recht geeft rechtstreeks schade van derden te vorderen, als het

gaat om in de bedrijfsvoering van de cooÈperatie geleden schade. Het nadeel

dat de leden individueel hebben ondervonden, vloeit voort uit hun contrac-

tuele verhouding met de cooÈperatie. De leden hebben ter zake van te weinig

ontvangen melkgelden dus slechts recht op schadevergoeding door de co-

operatie indien de cooÈperatie jegens hen toerekenbaar is tekortgeschoten.

Voorts kan niet worden aanvaard dat Sijtsema als (voormalig) directeur van

de cooÈperatie zou kunnen worden aangesproken door individuele leden,

terwijl hij werkzaam is geweest voor het bedrijf dat is uitgeoefend ten

behoeve van alle leden.

De Hoge Raad oordeelt dat in casu alleen de cooÈperatie Sijtsema aansprake-

lijk kan stellen voor de gevolgen van het door hem gevoerde wanbeleid en

dat de leden te dier zake geen individuele vordering tegen hem kunnen

instellen.

8. De ondernemingsraad

HR 7 oktober 1998, NJ 1999, 778, NS Reizigers Utrecht tegen De Groeps-

ondernemingsraad NS Reizigers

HR 26 januari 2000,NJ 2000, 223, noot MAEIJER, De Provincie Zuid-Holland

tegen De Ondernemingsraad van de Gemeente Rijswijk e.a.

HR 26 januari 2000, NJ 2000, 224, De Provincie Gelderland tegen De

Ondernemingsraad van het Waterschap Polderdistrict Betuwe e.a.

HR 11 februari 2000, NJ 2000, 274, De Ondernemingsraad Belastingdienst

Particulieren Ondernemingen Zaandam tegen De Staat der Nederlanden

De eerste uitspraak (NS Reizigers Utrecht). De ondernemer NS Reizigers BV

(hierna: NSR) houdt een onderneming in stand waarin 11.000 personen

werkzaam zijn. De medezeggenschapsstructuur is als volgt. De onderneming

is gedecentraliseerd in vijf, geografisch gespreide netwerken. Voor NSR is

een groepsondernemingsraad ingesteld en voor ieder van de vijf netwerken

een ondernemingsraad.

Op 10 maart 1997 hebben NSR en NZH Vervoermaatschappij (hierna: NZH)

een intentieverklaring getekend. De inhoud daarvan, voor zover hier van

belang, luidde als volgt: ,,Partijen zijn voornemens te onderzoeken of een

samenwerkingsverband met de werknaam NoordWestNet is te realiseren in

Noord-Holland, te beginnen met Noord-Holland-Noord ....

Partijen zullen bij dit onderzoek nagaan of het mogelijk is gezamenlijk een

rendabele wijze van dienstverlening aan te bieden welke voorziet in de vraag
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naar collectief personenvervoer in Noord-Holland-Noord en waarbij een

zo'n groot mogelijk marktaandeel in de totale mobiliteit wordt verkregen ....

VoÂoÂr 1 oktober 1997 zal een businessplan worden opgesteld, waarin het

vervoerconcept inclusief de wijze van exploitatie met trein en bus en taxi in

het gebied en de samenhang met het collectieve vervoer van NSR en NZH

van en naar buiten het gebied nader zal worden uitgewerkt ....

Partijen zullen daartoe elk een projectwijzer aanwijzen die gezamenlijk

onder meer het businessplan zullen uitwerken ....

Indien partijen ieder afzonderlijk het businessplan hebben goedgekeurd

beogen zij op basis van dit plan een overeenkomst voor de verdere samen-

werking te ondertekenen. ....''.

Art. 25 lid 1 WOR bepaalt voor zover hier van belang: ,,De ondernemings-

raad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te

brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot: ... het vestigen van,

dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere

onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke

wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere

onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen

of verbreken van een belangrijke financieÈle deelneming vanwege of ten

behoeve van een dergelijke onderneming; ....''.

Het gaat in dit geschil om twee vragen. In de eerste plaats of NSR alvorens

een overeenkomst met een ander vervoerbedrijf te sluiten, inhoudende een

intentieverklaring tot samenwerking in de kop van Noord-Holland, op grond

van art. 25WOR gelegenheid voor advies had behoren te geven. In de tweede

plaats is van belang de vraag aan welke ondernemingsraad het adviesrecht

toekomt: aan de groepsondernemingsraad of aan de ondernemingsraad van

het desbetreffende netwerk.

Om te beginnen de eerste vraag. In het besluitvormingsproces wordt het

adviesrecht van de ondernemingsraad geplaatst na het moment waarop

sprake is van een voorgenomen besluit, maar voordat een voornemen wordt

omgezet in een definitief besluit van de ondernemer. Er is veel literatuur en

rechtspraak over de vraag wanneer het besluitvormingsproces een zodanig

stadium heeft bereikt dat men van een voorgenomen besluit kan spreken. Ik

verwijs naar Asser-Maeijer 2-III (2000), nr. 478. Van belang is nog art. 25 lid

2 WOR. Dat artikellid bepaalt dat het advies op een zodanig tijdstip moet

worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen

besluit; de ondernemer mag het advies van de ondernemingsraad dus niet in

een te laat stadium vragen.

Op verzoek van de groepsondernemingsraad oordeelde de Ondernemings-

kamer van het Hof Amsterdam dat sprake is van een adviesplichtig besluit.

De ondernemer stelde cassatieberoep in. De Hoge Raad beslist dat het beroep

faalt.

De Hoge Raad overweegt hierbij het volgende. Geen blijk van een onjuiste

rechtsopvatting geeft het oordeel van het Hof, dat de intentieverklaring als
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een besluit tot het aangaan van duurzame samenwerking moet worden aange-

merkt. Het Hof heeft dit oordeel niet alleen op de tekst van die verklaring,

maar ook op de omstandigheden van het geval gebaseerd. Tegen de achter-

grond van die omstandigheden is het Hof tot het oordeel gekomen dat de

onderneming te dezen zich toch tenminste in die zin zozeer heeft vastgelegd,

dat de betekenis van medezeggenschap, zoals die is neergelegd in het advies-

recht als bedoeld in art. 25 WOR, slechts van marginale aard zou zijn indien

eerst advies zou worden gevraagd nadat het businessplan tot stand zou zijn

gekomen, en dat hetzelfde geldt voor de mogelijke partner (NZH) zodat aan

de intentieverklaring niet het vrijblijvend karakter kan worden toegekend als

de onderneming wil doen voorkomen; te weten dat de intentieverklaring niet

meer inhoudt dan een beleidsvoornemen van NSR en het instellen van een

onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking van NSR met NZH.

Dan de tweede vraag. Komt het adviesrecht toe aan de groepsondernemings-

raad of aan de ondernemingsraad van het desbetreffende netwerk? Eerst een

inleidende opmerking over groepsondernemingsraden. De ondernemer die

meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld, stelt voor een aantal van

de door hem in stand gehouden ondernemingen een groepsondernemingsraad

in, indien dit bevorderlijk is voor de goede toepassing van de WOR ten

aanzien van deze ondernemingen (art. 33 lid 2 WOR). Art. 25 WOR is van

overeenkomstige toepassing op een groepsondernemingsraad. De overeen-

komstige toepassing geldt onder voorbehoud. Door de groepsondernemings-

raad worden uitsluitend aangelegenheden behandeld die van gemeenschap-

pelijk belang zijn voor alle of voor de meerderheid van de ondernemingen

waarvoor zij zijn ingesteld (art. 35 lid 1 WOR).

Het Hof had overwogen dat advies aan de GOR had moeten worden ge-

vraagd. De Hoge Raad stemt hiermee in: geen blijk van een onjuiste rechts-

opvatting geeft 's Hofs oordeel dat advies aan de GOR had moeten worden

gevraagd. Hiertoe heeft het Hof overwogen dat het hier gaat om de uitwer-

king van een beleidslijn van de onderneming, die niet alleen van betekenis is

voor het gebied waarop het onderhavige besluit ziet, maar als een aangele-

genheid van gemeenschappelijk belang moet worden gekwalificeerd, waar-

omtrent door de onderneming dan ook op centraal niveau wordt beslist.

Niet onverenigbaar met het wettelijk systeem is, dat wellicht eveneens aan de

(gewone) ondernemingsraad advies dient te worden gevraagd, welk advies

dan met name betrekking zou kunnen of moeten hebben op de uitwerking van

het beginselbesluit op meer concrete onderdelen. Het wettelijk systeem laat

ruimte voor advisering enerzijds door de groepsondernemingsraad betref-

fende aangelegenheden van gemeenschappelijk belang en anderzijds door de

afzonderlijke ondernemingsraad omtrent een besluit betreffende aangelegen-

heden die alleen van belang zijn voor de afzonderlijke onderneming.

Dan de tweede uitspraak (De Provincie Zuid-Holland). Alvorens in te gaan

op de uitspraak zelf, willen wij twee inleidende opmerkingen maken. De

eerste opmerking betreft de toepasselijkheid van de WOR op de overheids-

sector. Sinds de inwerkingtreding op 5 mei 1995 van de Wet van 13 april
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1995 (Stb. 1995, 231) geldt deWORmede voor de overheidssector. DeWOR

omschrijft het begrip onderneming als: elk in de maatschappij als zelfstan-

dige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeids-

overeenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt ver-

richt (art. 1 sub c WOR). Ondernemer is de natuurlijke persoon of rechts-

persoon die een onderneming in stand houdt (art. 1 sub d WOR).

De vraag waar de grenzen liggen tussen de invloed van de ondernemingsraad

op beslissingen van de overheid als ondernemer enerzijds en politieke be-

sluitvorming anderzijds, wordt beantwoord door art. 46d sub b WOR: ,,Voor

de toepassing van art. 23, tweede lid, zijn onder de aangelegenheden de

onderneming betreffende niet begrepen de publiekrechtelijke vaststelling

van taken van publiekrechtelijke lichamen en onderdelen daarvan, noch

het beleid ten aanzien van en de uitvoering van die taken, behoudens voor

zover het betreft de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de in de

onderneming werkzame personen.'' De systematiek van de WOR brengt mee

dat hierdoor ook art. 25 WOR niet van toepassing is. Ook de wetsgeschiede-

nis noopt tot deze gevolgtrekking. Zie ook de A-G in zijn conclusie onder

punt 9.2.5.

Een tweede kwestie die van belang is, betreft de zogenaamde medeonder-

nemer. Dit is niet een begrip uit de WOR zelf. Het is een verschijnsel uit de

rechtspraak. Het verschijnsel is te zien als een hulpmiddel om in gelaagde

structuren een besluit van een ander dan degene die een onderneming in

stand houdt aan te kunnen merken als een besluit waarop die ander zelf

advies dient te vragen(3). In deze bijzondere situatie aanvaardde de Hoge

Raad het medeondernemerschap van een subholding ten opzichte van haar

dochter.

Dan de uitspraak zelf. Het onderhavige geschil gaat in de kern over de vraag

of de Provincie die de grenzen van gemeenten wil corrigeren, over het

daartoe strekkende plan aan de ondernemingsraden van deze gemeenten

advies had moeten vragen op grond van art. 25 WOR. Die vraag is door

de Ondernemingskamer bevestigend beantwoord. De Hoge Raad casseert de

beschikking van de Ondernemingskamer.

Volgens de Hoge Raad blijkt uit de parlementaire geschiedenis van art. 46d

WOR onmiskenbaar, dat de wetgever met het oog op de bescherming van het

primaat van de politieke besluiten die door democratisch gecontroleerde

organen worden genomen van de medezeggenschap ingevolge de WOR

heeft willen uitsluiten. Daarbij heeft de wetgever onder ogen gezien dat

tussen die besluiten en de personele gevolgen ervan niet in alle opzichten een

strikte scheiding kan worden aangebracht. Tijdens de parlementaire behan-

deling van het desbetreffende wetsvoorstel is dit eÂeÂn en andermaal besproken

(3) Vgl. M.J.G.C. RAAIJMAKERS, ,,Overheids-`ondernemingen' en WOR-medezeggenschap'',

AA 2000, 470-476. Wij verwijzen naar de belangrijke uitspraak van de Hoge Raad in een zeer

speciale concernsituatie: HR 26 januari 1994, NJ 1994, 545 m.nt. MA (HEUGA), besproken in

het vorige overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak (1990-1995), T.P.R. 1996, 523-527.
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in die zin, dat aan die verwevenheid niet het gevolg mag worden verbonden

dat het democratisch orgaan het advies van de ondernemingsraad ten aanzien

van die personele gevolgen dient te vragen en dient af te wachten. Met

betrekking tot in art. 46d onder b WOR bedoelde besluiten waaraan, zoals in

het onderhavige geval, personele gevolgen inherent zijn doch die niet in het

bijzonder tevens strekken tot regeling van die gevolgen, geldt naar de bedoe-

ling van de wetgever geen adviesrecht van de ondernemingsraad, mede om te

voorkomen dat besluiten van democratische organen Ð inclusief een daarin

begrepen, althans geõÈmpliceerde afweging van taakstelling tegen gevolgen

voor de werkzaamheden van de in de onderneming werkzame personenÐ in

het kader van het beroepsrecht ingevolge de WOR in aanmerking komen

voor toetsing door de rechter. De ruimere uitleg die de Ondernemingskamer

aan art. 46d WOR heeft gegeven, valt niet te rijmen met de bedoeling van de

wetgever.

Dan de tweede reden voor cassatie van de beschikking van de Onderne-

mingskamer: de Hoge Raad kijkt anders aan tegen het begrip ,,medeonder-

nemerschap''. Het feit dat een door een ander dan de ondernemer genomen

besluit rechtstreeks ingrijpt in de onderneming, is onvoldoende om aan te

nemen dat die ander zich reeds door het enkel nemen van dat besluit de

hoedanigheid verschaft van (mede)ondernemer in de zin van de WOR. Om

een ander dan de ondernemer die de ondernemingsraad heeft ingesteld, naast

die ondernemer als medeondernemer te kunnen aanmerken is nodig dat

feiten en omstandigheden worden gesteld en bij betwisting daarvan, aan-

nemelijk gemaakt waaruit volgt dat die ander ten opzichte van de desbe-

treffende onderneming een positie inneemt die hem stelselmatig een zoda-

nige invloed op de besluitvorming binnen de onderneming verschaft, dat

gezegd kan worden dat de onderneming mede door die ander in stand wordt

gehouden.

De vierde uitspraak (De Ondernemingsraad Belastingdienst Particulieren

Ondernemingen Zaandam). Art. 27 WOR noemt voorgenomen besluiten

die de instemming van de ondernemingsraad behoeven. Het gaat bijvoor-

beeld om besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van: (a) een

regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsrege-

ling of een spaarregeling; (b) een werktijd- of een vakantieregeling; (c) een

belonings- of functiewaarderingssysteem en (d) een regeling op het gebied

van de arbeidsomstandigheden of het ziekteverzuim. De instemming is niet

vereist als de betrokken aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een

collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden

vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan (art. 27 lid 3 WOR). Als de

ondernemingsraad de instemming weigert, dan kan de ondernemer zich tot

de rechter wenden en hem om vervangende toestemming vragen. De rechter

kan de toestemming alleen geven in enkele door de wet omschreven ge-

vallen; onder andere als de weigering instemming te verlenen onredelijk is

(art. 27 lid 4 WOR). Een besluit dat is genomen zonder de vereiste instem-

ming is nietig (art. 27 lid 5 WOR).
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In deze zaak wordt de Eenheid Particulieren Ondernemingen Zaandam van

de Belastingdienst (hierna: de Eenheid) aangemerkt als onderneming. Bin-

nen de eenheid geldt een regeling betreffende het zogenaamde ,,pretverlof''.

Deze regeling voorziet Ð kort gezegd Ð in de jaarlijkse toekenning van een

extra vrije dag voor elke op een gewone werkdag vallende verjaardag en een

extra vrije dag voor een lokale festiviteit naar keuze, zoals Derde Pinkster-

dag, Lappendag, Alkmaars ontzet, ijsvrij et cetera.

In Zaandam heeft het hoofd van de Belastingdienst het voornemen bekend

gemaakt om dit ,,pretverlof'' af te schaffen. Het heeft zich op het standpunt

gesteld dat voor het voorgenomen besluit geen instemming is vereist van de

ondernemingsraad ingevolge art. 27 lid 1 WOR. Daarin staat voor zover hier

van belang: ,,De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemings-

raad voor elk door hem voorgenomen besluit tot ... intrekking van: ... een

werktijd- of vakantieregeling ....'' De ondernemingsraad van de Belasting-

dienst Zaandam meent dat deze instemming wel vereist is.

Blijkens de parlementaire geschiedenis van de WOR en van een aantal wijzi-

gingen van die wet is eÂeÂn- en andermaal benadrukt, dat het niet de bedoeling

van de wetgever is geweest aan de ondernemingsraad een instemmingsrecht te

geven met betrekking tot de vaststelling of wijziging van primaire arbeidsvoor-

waarden, aldus de Hoge Raad. De regeling van de arbeidsduur, dat wil zeggen

het aantal uren op jaarbasis gedurende welke werknemers arbeid dienen te

verrichten, moet worden gerekend tot de primaire arbeidsvoorwaarden.

Tegen deze achtergrond moet volgens de Hoge Raad worden aangenomen

dat onder een vakantieregeling als bedoeld in art. 27 lid 1 onder b WORmoet

worden verstaan een regeling die betrekking heeft op de wijze waarop, of de

periode waarin vakantiedagen kunnen worden opgenomen, maar dat onder

een zodanige regeling niet moet worden begrepen een regeling die betrek-

king heeft op het aantal vakantiedagen waarop een werknemer aanspraak kan

maken, nu laatstbedoelde regeling consequenties heeft voor de feitelijke

arbeidsduur in die zin dat het opnemen van vakantiedagen een vermindering

van het aantal op jaarbasis te werken uren meebrengt. Nu het ,,pretverlof''

neerkomt op toekenning van een extra vrije dag per jaar aan iedere mede-

werk(st)er voor een lokale festiviteit naar keuze en nog een extra vrije dag in

de jaren dat de verjaardag van de betrokken medewerk(st)er op een gewone

werkdag valt, kan dit verlof derhalve niet worden aangemerkt als een werk-

tijd- of vakantieregeling als bedoeld in art 27 lid 1 onder b WOR.

9. Effectenrecht

HR 17 december 1996, NJ 1998, 21, noot KNIGGE, Strafzaak tegen Tjoeroeg

Beheer NV

HR 25 juni 1999, NJ 1999, 602, Vereniging voor de Effectenhandel tegen

C.S.M. NV

Op grond van art. 3 lid 1 Wet toezicht effectenverkeer 1995 (hierna: Wte

1995) is het verboden in of vanuit Nederland buiten een besloten kring bij
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uitgifte effecten aan te bieden dan wel zodanige aanbieding door middel van

advertenties of documenten in het vooruitzicht te stellen. Het tweede lid van

art. 3 Wte 1995 bevat uitzonderingen. Zo is het verbod niet van toepassing

als: (1) de aan te bieden effecten zijn toegelaten tot de notering aan een

erkende effectenbeurs, of aannemelijk is dat zij daartoe spoedig worden

toegelaten, of (2) ter zake van een aanbod een prospectus algemeen verkrijg-

baar is dat voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te

stellen regels en mits daarnaar in elke schriftelijke bekendmaking van het

aanbod wordt verwezen.

De wet zelf geeft geen omschrijving van het begrip besloten kring. Over dit

besloten kringcriterium gaat de eerste hier te bespreken beslissing van de

Hoge Raad inzake Tjoeroeg. Tjoeroeg was ten laste gelegd dat hij in strijd

met art. 4 lid 1 Wet effectenhandel (thans: art 3 lid 1 Wte 1995) buiten

besloten kring bij uitgifte aandelen had aangeboden aan een klein aantal met

name genoemde niet-professionele beleggers, zonder dat een adequaat pros-

pectus verkrijgbaar was gesteld.

Door de Hoge Raad is als volgt geoordeeld. Blijkens de geschiedenis van de

totstandkoming van de Wet effectenhandel strekt het in art. 4 lid 1 van de

Wet vervatte verbod tot bescherming van potentieÈle beleggers en tot hand-

having van het vertrouwen van beleggers in de Nederlandse kapitaalmarkt,

door zeker te stellen dat ook potentieÈle beleggers die niet beroeps- of

bedrijfsmatig handelen zich een oordeel kunnen vormen over een effecten

uitgevende instelling en over de rechten welke aan die effecten zijn ver-

bonden.

Doel en strekking van art. 4 lid 1 Wet effectenhandel brengen daarom mee

dat dit artikel aldus moet worden opgevat, dat van een besloten kring slechts

sprake kan zijn voorzover tussen de effecten uitgevende instelling en de

effecten nemende leden van die kring tevoren reeds een zodanige relatie

bestond dat die leden daardoor van de bijzonderheden van de uitgevende

instelling en van de aangeboden effecten redelijkerwijze op de hoogte kon-

den zijn, en dat van aanbieden als in die bepaling bedoeld tevens sprake kan

zijn indien de uiteindelijke nemers van de effecten tevoren daartoe reeds hun

interesse hadden getoond en ook indien de uitgever van de aandelen zich

heeft gericht tot bepaalde personen afzonderlijk.

In casu was sprake van ,,aanbieden'' van effecten (art. 4 lid 1 Wet effecten-

handel) en daarvoor gold niet de aanvullende eis van ,,wervend optreden''.

Hieraan doet niet af of met het oog op verwerving van de aandelen onder-

handelingen zijn gevoerd en of de afnemers tevoren daarvoor reeds interesse

hebben getoond.

Opmerking verdient, dat toepassing van het in art. 4 lid 1 Wet effectenhandel

vervatte verbod door de wetgever klaarblijkelijk niet is beoogd voor die

gevallen waarin sprake is van een aanbieding van effecten aan eÂeÂn persoon of

rechtspersoon. Daarbij kan worden gedacht aan die transacties waarbij twee

partijen onderhands onderhandelingen voeren over een overname of een
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deelname in het kapitaal van een vennootschap, waarbij immers het belang

van een dergelijke potentieÈle deelnemer bij een adequate informatievoorzie-

ning omtrent ,,de aard van het aangebodene en de risico's die men loopt''

geen bescherming behoeft.

Richtlijn 89/298/EEG van 17 april 1989 tot cooÈrdinatie van de eisen gesteld

aan het prospectus, is niet van toepassing op een aanbieding van effecten aan

een beperkte groep van personen zodat de bepalingen ervan niet aan toepas-

sing van art. 4 lid 1 Wet effectenhandel overeenkomstig de hier gegeven

uitleg in de weg staan.

Binnen het effectenrecht is een prominente rol weggelegd voor de Stichting

Toezicht Effectenverkeer (STE). Zij is de toezichthoudende autoriteit voor

het effectenverkeer in Nederland. In die hoedanigheid wordt zij regelmatig

benaderd om een oordeel te geven over de vraag of een concrete aanbieding

is te beschouwen als een aanbieding buiten besloten kring. De STE heeft haar

beleid inzake besloten kring gepubliceerd in Circulaire 98-001 van juli 1998.

Deze circulaire is kenbaar uit: B. Wessels & G.-J. Vossestein (red.), Effecten-

recht 2001/2002, Den Haag: SDU 2001.

Dan nu de tweede zaak: de Vereniging voor de Effectenhandel tegen C.S.M.

NV. Notering van niet royeerbare certificaten van aandelen (hierna: NRC's)

was ten tijde van het sluiten van de noteringsovereenkomst tussen C.S.M.

NV (hierna: CSM) en de Vereniging voor de Effectenhandel (hierna: VvdE;

later werd de Amsterdamse beurs in stand gehouden door de AEX, thans door

Euronext) door de beursreglementen toegelaten. NRC's CSM, zijn certifi-

caten van aandelen CSM die niet kunnen worden geroyeerd en omgezet in

CSM-aandelen met stemrecht.

Een wijziging van het Fondsenreglement ter zake van de toelaatbaarheid van

beschermingsconstructies, sloot de notering van NRC's uit. Het Fondsen-

reglement bevat regels waaraan de beursgenoteerde ondernemingen zijn

onderworpen bij en lopende de notering. De VvdE zegde de noteringsover-

eenkomst met CSM eenzijdig op, nadat CSM aan de notering van haar

NRC's vasthield en weigerde in te stemmen met een aanpassing van haar

noteringsovereenkomst aan de zojuist genoemde reglementswijziging.

Nu is van belang art. 6:248 lid 2 BW. Daarin staat dat een tussen partijen als

gevolg van een overeenkomst geldende regel niet van toepassing is, voor

zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en

billijkheid onaanvaardbaar is. Het eerste lid van art. 6: 248 BW, dat hieronder

ook nog ter sprake komt, bepaalt, dat een overeenkomst niet alleen de door

partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke, naar de

aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijk-

heid en billijkheid voortvloeien.

De door de VvdE bij de Hoge Raad geformuleerde klacht stelt, dat het Hof

ten onrechte heeft geoordeeld dat een duurovereenkomst die niet in een

bevoegdheid tot opzegging voorziet, niet op grond van het bepaalde in art.

6:248 BW kan worden opgezegd ingeval als grond voor de opzegging wordt
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aangevoerd dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht; in

zulk een geval zou volgens het Hof uitsluitend de weg van art. 6:258 BWÐ

een verzoek tot wijziging van de overeenkomst door de rechter op grond van

onvoorziene omstandigheden Ð kunnen worden gevolgd.

Volgens de Hoge Raad gaat de klacht uit van een juiste opvatting omtrent de

verhouding tussen de art. 6:248 en 6:258 BW. Ook indien in een geval als

vorenbedoeld op de voet van art. 6:258 BW wijziging van een duurovereen-

komst kan worden gevorderd, staat het bestaan van deze mogelijkheid niet

eraan in de weg dat de overeenkomst geldig kan worden opgezegd ingeval

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van een

overeenkomst in ongewijzigde vorm niet mag worden verwacht. In dat geval

is noch de toepassing van het eerste lid, noch de toepassing van het tweede lid

van art. 6:248 BW uitgesloten doordat de opzeggende partij op grond van

dezelfde omstandigheden ook had kunnen kiezen voor een vordering tot

wijziging van de overeenkomst op de voet van art. 6:258 BW.

De Hoge Raad voegt daaraan toe, dat het arrest van het Hof niet in stand kan

blijven en dat verwijzing moet volgen voor nader onderzoek naar de vraag of

de eisen van redelijkheid en billijkheid op de door de VvdE aangevoerde

gronden meebrengen dat de opzegging van de noteringsovereenkomst rechts-

kracht heeft. Volgens de Hoge Raad verdient hierbij opmerking, dat voor de

beoordeling van die vraag mede van belang is of de noteringsovereenkomst,

gelet op de strekking ervan en in het bijzonder op het nauwe verband met de

notering waarop zij betrekking heeft, door de VvdE op andere gronden kan

worden opgezegd dan de in art. 65 van het Fondsenreglement vermelde

gronden voor het doen vervallen van de notering.

B. PERSONENVENNOOTSCHAPPEN

HR 8 mei 1998, NJ 1998, 888, noot MAEIJER en noot VERKADE, Boterenbrood

e.a. en Van Schaijk-Linthorst Homan tegen MeesPierson NV

Het Nederlandse recht kent de volgende vennootschappen: de maatschap; de

vennootschap onder firma; de commanditaire vennootschap; de naamloze

vennootschap en de besloten vennootschap. De naamloze en besloten ven-

nootschap zijn geregeld in Boek 2 BW dat over rechtspersonen handelt. Het

zijn geen personenvennootschappen en zij blijven hier verder buiten be-

schouwing.

In het wettelijke systeem vormt de maatschap het grondpatroon voor de andere

personenvennootschappen. Alle personenvennootschappen zijn overeenkom-

sten tot samenwerking, gericht op het behalen van vermogensrechtelijk voor-

deel, ter verdeling onder de vennoten en steunend op inbreng door ieder der

vennoten. De maatschap is geregeld in art. 7A:1655-1688 BW. De vennoot-

schap onder firma en commanditaire vennootschap in art. 15-34 WvK.

In 1972 verscheen een wetsontwerp over de personenvennootschappen van

de hand van W.C.L. van der Grinten. Dit ontwerp heeft het denken over
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vraagstukken die rijzen bij de regels die personenvennootschappen (moeten)

beheersen in hoge mate bevorderd. Zie J.M.M. Maeijer, ,,Notitie naar aan-

leiding van een ontwerp van wet betreffende de (personen)vennootschap:

titel 7.13 NBW'', in: Vereeniging ,,Handelsrecht'' 1998, Vraagpunten en

adviezen over titel 7.13 van Boek 7 inzake de personenvennootschappen.

Thans wordt gewerkt aan een definitief ontwerp van wet betreffende per-

sonenvennootschappen. Deze wet zal worden ingevoerd als titel 7.13 van het

Nieuw Burgerlijk Wetboek. Zie ook: P.L. WERY, Hoofdzaken maatschap,

vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap, Serie Hoofd-

zaken handelsrecht, onder red. van M.M. MENDEL, Deventer, Kluwer, 2001.

De uitspraak in de zaak Boterenbrood e.a. en Van Schaijk-Linthorst Homan

tegen MeesPierson NV betrof de commanditaire vennootschap. De comman-

ditaire vennootschap is de vennootschap tussen eÂeÂn of meer rechtstreeks en

hoofdelijk verbonden vennoten (beherende vennoten) en eÂeÂn of meer ven-

noten die zich tegenover de beherende vennoten hebben verbonden tot

inbreng van een bepaald bedrag (de stille vennoten oftewel commanditairen).

Van belang is art. 20 lid 3 WvK: ,,Hij [de stille vennoot] draagt niet verder in

de schade dan ten beloope der gelden, welke hij in de vennootschap heeft

ingebragt of heeft moeten inbrengen, zonder dat hij immer tot teruggave van

genotene winsten verpligt zij.''

Volgens de HR vindt de opvatting van het Hof, dat naar Nederlands recht een

uitgetreden commanditaire vennoot jegens de vennootschap aansprakelijk is

voor de ten tijde van zijn uittreding bestaande schulden van de vennootschap,

geen steun in het recht. Een commanditaire vennoot heeft, wanneer de

vennootschap eindigt Ð of te zijnen aanzien door uittreding eindigt Ð

aanspraak op terugbetaling van zijn inbreng, in voorkomend geval vermin-

derd met zijn aandeel in het verlies van de vennootschap. Vgl. het in het

wetsontwerp voor titel 7.13 voorgestelde art. 7.13.3.1 lid 2. Nu bij de

berekening van het bedrag dat hem aldus toekomt, rekening zal moeten zijn

gehouden met de schuldenpositie van de vennootschap, moet worden aan-

genomen dat met de terugbetaling de band tussen de uitgetreden commandi-

taire vennoot en de vennootschap volledig is gestaakt, dat het hem uitbe-

taalde niet door de vennootschap kan worden teruggevorderd en dat hij ook

niet jegens de vennootschap aansprakelijk is voor haar schulden, zulks

onverminderd de bescherming die schuldeisers in geval van benadeling

eventueel aan art. 3:45 BW en art. 42 e.v. Faillissementswet kunnen ont-

lenen. Deze artikelen betreffen de actio Pauliana.

II. Verzekering

1. Voorval, eigen gebrek en onzekerheid

HR 2 mei 1997, NJ 1997, 597, K. de Vries tegen NV Algemene Verzekering

Maatschappij Diligentia van 1890 en NV Verzekering Maatschappij de

Noord- en Zuidhollandsche Lloyd
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HR 11 april 1997, NJ 1998, 111, noot MENDEL, Bike Brothers BV tegen

Nieuw Rotterdam Schade NV

Art. 246 K omschrijft verzekering als ,,eene overeenkomst bij welke de

verzekeraar zich aan den verzekerde, tegen genot eener premie, verbindt om

denzelven schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van

verwacht voordeel, welke dezelve, door een onzeker voorval, zoude kunnen

lijden''. Een centrale plaats in deze bepaling neemt het begrip (onzeker)

voorval in. De uitkeringsplicht van de verzekeraar ontstaat slechts wanneer

de schade kan worden toegeschreven aan een (onzeker) voorval. Art. 249 K

bepaalt dat de verzekeraar niet gehouden is uit te keren wanneer de schade

het gevolg is van eigen gebrek, tenzij de verzekeraar en de verzekerde anders

zijn overeengekomen. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat bij

schade door eigen gebrek ,,het onzekere voorval dat de schade doet ontstaan,

moet worden gezocht in het aan het licht komen van het eigen gebrek''(4). De

eerste te behandelen uitspraak gaat over de begrippen voorval en eigen

gebrek. De onzekerheid waarvan in art. 246 sprake is speelde een rol in de

tweede te behandelen uitspraak.

De eerste uitspraak. K. de Vries was eigenaar van het stalen motorzeiljacht

Fortuna. De Vries had voor de Fortuna een watersportverzekeringsovereen-

komst gesloten met NV Algemene Verzekering Maatschappij Diligentia van

1890 en NV Verzekering Maatschappij de Noord- en Zuidhollandsche

Lloyd. De verzekeringsovereenkomst bepaalde onder meer:

,,Deze verzekering dekt:

14.1. Vaartuig en voortstuwingsinstallatie. MaterieÈle schade en / of verlies

van het vaartuig veroorzaakt door:

a. een van buiten komend onheil;

b. eigen gebrek, waaronder wordt verstaan een minderwaardige eigenschap

in of van het verzekerde object.''

Art. 14.1. onder a van deze verzekeringsovereenkomst volgde art. 637 K dat

(voor verzekering tegen de gevaren van de zee) bepaalt dat ,,alle verliezen en

schaden, die aan de verzekerde voorwerpen overkomen ... door alle van

buiten aankomende onheilen, hoe ook genaamd ...'' voor rekening van de

verzekeraar komen. Met de woorden ,,alle van buiten aankomende onheilen''

in art. 637 K bedoelt deze bepaling aan te geven dat de schade het gevolg

moet zijn van een onzeker voorval. Art. 637 K bevat in zoverre een herhaling

van art. 246 K. Art. 14.1. onder b van deze verzekeringsovereenkomst

bepaalde in afwijking van art. 249 K dat schade die een gevolg is van eigen

gebrek voor rekening van de verzekeraar kwam.

Op 11 oktober 1991 is de Fortuna, met een bemanning die bestond uit De

Vries en drie familieleden, op deMiddellandse Zee in moeilijkheden geraakt.

Door een defect aan de dynamo was elektrische navigatie onmogelijk. Ook

de motor was uitgevallen. De Vries heeft tevergeefs geprobeerd de brand-

(4) Hoge Raad 4 januari 1980, NJ 1984, 305.
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stofpomp en brandstofleiding te ontluchten. Hierbij heeft hij een brandstof-

leiding definitief beschadigd. Toen een poging om bij krachtige wind en

ruwe zee op de zeilen een haven te bereiken mislukte, heeft De Vries

assistentie ingeroepen. Een sleepboot heeft de Fortuna vervolgens naar een

haven gesleept. De eigenaren van de sleepboot hebben van De Vries geeÈist

dat hij sleeploon betaalde. Omdat de havenautoriteiten hadden meegedeeld

de Fortuna te zullen vasthouden totdat het sleeploon was betaald, heeft De

Vries contact opgenomen met de verzekeraars. Hoewel de verzekeraars van

mening waren dat betaling van het sleeploon buiten het bereik van de

verzekeringsovereenkomst viel, hebben zij wel bemiddeld tussen De Vries

en de eigenaren van de sleepboot. De Vries heeft vervolgens de verzekeraars

gevraagd hem het bedrag dat hij als sleeploon had betaald uit te keren. De

verzekeraars hebben dit geweigerd. De Vries heeft een vordering ingesteld

tegen de verzekeraars. Tussen De Vries en de verzekeraars bestond verschil

van mening over de vraag of de gebeurtenissen op zee het gevolg waren

hetzij van ,,een van buiten komend onheil'' (art. 14.1. onder a van de

verzekeringsovereenkomst), dat wil zeggen van een onzeker voorval, hetzij

van ,,eigen gebrek, waaronder wordt verstaan een minderwaardige eigen-

schap in of van het verzekerde object'' (art. 14.1. onder b van de verzeke-

ringsovereenkomst). Op grond van de verzekeringsovereenkomst zouden de

verzekeraars verplicht zijn aan De Vries het sleeploon te vergoeden wanneer

de gebeurtenissen op zee onder eÂeÂn van deze categorieeÈn zouden vallen (de

verzekeringsovereenkomst bracht sleeploon onder het bereik van de overeen-

komst ,,(m)its schade aan het vaartuig en/of voortstuwingsinstallatie voor

rekening van verzekeraars zou zijn gekomen''). Het Hof heeft in hoger

beroep de vordering van De Vries afgewezen. Het Hof was van oordeel

dat noch van een van buiten komend onheil noch van een eigen gebrek sprake

was. De Vries heeft beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft het

arrest van het Hof vernietigd. De Hoge Raad is zowel op van buiten komend

onheil als op eigen gebrek ingegaan. Met betrekking tot een van buiten

komend onheil, dat wil zeggen een onzeker voorval, steunde Hoge Raad de

redenering van het Hof dat aansluiting had gezocht bij de opvatting van de

Rechtbank terzake. De Hoge Raad herhaalde eerst zijn oudere jurisprudentie

waaruit naar voren komt dat voor de vraag of een bepaald evenement als

onzeker voorval kan worden aangemerkt, het gehele gebeuren in aanmerking

moet worden genomen en dat het niet geoorloofd is daarbij een wezenlijk

element terzijde te laten(5). Vervolgens overwoog de Hoge Raad:

,,In haar (rechtsoverwegingen) oordeelt de Rechtbank dat windkracht 7 tot 8

geen abnormaal sterke wind is en geen zeldzaam voorkomend verschijnsel

in oktober in het Middellandse zeegebied alsmede dat het uitvallen van de

dynamo en de motor op zichzelf beschouwd evenmin een van buiten komend

onheil is. Vervolgens overweegt de Rechtbank dat uit de door De Vries

aangevoerde combinatie van factoren Ð het uitvallen van de dynamo en de

(5) Hoge Raad 19 november 1982, NJ 1983, 711.
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motor, het toenemen van de wind tot 7 / 8, de hoogte van de golven, en een op

dergelijke omstandigheden niet ingestelde bemanning (immers gewend te

varen op de motor en bij gunstige wind op de zeilen) Ð alleen valt af te

leiden dat de bemanning niet in staat was de Fortuna op de zeilen op zee te

houden en dat ook dit geen van buiten komend onheil is. Het Hof heeft, door

zich te verenigen met het weergegeven oordeel van de Rechtbank, niet blijk

gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.''

Met betrekking tot het eigen gebrek steunde de Hoge Raad de redenering van

het Hof niet. De Hoge Raad wees erop dat De Vries had gesteld ,,samengevat

weergegeven, dat de motor stilviel door een gebrek aan brandstof dat het

gevolg was van problemen met de ontluchting, dat De Vries zonder succes

heeft getracht deze problemen te verhelpen en dat achteraf ... is gebleken dat

een pomp behorende tot de brandstoftoevoer van de motor een barst ver-

toonde en vervangen moest worden''. Naar het oordeel van de Hoge Raad

kon dit betoog ,,bezwaarlijk anders worden opgevat dan als de stelling dat

sprake was van een gebrek in een essentieel onderdeel van de motor en dat dit

gebrek aan het licht is gekomen door het stilvallen van de motor, hetgeen

zich heeft voorgedaan voÂoÂr het tijdstip waarop De Vries pogingen heeft

ondernomen om de brandstofleiding te ontluchten''. Het Hof had deze stel-

ling van De Vries niet zonder nadere motivering mogen passeren.

De tweede uitspraak. Bike Brothers BV had met Nieuw Rotterdam Schade

NV een transportverzekeringsovereenkomst gesloten voor het vervoer per

container van achttien motorfietsen en onderdelen daarvoor van de Ver-

enigde Staten van Amerika naar Nederland. De looptijd van de verzekerings-

overeenkomst was de periode 8 december 1992 Ð 7 februari 1993. Bike

Brothers had Nieuw Rotterdam op 8 december 1992 gevraagd deze verze-

keringsovereenkomst aan te gaan. Nieuw Rotterdam heeft dit verzoek op

14 december 1992 ontvangen. Op 17 december 1992 heeft Nieuw Rotterdam

de verzekeringspolis voor de overeenkomst afgegeven. Bike Brothers had op

12 december 1992 aan Nieuw Rotterdam meegedeeld dat zij op 10 december

1992 had vernomen dat op 9 december 1992 was gebleken dat de container

was gestolen. Bike Brothers heeft op grond van de verzekeringsovereen-

komst Nieuw Rotterdam gevraagd haar uit te keren. Nieuw Rotterdam heeft

dit geweigerd. Zij beriep zich op art. 269 K dat bepaalt dat ,,(a)lle verzeke-

ring gedaan op eenig belang hoegenaamd, waarvan de schade, tegen welke

verzekerd is, reeds op het tijdstip van het sluiten der overeenkomst bestond,

(nietig is), indien de verzekerde, of hij die met of zonder last heeft doen

verzekeren, van het aanwezen der schade heeft kennis gedragen''. Bike

Brothers heeft een vordering ingesteld tegen Nieuw Rotterdam. Het Hof

heeft in hoger beroep de vordering van Bike Brothers op grond van deze

bepaling afgewezen. Bike Brothers heeft beroep in cassatie ingesteld. De

Hoge Raad heeft het cassatieberoep verworpen. Daarbij ging de Hoge Raad

in op het standpunt van Bike Brothers dat de verzekeringsovereenkomst

reeds op 8 december 1992 door de verzending van het verzoek tot verzeke-

ring tot stand was gekomen. De Hoge Raad oordeelde dat het Hof niet had
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blijk gegeven van een onjuiste rechtopvatting door dit standpunt van Bike

Brothers te verwerpen en voegde daaraan toe:

,,De door Bike Brothers in het bijzonder benadrukte omstandigheid dat

Nieuw Rotterdam in het verleden soortgelijke verzekeringen na de aanvang

van het vervoer had aanvaard op grond van een eenvoudige schriftelijke

opgave en wel met terugwerkende kracht tot de aanvang van het vervoer,

doet aan het vorenoverwogene niet af, omdat uit deze omstandigheid niet

volgt dat telkens reeds een verzekeringsovereenkomst met betrekking tot de

opgegeven goederen tot stand kwam op het tijdstip waarop de schriftelijke

opgave werd verzonden.''

Meer in het algemeen overwoog de Hoge Raad:

,,De essentie van de verzekeringsovereenkomst is dat de verzekeraar het

overeengekomen risico loopt. Daaraan is inherent dat onzeker is of de schade

waartegen de verzekering dekking biedt, zal ontstaan. ... niet kan worden

aanvaard dat de verzekering ook schade dekt die het gevolg is van verwe-

zenlijking van het risico voordat de verzekering tot stand is gekomen indien

de verzekeringnemer en / of de verzekerde daarvan toen reeds kennis droeg /

droegen. In dat geval zou voor hen of eÂeÂn van hen, op het tijdstip waarop de

verzekeraar zich verbond het risico te lopen, immers geen onzekerheid meer

bestaan over de verwezenlijking van het risico.''

2. Indemniteitsbeginsel

HR 12 september 1997, NJ 1998, 382, noot MENDEL, Exploitatie- en handels-

maatschappij Confood Diepvries BV tegen ZuÈrich Versicherungsgesell-

schaft, handelend onder de naam ZuÈrich Verzekeringen

Aan het Nederlandse schadeverzekeringsrecht ligt het indemniteitsbeginsel

ten grondslag. Dit beginsel ,,(brengt mee) dat de verzekeringsovereenkomst

behoort te zijn gericht op de vergoeding van de schade welke de verzekerde

zal lijden als gevolg van het onzeker voorval waartegen de verzekering

dekking geeft, en niet de strekking mag hebben dat de verzekerde als gevolg

van het intreden van dat voorval in een duidelijk voordeliger positie ge-

raakt''(6). Doorbreking van het indemniteitsbeginsel kan zich echter bijvoor-

beeld voordoen wanneer de verzekeraar en de verzekerde na het intreden van

de schade door middel van een vaststellingsovereenkomst de schade op-

nemen en overeenkomen dat uitkering zal plaatsvinden op basis van deze

taxatie. Dergelijke overeenkomsten doen zich in verschillende vormen voor:

de verzekeraar en de verzekerde kunnen in onderling overleg samen de

hoogte van de uitkering vaststellen en kunnen in onderling overleg bepalen

dat deskundigen de hoogte van de uitkering zullen vaststellen. Dergelijke

vaststellingsovereenkomsten prevaleren boven de werking van het indemni-

teitsbeginsel omdat zij vaststellingsovereenkomsten ,,ter beeÈindiging'' van

onzekerheid of geschil zijn waarover art. 7:902 BW bepaalt: ,,Een vaststel-

(6) Hoge Raad 17 februari 1978, NJ 1978, 577.
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ling ter beeÈindiging van onzekerheid of geschil op vermogensrechtelijk

gebied is ook geldig als zij in strijd mocht blijken met dwingend recht, tenzij

zij tevens naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede zeden of de

openbare orde.'' In de hierna te behandelen uitspraak was de vraag aan de

orde of een vaststellingsovereenkomst die het indemniteitsbeginsel door-

breekt op haar beurt weer opzij kan worden gezet door een beroep op de eisen

van redelijkheid en billijkheid.

Exploitatie- en handelsmaatschappij Confood Diepvries BV had met ZuÈrich

Versicherungsgesellschaft een schadeverzekeringsovereenkomst gesloten

voor een fabrieksgebouw. De verzekeringsovereenkomst beliep het bedrag

van 2.723.000 gulden. Op 14 februari 1993 is het fabrieksgebouw door brand

vrijwel geheel verloren gegaan. Confood heeft op grond van de verzekerings-

overeenkomst ZuÈrich gevraagd haar uit te keren. Deskundigen hebben op

grond van een schaderegelingsbeding in de verzekeringsovereenkomst de

schade vastgesteld; zij hebben dit gedaan op basis van herbouwkosten.

ZuÈrich heeft aan Confood een lager bedrag uitgekeerd; dit bedrag was

gebaseerd op ,,innerlijke waarde''. De reden hiervan was dat Confood het

gebouw niet had herbouwd, en haar bedrijfsvoering elders had voortgezet.

Overigens bepaalde art. 10 lid 3 van de algemene voorwaarden van de

verzekeringsovereenkomst dat ,,(h)et in de polis genoemde verzekerde be-

drag berust op een door de verzekerde opgegeven som, gebaseerd op de

kosten van herbouw van het verzekerde pand'', en bepaalde de verzekerings-

overeenkomst niet dat wanneer de verzekerde niet tot herbouw zou overgaan

uitkering niet op basis van herbouwkosten zou plaatsvinden. Confood heeft

een vordering ingesteld tegen ZuÈrich tot betaling van het verschil tussen de

beide schadeberekeningen. Het Hof heeft in hoger beroep de vordering van

Confood afgewezen. Confood heeft beroep in cassatie ingesteld. De Hoge

Raad heeft het arrest van het Hof vernietigd.

De Hoge Raad overwoog onder meer:

,,Bij de beoordeling van het (cassatiemiddel) moet worden vooropgesteld dat

vaststelling van de door de verzekeraar te vergoeden schade als in het

onderhavige geval is geschied, ertoe strekt onzekerheid of geschil omtrent

de hoegrootheid van de door de verzekeraar te vergoeden schade te beeÈin-

digen. Daarmee is niet verenigbaar dat de vaststelling als ongeldig zou

dienen te worden beschouwd wanneer uitkering van het vastgestelde bedrag

in strijd met het indemniteitsbeginsel zou komen doordat zij de verzekerde in

een duidelijk voordeliger positie zou doen geraken. De vaststelling bindt

partijen immers ook voor zover zij leidt tot een rechtstoestand die afwijkt van

die welke tussen hen zou hebben bestaan indien zij omtrent de schadevast-

stelling geen regeling zouden hebben getroffen(7).''

Het Hof had geoordeeld dat de deskundigen de schade niet op basis van

herbouwkosten hadden mogen berekenen: naar het oordeel van het Hof

(7) Vgl. Hoge Raad 14 februari 1992, NJ 1992, 245.
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vloeide uit de verzekeringspolis niet zonder meer voort dat de schade op deze

basis berekend moest worden, en zou uitkering op die basis voor Confood

bovendien tot strijd met het indemniteitsbeginsel leiden. Het Hof had hieraan

de conclusie verbonden dat Confood in strijd met de eisen van redelijkheid

en billijkheid zou handelen door ZuÈrich aan de schadeberekening door de

deskundigen te houden. Hierover overwoog de Hoge Raad onder meer:

,,Door te oordelen als ... weergegeven, heeft het Hof blijk gegeven van een

onjuiste opvatting omtrent de in art. 6:248 lid 2 en art. 7:904 lid 1 BW

bedoelde maatstaven. In een geval als het onderhavige, waarin partijen zijn

overeengekomen dat zij zich binden aan een door derden Ð in opdracht van

partijen Ð te geven beslissing, kunnen alleen ernstige gebreken in de beslis-

sing gebondenheid eraan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

onaanvaardbaar maken.''

Van strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid was naar het oordeel

van de Hoge Raad geen sprake, want ,,(d)e aard van een verzekering als de

onderhavige brengt immers, zoals ook naar voren komt uit art. 7.17.2.13.

Ontw. BW ..., mee dat, tenzij blijkt van het tegendeel, partijen geacht worden

het gebouw naar zijn herbouwwaarde te hebben verzekerd''.

3. Uitleg van bepalingen in verzekeringsovereenkomsten

HR 12 januari 1996, NJ 1996, 683, noot MENDEL, F.J. Kroymans tegen Sun

Alliance Verzekering NV

De hier te behandelen uitspraak gaat over de vraag hoe bepalingen in

verzekeringsovereenkomsten moeten worden uitgelegd. De Hoge Raad ging

in deze uitspraak in op de rol die de uitspraken van de Raad van Toezicht op

het Schadeverzekeringsbedrijf (thans geheten Raad van Toezicht Verzeke-

ringen) spelen bij de vaststelling van wat de eisen van redelijkheid en

billijkheid eisen.

Romatos International BV had met (de rechtsvoorgangster van) Sun Alliance

Verzekering NV een opstalverzekeringsovereenkomst gesloten voor een

bedrijfshal. Op 20 augustus 1987 is de bedrijfshal door brand volledig

verloren gegaan. F.J. Kroymans werd op 30 oktober 1987 eigenaar van de

bedrijfshal. Taxateurs hebben op 30 december 1987 de schade aan de be-

drijfshal op basis van herbouwwaarde vastgesteld op 1.100.000 gulden. Op

14 januari 1988 heeft Kroymans Sun Alliance op grond van de verzekerings-

overeenkomst uitkering gevraagd. Sun Alliance heeft dit niet gedaan. Op

30 maart 1988 en op 7 september 1988 heeft Kroymans vorderingen in kort

geding ingesteld tegen Sun Alliance tot betaling van (een voorschot op) de

uitkering. De president van de Rechtbank heeft elk van deze vorderingen

afgewezen (bij vonnis van 21 april 1988 en bij vonnis van 29 september

1988). Op 13 september 1988 heeft Sun Alliance nog aan Kroymans ge-

schreven dat zij niet tot uitkering zou overgaan. Het Hof heeft in hoger

beroep bij arrest van 13 juli 1989 de eerste vordering in kort geding ook

afgewezen.
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Kroymans heeft op 30 januari 1991 een vordering ingesteld tegen Sun

Alliance tot betaling. Tussen 13 juli 1989 en 30 januari 1991 hebben

Kroymans en Sun Alliance geen contact met elkaar gehad. Zowel de Recht-

bank als in hoger beroep het Hof hebben de vordering van Kroymans

afgewezen. Dit op grond van art. 4 lid 5 van de polisvoorwaarden. Deze

bepaling hield onder meer in dat ,,(a)lle recht op schadevergoeding is

vervallen, indien niet binnen zes maanden, nadat de betaling der schade-

vergoeding door de maatschappij is geweigerd, een rechtsvordering is inge-

steld''. De Rechtbank en het Hof hebben het verweer van Sun Alliance dat

tussen het moment waarop Sun Alliance had geweigerd tot uitkering over te

gaan (13 september 1988) en het moment waarop Kroymans de vordering

tegen Sun Alliance instelde (30 januari 1991) meer dan zes maanden waren

verstreken, gehonoreerd en de vordering van Kroymans op grond van de

polisbepaling afgewezen. Kroymans heeft beroep in cassatie ingesteld. De

Hoge Raad heeft het arrest van het Hof vernietigd. Kroymans had onder

andere een beroep gedaan op de door de Raad van Toezicht op het Schade-

verzekeringsbedrijf (thans geheten Raad van Toezicht Verzekeringen) ont-

wikkelde jurisprudentie. Art. 6:248 BW bepaalt dat een overeenkomst niet

alleen de door de partijen overeengekomen rechtsgevolgen heeft, maar ook

die welke voortvloeien uit (onder meer) de eisen van redelijkheid en billijk-

heid (lid 1), en dat een tussen de partijen als gevolg van een overeenkomst

geldende regel niet toepasselijk is wanneer dit in de gegeven omstandig-

heden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou

zijn (lid 2). De Hoge Raad overwoog vervolgens:

,,Gelijk art. 3:12 BW bepaalt, maar ook reeds onder het voÂoÂr 1992 van kracht

zijnde recht gold, moet bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid

eisen, rekening worden gehouden met Ð onder meer Ð de in Nederland

levende rechtsovertuigingen. Voor wat betreft de toepassing van in verze-

keringsvoorwaarden voorkomende bedingen betreffende termijnen als de

onderhavige heeft Kroymans zich voor het Hof beroepen op de dienaan-

gaande hier te lande levende rechtsovertuiging zoals die tot uitdrukking komt

in uitspraken van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf,

welke instelling tot taak heeft te beoordelen of de in Nederland werkzame

schadeverzekeraars door hun gedragingen, onder meer jegens hun verzeker-

den, de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf schaden. ... (die Raad

stelt) zich op het standpunt dat, ongeacht of de begunstigde door een

advocaat werd bijgestaan, een beroep op een in de verzekeringsvoorwaarden

voorkomend beding waarin de termijn waarbinnen de begunstigde zijn recht

geldend moet maken, wordt verkort tot zes maanden, uit een oogpunt van

handhaving van de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf niet kan

worden aanvaard, indien de verzekeraar bij de weigering van betaling niet op

niet mis te verstane wijze heeft meegedeeld dat hij een beroep op het

vervallen van de aanspraak van de begunstigde zal doen indien de vordering

niet binnen de genoemde termijn voor de bevoegde rechter aanhangig is

gemaakt. Weliswaar gaat het bij de door de Raad van Toezicht aangelegde
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maatstaf erom of de verzekeraar door zijn gedraging de goede naam van het

schadeverzekeringsbedrijf heeft geschaad. Maar indien een gedraging van

een verzekeraar jegens diens verzekerde onder de omstandigheden van het

geval niet kan worden aanvaard uit een oogpunt van handhaving van de

goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf, ligt het in de rede te oordelen

dat die gedraging onder dezelfde omstandigheden evenmin aanvaardbaar is

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Zulks in aanmerking ge-

nomen bestaat er grond om voor de inhoud van de op het onderhavige punt in

Nederland levende rechtsovertuiging betekenis toe te kennen aan het hier-

voor weergegeven standpunt van de Raad van Toezicht.''

De Hoge Raad trok de conclusie dat het beroep van Sun Alliance op art. 4

lid 5 van de polisvoorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijk-

heid onaanvaardbaar was.

4. Verzwijging

I n l e i d i n g

In Tijdschrift voor Privaatrecht 2-96 gaf ik op bladzijde 572 het volgende

overzicht van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan wil een verzeke-

ringsovereenkomst ingevolge artikel 251 WvK vernietigbaar zijn:

,,1) Er moet sprake zijn van verkeerde of onwaarachtige opgave of verzwij-

ging van aan de verzekerde bekende omstandigheden op grond waarvan

de verzekeraar een onjuiste voorstelling van zaken krijgt.

2) De verkeerde of onwaarachtige opgave of verzwijging moet zo ernstig

zijn dat de verzekeraar (als redelijk handelend verzekeraar, HR 19 mei

1978, NJ 1978, 607) de overeenkomst niet of onder andere voorwaarden

zou hebben gesloten indien hij van de ware stand van zaken op de hoogte

zou zijn geweest. Dit vereiste wordt ook wel het relevantie-vereiste

genoemd.

3) Wanneer het gaat om omstandigheden waarnaar de verzekeraar niet heeft

gevraagd, geldt dat de verzekerde moet hebben geweten of hebben

behoren te begrijpen dat de verzekeraar de overeenkomst bij kennis van

de ware stand van zaken niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou

hebben gesloten. Dit vereiste wordt ook wel het kenbaarheidsvereiste

genoemd.

4) Het moet niet aan de verzekeraar te wijten zijn dat hij de ware stand van

zaken niet voor ogen heeft gehad. Dit vereiste wordt ook wel het ver-

schoonbaarheidsvereiste genoemd (zie onder anderen P.L. WERY, Hoofd-

zaken verzekeringsrecht, Kluwer, Deventer, 1995, pag. 59 t/m 60).

5) Naar het strafrechtelijk verleden van de verzekerde moet de verzekeraar

Ð behoudens een uitzondering Ð expliciet hebben gevraagd wil hij zich

op verkeerde of onwaarachtige opgave of verzwijging kunnen beroepen

(HR 18 december 1981, NJ 1982, 570). Hetzelfde lijkt te gelden voor wat

betreft het strafrechtelijk verleden van een (mede)verzekerde derde. Zie
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J.H. WANSINK/A.S.J. VAN GARDEREN-GROENEVELD, Verzwijging bij ver-

zekeringsovereenkomsten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1993, pag.

58.''

Deze voorwaarden gelden ook nu nog. Ten aanzien van de onder 3 genoemde

voorwaarde geldt echter, op grond van het hierna te bespreken arrest van HR

20 december 1996, NJ 1997, 638 het volgende indien de verzekeraar zich

heeft bediend van een vragenlijst: ,,De verzekeraar kan zich niet erop

beroepen dat feiten waarnaar niet was gevraagd, niet zijn medegedeeld,

tenzij is gehandeld met het opzet de verzekeraar te misleiden''.

VoÂoÂr HR 20 december 1996 was het nog zo dat verzekeringnemer bij het

aangaan van een verzekering jegens verzekeraar een mededelingplicht had

ook ten aanzien van feiten (niet zijnde het strafrechtelijk verleden van

verzekeringnemer of een derde) waarnaar verzekeraar in zijn vragenlijst niet

had gevraagd mits verzekeringnemer wist of had behoren te begrijpen dat

verzekeraar de overeenkomst van verzekering bij kennis van de ware stand

van zaken niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten.

Sinds HR 20 december 1996 is het zo dat een dergelijke spontane medede-

lingsplicht voor verzekeringnemer in beginsel niet meer bestaat indien

verzekeraar bij het aangaan van de verzekering gebruik maakt van een

vragenlijst. Let wel, maakt verzekeraar geÂeÂn gebruik van een vragenlijst

dan geldt de spontane mededelingsplicht zoals die bestond voor HR 20 de-

cember 1996 nog steeds.

Ten aanzien van voorwaarde 5 is het van belang op te merken dat de

mededelingsplicht inzake het strafrechtelijk verleden van een ander dan

verzekeringnemer naast HR 20 december 1996 aan de orde komt in HR

13 september 1996 en HR 21 maart 1997, hierna onder b.

( a ) U i t l e g a nd e r e v r a g en dan d i e b e t r e f f e nd e s t r a f r e c h t e -

l i j k v e r l e d en

HR 1 december 1995, NJ 1996, 707, noot MENDEL, Nationale-Nederlanden

Schadeverzekering Maatschappij N.V. tegen Jacob Westdorp.

HR 15 mei 1998, NJ 1998, 623, H tegen Bloemers & Co Assuradeuren B.V.

Eerste zaak

Of verzekeringnemer een verkeerde of onwaarachtige opgave heeft gedaan

of omstandigheden heeft verzwegen kan afhangen van de interpretatie die

door verzekeringnemer aan de desbetreffende vraag is gegeven.

In de onderhavige procedure speelt de vraag welke maatstaf dient te worden

aangelegd bij de beoordeling of verzekeringnemer een aan hem door ver-

zekeraar voorgelegde vraag juist heeft geõÈnterpreteerd.

Westdorp is van beroep metselaar. Hij is sinds 16 december 1988 bij (de

rechtsvoorganger van) Nationale-Nederlanden tegen arbeidsongeschiktheid

verzekerd. In het door Westdorp ondertekende aanvraagformulier mede op
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grond waarvan de onderhavige verzekering is afgesloten stond de volgende

vraag: ,,Lijdt of leed u aan of had u klachten terzake van:

(...)

j rugklachten, spit, hernia, ischias, tennisarm, kromme rug

(...)?''

Een vrijwel gelijkluidende vraag kwam voor in het door Westdorp onder-

tekende deel van het rapport ter zake van een medische keuring ten behoeve

van de onderhavige verzekering.

Beide vragen zijn ontkennend beantwoord.

Westdorp die sinds 6 november 1989 geheel arbeidsongeschikt is (hij lijdt

aan de ziekte van Bechterew en heeft ernstige rugklachten) vordert nakoming

door Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (hierna

Nationale-Nederlanden) van haar verplichtingen uit de onderhavige overeen-

komst van verzekering.

Nationale-Nederlanden beroept zich echter op artikel 251 WvK. Westdorp

zou, door geenmelding te maken van het feit dat hij gedurende 10 jaar voor het

sluiten van de onderhavige overeenkomst van verzekering eÂeÂn aÁ twee dagen

per jaar tengevolge van rugklachten niet werkte (voor welke rugklachten hij

nooit een arts raadpleegde), een verkeerde of onwaarachtige opgave hebben

gedaan in de zin van artikel 251 WvK. De Hoge Raad overweegt: dat bij de

beoordeling van de vraag of Westdorp een verkeerde of onwaarachtige opgave

heeft gedaan ,,moet worden vooropgesteld dat een verzekeringnemer (...) voÂoÂr

het sluiten van de overeenkomst alle feiten moet mededelen waarvan, naar hij

weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of hij de

verzekering zal willen sluiten en zo ja op welke voorwaarden, afhangt of

kan afhangen''. Deze overweging is in haar algemeenheid als gezegd, nu er een

vragenlijst in het spel was, achterhaald door het nader te bespreken arrest HR

20 december 1996, NJ 1997, 638, Aegon-B.M.A.

Het Hof dat de rugklachten van Westdorp van een zo vage en onbeduidende

aard vond dat Westdorp niet hoefde te begrijpen dat de beslissing van de

verzekeraar om de onderhavige overeenkomst aan te gaan en onder welke

voorwaarden ,,kon afhangen of zou kunnen afhangen van kennis van die

rugklachten'' gaf volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechts-

opvatting. Ook niet in het licht van de hierboven weergegeven vraag in het

aanvraagformulier daar aldus de Hoge Raad tot uitgangspunt dient ,,te

worden genomen dat een verzekeringnemer een hem door de verzekeraar

voorgelegde vraag als de onderhavige mag opvatten naar de zin die de

verzekeringnemer daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs

mag toekennen''.

Tweede zaak

Ter verkrijging van een, met ingang van 1 januari 1992 tussen H en Bloemers

& Co Assuradeuren B.V. (hierna Bloemers) gesloten, juweliersverzekering

heeft H een aanvraagformulier ingevuld en ondertekend. Het aanvraagfor-
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mulier is op 18 november 1991 door de assurantietussenpersoon van H aan

Bloemers gezonden.

De vragen 12 en 13 luiden inclusief de door de HR weergegeven antwoorden

als volgt:

,,12. Verzekeringsverleden

Is ooit een aanvraag van U voor een soortgelijke verzekering afgewezen, dan

wel zulk een verzekering opgezegd of de continuatie daarvan op de be-

staande of gewijzigde voorwaarden geweigerd? Zo ja door wie? Neen

Wat is de vervaldatum van de eventueel lopende verzekering: 1 januari 1992

Hoe is het schadeverloop in het lopende jaar en de drie daaraan voorafgaande

jaren geweest?

lopende jaar max. schade was ¦ 38 000 is

1989 f echter niet uitbetaald i.v.m.

1990 f kleine letters in de polis,

1991 f uit coulantie is ¦13000 betaald + enkele kleinere bedragen.

13. Overige vragen

Zijn er nog verdere bijzonderheden welke ter beoordeling van de aange-

vraagde verzekering van belang kunnen zijn? lopende overval c.q. bero-

vingsschade nog in behandeling bij huidige assuradeuren.

(...)''

Nadat op 6 juli 1993 de winkel van H, ten behoeve waarvan de onderhavige

verzekering was gesloten is overvallen (schade Fl. 300000) weigert Bloe-

mers uitkering van de verzekeringspenningen met een beroep op artikel 251

WvK. Volgens Bloemers zou H zich bij de beantwoording van de vragen 12

en 13 schuldig hebben gemaakt aan verzwijging dan wel onwaarachtige

opgave.

Het Hof aanvaardt het beroep van Bloemers op artikel 251 WvK daar H geen

melding had gemaakt van het feit dat Royal Nederland (voormalige ver-

zekeraar van H) de verzekeringsovereenkomst met H wenste te beeÈindigen

terwijl verzekeraar hier wel met zoveel woorden in het aanvraagformulier

naar had gevraagd en verzekeringnemer niet met de summiere beantwoor-

ding van vraag 13 had mogen volstaan maar ook melding had moeten maken

van het feit dat Royal Nederland tot 2 maal toe had geweigerd een door H ter

zake van diefstal geleden schade van ¦71.850 te vergoeden.

Volgens het Hof zoals weergegeven door de Hoge Raad geeft een verzeke-

raar met de door hem in de vragenlijst opgenomen vragen te kennen ,,welke

feiten voor hem van belang zijn voor zijn beslissing of hij de verzekering zal

sluiten en, zo ja, op welke voorwaarden'' en kan de verzekeringnemer zich er

niet op ,,beroepen dat hij niet heeft begrepen en ook niet heeft behoeven te

begrijpen dat de beslissing van de verzekeraar om de verzekering aan te gaan,

afhing van kennis van de feiten waarnaar de verzekeraar had gevraagd''.
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,,Bij beoordeling van de vraag welke betekenis de verzekeringnemer aan de

hem voorgelegde vragen moest toekennen'', dienen volgens het Hof ,,de

vragen mede te worden gelezen in hun onderling verband en samenhang''.

Met dit juiste oordeel heeft het Hof aldus de Hoge Raad niet miskend

de hiervoor besproken uitspraak d.d. 1 december 1995, NJ 1996, 707 waarin

aldus de Hoge Raad werd overwogen dat: ,,een verzekeringnemer een hem

door de verzekeraar voorgelegde vraag mag opvatten naar de zin die de

verzekeringnemer daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs

mag toekennen''(8)

( b ) Ve r k e e r d e o f o nwaa r a c h t i g e opg av e , v e r zw i j g i n g om-

t r e n t h e t s t r a f r e c h t e l i j k v e r l e d e n

HR 9 februari 1996, NJ 1996, 745, noot MENDEL, E. tegen Nationale Neder-

landen Schadeverzekering Maatschappij N.V. c.s.

HR 13 september 1996, NJ 1997, 637, noot MENDEL onder 639, Nationale

Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij B.V. tegen P. B.V.

HR 21 maart 1997, NJ 1997, 639, noot MENDEL, B. en K. tegen Aegon

Schadeverzekering N.V.

In bovenstaande zaken speelt de vraag hoe een verzekeringnemer door

verzekeraar gestelde vragen naar het strafrechtelijk verleden mag opvatten.

Eerste zaak

E heeft in juni 1986 van B een cafeÂbedrijf overgenomen. Op 12 juni 1986

heeft E een nieuwe verzekering (beurspolis), ter zake van het risico dat hij als

eigenaar/exploitant van het cafeÂ en huurder van het pand loopt ten aanzien

van schade door onder meer brand, gesloten bij verweerders in cassatie

(hierna verzekeraars).

Ter verkrijging van de onderhavige verzekering heeft E op 5 juni 1986 een

vragenlijst ingevuld en ondertekend. Op vraag 10 onder c: ,,Heeft u feiten te

melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of van een

andere belanghebbende, die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen,

of andere feiten (ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als uzelf of

een andere belanghebbende) die voor het beoordelen van deze verzekerings-

aanvraag van belang zouden kunnen zijn?'' heeft E ,,neen'' geantwoord. E

was echter op 13 april 1978 tot een jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf

wegens in het laatste kwartaal van 1977 gepleegde afpersing veroordeeld. Op

20 juni 1978 is E in vrijheid gesteld. Een gedeelte van de gevangenisstraf

(8) Opgemerkt dient te worden dat de HR met dit arrest mijns inziens geen afbreuk doet aan

het hierna te behandelen arrest van 20 december 1996, NJ 1997, 638. Het is niet zo dat de HR,

in het geval dat verzekeraar zich van een vragenlijst bedient, via een algemene slotvraag weer

een spontane mededelingsplicht van verzekeringnemer aanvaardt. Naar de feiten waarvan H

melding had moeten maken was immers in vraag 12 gevraagd. Zie ook M.M.R. VAN ARDENNE-

DICK en A.S.J. VAN GARDEREN-GROENEVELD, ,,Kroniek Verzekeringsrecht 1998-1999 (deel

II)'', Het Verzekerings-Archief 3-2000, p. 116.
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heeft E dus ondergaan gedurende de, in de hier boven weergegeven vraag,

bedoelde periode van 8 jaar. Nadat op 25 december 1988 in het gehuurde

pand brand is gesticht ten gevolge waarvan de door E verzekerde belangen

grotendeels verloren zijn gegaan vordert E uitkering door verzekeraars.

Verzekeraars beroepen zich, volgens het Hof terecht, op artikel 251 WvK. E

had aldus het Hof het feit dat hij een gedeelte van zijn straf gedurende de in

bovengenoemde vraag bedoelde periode had ondergaan, ook al was er slechts

sprake van een relatief gering gedeelte, aan verzekeraars moeten melden en

bovendien was, aldus het Hof, voldaan aan de voorwaarde voor een succes-

vol beroep op art. 251WvK dat verzekeraars waren zij van bedoeld feit op de

hoogte geweest als redelijk handelend verzekeraars de overeenkomst niet of

onder andere voorwaarden zouden hebben gesloten.

Nadat de Hoge Raad in cassatie heeft overwogen dat het Hof bij zijn oordeel

niet de rechtsregel heeft miskend ,,dat een verzekeringnemer een hem door

de verzekeraar voorgelegde vraag mag opvatten naar de zin die de verzeke-

ringnemer daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag

toekennen'' wordt door de Hoge Raad de vraag behandeld of de redelijkheid

en billijkheid onder de hierna onder a t/m d door E aangevoerde omstandig-

heden meebrengen dat verzekeraars geen beroep op artikel 251 WvK kunnen

doen.

,,(a) E. heeft verzekeraars niet willen misleiden; hij was niet te kwader trouw

en hem kan geen verwijt ervan worden gemaakt dat hij niet heeft vermeld

dat hij een gedeelte van de vrijheidsstraf heeft ondergaan in de door

verzekeraars bedoelde periode van acht jaar (...).

b) Er is geen verband tussen het niet vermelden van het ondergaan van een

gedeelte van de gevangenisstraf en de schade (...).

c) E. heeft op vraag 9 van het vragenformulier, waarin gevraagd werd naar

een eerdere schade, geantwoord dat hij in 1979 door brand schade had

geleden van f 300 000. Er is een wanverhouding tussen het gewicht van

het niet vermelden van het ondergaan van een klein gedeelte van een

vrijheidsstraf binnen de periode van acht jaar en de wel door E. gedane

mededeling omtrent het eerdere schadegeval (...).

d) Verzekeraars hebben niets gedaan om de bij E. levende opvatting te

ontzenuwen dat de oorspronkelijke Ð ten behoeve van B. lopende Ð

verzekering doorliep.''

Volgens de Hoge Raad zijn deze door E aangevoerde omstandigheden ,,stuk

voor stuk onvoldoende'' om op grond van de redelijkheid en billijkheid aan

verzekeraars een beroep op artikel 251 WvK te onthouden.

Het onder a aangevoerde omdat E. volgens het feitelijke oordeel van het Hof

heeft moeten begrijpen dat verzekeraars met vraag 10 onder c ook doelden op

het door hem niet medegedeelde feit en hij er zich dan niet met succes op kan

beroepen dat hem geen verwijt treft ter zake van zijn antwoord.

Het onder b aangevoerde omdat de mogelijkheid om een verzekeringsover-

eenkomst te vernietigen als bedoeld onder 251 WvK niet afhangt van ,,de
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aard van de schade op vergoeding waarvan de verzekerde in een gegeven

geval aanspraak meent te kunnen maken (HR 18 mei 1990, NJ 1990, 566 en

11 september 1992, NJ 1993, 754)''.

Het onder c aangevoerde omdat niet valt in te zien waarom het met juistheid

beantwoorden van bedoelde vraag een beroep door verzekeraars op het niet

juist beantwoorden van vraag 10 onder c in de weg zou staan.

Het onder d aangevoerde omdat verzekeraars bij gebrek aan bekendheid met

de bij E. levende opvatting geen enkele reden hadden om de gestelde

opvatting te ontzenuwen.

Opgemerkt dient nog te worden dat M.M. Mendel in zijn noot onder het

onderhavige arrest stelt dat hij gezien het gebruik van de woorden ,,feiten''

en ,,voorgevallen'' in vraag 10 onder c geneigd zou zijn anders te oordelen

dan het Hof omtrent de vraag of E had moeten begrijpen dat hij het restant

van zijn strafrechtelijk verleden had moeten mededelen. Naar de mening van

Mendel kan men ,,althans moeilijk van de aspirant-verzekeringnemer eisen

dat hij het restant van de gevangenisstraf weÂl als een voorgevallen feit

aanmerkt''.

Tweede zaak

Tussen P. BV en eiser tot cassatie (hierna Nationale Nederlanden) is op

29 augustus 1991 een verzekeringsovereenkomst gesloten. Bij deze overeen-

komst zijn zaken en handelsvoorraden verzekerd tegen brandschade.

Op 29 augustus 1991 is een door Nationale Nederlanden opgesteld, door de

assurantietussenpersoon ingevuld, aanvraagformulier op basis waarvan de

onderhavige verzekering is gesloten ondertekend door de bedrijfsadviseur

van P. BV.

Op 22 april 1992 zijn 5 campers van P. BV, die zich echter bevonden bij M.

BV in Oss, onder de verzekering gebracht.

Drie van deze 5 campers zijn op 17 augustus 1992 tengevolge van brand bij

M. BV verloren gegaan.

P. BV vordert betaling door Nationale Nederlanden van ¦610 231, zijnde het

door deskundigen vastgestelde schadebedrag tengevolge van het verlies van

bedoelde 3 campers.

Nationale Nederlanden weigert betaling en beroept zich op artikel 251 WvK.

Volgens de beantwoording van het aanvraagformulier was P BV de aan-

vrager van de verzekering. Op vraag 10 onder c:

,,heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u

of van een andere belanghebbende die binnen de afgelopen acht jaar zijn

voorgevallen'' was ,,neen'' geantwoord.

L die, volgens een uittreksel uit het handelsregister van 7 augustus 1991, enig

bestuurslid van P. BV was en tevens 40 van de 1600 aandelen in P. BV hield,

zou echter wel een strafrechtelijk verleden hebben. Dit strafrechtelijk ver-
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leden hebben. Dit strafrechtelijk verleden van L had volgens Nationale

Nederlanden bij vraag 10 onder c moeten worden vermeld. In cassatie wordt

als reden voor deze opvatting aangevoerd dat vraag 10 onder c, in het geval

dat een BV met eÂeÂn directeur de aanvrager van een verzekering is, in

redelijkheid dient te worden uitgelegd als een vraag naar het strafrechtelijk

verleden van deze directeur, ook al wordt in het aanvraagformulier niet

uitdrukkelijk naar het strafrechtelijk verleden van de directeur gevraagd.

De Hoge Raad overweegt:

,,Bij de beoordeling van deze stelling moet in de eerste plaats ervan worden

uitgegaan dat een verzekeringnemer een hem door de verzekeraar voorge-

legde vraag mag opvatten naar de zin die de verzekeringnemer daaraan onder

de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag toekennen''.

,,Bij de beoordeling van voormelde stelling dient voorts te worden vooropge-

steld dat indien een verzekeraar voÂoÂr het aangaan van de verzekering uit-

drukkelijk mededeling heeft gevraagd van feiten die het strafrechtelijk

verleden betreffen van een ander dan de verzekeringnemer, deze laatste

gehouden is die vraag volledig en naar waarheid te beantwoorden. Van

een verzekeringnemer, van wie in beginsel niet kan worden gevergd dat

hij spontaan overgaat tot opgaven omtrent zijn eigen strafrechtelijk verleden

(HR 18 december 1981, NJ 1982, 570), kan echter evenmin worden gevergd

dat hij spontaan overgaat tot opgaven omtrent het strafrechtelijk verleden van

een derde nu zulks de persoonlijke levenssfeer van die derde diepgaand kan

raken en bekendheid bij anderen de maatschappelijke positie van die derde

ernstig kan schaden''.

Het Hof had dan ook, aldus de HR, geen blijk gegeven van een onjuiste

rechtsopvatting door te oordelen dat van het strafrechtelijk verleden van L

geen melding behoefde te worden gemaakt uit hoofde van het feit dat hij de

enige directeur van P. BV was. Hieraan doet volgens de Hoge Raad niet af

het feit dat de enige directeur (L) ook aandeelhouder van de BV (P. BV) was.

,,De omstandigheid dat een bestuurder van een vennootschap aandelen in de

vennootschap houdt, levert zonder meer geen grond op om hem in die zin

met de vennootschap te vereenzelvigen dat een enkel op het strafrechtelijk

verleden van de verzekeringnemer gerichte vraag door de vennootschap die

zich wil verzekeren, behoort te worden opgevat als tevens gericht op het

strafrechtelijk verleden van die bestuurder''. Aldus de Hoge Raad.

In vraag 10 onder c was echter niet alleen naar het strafrechtelijk verleden

van verzekeringnemer maar ook naar dat van ,,een andere belanghebbende''

gevraagd. Volgens het Hof hoefde P. BV, L niet als ,,andere belangheb-

bende'' aan te merken daar daaronder slechts viel iemand met een machts-

positie binnen de vennootschap zoals een directeur die alle of de meerderheid

van de aandelen in de betreffende vennootschap houdt. Daar L slechts 40 van

de 1600 aandelen hield, hoefde hij niet aangemerkt te worden als belang-

hebbende in bovenbedoelde zin en hoefde zijn strafrechtelijk verleden ook

niet te worden vermeld. Onder de aantekening ,,dat het Hof het in de vraag
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gebezigde begrip ,,andere belanghebbende'' niet heeft opgevat als degene die

een door de verzekering gedekt belang heeft'' oordeelde de Hoge Raad dat

Hof 's oordeel geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting.

Derde zaak

B en K (echtgenoten) exploiteren een videotheek. Met betrekking tot deze

videotheek heeft K met verzekeraar Aegon twee verzekeringsovereenkom-

sten gesloten. Een opstalverzekering ingaande op 27 september 1991 en een

computer/reconstructieverzekering ingaande op 19 april 1993. K heeft de

aanvraagformulieren voor deze twee verzekeringen ondertekend. Tevens zijn

tussen ,,Videotheek L'' en Aegon als verzekeraar twee verzekeringsovereen-

komsten Ð een inventaris/goederenverzekering en een bedrijfsschadever-

zekering Ð beide ingaande op 2 november 1991 gesloten. De verzekeringen

geven onder meer dekking tegen schade door brand. (Ten aanzien van deze

twee laatste verzekeringen stond niet vast of B dan wel K als verzekering-

nemer heeft te gelden.)

In de aanvraagformulieren voor al deze verzekeringen stond de volgende

,,(slot-)vraag'':

,,9. Overige mededelingen

Heeft U nog iets mee te delen dat voor het beoordelen van deze verzekerings-

aanvraag van belang kan zijn?

Zo ja, dan gaarne bijzonderheden vermelden.''

Aan deze vraag was telkens de volgende (slot-)verklaring en toelichting

toegevoegd:

,,De ondergetekende verklaart, dat de gegeven antwoorden juist en volledig

zijn. Geen omstandigheden welke voor de maatschappij van belang kunnen

zijn, zoals bijvoorbeeld een opzegging van een verzekering door een ver-

zekeraar in de laatste jaren of een strafrechtelijke veroordeling wegens een

vermogens- of een geweldmisdrijf tijdens de laatste 8 jaar, zijn verzwegen of

verkeerd voorgesteld.

Toelichting

Artikel 251 Wetboek van Koophandel bepaalt dat een verzekeringsovereen-

komst ongeldig is, indien U bij het aanvragen van de verzekering onjuiste of

onvolledige informatie verstrekt.

Uw plicht om informatie te verschaffen omvat alles wat voor de maatschap-

pij van belang kan zijn voor de beoordeling van het te verzekeren risico. Het

gevolg van ,,verzwijging'', ook al was U zich deze niet bewust, is dat de

maatschappij zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en

schadevergoeding kan weigeren.''

Wanneer op of omstreeks 1 oktober 1994 in bovenbedoeld pand brand

uitbreekt weigert Aegon met een beroep op artikel 251 WvK de schade

veroorzaakt door deze brand te vergoeden. Bovenbedoelde slotvraag was op

de ondertekende aanvraagformulieren ontkennend beantwoord terwijl K
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door de politierechter te Groningen op 26 september 1984 was veroordeeld

tot een geldboete van ¦300 ter zake van diefstal, op 9 januari 1989 was

veroordeeld tot een geldboete van ¦500 subsidiair vijf dagen hechtenis ter

zake van diefstal en op 3 oktober 1989 tot een geldboete van ¦300 subsidiair

3 dagen hechtenis wegens mishandeling.

De President van de Rb. verwerpt het beroep van Aegon. Het Hof oordeelt

Aegon's beroep op verzwijging voorshands gegrond.

Het oordeel van het Hof, dat er aldus de HR op neerkomt dat ook indien B ten

aanzien van de door ,,Videotheek L'' gesloten verzekeringen als de (enige)

verzekeringneemster heeft te gelden zij ,,de vraag naar een strafrechtelijke

veroordeling redelijkerwijs aldus behoorde te begrijpen dat deze niet alleen

betrekking had op een eventuele strafrechtelijke veroordeling van haarzelf,

maar ook op een eventuele strafrechtelijke veroordeling van haar echtgenoot/

mede-exploitant K'', berust volgens de Hoge Raad op een onjuiste rechts-

opvatting.

,,Het gaat hier immers om op de grondslag van een vragenlijst gesloten

verzekeringen. De verzekeraar kan zich dan niet erop beroepen dat feiten

waarnaar niet was gevraagd, niet zijn medegedeeld, tenzij is gehandeld met

het opzet de verzekeraar te misleiden; hetzelfde geldt indien niet is gevraagd

naar feiten die een ander dan de verzekeringnemer betreffen (HR 20 decem-

ber 1996, RvdW 1997, 10 (NJ 1997, 638; red.), rov. 3.7). Een vraag naar

strafrechtelijke veroordelingen behoeft door de verzekeringnemer redelijker-

wijs niet te worden opgevat als een vraag naar strafrechtelijke veroordelin-

gen van een ander dan de verzekeringnemer zelf. Daaraan doet niet af het

enkele feit dat die ander, zoals hier, met de verzekeringnemer is gehuwd en

tezamen met deze de onderneming exploiteert waarop de verzekering be-

trekking heeft.''

Tot zover de mijns inziens belangrijkste rechtsoverweging van het onder-

havige arrest.

Voordat de Hoge Raad het arrest van het Hof vernietigt en overweegt dat

,,Verwijzing moet volgen, in het bijzonder voor een onderzoek omtrent de

vraag wie ten aanzien van de op naam van ,,Videotheek L.'' gesloten

verzekeringsovereenkomsten moet worden aangemerkt als verzekeringne-

mer'' wordt nog het volgende Ð dat van belang is indien K als verzekering-

nemer heeft te gelden Ð door de Hoge Raad overwogen: ten aanzien van de

vraag of de verzekeringnemer heeft behoren te begrijpen dat de verzekeraar

ook veroordelingen als die van K, die betrekkelijk lage straffen inhouden,

van belang acht voor de beoordeling van zijn risico oordeelt de Hoge Raad

dat bevestigende beantwoording door het Hof geenszins onbegrijpelijk is

daar anders dan door appellant was aangevoerd het Hof uit de omstandigheid

dat het ging om betrekkelijk lage straffen niet had hoeven af te leiden dat ,,het

morele risico verbonden aan de persoon aldus betrekkelijk gering is''.

Tevens is aldus de HR ten aanzien van K niet onjuist het oordeel van het Hof

zoals door de HR weergegeven dat K op zijn minst erover behoorde te
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twijfelen of het aan K ,,vrijstond een opgave van de strafrechtelijke veroor-

delingen van K achterwege te laten,, en K op dit punt aan de tussenpersoon,

,,die als deskundige op de hoogte moet zijn geweest van de door de ver-

zekeraar voorgestane ... uitleg van het vragenformulier'', voorlichting had

behoren te vraag alvorens de vraag ontkennend te beantwoorden.

( c ) Kenb a a r h e i d s v e r e i s t e

HR 20 december 1996, NJ 1997, 638, noot MENDEL onder 639, Aegon

Schadeverzekering NV tegen B.V. Beheer en Exploitatiemaatschappij

B.M.A. 's-Hertogenbosch.

In het hierna te bespreken arrest gaat de Hoge Raad zoals dat heet ,,om''.

Bestond voor HR 20 december 1996 nog de in de inleiding beschreven

spontane mededelingsplicht, sinds het hierboven genoemde arrest is het zo

dat verzekeraar, in het geval dat hij verzekeringnemer een vragenlijst heeft

voorgelegd op basis waarvan de betreffende verzekering tot stand is geko-

men, zich ten aanzien van feiten waarnaar hij niet heeft gevraagd eerst op

schending van de mededelingsplicht van verzekeringnemer kan beroepen

indien deze laatste het opzet had verzekeraar te misleiden. De casus in het

onderhavige arrest is als volgt. Verweerster in cassatie (hierna BMA) is in

1985 door A.J. De Rouw (hierna De Rouw) opgericht. De Rouw is directeur/

enig aandeelhouder van BMA. BMA is de aandeelhouder van De Rouw BV.

In beide BV's heeft De Rouw de feitelijke leiding. Beide BV's zijn gevestigd

op hetzelfde adres: Ketelaarskampweg 18, 's-Hertogenbosch. Tevens is De

Rouw van omstreeks 1982 tot in 1984 directeur/enig aandeelhouder geweest

van de in 1984 in staat van faillissement verklaarde vennootschap De Planeet

BV.

Ten aanzien van De Rouw BV geldt dat Interpolis haar een aangevraagde

brand/bedrijvenverzekering heeft geweigerd. Tevens is er bij laatstgenoemde

BV brand geweest op 3 augustus 1982 en 6 maart 1987. Ten name van De

Rouw BV heeft De Rouw met ingang van 13 maart 1991 bij eiser in cassatie

(hierna Aegon) een opstalverzekering voor haar pand aan de Ketelaarskamp-

weg 18 gesloten. In het op 24 december 1990 door De Rouw BV ten behoeve

van deze verzekering ingediende aanvraagformulier werd bij de vraag naar het

schadeverloop de brand in 1987 vermeld. Bij de vraag of eerder soortgelijke

verzekeringen werden geweigerd of opgezegd werd gemeld dat de NMB, naar

aanleiding van de brand in 1987, in 1987 een opstalverzekering had opgezegd.

Vervolgens heeft BMA, met ingang van 15 juli 1991 bij Aegon een opstal-

verzekering ten aanzien van het BSI-complex te 's-Hertogenbosch gesloten.

Nadat op 27 januari 1992 door brand schade is toegebracht aan de opstallen

van het BSI-complex weigert Aegon, met een beroep op artikel 251 WvK,

schadevergoeding. Bij het sluiten van laatstgenoemde verzekering zou een

aantal omstandigheden, zoals het feit dat Interpolis aan De Rouw BV voren-

genoemde verzekering had geweigerd, het feit dat De Planeet BV failliet is

verklaard en bij De Rouw BV brand heeft gewoed, niet zijn medegedeeld.
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Volgens het Hof faalt het beroep van Aegon op 251 WvK. Het Hof is van

mening dat Aegon haar beroep op 251 WvK had gebaseerd op schending van

de mededelingsplicht door een ander (De Rouw) dan BMA en het Hof buiten

de rechtsstrijd van partijen zou treden indien het (mede) zou onderzoeken of

BMA de mededelingsplicht als bedoeld in artikel 251 WvK heeft geschonden.

De Hoge Raad oordeelt echter dat Aegon wel (ook) de schending van de

mededelingsplicht van verzekeringnemer (BMA) aan haar beroep op 251

WvK ten grondslag had gelegd en vernietigt het arrest van het Hof. Voorts

overweegt de Hoge Raad, voor de praktijk van het grootste belang:

,,Na verwijzing zal het Hof waarnaar de zaak zal worden verwezen alsnog

moeten onderzoeken of BMA voÂoÂr het aangaan van de verzekering feiten

heeft verzwegen of verkeerd opgegeven van zodanige aard dat die verzwij-

ging of verkeerde opgave het beroep van Aegon op art. 251 rechtvaardigt.

Daarbij verdient te worden aangetekend dat de verzekering in het onder-

havige geval is gesloten op de grondslag van een door de verzekeraar

opgestelde vragenlijst. In zodanig geval dient bij beoordeling van de vraag

of de verzekeraar een beroep op de vernietigingsgrond van art. 251 toekomt,

het volgende tot uitgangspunt te worden genomen:

(1) De verzekeringnemer mag een hem door de verzekeraar voorgelegde

vraag opvatten naar de zin die de verzekeringnemer daaraan onder de

gegeven omstandigheden redelijkerwijs mag toekennen aldus laatstelijk

(HR 13 september 1996, RvdW 1996, 171C (NJ 1997, 637; red.), rov.

3.3.3, eerste alinea).

(2) De verzekeraar kan zich niet erop beroepen dat feiten waarnaar niet was

gevraagd, niet zijn medegedeeld, tenzij is gehandeld met het opzet de

verzekeraar te misleiden (zie art. 7.17.1.4 lid 6 Ontw. BW, dat blijkens

de MvT (kamerstukken II 1985/86, 19 529, nr 3, blz 9) voortbouwt op

HR 18 december 1981, NJ 1982, 570).

(3) Heeft de verzekeraar voÂoÂr het aangaan van de verzekering mededeling

gevraagd van feiten die een ander dan de verzekeringnemer betreffen,

dan is deze gehouden de desbetreffende vragen volledig en naar waar-

heid te beantwoorden; heeft de verzekeraar niet gevraagd naar feiten die

een ander dan de verzekeringnemer betreffen, dan is de hiervoor onder

(2) vermelde regel van toepassing (vgl. HR 13 september 1996, RvdW

1996, 171C (NJ 1997, 637; red.), rov. 3.3.3, tweede alinea, eerste zin).

(4) Van het geval dat mededeling wordt gevraagd van feiten die een ander

dan de verzekeringnemer betreffen, moet worden onderscheiden het

geval dat iemand als bestuurder en aandeelhouder een zodanige zeggen-

schap heeft in de vennootschap die de verzekeringnemer is, dat hij met

die vennootschap moet worden vereenzelvigd en dat de verzekering-

nemer op die grond had moeten begrijpen dat de vragen mede op de

feiten betreffende deze persoon en de eventueel door hem beheerste

vennootschappen betrekking hadden. Of dit zich voordoet Ð wat niet

snel zal mogen worden aangenomen Ð zal van de omstandigheden van
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het geval afhangen. De omstandigheid dat iemand zowel bestuurder als

aandeelhouder is, is daartoe in ieder geval onvoldoende (vgl. HR 13 sep-

tember 1996, RvdW 1996, 171C (NJ 1997, 637; red.), rov. 3.3.4).

Na verwijzing zullen de stellingen van Aegon in het licht van voormelde

uitgangspunten opnieuw moeten worden bezien.''

Ten aanzien van het onderhavige arrest wil ik ter verduidelijking nog het

volgende opmerken. In onderdeel 2 van deze rechtsoverweging gaat de Hoge

Raad zoals in de inleiding al is gesteld om. Zie over de vraag in hoeverre de

HR ten aanzien van verzekeringen gesloten in de uitoefening van beroep of

bedrijf Ð de Hoge Raad maakt in onderhavig arrest namelijk geen onder-

scheid tussen dergelijke verzekeringen en die welke zijn gesloten in de

priveÂsfeer Ð verder gaat in de opheffing van de spontane mededelingsplicht

dan de verzwijgingsregeling in het ontwerp BW (9) doet (zie art. 7.17.1.4

e.v.), en voor de vraag wanneer er sprake is van ,,het opzet de verzekeraar te

misleiden'', Y.L.L.A.M. Delfos-Roy en M.M. Mendel, ,,Verzwijging en

dwingend verzekeringsrecht'', in bundel Contractvrijheid, redactie T. Hart-

lief & C.J.J.M. Stolker, Kluwer-Deventer 1999, pag. 183 e.v.

Ten aanzien van onderdeel 4 van de rechtsoverweging dient te worden

opgemerkt dat voor ,,vereenzelviging'' van de bestuurder/tevens aandeel-

houder van de vennootschap die verzekeringnemer is met de vennootschap

(verzekeringnemer) niet voldoende lijkt dat de enige bestuurder ook de

minderheid van de aandelen heeft. Zie het hiervoor behandelde arrest HR

13 september 1996, NJ 1997, 637 (Nationale Nederlanden Schadeverzeke-

ring Maatschappij B.V. tegen P. B.V. In deze zaak had de bestuurder 40 van

de 1600 geplaatste aandelen in P. B.V.). M.M. Mendel merkt op dat in de

visie van de Hoge Raad waarschijnlijk wel vereenzelviging dient plaats te

vinden indien bijvoorbeeld ,,de enige bestuurder bovendien meerderheids-

aandeelhouder is en in die dubbele hoedanigheid ook werkelijk in staat is

beslissende zeggenschap in de vennootschap uit te oefenen''. Zie zijn noot

onder HR 21 maart 1997, NJ 1997, 639.

( d ) R ed e l i j k h and e l e nd v e r z e k e r a a r

HR 22 oktober 1999, NJ 2000, 34 Ing Fatum NV tegen Heinrich Susanna.

Uit deze overigens zeer feitelijke zaak wil ik, om aan te geven dat de Hoge

Raad ten aanzien van het onderhavige punt nog steeds de mening is toege-

daan die hij ook in 1978 had Ð in de literatuur bestond daar enige twijfel

over Ð, de volgende overweging van de Hoge Raad aanhalen: een beroep

van een verzekeraar op vernietiging van de verzekeringsovereenkomst in-

gevolge artikel 320 WvK-NA (artikel 251 WvK) kan slechts ,,slagen indien

hij als redelijk handelend verzekeraar, ware hij bekend geweest met de

verkeerdheid van de opgave, de overeenkomst niet of niet onder de dezelfde

(9) Vergelijk ook de inmiddels verschenen Nota van wijziging Tweede Kamer 1999-2000,

19529, nr. 5.
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voorwaarden zou hebben aangegaan (HR 19 mei 1978, nr 11 194, NJ 1978,

607)''.

5. Beroep op polisclausule en de beperkende werking van de redelijkheid en

billijkheid

HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 120, noot MENDEL, S. Bicak tegen Aegon

Schadeverzekering N.V.

Tussen Aegon Schadeverzekering N.V. (hierna Aegon) en S. Bicak (hierna

Bicak) bestaan met ingang van 14 juli 1992 twee brandverzekeringsover-

eenkomsten (een ter zake van inventaris/ goederen en een terzake van

bedrijfsschade) ten behoeve van het door Bicak gedreven cafeÂbedrijf ,,De

Gouden Lantaarn''.

Op beide overeenkomsten is de volgende clausule 172 van toepassing:

,,Horeca-Risico-Verzekeringnemer is verplicht het navolgende na te komen:

1. (...)

2. Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen afvalemmers en

peukenverzamelaars, voorzien van goed sluitende deksels of van vlam-

dovende afvalbakken. Als uitzondering hierop is het toegestaan alleen in

de keuken en uitsluitend voor het verzamelen van etensresten gebruik te

maken van kunststof afvalbakken.

(...).

Het niet nakomen van bovengenoemde bepalingen heeft verlies van het recht

op schadevergoeding tot gevolg''.

Bicak heeft in strijd met deze clausule in ,,De Gouden Lantaarn'' een of meer

plastic afvalbakken zonder deksel met daarin een plastic zak gebruikt ter

verzameling van sigarettenpeuken en ander afval.

Nadat er op 10 december 1993 brand is geweest in ,,De Gouden Lantaarn''

eist Bicak van Aegon uitkering inzake o.a. bedrijfsschade en uitkering ter

zake van goederen-/inventarisschade. Aegon weigert echter uit te keren en

beroept zich op bovenbedoelde clausule 172.

In cassatie speelt de vraag of verzekeraar (Aegon) met succes een beroep op

clausule 172 kan doen indien er geen causaal verband bestaat tussen de

overtreding van deze clausule, welke was gericht tegen het gevaar dat zich

heeft verwezenlijkt, en de concrete verwezenlijking van het gevaar. Volgens

de Hoge Raad moet er veronderstellenderwijs van worden uitgegaan dat de

brand in een meterkast is ontstaan.

De Hoge Raad overweegt:

,,Dienaangaande moet worden vooropgesteld dat, aangenomen dat de clau-

sule geldig is overeengekomen, de verzekeraar daarop een beroep kan doen

en het recht op uitkering derhalve vervalt, indien de in de clausule omschre-

ven verplichtingen niet zijn nagekomen. Dit neemt evenwel niet weg dat zich

gevallen kunnen voordoen waarin een beroep op de clausule in de gegeven
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omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-

baar moet worden geacht. Daarbij kan worden gedacht aan het geval waarin

onvoldoende verband bestaat tussen het niet-naleven van de in de clausule

omschreven verplichtingen en het risico zoals zich dit heeft verwezenlijkt

(vgl. HR 19 mei 1995, nr. 15 696, NJ 1995, 498). Hiervan zal in een situatie

als de onderhavige sprake kunnen zijn, indien de verzekerde stelt en zo nodig

bewijst dat het niet-toepassen van de voorgeschreven voorzieningen niet de

oorzaak of de mede-oorzaak kan zijn geweest van de brand en evenmin ervan

dat de brand zich heeft kunnen uitbreiden.''

Zie, voor de rol die de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid

speelt in het handelsrecht in rechtsverhoudingen tussen ondernemers, het

preadvies van Mendel in: Preadvies van de Vereeniging ,,Handelsrecht''

2000, Het eigen gezicht van het handelsrecht, W.E.J. Tjeenk Willink-2000,

pag. 129 e.v. In dit preadvies is ook aandacht geschonken aan het Belgische

recht.

6. Schuld en Opzet

( a ) I n l e i d i n g

In het huidige Wetboek van Koophandel (WvK) zijn 2 artikelen voor schade-

verzekering te vinden, waarbij de schadeverzekeraar niet verplicht is uit te

keren als het ontstaan van de schade veroorzaakt is door eigen schuld van de

verzekerde zelf. De eerste zin van art. 276 WvK luidt:

,,Geene verliezen of schade, door eigen schuld van eenen verzekerde ver-

oorzaakt, komen ten laste van den verzekeraar.''

Art. 294 WvK is speciaal voor brandverzekeringen in het leven geroepen en

luidt:

,,De verzekeraar is ontslagen van de verpligting tot voldoening der schade,

indien hij bewijst dat de brand door merkelijke schuld of nalatigheid van den

verzekerde zelven veroorzaakt is.''

Beide artikelen zijn van regelend recht. Er kan in de polis worden opge-

nomen dat pas als sprake is van een zwaardere schuldvorm er niet zal worden

uitgekeerd. Deze artikelen zullen worden vervangen door art. 7.17.2.9 lid 1,

dat waarschijnlijk in 2002 in werking zal treden en volgens de laatste versie

zal gaan luiden:

,,De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde die de schade met

opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt''.

Ook dit artikel is van regelend recht. Het gevolg van dit artikel zal zijn dat als

een verzekering niets vermeldt omtrent eigen schuld van de verzekerde,

slechts bij roekeloosheid Ð naar men aanneemt een andere term voor grove

schuld Ð van de verzekerde niet zal hoeven worden uitgekeerd. Het is dus

zaak voor verzekeringssoorten die nu bij gewone eigen schuld niet uitkeren

(bijvoorbeeld reisverzekeringen) in de polis op te nemen dat bij eigen schuld

niet zal worden uitgekeerd.
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Hier zullen vier arresten behandeld worden die alle betrekking hebben op

verschillende schuld- en opzetgraden en de verzekerbaarheid daarvan.

( b ) Me r k e l i j k e s c hu l d

HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 119, noot MENDEL, Amev Schadeverzekering

NV tegen Sjors Meubel BV en Sjors Produktie BV

In art. 294 WvK is de verzekeraar bij merkelijke schuld, d.w.z. een ernstige

mate van schuld, een lichtere schuldvorm dan de roekeloosheid van het

toekomstige 7.17.2.9 NBW, niet gehouden uit te keren. In bovenstaand arrest

wordt onder andere op de schuldvormmerkelijke schuld ingegaan. Ook na de

invoering van het nieuwe verzekeringsrecht blijft dit arrest zijn betekenis

behouden, aangezien het waarschijnlijk is dat vele brandpolissen deze term

nog zullen bevatten en bovendien niet kan worden uitgesloten dat deze

schuldvorm ook in de toekomst in de polissen blijft worden opgenomen,

omdat deze schuldvorm al sinds de eerste helft van de negentiende eeuw de

gebruikelijke is voor brandverzekeringen. Bovendien gaat het arrest voor-

namelijk in op de bewijslast van de verzekeraar en wie in het geval dat een

rechtspersoon verzekerde is, met merkelijke schuld de schade moet hebben

veroorzaakt, wil de verzekeraar niet gehouden zijn uit te keren.

In casu was er brand uitgebroken in het fabricagebedrijf voor meubels van

verzekerde(n), Sjors Meubel BV en/of Sjors Produktie BV. Met betrekking

tot merkelijke schuld herhaalt de Hoge Raad de woorden uit het Keulse

Autodiefstalarrest(10) dat het moet gaan om een ernstige mate van schuld.

Vervolgens vermeldt de Hoge Raad dat de verzekeraar uiteraard dient te

bewijzen dat er sprake is van een ernstige mate van schuld aan de zijde van

de verzekerde. Ook dient de verzekeraar te bewijzen dat er causaal verband

bestaat tussen het met merkelijke schuld te kwalificeren gedrag van de

verzekerde en de brand.

Het overtreden van veiligheidsvoorschriften door de verzekerde leidt niet tot

een omkering van de bewijslast in die zin dat de verzekerde moet bewijzen

dat er geÂeÂn causaal verband bestaat tussen in dit geval het overtreden van de

veiligheidsvoorschriften en de brand. De Hoge Raad zou blijkens dit arrest en

eerdere arresten wel omkering van de bewijslast hebben toegelaten als er

sprake zou zijn geweest van wanprestatie van de verzekerde ten opzichte van

de verzekeraar of van een onrechtmatige daad ten opzichte van hem. De

verzekeraar had zich in deze zaak niet op wanprestatie of onrechtmatige daad

ten opzichte van zichzelf beroepen.

Bij art. 294 WvK gaat het om merkelijke schuld bij het ontstaan van de brand

door de verzekerde zelf(11), niet om merkelijke schuld van zijn onderge-

schikten. Zoals reeds vermeld was er brand uitgebroken in het fabricagebe-

drijf van de verzekerde, een besloten vennootschap. Een ernstige mate van

(10) HR 17 juni 1988, NJ 1988, 966, noot VAN DER GRINTEN.

(11) Net zoals bij art. 276 WvK en het toekomstige 7.17.2.9 NBW.
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onvoorzichtigheid van een werknemer levert geen merkelijke schuld op van

de verzekerde. Echter als de brand niet is veroorzaakt door de merkelijke

schuld van de verzekerde, maar de brand heeft zich als gevolg van ernstig

onzorgvuldig gedrag van verzekerde kunnen uitbreiden en dat was voor

verzekerde voorzienbaar, ook dan kan merkelijke schuld van de verzekerde

worden aangenomen.

( c ) Opz e t e n s c hu l d

i) W.a.-verzekering

HR 18 oktober 1996, NJ 1997, 326, noot MENDEL, Nationale Nederlanden

Schadeverzekering Maatschappij NV tegen A. Veerman

HR 6 november 1998, NJ 1999, 220, noot MENDEL, Aegon Schadeverzeke-

ringen NV tegen N.J.H. van der Linden

In 1975 heeft de Hoge Raad(12) bepaald dat een verzekering tegen wettelijke

aansprakelijkheid, waarbij door de verzekerde de met opzet veroorzaakte

schade meeverzekerd is, in het algemeen in strijd is met de goede zeden en de

openbare orde. Onder deze ongeschreven rechtsregel valt niet ook het begrip

voorwaardelijk opzet in de zin van zich willens en wetens blootstellen aan de

aanmerkelijke kans aan een ander schade te brengen. Naar aanleiding van dit

arrest bracht de Studiecommissie Opzet van het Verbond van Verzekeraars

een rapport uit in 1980 waarin zij een voorstel deed aan haar leden om de

volgende clausule op te nemen:

,,Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die

voor hem/haar het beoogde of zekere gevolg is van zijn/haar handelen of

nalaten.''

Vrijwel alle w.a.-assuradeuren hebben destijds zo'n clausule opgenomen.

De Hoge Raad heeft zich in de twee in het kopje genoemde arresten moeten

uitspreken over de betekenis van deze clausule. Uit de clausule blijkt dat

voorwaardelijk opzet is meeverzekerd, maar opzet als oogmerk en opzet met

zekerheidsbewustzijn uitgesloten zijn van dekking van de verzekering. Liet

de Hoge Raad zich in het eerste arrest (Veerman) nog onduidelijk uit over

wat opzet met zekerheidsbewustzijn in het verzekeringsrecht precies inhield,

uit het tweede arrest (AegonÐvan der Linden) bleek dat opzet met zeker-

heidsbewustzijn zeer beperkt moet worden uitgelegd. Het gevolg van deze

uitspraak was dat het begrip voorwaardelijk opzet, de verzekerbare vorm van

opzet, zeer ruim werd geõÈnterpreteerd, waardoor de verzekeraars in steeds

meer gevallen moesten uitkeren op grond van de verzekeringsovereenkomst.

De Hoge Raad bepaalde in het AegonÐvan der Linden arrest dat voor opzet

met zekerheidsbewustzijn is vereist dat de verzekerde er zich van bewust was

dat het in feite toegebrachte letsel aan het slachtoffer het gevolg zou zijn van

zijn handelen. Na het eerdere Veermanarrest was nog onduidelijk of de Hoge

(12) HR 30 mei 1975, NJ 1976, 572, noot WACHTER, Bierglas.
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Raad zekerheidsbewustzijn interpreteerde in de zin dat de verzekerde zich

ervan bewust was dat het in feite toegebrachte letsel of letsel van verge-

lijkbare ernst het gevolg zou zijn van zijn handelen (een voorstander van de

laatste uitleg is annotator Mendel, die deze visie heeft uitgewerkt in zijn

categoriebenadering, waarvoor men beide noten bij deze arresten kan raad-

plegen). Een ruimere interpretatie van het begrip zekerheidsbewustzijn leek

dus mogelijk na het eerste arrest (Veerman), een interpretatie waarmee de

verzekeringswereld zou hebben kunnen leven.

In het Aegon-van der Linden arrest zei de Hoge Raad expliciet dat het niet gaat

om soortgelijk letsel, maar of de verzekerde zich bewust was dat zijn handelen

het in feite toegebrachte letsel tot gevolg had. Met deze uitspraak, waarin

waarschijnlijk uit overwegingen van slachtofferbescherming het verzekerbare

voorwaardelijk opzet behoorlijk werd opgerekt, tekende de Hoge Raad het

doodvonnis van de ,,oude'' opzetclausule. In 1999 kwam het Verbond van

Verzekeraars met een verklaring dat door het Aegon-van der Linden arrest

onverwachts allerlei maatschappelijk ongewenst gedrag gedekt bleek te zijn

onder de toenmalige opzetclausule en zij kwam met een aanbevolen tekst voor

een nieuwe clausule, die is opgenomen in het standaardpolismodel ,,AVP'' 99:

,,Niet gedekt is de aansprakelijkheid:

Ð van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende

uit zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht weder-

rechtelijk handelen of nalaten;

Ð van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt

door en/of voortvloeiende uit opzettelijk en tegen een persoon of zaak

gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van een of meer tot de groep

behorende personen, ook in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft

gehandeld of nagelaten.

Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet

niet af dat de verzekerde of, ingeval deze tot een groep behoort, eÂeÂn of meer

tot de groep behorende personen zodanig onder invloed van alcohol of

andere stoffen verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn de wil te

bepalen.''

Helaas is deze clausule nogal onduidelijk. In de juridische bladen is een

polemiek ontstaan welke gedragingen wel en niet gedekt zijn.

Zie bijvoorbeeld: N. FRENK, NbBW 2000/afl.7/8, p. 86-94; J.H. WANSINK,

AV&S 2000/afl. 0 p. 14 e.v.; M.J. TOLMAN, NbBW 2000/afl. 10, p. 126-128;

N. FRENK, NbBW 2000/ afl. 10, p. 128-130. Duidelijk is dat in tegenstelling

tot de oude opzetclausule het opzet slechts gericht moet zijn op de gedraging,

niet op het gevolg. Het ware beter geweest de oude clausule enigszins aan te

passen, door haar te objectiveren (de woorden ,,voor hem/haar'' te schrap-

pen) en eventueel in de clausule in te voegen na gevolg: ,,of gevolgen van

vergelijkbare ernst''.
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ii) Ziektekostenverzekering

HR 11 september 1998, NJ 1999, 664, noot MENDEL, K. en J. tegen onder-

linge waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Oost Nederland U.A.

In dit geval ging het om een verzekerde met een longontsteking en een

middenoorontsteking, die onder behandeling was van een iatrosoof en ho-

meopaat en weigerde in het ziekenhuis te worden opgenomen en antibiotica

te slikken. Uiteindelijk belandde zij toch in het ziekenhuis en de ziekte-

kostenverzekeraar stelde onder andere verzekerdes iatrosoof/homeopaat aan-

sprakelijk voor de schade: de door de verzekeraar vergoede kosten van de

ziekenhuisopname. De iatrosoof/homeopaat verweerde zich in rechte met de

stelling dat de verzekerde eigen schuld had aan het ontstaan van de zieken-

huiskosten en onvoldoende had gedaan om de schade te beperken, aangezien

zij geweigerd had antibiotica in te nemen en in het ziekenhuis opgenomen te

worden. Dit verweer werd gevoerd, omdat de iatrosoof/homeopaat meende

dat als de verzekeraar de ziektekosten onverplicht had uitgekeerd doordat de

verzekerde eigen schuld had aan het ontstaan van de schade, hij niet kon

worden gesubrogeerd in de rechten van de verzekerde ten aanzien van de

schade(13). De verzekeraar zou dan dus geen schadevergoeding kunnen

vorderen van de iatrosoof/homeopaat. Door het voeren van dit verweer door

gedaagde moest uiteindelijk ook de Hoge Raad ingaan op de vraag hoe eigen

schuld en de ziektekostenverzekering zich tot elkaar verhouden.

In het arrest zegt de Hoge Raad:

,,de aard van een ziektekostenverzekering die strekt tot vergoeding van de

kosten van medisch noodzakelijke behandeling, brengt mee dat zowel de

bepaling van 276 K. dat geen verliezen of schade, door eigen schuld van een

verzekerde veroorzaakt, ten laste van de verzekeraar komen, als de bepaling

van art. 283 K. dat de verzekerde op straffe van schadevergoeding, zo daartoe

gronden zijn, verplicht is om alle vlijt en naarstigheid in het werk te stellen

ten einde schade te voorkomen of te verminderen, op deze verzekerings-

overeenkomst niet van toepassing kan worden geacht. Het zou niet stroken

met de aard van dergelijke verzekeringen, die dekking verlenen tegen kosten

van verpleging, onderzoek of behandeling, die op grond van algemeen

erkende medisch-wetenschappelijke overwegingen noodzakelijk worden ge-

acht, dat de verzekeraar zich te zijner bevrijding zou kunnen beroepen op art.

276 met het betoog dat de verzekerde is tekortgeschoten in zorg ter voorko-

ming van schade aan zijn eigen gezondheid. In beginsel zal de verzekeraar

zich evenmin te zijner bevrijding erop kunnen beroepen dat de verzekerde

zijn gezondheid opzettelijk heeft geschaad. Zou de verzekeraar zich wel, kort

gezegd, met een beroep op het bepaalde bij art. 276 van zijn verbintenis tot

vergoeding van ziektekosten kunnen bevrijden, dan zou dat tot het onaan-

vaardbare gevolg kunnen leiden dat de verzekerde zich gedwongen zou zien

een medisch noodzakelijke behandeling waartegen de verzekering in begin-

(13) Zie echter HR 7 januari 2000, NJ 2000, 212, noot MENDEL.
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sel dekking biedt, achterwege te laten (cursief door auteur, rechtsoverweging

3.5).''

De Hoge Raad heeft terecht gezegd, dat een ziektekostenverzekeraar zich

niet op eigen schuld van de verzekerde kan beroepen. De Hoge Raad zei

echter ook dat een verzekeraar zich in beginsel niet op opzet van de

verzekerde kan beroepen in verband met de aard van de verzekering. Zoals

ik hierboven vermeldde, blijkt uit het Bierglasarrest, HR 30-5-1975, NJ '76,

572 noot WACHTER, dat een w.a.-verzekering waarbij het eigen opzet is

meeverzekerd in het algemeen in strijd is met de openbare orde en goede

zeden. In de literatuur ging men ervan uit dat een verzekering die dekking

verleent tegen eigen opzet niet mogelijk was. Dit ziektekostenverzekerings-

arrest leert ons dat we dit onderwerp per verzekeringsvorm moeten bekijken.

Nog steeds lijkt geldig dat een verzekering tegen opzet in principe tegen de

openbare orde en tegen de goede zeden is, met als uitzondering o.a. de

ziektekostenverzekering..

Het bijzondere aan een ziektekostenverzekering is dat de verzekerde zowel

veroorzaker van zijn medische kosten kan zijn als degene wiens medische

kosten gedekt zijn; hij is zowel dader als slachtoffer als hij zichzelf eventueel

opzettelijk verwondt. Uit een oogpunt van zelfbescherming van de verze-

kerde is diens opzet in beginsel meeverzekerd. De reden hiervoor lijkt te zijn

dat het redden van een mensenleven of een medisch noodzakelijk geachte

behandeling van een menselijk lichaam een hoger goed is, dan het in strijd

met de goede zeden een uitkering doen op grond van een ziektekosten-

verzekering, ondanks dat de verzekerde opzet had.

Overigens is het de vraag of bij opzet om zichzelf te verwonden of te doden

er wel van echt opzet gesproken kan worden, zoals dat bij het verwonden van

een ander het geval kan zijn. Meestal zal verwijtbaarheid ontbreken bij

dergelijk handelen, aangezien men hoogstwaarschijnlijk onder invloed van

een geestelijke stoornis handelt. Als iemand zichzelf op grond van zo'n

stoornis verwondt, ontbreekt de voor opzet noodzakelijke verwijtbaarheid

van de gedraging.

De Hoge Raad heeft door deze uitspraak twee dingen voorkomen: ten eerste

dat elke keer als een verzekerde een mislukte zelfmoordpoging onderneemt,

de ziektekostenverzekeraar zich op opzet zou kunnen beroepen.

Ten tweede voorkwam de Hoge Raad waarschijnlijk dat de verzekeraar

uitkering zou kunnen weigeren bij het eigen opzettelijk de gezondheid

schaden; zou een zware roker dan geen recht op de kosten van een behande-

ling tegen longkanker hebben, of tegen longemfyseem? Het is maatschap-

pelijk niet wenselijk als deze mensen onverzekerd zouden zijn. De mens

heeft, zonder dat hij zich daar nu altijd even bewust van is, een zelfdestructief

element in zich. Hij brengt zijn gezondheid schade toe door teveel te roken,

te drinken of te eten.

Hoewel de Hoge Raad een zeer belangrijke uitspraak heeft gedaan, lijkt dit

vrijwel geen gevolgen te hebben voor de verzekeringspraktijk. Of de ver-
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zekerde verwondt zich opzettelijk, maar hij doet dit onder invloed van een

geestelijke stoornis of zelfdestructieve aard en er kan hem geen verwijt

worden gemaakt. Uitkering zou ook voordat dit arrest gewezen werd, plaats

gevonden hebben. Of er vindt iets hoogst uitzonderlijks plaats waarbij de

verzekerde zonder geestesstoornis in het kader van bijvoorbeeld oplichting

van een verzekering zichzelf verwondt. De woorden ,,in beginsel'' van de

Hoge Raad laten ruimte voor de interpretatie dat dan wel een beroep op opzet

kan worden gedaan door de verzekeraar. De Hoge Raad kan echter bedoeld

hebben dat ook in daÂt geval nooit een beroep op opzet kan worden gedaan,

omdat een verzekerde anders van een medisch noodzakelijke behandeling

afziet. Dit is goed verdedigbaar, omdat het redden van een mensenleven een

hoger goed is, dan het in strijd met de goede zeden uitkeren aan een

verzekerde die opzet had (hierover wordt ook anders gedacht, zie de noot

onder dit arrest). Een andere mogelijkheid is dat iemand door zijn ongezonde

manier van leven, ondanks waarschuwingen van medici, doorgaat met roken

of drinken, waardoor medische kosten ontstaan. Men zou dan kunnen zeggen

dat iemand willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard (voor-

waardelijk opzet) dat een bepaalde ziekte zal optreden. Vroeger volgde

uitkering dan ook gewoon, dus in de praktijk zorgt deze uitspraak niet voor

zoveel veranderingen.

De ratio achter deze uitspraak lijkt te zijn, afgezien van het feit dat allerlei

onverkwikkelijke rechtszaken hiermee de pas worden afgesneden, zelfbe-

scherming van de mens, de verzekerde. Bij een ander type verzekering dan

de ziektekostenverzekering zal eigen opzet in het algemeen niet verzekerbaar

zijn of moeten zijn.

7. Bestemmingswijziging

HR 1 mei 1998, NJ 1998, 604, W.J. van den Berg ea tegen NV Interpolis

Schade

Art. 293 K bepaalt voor de brandverzekering dat de uitkeringsplicht van de

verzekeraar niet intreedt ,,(i)ndien een verzekerd gebouw eene andere be-

stemming verkrijgt en daardoor aan meerder brandgevaar wordt blootge-

steld, zoo dat de verzekeraar, indien zulks voÂoÂr de verzekering had bestaan,

hetzelve of in het geheel niet, of niet op dezelfde voorwaarden, zoude hebben

verzekerd''. Verzekeringen van gebouwd onroerend goed bevatten dikwijls

bepalingen die art. 293 K herhalen of uitwerken. Over een dergelijke ver-

zekering gaat de hier te behandelen uitspraak.

W.J. van den Berg ea waren de eigenaren van een boerderij die bestond uit

een woonhuis met een loods. Zij hadden voor de boerderij een brandver-

zekeringsovereenkomst gesloten met NV Interpolis Schade. De verzeke-

ringsovereenkomst bevatte als omschrijving een ,,object'', te weten een

woonhuis, en een ,,object'', te weten een werktuigloods / werkplaats. Van

den Berg ea verhuurden het woonhuis. Op 23 oktober 1993 is de boerderij

door brand verloren gegaan. Hoewel de oorzaak van de brand niet kon
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worden vastgesteld, kon wel worden vastgesteld dat zich (in ieder geval) in

de kelder van het woonhuis een illegale hennepkwekerij bevond. Van den

Berg ea hebben op grond van de brandverzekeringsovereenkomst Interpolis

om uitkering verzocht. Interpolis heeft dit geweigerd. Zij beriep zich op art.

293 K en op art. 11 van de verzekeringsovereenkomst. Art. 11 luidde onder

meer:

,,Risicoverzwaring. ... De verzekerde is verplicht om zo spoedig mogelijk,

doch uiterlijk binnen 14 dagen, de maatschappij in kennis te stellen van elke

risicoverzwarende verandering, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

verandering in ... bestemming (of) gebruik ... van de in de polis omschreven

gebouwen. ... Bij niet naleving door de verzekerde van de (hiervoor) ge-

noemde verplichting is de maatschappij niet gehouden een schade te ver-

goeden, tenzij de verzekerde kan aantonen dat de schade geen verband houdt

met de risicoverzwarende verandering.''

Met betrekking tot art. 293 K stelde Interpolis zich op het standpunt dat de

exploitatie van de hennepkwekerij een bestemmingswijziging inhield. Met

betrekking tot art. 11 van de verzekeringsovereenkomst stelde Interpolis zich

op het standpunt dat Van en Berg ea haar niet in kennis hadden gesteld van de

risicoverzwarende verandering die de exploitatie van de hennepkwekerij met

zich bracht. Van den Berg ea hebben daartegenover aangevoerd dat de

exploitatie van de hennepkwekerij geen bestemmingswijziging in de zin van

art. 293 K en geen risicoverzwarende verandering in de zin van art. 11 van de

verzekeringsovereenkomst was, maar neer kwam op ,,een uit de hand gelopen

hobby'' (weergave door de Hoge Raad). Van den Berg ea hebben een vorde-

ring ingesteld tegen Interpolis. Het Hof heeft in hoger beroep de vordering van

Van den Berg ea afgewezen. Het Hof baseerde zijn oordeel op art. 293 K. Het

Hof gaf allereerst een opsomming van hetgeen na de brand was aangetroffen

(onder meer assimilatielampen, aircoapparaten, reservoirs ten behoeve van het

voedings- en bevochtigingssysteem van de bakken met hennepplanten en

illegale stroomaftap). Vervolgens overwoog het Hof onder meer:

,,Gelet op dit eÂeÂn en ander is ... het hof van oordeel dat zich te dezen Ð zelfs

indien de hennep uitsluitend in de kelder werd geteeld Ð een duidelijk

sprekend geval van bestemmingswijziging heeft voorgedaan, omdat als ge-

volg van het langdurig branden van de assimilatielampen de kans op brand

als gevolg van kortsluiting aanmerkelijk werd vergroot. Hier komt nog bij dat

het om een illegale teelt ging, zodat aan te nemen valt dat de in verband met

die teelt getroffen electrische voorzieningen, waaronder het voÂoÂr de meter-

kast aftappen van de electriciteit, niet ter goedkeuring aan de betreffende

electriciteitsmaatschappij werden aangeboden, hetgeen de kans op ondeug-

delijke en daardoor brandgevaarlijke electrische installaties sterk vergroot.''

Het Hof stelde zich op het standpunt dat noch art. 293 K noch de over die

bepaling ontwikkelde jurisprudentie de voorwaarde stellen dat de verzeke-

raar slechts een beroep op art. 293 K toekomt wanneer de verzekerde rede-

lijkerwijs geen verwijt valt te maken van de bestemmingswijziging. Het Hof

overwoog in deze context:
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,,Aangenomen dat Van den Berg c.s. niet hebben geweten van de ... om-

schreven feiten, gaat het om een omstandigheid die Ð in de rechtsverhou-

ding tot de verzekeraar Ð in verband met de aard van de overeenkomst en de

omstandigheden van het geval voor hun rekening dient te blijven. In casu zijn

het Van den Berg c.s. geweest, die het verzekerde pand aan een bepaalde

persoon hebben verhuurd. De gevolgen van deze keuze liggen in relatie tot de

verzekeraar binnen de risicosfeer van de verhuurder.''

Van den Berg ea hebben beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft het

arrest van Hof vernietigd. De Hoge Raad is ingegaan op een betoog van Van

den Berg ea dat het in casu ging ,,om een Ð naar de verzekeraar van meet af

aan wist Ð te verhuren en afgelegen object, hetgeen als voor de verzekeraar

kenbare consequentie heeft, dat de verhuurder/verzekerde (o.a. vanwege de

privacyrechten van de huurders) slechts beperkte toezichtmogelijkheden

heeft''. Hierover overwoog de Hoge Raad:

,,De Hoge Raad ziet geen aanleiding om in een geval als het onderhavige,

anders dan in zijn arrest van 10 augustus 1988, NJ 1989, 238, voor een

geslaagd beroep op art. 293 K weÂl te eisen dat de bestemmingswijziging door

toedoen of met medeweten van de verzekeringnemer is totstandgekomen.

Immers, ook in een zodanig geval, waarin sprake is van een duidelijk

sprekend geval van bestemmingswijziging, moet worden aangenomen dat

het belang van de verzekeraar, die zijn risico's moet kunnen schatten en

daarop zijn premies moet kunnen afstellen, zwaarder weegt dan de omstan-

digheid dat de verzekeringnemer, nadat zich een evenement heeft voorge-

daan waartegen hij zich verzekerd waant, moet ondervinden dat zulks niet

het geval is, terwijl hem terzake redelijkerwijs geen verwijt valt te maken.

Het (cassatiemiddel) faalt derhalve ....''

Van den Berg ea voerden in cassatie aan dat het Hof had miskend dat het

bewijsaanbod dat zij hadden gedaan niet alleen betrekking had op art. 293 K

in verband met het beroep van NV Interpolis Schade op die bepaling (zoals

het Hof had aangenomen), maar ook op art. 11 van de verzekeringsovereen-

komst in verband met het beroep van NV Interpolis Schade op die bepaling.

De Hoge Raad vernietigde om die reden het arrest van het Hof. De Hoge

Raad overwoog onder meer:

,,In hoger beroep zijn Van den Berg c.s. ... opgekomen tegen de overwe-

gingen die de Rechtbank ertoe hebben geleid het beroep op art. 293 K

gegrond te achten. In hun toelichting ... hebben zij evenwel gesteld dat zij

,,de grondslag van hun vordering (wensen) uit te breiden met een ... beroep

op art. 11 ... van de toepasselijke polisvoorwaarden'' .... Samengevat weer-

gegeven hebben zij daartoe in die toelichting gemotiveerd gesteld dat de

brand noch direct noch indirect verband houdt met de hennepteelt, en ver-

volgens voorzover nodig uitdrukkelijk aangeboden om door drie met name

genoemde getuigen ter zake getuigenbewijs te leveren. Interpolis heeft ...

aangevoerd dat zij evenals Van den Berg c.s. een beroep doet op de polis en

wel op art. 11. Voorts heeft Interpolis ... aangevoerd het er niet mee eens te

zijn dat Van den Berg c.s. kunnen bewijzen dat de schade geen verband houdt
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,,met de risicoverzwarende verandering'' en dat ,,niet positief te bewijzen

(valt) hetgeen Van den Berg c.s. aanbieden te bewijzen''. ... Het (cassatie-

middel) is gegrond voorzover het erover klaagt dat het Hof (het bewijsaan-

bod) in het licht van het hiervoor weergegeven debat in hoger beroep

onbegrijpelijk heeft uitgelegd en als gevolg hiervan het uitdrukkelijk beroep

van Van den Berg c.s. op art. 11 ... van de polisvoorwaarden Ð welke

bepaling beide partijen kennelijk als een terzake van het vereiste causale

verband aan art. 293 K derogerend beding hebben opgevat Ð ten onrechte

onbesproken heeft gelaten en het ... bewijsaanbod op ontoereikende gronden

heeft gepasseerd.''

8. De reikwijdte van aansprakelijkheidsverzekeringen

HR 16 oktober 1998, NJ 1999, 196, noot BLOEMBERGEN, Amev Schade-

verzekering NV tegen de Staat der Nederlanden (Ministerie van FinancieÈn)

HR 2 mei 1997, NJ 1998, 281, noot MENDEL, Centraal Beheer Schade-

verzekering NV tegen Forbo Krommenie BV

HR 21 januari 2000, NJ 2000, 189 inzake A.J.M. Rosenberg tegen ,,Winter-

thur'' Schweizerische Versicherungsgesellschaft handelende onder de naam

Wintherthur Schadeverzekering Maatschappij

Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 BW gaat over ,,(w)ettelijke verplichtin-

gen tot schadevergoeding''. Art. 6:95 BW bepaalt hierover dat ,,(d)e schade

die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet

worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste

voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft''. Art. 6:96 BW werkt

uit wat vermogenschade is: zowel geleden verlies als gederfde winst (lid 1)

en een drietal in lid 2 opgenomen kostenposten: ,,a. redelijke kosten ter

voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis

waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; b. redelijke

kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid; c. redelijke kosten ter

verkrijging van voldoening buiten rechte, wat de kosten onder b en c betreft,

behoudens voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 57 lid 6 van het

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskos-

ten van toepassing zijn''. Art. 6:96 BW speelt een rol bij de vraag welke

kosten een verzekerde uit hoofde van een aansprakelijkheidsverzekering ten

laste van de verzekeraar kan laten komen. De eerste te behandelen uitspraak

heeft betrekking op art. 6:96 lid 2 onder b en c, de tweede op art. 6:96 lid 2

onder a BW. Deze uitspraak gaat tevens over een geheel ander probleem,

namelijk de vraag in hoeverre een verzekerde uit hoofde van een aansprake-

lijkheidsverzekering kosten als bedoeld in art. 283 K ten laste van de

verzekeraar kan laten komen (deze bepaling gaat over kosten ter voorkoming

van schade en bereddingskosten). De derde uitspraak, tenslotte, gaat over

weer een geheel andere kwestie, namelijk de vraag of een benadeelde een

eigen recht heeft tegenover de aansprakelijkheidsverzekeraar van degene die

hem schade toebracht.
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De eerste uitspraak. Amev Schadeverzekering NV trad op als WAM-verze-

keraar. In de jaren 1987 en 1988 heeft Amev aan de Staat der Nederlanden

betalingen verricht terzake van schades die de Staat had geleden als gevolg van

aanrijdingen waarvoor WAM-verzekerden die met Amev WAM-verzekerin-

gen hadden gesloten aansprakelijk waren. Het ging hierbij om 39 schade-

gevallen van vooral eenvoudige aard (zogenoemde blikschades). In 33 ge-

vallen betrof de schade ten hoogste 3.000 gulden en in 6 gevallen betrof de

schade ten hoogste 10.000 gulden. In de betalingen die Amev aan de Staat

verrichtte was een bedrag opgenomen terzake van door de Staat voor deze

schadegevallen gemaakte expertisekosten. Tussen de Staat en Amev bestond

discussie over de vraag of Amev aan de Staat ook nog andere kosten zou

moeten vergoeden. De Staat was van mening dat Amev haar ,,de administratie-

kosten ... die de Staat heeft moeten maken ter vaststelling van voormelde

schaden en van de aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening

buiten rechte'' waarin begrepen ,,telefoonkosten, loonkosten, algemene kan-

toorkosten en correspondentiekosten, gemaakt vanaf het moment van de mel-

ding van de schade tot aan het moment dat de schade door Amev is betaald''

diende te betalen (weergave door de Hoge Raad). Dit waren kosten die het

Bureau Schadeafwikkeling van het ministerie van FinancieÈn bij haar werk-

zaamheden had gemaakt. Amev was van mening dat zij deze administratie-

kosten niet hoefde te betalen omdat het hier de normale kosten betrof waarmee

iemand die met schade wordt geconfronteerd te maken krijgt; daarbij wees

Amev erop dat zij de Staat overigens zonder debat en prompt had betaald zodat

er te minder reden was deze administratiekosten voor haar rekening te laten

komen. De Staat heeft een vordering ingesteld tegen Amev. Het Hof heeft in

hoger beroep de vordering van de Staat ten dele toegewezen. Amev heeft

beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep verwor-

pen. Naar het oordeel van de Hoge Raad diende de vordering van de Staat aan

de hand van art. 6:96 lid 2 onder b en c BW te worden beoordeeld:

,,Kosten als die waarvan de Staat in dit geding vergoeding vordert, moeten ...

worden aangemerkt als voor vergoeding in aanmerking komende kosten ter

vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoe-

ning buiten rechte, als ... omschreven in art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b en c

BW .... Het Hof heeft bij de beoordeling van de vraag of de onderhavige

kosten voor vergoeding in aanmerking komen, onderzocht of zij redelijk zijn

en of de verrichte werkzaamheden in de gegeven omstandigheden redelijker-

wijze noodzakelijk waren om schadevergoeding te verkrijgen .... Aldus heeft

het Hof een juiste maatstaf aangelegd.''

De Hoge Raad verwierp de opvatting van Amev dat dergelijke kosten ook

binnen de toetsing aan art. 6:96 lid 2 onder b en c BW ,,naar hun aard'' niet

voor vergoeding in aanmerking komen omdat, naar het oordeel van de Hoge

Raad, de omstandigheid dat de Staat de hier bedoelde werkzaamheden door

het Bureau Schadeafwikkeling had laten verrichten in plaats van deze uit te

besteden niet tot gevolg had dat de daaraan verbonden kosten niet voor

vergoeding in aanmerking komen, en omdat ook dergelijke kosten behoren
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tot de nadelige gevolgen van onrechtmatige daden en dus voor vergoeding in

aanmerking komen. Het Hof had de vordering van de Staat ten dele, te weten

voor 50 procent, toegewezen. Dit hing samen met het feit dat de Staat de

hoogte van haar vordering had onderbouwd met een rapport waarin de kosten

die met een gemiddelde verhaalszaak zijn gemoeid centraal stonden en niet

was ingegaan op de 39 specifieke verhaalszaken: het rapport ging dus uit van

,,de voor normale zaken geldende forfaitaire administratiekosten'' (weergave

door de Hoge Raad); het rapport ging bovendien uit van berekeningen

gebaseerd op de jaren 1993 en 1994. In deze situatie had het Hof geoordeeld

dat de Staat in redelijkheid 50 procent van deze forfaitaire administratie-

kosten voor rekening van Amev kon laten komen. De 39 zaken betroffen

immers geen normale maar betrekkelijk eenvoudige schadegevallen. Amev

keerde zich in cassatie tegen deze redenering van het Hof. De Hoge Raad

steunde Amev ook hierin niet. De Hoge Raad wees erop dat het Hof ervan

was uitgegaan (,,kennelijk en niet onbegrijpelijk'') dat het niet mogelijk was

de omvang van de kosten precies vast te stellen. Onder deze omstandigheden

stond het aan het Hof vrij de omvang van die kosten te schatten op 50% van

de forfaitaire bedragen die voor normale schadegevallen worden gehanteerd.

De tweede uitspraak. Forbo Krommenie BV had met Centraal Beheer

Schadeverzekering NV een aansprakelijkheidsverzekeringsovereenkomst

voor bedrijven gesloten. Deze aansprakelijkheidsverzekering (AVB-2) be-

paalde in art. 2.1 onder meer dat onder het bereik van de verzekeringsover-

eenkomst aansprakelijkheid van de verzekerde op grond van onrechtmatige

daad en/of wanprestatie voor schade aan personen en aan goederen viel, en

omschreef in art. 1.3. schade aan personen als ,,letsel of aantasting van de

gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend en daarmee rechtstreeks

verband houdende gevolgen''. De aansprakelijkheidsverzekering bevatte

voorts een uitsluiting voor zogenoemde zuivere vermogensschade. Forbo

Krommenie heeft op basis van deze aansprakelijkheidsverzekeringsovereen-

komst een vordering tegen Centraal Beheer ingesteld waarin zij vergoeding

vorderde van een aantal kosten die zij had moeten maken. De kosten hielden

verband met de productie door Forbo Krommenie van vinylvloerbedekking

met een asbesthoudende onderlaag. Zij bracht deze vloerbedekking onder de

naam Novilon op de markt. Bij het verwijderen van Novilon komt asbest vrij.

De kosten die Forbo Krommenie voor rekening van Centraal Beheer wilde

brengen betroffen in de eerste plaats proceskosten. Stichting Konsumenten

Kontakt had van een consument (Ruisch) diens vordering tegen Forbo Krom-

menie overgenomen. Deze vordering betrof de kosten van 9.232 gulden die

deze consument had gemaakt om Novilon uit zijn woning te laten verwijderen

door een gespecialiseerd bedrijf. Stichting Konsumenten Kontakt heeft de

vordering gebruikt om een proefprocedure tegen Forbo Krommenie te voeren

om een oordeel te verkrijgen over de vraag of consumenten deze kosten voor

rekening van Forbo Krommenie konden laten komen. De Rechtbank heeft de

vordering van Stichting Konsumenten Kontakt tegen Forbo Krommenie afge-

wezen omdat de stand van de kennis ten tijde van het in de handel brengen van
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de Novilon meebracht dat het in de handel brengen daarvan niet een onrecht-

matige daad (of een toerekenbare tekortkoming) vormde zodat Forbo Krom-

menie niet aansprakelijk was voor de door Ruisch gemaakte kosten voor de

verwijdering van de Novilon. De uitspraak van de Rechtbank heeft kracht van

gewijsde gekregen. Forbo Krommenie vroeg Centraal Beheer de proceskosten

die gemoeid waren met het voeren van verweer in de proefprocedure die door

Stichting Konsumenten Kontakt was ingesteld te vergoeden. Forbo Kromme-

nie deed in dit verband een beroep op art. 4.1. van de verzekeringsovereen-

komst dat over proceskosten bepaalde: ,,De verzekering omvat tevens vergoe-

ding van: ... de kosten van verweer tegen aanspraken, ook indien deze onge-

grond zijn c.q. worden bevonden, alsmede de proceskosten mits het verweer

wordt gevoerd onder leiding van de maatschappij''.

De kosten die Forbo Krommenie voor rekening van Centraal Beheer wilden

brengen betroffen in de tweede plaats kosten die waren gemoeid met het

maken van brochures die op de asbestproblematiek ingingen. Forbo Krom-

menie had een methode ontwikkeld die consumenten in staat stelde zelf

Novilon op een veilige manier te verwijderen. Zij had deze methode in een

brochure beschreven. Nadat de overheid op de inhoud van de brochure

kritiek had uitgeoefend heeft Forbo Krommenie een nieuwe brochure ge-

maakt. In deze brochure beschreef Forbo Krommenie een methode die

consumenten in staat stelt zelf Novilon op een veilige manier te verwijderen

eÂn vermeldde zij de mogelijkheid om het verwijderen van Novilon door een

gespecialiseerd bedrijf te laten plaatsvinden. De eerste brochure dateerde uit

1989, de tweede uit 1990. Forbo Krommenie vroeg Centraal Beheer de

kosten die gemoeid waren met het vervaardigen van de brochures te ver-

goeden. In dit verband speelde art. 4.2. van de aansprakelijkheidsverzekering

een rol dat over ,,Kosten ter voorkoming of vermindering van schade''

bepaalde: ,,Voorts worden vergoed de kosten Ð in de zin van art. 283 K

Ð die een verzekerde heeft gemaakt ter voorkoming of vermindering van

schade, voorzover hij voor de schade, indien ontstaan, aansprakelijk is en zijn

aansprakelijkheid door deze verzekering is gedekt''.

Forbo Krommenie heeft een vordering ingesteld tegen Centraal Beheer.

Centraal Beheer heeft aangevoerd dat de vordering niet voor toewijzing in

aanmerking kwam omdat zij op beide punten betrekking had op de uitge-

sloten categorie zuivere vermogensschade en geen betrekking had op schade

aan personen/letselschade (en overigens ook niet op schade aan goederen).

De rechtbank oordeelde dat de vordering van Forbo Krommenie met betrek-

king tot de proceskosten niet, en met betrekking tot de brochures in beginsel

wel toewijsbaar was. Het Hof heeft in hoger beroep geoordeeld dat de

vordering van Forbo Krommenie met betrekking tot de proceskosten weÂl,

en met betrekking tot de brochures in beginsel ten dele toewijsbaar was, en

heeft bepaald dat Forbo Krommenie de hoogte van haar vordering nog nader

diende te specificeren. Dit laatste hield verband met het feit dat het Hof

terzake van de brochures een onderscheid maakte tussen ,,waarschuwings-

kosten'' en ,,kosten verbonden aan het ontwikkelen van een veilige verwijde-
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ringsmethode'' (van Novilon). Slechts voorzover de brochures tot doel

hadden consumenten te waarschuwen konden zij naar het oordeel van het

Hof de vordering van Forbo Krommenie dragen, en dan nog afhankelijk van

de uitkomst van nader door de Rechtbank te verrichten onderzoek. Wat

betreft de waarschuwingskosten stelde het Hof zich namelijk op het stand-

punt dat nog nader onderzoek nodig was naar de vraag in hoeverre de

consumenten nog dienden te worden gewaarschuwd gegeven de kennis die

ook bij consumenten was ontstaan inzake de gevaren van asbest. Wat betreft

de kosten verbonden aan het ontwikkelen van een veilige verwijderings-

methode is van belang dat het Hof in zijn oordeel dat deze kosten niet onder

het bereik van de aansprakelijkheidverzekering vielen aansloot bij de rede-

nering die ook de Rechtbank in de procedure tussen Stichting Konsumenten

Kontakt en Forbo Krommenie had gevolgd: omdat het in de handel brengen

van Novilon niet onrechtmatig (of een toerekenbare tekortkoming) was, was

Forbo Krommenie niet aansprakelijk voor de kosten van verwijdering van

Novilon. Het Hof overwoog vervolgens: ,,Toen bekend werd dat onoordeel-

kundige verwijdering van die Novilon gevaar opleverde kon onder de eerder

geschetste omstandigheden een waarschuwingsplicht ontstaan, maar die

latere wetenschap maakte het in de handel brengen van het product niet

alsnog tot een onrechtmatige daad of tot wanprestatie. Forbo kon derhalve

niet aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van verwijdering. Der-

halve kunnen evenmin de kosten van het ontwikkelen van een (goedkopere)

methode van veilige verwijdering worden aangemerkt als kosten ter voorko-

ming of vermindering van schade, die vallen onder de dekking van art. 4.2.

van de polisvoorwaarden.''

Centraal Beheer heeft beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft het

cassatieberoep verworpen. De Hoge Raad overwoog over het deel van de

vordering van Forbo Krommenie dat betrekking had op de proceskosten

onder meer:

,,... (het Hof heeft) vooropgesteld dat partijen het erover eens zijn dat op

grond van art. 4.1. AVB-2 de kosten van verweer slechts behoeven te worden

vergoed, indien, wanneer Forbo tot vergoeding van schade zou zijn veroor-

deeld, Centraal Beheer deze schade op grond van de verzekeringsovereen-

komst aan Forbo had behoren te vergoeden. De vraag of zich dit in het

onderhavige geval heeft voorgedaan, heeft het Hof vervolgens bevestigend

geantwoord op grond van de hierna kort weer te geven gedachtegang. De

kosten die Ruisch heeft gemaakt terzake van het professioneel laten verwij-

deren van Novilon, kunnen worden aangemerkt als door hem gemaakte

,,redelijke kosten ter voorkoming van schade'' in de zin van ... art. 6:96

BW .... Forbo zou jegens Ruisch voor deze schade aansprakelijk zijn, indien

zijn Ð door hem aan Stichting Konsumenten Kontakt overgedragen ... Ð

vordering niet om andere redenen zou zijn afgewezen (te weten: dat de stand

van de kennis ten tijde van het in de handel brengen van de Novilon

meebracht dat het in de handel brengen van het product niet een onrecht-

matige daad of wanprestatie vormde zodat Forbo Krommenie BV niet
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aansprakelijk was voor de kosten van verwijdering van Novilon). Deze

schade Ð die in verband met het voorgaande niet als in de polis uitgesloten

zuivere vermogensschade kan worden aangemerkt Ð komt voor vergoeding

op grond van de verzekeringsovereenkomst in aanmerking, zodat op grond

van art. 4.1. AVB-2 ook de kosten van verweer vergoed dienen te worden.''

Vervolgens verwierp de Hoge Raad de tegen dit oordeel van het Hof

aangevoerde cassatiemiddelen. De Hoge Raad overwoog over het deel van

de vordering van Forbo Krommenie dat betrekking had op de kosten van het

maken van de brochures onder meer:

,,Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het Hof geoordeeld dat de omstandig-

heid dat de brochures betrekking hebben op een methode van veilige ver-

wijdering van Novilon, waarvoor de ontwikkelingskosten als door het Hof

bedoeld zijn gemaakt, niet uitsluit dat deze brochures tevens strekken tot

waarschuwing van consumenten ter voorkoming van letsel, en dat een

specificatie door Forbo opheldering kan geven over de vraag in hoeverre

zulks het geval is. Dit oordeel behoefde geen nadere motivering. ... (Het

cassatiemiddel) ... bestrijd met rechts- en motiveringsklachten het oordeel

van het Hof dat sprake was van een ,,onmiddellijk dreigend gevaar'' voor het

ontstaan van letselschade, zoals vereist door het in art. 4.2. AVB-2 van

toepassing verklaarde art. 283 K. Hetgeen het Hof dienaangaande ... heeft

overwogen, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is zozeer

verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het in cassatie voor het

overige niet op zijn juistheid kan worden getoetst. In het licht van het debat

van partijen was het Hof niet gehouden tot een nadere motivering. Hierbij

verdient nog opmerking dat het Hof in dit verband begrijpelijkerwijze de

nadruk heeft gelegd op het overheidsbeleid ten aanzien van het verwijderen

van asbesthoudend materiaal en dat het op die grond heeft geoordeeld dat

maatregelen van Forbo ter voorkoming of vermindering van door de verzeke-

ring gedekte schade geboden waren.''

De derde uitspraak. Van der Bol had een aansprakelijkheidsverzekerings-

overeenkomst gesloten met ,,Winterthur'' Schweizerische Versicherungsge-

sellschaft. De verzekeringsovereenkomst bevatte een uitsluiting voor aan-

sprakelijkheid die verband hield met het uitoefenen van een (neven)beroep of

(neven)bedrijf. Van der Bol handelde in vis. In juni 1986 heeft Van der Bol

vis afgeleverd in de woning van A.J.M. Rosenberg. Van der Bol is uit-

gegleden en tegen een vitrinekast gevallen. De vitrinekast viel om waardoor

schade ontstond aan de vitrinekast, aan vijf porseleinen beelden en aan het

vloerzeil. Rosenberg heeft een vordering ingesteld tegen Van der Bol tot

vergoeding van de schade. Van der Bol is op 16 februari 1991 overleden. De

Rechtbank heeft de vordering van Rosenberg op 25 april 1991 toegewezen.

In de hierop volgende schadestaatprocedure heeft de Rechtbank de enige

erfgename van Van der Bol, S. van der Bol, op 26 november 1991 in haar

hoedanigheid van erfgename van Van der Bol veroordeeld tot betaling aan

Rosenberg van een bedrag van 43.431 gulden. Omdat S. van der Bol de

nalatenschap reeds op 21 oktober 1992 had verworpen bleef de nalatenschap
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van Van der Bol onbeheerd. Rosenberg heeft de Rechtbank verzocht een

bewindvoerder te benoemen over de onbeheerde nalatenschap. De Recht-

bank heeft dit verzoek op 18 februari 1993 toegewezen. Rosenberg heeft de

bewindvoerder gevraagd contact op te nemen met Winterthur om te bewerk-

stelligen dat Winterthur aan Rosenberg het bedrag van de schadevergoeding

dat Van der Bol aan hemmoest betalen zou uitkeren. De bewindvoerder heeft

dit niet gedaan. Op 10 augustus 1994 heeft Rosenberg een vordering inge-

steld tegen Winterthur tot betaling van 43.431 gulden. De Rechtbank en in

hoger beroep het Hof hebben de vordering van Rosenberg afgewezen.

Rosenberg was van mening ,,dat Winterthur door haar weigering om tot

uitkering over te gaan tekortschiet in haar contractuele verplichtingen jegens

Van der Bol, diens erfgename en (de curator in) de onbeheerde nalatenschap

en dientengevolge onrechtmatig handelt jegens Rosenberg'' (formulering

door het Hof ). Het aldus verwoorde standpunt van Rosenberg kan zo worden

begrepen dat Rosenberg zich op het standpunt stelde dat Winterthur aan Van

der Bol diende uit te keren, dat naliet en door deze toerekenbare tekortko-

ming jegens hem onrechtmatig handelde, eÂn kan zo worden begrepen dat

Rosenberg zich op het standpunt stelde dat Winterthur rechtstreeks aan hem

diende uit te keren, dat naliet en aldus jegens hem onrechtmatig handelde. De

Rechtbank verwierp de eerste variant van het standpunt van Rosenberg

omdat Winterthur op grond van de uitsluitingbepaling in de verzekerings-

overeenkomst niet verplicht was aan Van der Bol uit te keren zodat geen

sprake was van een toerekenbare tekortkoming van Winterthur tegenover

Van der Bol ,,waaruit volgt dat het niet uitkeren van de verzekeringspennin-

gen evenmin de grond voor een jegens Rosenberg gepleegde onrechtmatige

daad kan vormen'' (formulering door de Hoge Raad). De Rechtbank ver-

wierp de tweede variant van het standpunt van Rosenberg omdat ,,voorzover

in de stellingen van Rosenberg nog een beroep op een eigen recht jegens

Winterthur tot uitkering van de schadepenningen moet worden gelezen, niet

kan worden aangenomen dat Rosenberg een eigen recht jegensWinterthur tot

uitkering van de schadepenningen heeft, nu de onderhavige verzekering de

benadeelde geen eigen recht toekent en Winterthur niet jegens Rosenberg het

vertrouwen heeft gewekt zich sterk te maken voor betaling aan Rosenberg''

(formulering door de Hoge Raad). Het Hof heeft het vonnis van de Recht-

bank bekrachtigd. Rosenberg heeft beroep in cassatie ingesteld. De Hoge

Raad heeft het cassatieberoep verworpen. In cassatie speelde de eerste

variant van het standpunt van Rosenberg een rol. De Hoge Raad overwoog

onder meer:

,,Rosenberg heeft zijn stelling dat Winterthur onrechtmatig jegens hem

handelt, slechts gemotiveerd door te stellen dat Winterthur door te weigeren

de schadepenningen aan Van der Bol uit te keren wanprestatie jegens Van der

Bol pleegt, waardoor Winterthur jegens Rosenberg onrechtmatig handelt. Nu

Rosenberg geen verdere omstandigheden heeft aangevoerd die zouden mee-

brengen dat de gestelde wanprestatie jegens Van der Bol tevens een onrecht-

matige daad jegens Rosenberg vormt, zou zijn vordering niet kunnen slagen.''
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9. De reikwijdte van CAR-verzekeringen

HR 27 juni 1997, NJ 1998, 329, noot MENDEL, Bouwbedrijf Obdeijn BV

tegen Nieuw Rotterdam Schade NV

De letters ,,CAR'' staan voor ,,construction all risks'' of ,,constructie all

risks''. CAR-verzekeringen komen veel voor in de bouwwereld. Een CAR-

verzekering is een ingewikkelde verzekeringsvorm met een ruime dekking.

Over wat een CAR-verzekering is, en de problemen die rond een CAR-

verzekering kunnen ontstaan, gaat de hierna te behandelen uitspraak.

Bouwbedrijf Obdeijn BV had met Nieuw Rotterdam Schade NV een (door-

lopende) CAR-verzekeringsovereenkomst gesloten. De verzekeringsover-

eenkomst omschreef ,,(h)et werk'' onder meer als ,,het in de polis en bestek

omschreven object, in aanbouw of gereed, alsmede alle bouwmaterialen op

het bouwterrein gelost om blijvend in het object te worden verwerkt'' waarbij

de verzekeringsovereenkomst zowel ,,tijdens de bouwtermijn'' als ,,tijdens

de onderhoudstermijn'' recht gaf op uitkering. Voor de bouwtermijn omvatte

de verzekering ,,materieÈle beschadiging van het werk ongeacht de oorzaak in

of voor de bouwtermijn (met terzijdestelling van de artt. 249 en 276 K); voor

de onderhoudstermijn omvatte de verzekering ''materieÈle beschadiging van

het werk waarvan de oorzaak ligt in of voor de verzekerde bouwtermijn'.

Obdeijn bouwde in opdracht op een recreatieterrein een ,,centrumgebouw''

met daarin onder meer een zwembad. Van dit bouwproject liep de bouw-

termijn af op 12 juli 1991 en liep de onderhoudstermijn af op 12 januari 1992.

VoÂoÂr het einde van de onderhoudstermijn, in januari 1992, traden lekkages

op in het dak van het zwembad. In het dak waren onder meer een ,,damp-

remmende laag'' en een laag ,,damp-openfolie'' verwerkt. Obdeijn heeft na

het optreden van de lekkages herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waarbij

Obdeijn een tweede dampremmende laag heeft aanbracht, de laag damp-

openfolie heeft vervangen en extra ventilatieruimte heeft gecreeÈerd. Hiermee

was een bedrag van 194.513 gulden gemoeid. Obdeijn heeft Nieuw Rotter-

dam op grond van de CAR-verzekeringsovereenkomst gevraagd haar deze

kosten te vergoeden. Nieuw Rotterdam heeft Obdeijn 100.000 gulden be-

taald. Obdeijn heeft een vorderng ingesteld tegen Nieuw Rotterdam tot

betaling van het restant. Het Hof heeft in hoger beroep de vordering van

Obdeijn afgewezen. Het Hof oordeelde dat geen sprake was van ,,materieÈle

beschadiging'' in de zin van de verzekeringsovereenkomst die door het Hof

werd omschreven als ,,physieke aantasting van een zaak welke naar ver-

keersopvattingen gaaf is en voldoet aan de in de gegeven omstandigheden

daaraan te stellen eisen''. Het Hof wees er in dit verband op dat de damp-

remmende laag tijdens de bouw van het zwembad was losgeraakt waarna een

timmerman de dampremmende laag had vastgeniet. De lekkages waren een

gevolg van het feit dat de dampremmende laag was uitgescheurd op de

plaatsen waar de nieten waren aangebracht. Zodoende was, naar het oordeel

van het Hof , ,,(het) object als gevolg van de uitvoeringsfout van de timmer-

man van de aanvang af ondeugdelijk ... geweest''. Obdeijn heeft beroep in

2368 TPR 2001



cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft het arrest van het Hof vernietigd. De

Hoge Raad overwoog in een redenering waarin hij mede op de aard van een

CAR-verzekering inging onder meer:

,,(Het cassatiemiddel) ... (klaagt) terecht over onbegrijpelijkheid van de aldus

door het Hof gevolgde gedachtengang. Uit 's Hofs overwegingen wordt in de

eerste plaats niet duidelijk hoe het Hof de door het Hof zelf geformuleerde

maatstaf heeft opgevat. De aard van een CAR-verzekering als de onderha-

vige brengt mee dat zij ertoe strekt dekking te bieden in geval van materieÈle

beschadiging van een werk binnen de dekkingsperiode, in beginsel ook

indien deze beschadiging een gevolg is van een ontwerp-, constructie- of

uitvoeringsfout, met het oog waarop dan ook Ð zoals ... ook hier Ð de

toepasselijkheid van de artt. 249 en 276 K pleegt te worden uitgesloten. Het

Hof heeft geen inzicht gegeven in zijn gedachtengang met betrekking tot de

vraag hoe zulks zich tot de door het Hof geformuleerde maatstaf verhoudt,

noch aangegeven waarom het als een ,,onzalige maatregel'' betitelde aan-

brengen van nieten in de dampremmende laag niet een fout opleverde, die als

oorzaak van de beschadiging onder de dekking viel. Indien het Hof zou

hebben bedoeld dat het enkele feit dat in het object nieten waren aangebracht

die naderhand tot schade hebben geleid, al meebracht dat het object van de

aanvang af niet ,,gaaf'' was of dat het van de aanvang af niet voldeed aan de

eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen, is ook

dat oordeel, nog afgezien van hetgeen hiervoÂoÂr reeds werd overwogen,

zonder nadere motivering niet begrijpelijk.''

De NJ-annotator wijst erop dat het normale patroon een drietrapsraket is: 1.

een materieÈle beschadiging in de zin van een materieel beschadigende

handeling (of gebeurtenis) veroorzaakt 2. een materieÈle beschadiging in de

zin van een materieel beschadigde toestand die 3. de oorzaak is van schade in

de zin van vermogensvermindering.

10. Verzekering van aansprakelijkheid voor motorrijtuigen

Ð Prob l emen ve r b a nd houd end me t r e g i s t r a t i e

HR 22 januari 1999, NJ 1999, 322, noot BLOEMBERGEN, NV Schadeverze-

keringmaatschappij Eerste Hollandsche tegen Waarborgfonds Motorverkeer

HR 19 november 1999, NJ 2000, 116, noot MENDEL, Aegon Schadeverzeke-

ring N.V. tegen Waarborgfonds Motorverkeer

Ð Samen l oop : WAM-ve r z e k e r i n g o f AVB-v e r z e k e r i n g

( v e r z e k e r i n g t e g en b ed r i j f s a a n s p r a k e l i j k h e i d ) t o e p a s -

s e l i j k ?

HR 31 maart 2000, NJ 2000, 357, Alpina Versicherungs AG tegen Royal

Nederland Verzekering Maatschappij NV
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(a) Problemen verband houdend met registratie

In het arrest van 22 januari 1999 ging het om een verzekeringsmaatschappij

(Eerste Hollandsche) die, naar zij stelde, conform art. 13 lid 1 Wet aan-

sprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) kennis had gegeven aan

de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) van beeÈindiging van een WAM-

verzekering (personenauto 66-SJ-04) met ingang van 4 mei 1987. Eerste

Hollandsche stelde dat zij daarvan op die dag kennisgeving had gedaan aan

RDW. Op 24 juni 1987 stond Eerste Hollandsche echter nog steeds bij RDW

geregistreerd als WAM-verzekeraar van personenauto 66-SJ-04. Op die dag

veroorzaakte de bestuurder van deze auto door zijn schuld een verkeers-

ongeval dat schade voor Dekkers tot gevolg had. RDW kwam tot de con-

clusie dat (wellicht) bij de gegevensverwerking een fout was gemaakt en

besloot de van Eerste Nederlandsche ontvangen kennisgeving van beeÈindi-

ging van de overeenkomst alsnog te verwerken met als ontvangstdatum van

RDW: 6 mei 1987. Vervolgens stelde Eerste Hollandsche zich met een

beroep op deze registratie op het standpunt dat zij niet als WAM-verzekeraar

aansprakelijk was voor het ongeval van 24 juni 1987. Dekkers wendde zich

daarop tot het Waarborgfonds Motorverkeer dat de geleden schade ver-

goedde.

Het Waarborgfonds vorderde een verklaring voor recht dat Eerste Holland-

sche op 24 juni 1987 de WAM-verzekeraar was van personenauto 66-SJ-04.

Daartoe voerde het Waarborgfonds aan dat de registratie op de datum van het

ongeval voor de aansprakelijkheid van Eerste Hollandsche bepalend was en

dat de later geschiede registratie die 6 mei 1987 vermeldde hieraan niet kon

afdoen nu deze niet berustte op een tijdig door RDW ontvangen kennisge-

ving van Eerste Hollandsche. Had Eerste Hollandsche gelijk of het Waar-

borgfonds?

Zoals vaker wezen de lagere rechters en de Hoge Raad ook hier op de aan de

WAM ten grondslag liggende gedachte: bescherming van de benadeelde. De

benadeelde mag in beginsel uitgaan van de juistheid van de hem door RDW

schriftelijk gedane mededeling dat op de ongevalsdatum een bepaalde ver-

zekeraar de WAM-verzekeraar was, aldus de Hoge Raad. Wat de in art. 13

lid 7 WAM genoemde mogelijkheid van tegenbewijs betreft: zoals ook

Bloembergen in zijn noot vermeldt, moet de verzekeraar niet alleen bewijzen

dat de verzekeringsovereenkomst is geeÈindigd, maar ook dat zij daarvan

kennis heeft gegeven aan RDW. Met betrekking tot het onderhavige geval

merkt de Hoge Raad nog op dat de rechter bij de waardering van dit bewijs

betekenis kan hechten aan de reeds vermelde, door RDW aangebrachte

wijziging. Het is niet helemaal duidelijk waarom dit vaststaande feit van

de wijziging in de procedure geen grotere rol heeft gespeeld. Waarschijnlijk

heeft RDW met haar wijziging Eerste Hollandsche slechts het voordeel van

de twijfel willen geven.

In het geval aan de orde in HR 19 november 1999 had Keles na 31 mei 1988

met Aegon een WAM-verzekeringsovereenkomst gesloten ingaande 30 mei
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1988 zonder mee te delen dat hij met de desbetreffende personenauto op

31 mei 1988 een aanrijding had veroorzaakt. Art. 269 WvK verklaart een

verzekeringsovereenkomst in zo'n geval nietig. Het slachtoffer van de aanrij-

ding (bromfietser Van Doesburg) sprak, na tevergeefs bij Aegon te hebben

aangeklopt, het Waarborgfonds aan voor de geleden schade en dit fonds

betaalde. Het Waarborgfonds vorderde het betaalde bedrag terug van Aegon.

Het oordeelde dat art. 11 WAM Aegon niet toestond zich jegens benadeelde

en het Waarborgfonds op de nietigheid van de verzekering te beroepen. Ook

stelde het Waarborgfonds dat, zoals blijkt uit art. 13 lid 7 WAM, de

benadeelde en dus het Waarborgfonds mag afgaan op de vermelding in het

register van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Nadat Rechtbank en Hof de

verzekeraar al in het ongelijk hadden gesteld, oordeelde de Hoge Raad het

volgende. VoÂoÂr alles beoogt de WAM de belangen van verkeersslachtoffers

te waarborgen. Niet valt in te zien waarom de nietigheidsgrond van art. 269

WvK niet ook onder het in art. 11 WAM bepaalde zou vallen. Indien de

verzekeraar jegens de benadeelde geen beroep kan doen op de uit art. 269

WvK voortvloeiende nietigheid, kan de registratie van de betrokken ver-

zekeringsovereenkomst niet als ,,ten onrechte geschied'' (art. 13 lid 7 WAM)

worden bestempeld. Aegon verloor dus.

(b) Samenloop: WAM-verzekering of AVB (verzekering tegen bedrijfsaan-

sprakelijkheid) toepasselijk?

Aanleiding voor de in het opschrift bedoelde vraag van samenloop was het

volgende in het arrest van de Hoge Raad van 31 maart 2000 besliste geval. In

1987 ontstond bij de lossing van de lading uit tankwagens van Cementbouw

BV driemaal schade. Deze tankwagens hadden een eigen losinrichting,

namelijk een compressor op het voertuig waarmee de laadtank onder druk

kon worden gebracht met het doel de bulklading via slangen in de ontvangst-

silo van de geadresseerde te blazen. Door de druk werd tweemaal het

mangatdeksel van de laadtank weggeblazen en eenmaal scheurde de laad-

tank. In al deze gevallen bestond de schade hierin dat de poederlading met

grote kracht over het bedrijfsterrein van de geadresseerde werd geblazen. De

WAM-polis van Alpina hield o.a. de volgende clausules in:

,,Par. 12 Gedekt risico

De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzeker-

den wegens schade met of door het motorrijtuig toegebracht aan personen en/

of goederen ...

Par. 14 Ladingrisico

De verzekering heeft ook betrekking op schade veroorzaakt Ð anders dan bij

het laden en lossenÐ door goederen, die zich bevinden op, dan wel vallen of

gevallen zijn van het motorrijtuig.''

De AVB-polis van Royal bevatte o.a. de volgende clausule:

,,Art. 3 sub A Motorrijtuigen (..)

De aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit het houden, gebruiken
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of besturen van motorrijtuigen (..) is niet verzekerd, met uitzondering van de

hierna volgende insluitingen.

Verzekerd is de aansprakelijkheid (..) d. voor schade, veroorzaakt met of

door de lading of andere goederen, terwijl deze worden geladen op of gelost

van een motorrijtuig (..).''

Volgens de Rechtbank viel de toegebrachte schade onder de AVB-verzeke-

ring. Het Hof achtte voor de beantwoording van de vraag welke van de twee

verzekeringen dekking verleende de oorzaak van de schade beslissend.

Indien de oorzaak van de schade is gelegen in een defect van het motorrijtuig,

valt de verwezenlijking van het risico onder de door de WAM gedekte

aansprakelijkheid. Het Hof achtte aannemelijk dat een gebrek van het voer-

tuig (de tank/laad- en losinrichting als de oorzaak van de schade moest

worden aangemerkt. Als Alpina van mening was dat dit gebrek een gevolg

was van gemaakte fouten bij de bediening van de tank/laad- en losinrichting,

dan moest zij dat maar bewijzen, aldus het Hof.

De Hoge Raad liet het oordeel van het Hof in stand maar vond het wel nodig

dit oordeel te verduidelijken:

,,Die uitleg, die is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt,

moet aldus worden begrepen dat het naar 's Hofs oordeel de WAM-verzeke-

ring is die het aansprakelijkheidsrisico dekt voor schade die met de lading

wordt veroorzaakt als gevolg van een gebrek van het motorrijtuig of de

daarvan deel uitmakende laad- en losinrichting, terwijl de AVB-verzekering

dekking geeft ter zake van aansprakelijkheid voor schade die tijdens het

laden of lossen met de lading wordt veroorzaakt anders dan tengevolge van

een gebrek als evenbedoeld. In dat oordeel ligt besloten dat het Hof de

woorden ,,anders dan bij het laden of lossen'' van par. 14 van de WAM-

verzekering, waarin een aanvulling wordt gegeven op par. 12, in dit geval

niet als een uitsluiting heeft gezien, omdat de oorzaak van de schade niet in

het lossen doch in het motorrijtuig moet worden gezocht.''

11. ,,Na U'' clausules bij samenloop van verzekeringen

HR 27 februari 1998, NJ 1998, 764 met noot MENDEL, Europeesche Verzeke-

ring Maatschappij NV tegen OHRA Ziektekostenverzekering NV

Indien hetzelfde belang gedurende dezelfde tijd meerdere malen tegen het-

zelfde gevaar is gedekt, spreekt men van meervoudige of dubbele verzeke-

ring. Wie van de betrokken verzekeraars in zo'n geval moet opdraaien voor

de schade, wordt aangegeven in de hoofdregel van art. 277 lid 1 WvK:

,,Indien verscheidene verzekeringen, te goeder trouw, ten aanzien van het-

zelfde voorwerp zijn aangegaan, en bij de eerste de volle waarde is ver-

zekerd, houdt dezelve alleÂeÂn stand, en de volgende verzekeraars zijn ont-

slagen''. Deze ancieÈnniteitsregel is in belangrijke mate beperkt door HR

12 april 1985, NJ 1985, 867 (Korstanje I) in welk arrest werd beslist dat art.

277 WvK alleen ziet op verzekeringen met gevaarsobject, dus niet op

aansprakelijkheidsverzekeringen. In het arrest van 27 februari 1998 oor-
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deelde de Hoge Raad dat art. 277WvK om de genoemde reden ook niet geldt

voor ziektekostenverzekeringen. In deze zaak ging het om het volgende.

Europeesche pleegt reisverzekeringen af te sluiten met particulieren. Deze

verzekeringen bieden onder meer vergoeding van ziektekosten, hulp in het

buitenland en kosten van repatrieÈring. Een aantal van de aldus bij Europee-

sche verzekerden had ook nog een ziektekostenverzekering bij OHRA ge-

sloten, die o.a. dezelfde risico's dekte. Beide verzekeringsmaatschappijen

hadden in hun polis een clausule opgenomen die er toe strekte schade als

gevolg van verwezenlijking van deze risico's af te wentelen op een andere

verzekeraar (als die er was). Dergelijke clausules worden ,,na u'' clausules of

samenloopclausules genoemd. De clausule van Europeesche luidde: ,,Indien

Ð zo de in deze voorwaarden bedoelde verzekering niet bestond Ð aan-

spraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade respectieve-

lijk kosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere

datum, respectievelijk op grond van enige wet of andere voorziening, is deze

verzekering eerst in de laatste plaats geldig; in zo'n geval zal alleen die

schade voor vergoeding in aanmerking komen, welke het bedrag te boven

gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen doen gelden. Deze

bepaling is niet van toepassing op de rubriek Ongevallen''. De ,,na u''

clausule van OHRA luidde: ,,Geen aanspraak kan worden gemaakt op

vergoeding van kosten indien en voor zover recht en/of aanspraak (ook al

kan deze niet, althans niet geheel of gedeeltelijk worden gerealiseerd) bestaat

op vergoeding van ziektekosten en verstrekkingen krachtens de Algemene

Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), een arbeidsovereenkomst, een an-

dere verzekering, de ziekenfondswet, een sociale verzekeringswet, enigerlei

subsidieregeling, enige andere publiekrechtelijke regeling of een andere

overeenkomst ....''

Europeesche vorderde een verklaring voor recht dat, gelet op de geciteerde

clausules niet zij maar OHRA de onder de dubbele ziektekostenverzekering

gevallen kosten diende te vergoeden. De Rechtbank wees deze vordering af

evenals in hoger beroep het Hof. De Hoge Raad casseerde echter dit laatste

arrest. Al eerder(14) had hij, zoals hij thans zegt, ,,in overeenstemming met

wat veelal reeds werd aangenomen in de verzekeringsrechtelijke literatuur en

praktijk'' aanvaard ,,dat naar de aard van verzekeringsovereenkomsten uit de

eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat bij samenloop van een

verzekering met een ,,zachte'' samenloopclausule en een verzekering met

een ,,harde'' samenloopclausule, slechts de eerstgenoemde dekking ver-

leent''. Volgens de Hoge Raad was de ,,na u'' clausule van Europeesche

een harde, die de zachte ,,na u'' clausule van OHRA als het ware wegvaagde.

Waarom was de clausule van Europeesche hard? De Hoge Raad antwoordt

als volgt: ,,Zij sluit immers in geval van samenloop niet alleen de dekking

door de verzekeringsovereenkomst waarin zij is opgenomen uit, maar bepaalt

tevens dat die verzekering in het geval van samenloop geheel moet worden

(14) HR 10 maart 1995, NJ 1995, 580.
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weggedacht. Dit heeft tot gevolg dat de vraag welke verzekering dekking

verleent, moet worden beoordeeld alsof zich in het geheel geen samenloop

voordoet, zodat ook de in de voorwaarden van de andere verzekering opge-

nomen ,,zachte'' samenloopclausule niet van toepassing is.''

Aandacht verdient nog dat de Europeesche en OHRA beide lid zijn van het

Verbond van Verzekeraars. Op grond van een richtlijn van het Verbond is het

zijn leden verboden in de relatie tot hun verzekerden een beroep te doen op

een ,,na u'' clausule en de verzekerde naar een ander lid van het Verbond te

verwijzen. Ter bescherming van de verzekerde, die niet van het kastje naar de

muur moet worden gestuurd, bepaalt de richtlijn dat de eerstaangesproken

verzekeraar de schade moet regelen en eventueel regres maar moet bespre-

ken met zijn collega-verzekeraar.

12. Subrogatie

HR 7 januari 2000, NJ 2000, 212, noot MENDEL, Nationale-Nederlanden

Schadeverzekering Mij NV tegen NV Verzekering Maatschappij Woudsend

AO 1816

Art. 284 K geeft een schadeverzekeraar die tot uitkering is overgegaan een

regresrecht op degene die de schade heeft veroorzaakt. Dit is de zogenoemde

subrogatie. Zij kwam in de hierna te behandelen uitspraak aan de orde. De

vraag waar het om ging was of subrogatie ook betrekking heeft op door de

verzekeraar onverplicht gedane uitkeringen.

W. Trap was een bloembollenkweker. Trap had met NV Verzekering Maat-

schappijWoudsend AO 1816 een wa-verzekeringsovereenkomst gesloten voor

een bestelbus die hij in zijn onderneming gebruikte. Op 19 augustus 1988 is de

bestelbus betrokken geraakt bij een verkeersongeval. De bestelbus is uit een

bocht in de weg gevlogen terwijl de bus werd bestuurd door E. Koopman die

als vakantiewerker in de onderneming van Trap werkzaam was. Een andere

inzittende van de bestelbus, N.J. Drijver, die eveneens als vakantiewerker in de

onderneming van Trap werkzaam was, is bij het ongeval gewond geraakt.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij NV, de ziektekostenverzeke-

raar van Drijver, heeft een bedrag van 47.038 gulden uitgekeerd voor door

Drijver als gevolg van het ongeval gemaakte ziektekosten. Zij wilde het door

haar uitgekeerde bedrag verhalen op Woudsend, de wa-verzekeraar van Trap

en heeft Woudsend op 11 januari 1989 gedagvaard. Nationale-Nederlanden

baseerde haar verhaalsrecht op art. 284 K dat luidt: ,,Indien de verzekerde ter

zake van door hem geleden schade vorderingen tot schadevergoeding op

derden heeft ... gaan die vorderingen bij wijze van subrogatie over op de

verzekeraar voor zover die de schade vergoedt.'' Nationale-Nederlanden stelde

zich op het standpunt dat de vordering van Drijver op Woudsend (via het

rijgedrag van Koopman) bij wijze van subrogatie op haar was overgegaan. Het

Hof ('s-Gravenhage) heeft in hoger beroep de vordering van Nationale-Neder-

landen afgewezen. Nationale-Nederlanden heeft beroep in cassatie ingesteld.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 16 september 1994, NJ 1996, 329 het
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arrest van het Hof vernietigd. In zijn arrest oordeelde de Hoge Raad kortweg

onder meer dat de desbetreffende bepaling in de Ziekenfondswet geen afbreuk

deed aan het verhaalsrecht van Nationale-Nederlanden in de situatie die zich

hier voordeed waarin ,,de verzekerde van zijn aanspraken uit hoofde van de

verplichte (Ziekenfonds)verzekering geen gebruik heeft gemaakt, omdat hij

gebruik heeft kunnen maken van een over de betrokken periode lopende

particuliere ziektekostenverzekering en hij daaraan de voorkeur heeft gege-

ven'': ,,Het vorenstaande brengt mee dat het Hof op onjuiste gronden heeft

geoordeeld dat aan Nationale-Nederlanden geen regres toekomt ter zake van

de door haar aan Drijver vergoede kosten van herstel.'' De Hoge Raad verwees

het geding naar het Hof Amsterdam. Dit Hof heeft de vordering van Nationale-

Nederlanden opnieuw afgewezen. De afwijzing was ditmaal gebaseerd op art.

284 K in samenhang met de eigen polisvoorwaarden van Nationale-Neder-

landen en leidde er dus toe dat Nationale-Nederlanden op een andere grond

geen regres toekwam. De tussen Nationale-Nederlanden en Drijver geldende

ziektekostenverzekeringsovereenkomst bepaalde dat ,,geen aanspraak op ver-

goeding bestaat'' ,,(i)ndien en voorzover door ... de verzekerde aanspraak op

vergoeding van de verzekerde kosten ... kan worden gemaakt krachtens:Ð een

wettelijk geregelde verzekering; Ð een regeling van overheidswege; Ð ...''.

Het Hof beperkte de reikwijdte van het verhaalsrecht dat een verzekeraar op

grond van art. 284 K kan uitoefenen tot door die verzekeraar verplicht gedane

uitkeringen:

,,Nu ... Drijver bij Trap in dienstbetrekking werkzaam was en derhalve een

aanspraak voor vergoeding van zijn ziektekosten jegens het Ziekenfonds had,

kwam Nationale-Nederlanden een beroep op de uitsluitingsbepaling toe.''

Dit leidde er, naar het oordeel van het Hof, toe ,,dat Nationale-Nederlanden,

gelet op de exoneratie ... van haar polisvoorwaarden, niet krachtens de

verzekeringsovereenkomst tot betaling van de ziektekosten van Drijver ver-

plicht was. Dit betekent dat Nationale Nederlanden het door haar betaalde

dan ook niet op grond van artikel 284 K op Woudsend kan verhalen''.

Nationale-Nederlanden heeft beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad

heeft het arrest van het Hof vernietigd. De relevante rechtsoverweging van de

Hoge Raad, waarin hij uitgebreid inging op art. 284 K, wordt hier in extenso

weergegeven:

,,Waar art. 284 K bepaalt dat vorderingen die de verzekerde terzake van door

hem geleden schade op derden heeft, bij wijze van subrogatie overgaan op de

verzekeraar voorzover deze die schade heeft vergoed, strekt deze bepaling

ertoe te voorkomen dat de verplichting tot vergoeding van de schade door

degene die daarvoor op grond van onrechtmatige daad of wanprestatie

aansprakelijk is, vervalt als gevolg van het door de verzekeraar vergoeden

van de schade. Zou de verzekeraar door vergoeding van de schade niet in de

rechten van de benadeelde worden gesubrogeerd, dan zou de benadeelde,

omdat hij tot het door de verzekeraar vergoede bedrag geen schade heeft,

geen vordering te dier zake hebben op de aansprakelijke, terwijl de verze-

keraar niet de mogelijkheid zou hebben het door hem betaalde bedrag op de
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aansprakelijke te verhalen. Zou de verzekeraar niet worden gesubrogeerd

indien en voorzover hij schade aan de verzekerde vergoedt zonder daartoe

verplicht te zijn, dan zou in dit geval een situatie blijven bestaan die art. 284

beoogt te voorkomen: de aansprakelijke zou in feite van zijn verplichting tot

vergoeding van de schade tot het door de verzekeraar vergoede bedrag

worden ontslagen. Dit zou voor de aansprakelijke aanleiding kunnen zijn

de verschuldigdheid van de door de verzekeraar gedane uitkering te betwis-

ten, hetgeen tot gevolg zou kunnen hebben dat de verzekeraar ervan wordt

weerhouden tot uitkering over te gaan in de niet denkbeeldige gevallen

waarin onzekerheid erover bestaat of hij krachtens de verzekeringsovereen-

komst tot vergoeding van de schade is verplicht. De Hoge Raad vindt daarin

aanleiding om, in afwijking van hetgeen hij heeft geoordeeld in zijn arresten

van 10 januari 1941, NJ 1941, 824, en 24 januari 1964, NJ 1964, 465, art. 284

thans in die zin uit te leggen dat indien de verzekerde terzake van de door

hem geleden schade vorderingen tot schadevergoeding op derden heeft,

anders dan uit verzekering, die vorderingen bij wijze van subrogatie op de

verzekeraar overgaan voorzover deze die schade al dan niet verplicht ver-

goedt. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het Hof, door te oordelen

als ... is weergegeven, heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.''

13. Regresvorderingen bij verkeersschades

HR 5 december 1997, NJ 1998, 400, noot HIJMA onder NJ 1998, 402, NV

Assurantiemaatschappij Terminus tegen ZAO Zorgverzekeringen UA

HR 5 december 1997, NJ 1998, 401, noot HIJMA onder NJ 1998, 402, NV

Interpolis Schade tegen Nuts Ziektekosten NV

HR 5 december 1997, NJ 1998, 402, noot HIJMA, H. van Keulen tegen

Zorgverzekeraar Trias UA

In l e i d i n g

De feiten in de eerste uitspraak. Op 10 maart 1988 rende de toen negenjarige

S. Hyati in de Czaar Peterstraat in Amsterdam tussen twee geparkeerde

auto's door de straat op terwijl R.W. Quist daar als bestuurder van een auto

reed. Quist heeft geprobeerd een ongeluk te voorkomen maar is toch in

botsing gekomen met Hyati. Hyati is gewond geraakt. ZAO Zorgverzeke-

ringen U.A. heeft ten behoeve van Hyati 122.623 gulden aan ziektekosten

betaald. ZAO wilde tweederde gedeelte van het door haar betaalde bedrag

verhalen op de WAM-verzekeraar van Quist, NV Assurantiemaatschappij

Terminus. Terminus heeft eÂeÂnvijfde gedeelte van het door ZAO betaalde

bedrag aan ZAO betaald. ZAO heeft een vordering ingesteld tegen Terminus

tot betaling van het verschil. Het Hof heeft in hoger beroep de vordering van

ZAO toegewezen. Terminus heeft beroep in cassatie ingesteld. De Hoge

Raad heeft het cassatieberoep verworpen.

De feiten in de tweede uitspraak. Op 17 juni 1991 rolde de toen zesjarige M.

Timmermans in de Kruisstraat in Neer op een kinderfietsje van een licht
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aflopende oprit in de richting van de straat terwijl P.J.J. van der Kop daar als

bestuurder van een auto reed (met een snelheid van niet meer dan 35 kilo-

meter per uur). Timmermans heeft geprobeerd te voorkomen dat zij op de

straat terechtkwam. Haar fietsje is in een goot naast de straat tot stilstand

gekomen. Timmermans viel over het stuur van haar fietsje tegen de auto aan.

Timmermans is gewond geraakt. Nuts Ziektekosten NV heeft ten behoeve

van Timmermans 59.399 gulden aan ziektekosten betaald. Nuts wilde het

door haar betaalde bedrag verhalen op de WAM-verzekeraar van Van der

Kop, NV Interpolis Schade. Interpolis weigerde aan Nuts te betalen. Nuts

heeft een vordering ingesteld tegen Interpolis tot betaling van het volledige

door haar betaalde bedrag. Het Hof heeft in hoger beroep de vordering van

Nuts voor de helft toegewezen. Interpolis heeft beroep in cassatie ingesteld.

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep verworpen.

De feiten in de derde uitspraak. Op 22 juni 1988 liepen de toen zesjarige P.

Wildiers en een andere jongen de Rotterdamseweg in Gouda op terwijl H.

van Keulen daar als bestuurder van een auto reed (met een snelheid tussen de

50 en 57 kilometer per uur). Van Keulen reed op dat moment achter een

autobus. De twee jongens zijn op de wegas gestopt. Van Keulen heeft hen

waargenomen. Toen de autobus was gepasseerd wilde Wildiers achter de bus

de weghelft overrennen waar Van Keulen reed. Van Keulen heeft geremd

maar is toch in botsing gekomen met Wildiers. Wildiers is gewond geraakt.

Zorgverzekeraar Trias U.A. heeft ten behoeve van Wildiers 66.093 gulden

aan ziektekosten betaald. Trias wilde het door haar betaalde bedrag verhalen

op van Keulen en heeft een vordering tegen Van Keulen ingesteld. Het Hof

's-Gravenhage heeft in hoger beroep de vordering van Trias toegewezen.

Van Keulen heeft beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft in zijn

uitspraak van 2 juni 1995, NJ 1997, 702 het arrest van het Hof 's-Gravenhage

vernietigd en het geding verwezen naar het Hof Arnhem. Dit Hof heeft de

vordering van Trias voor de helft toegewezen. Van Keulen heeft ook tegen

deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft dit cassa-

tieberoep verworpen.

De b i j v e r k e e r s s c h ad e s t o e p a s s e l i j k e a a n s p r ak e l i j k h e i d s -

r e g e l s

Titel 3 van Boek 6 BW gaat over ,,(o)nrechtmatige daad''. Art. 6:162 lid 1

BW geeft aan dat ,,(h)ij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt,

welke hem kan worden toegerekend, (verplicht is) de schade die de ander

dientengevolge lijdt, te vergoeden''. Art. 6:162 lid 2 BW omschrijft een

onrechtmatige daad als volgt: ,,Als onrechtmatige daad worden aangemerkt

een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke

plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk

verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een recht-

vaardigingsgrond.'' Art. 6:162 lid 3 BW voegt aan het voorgaande toe: ,,Een

onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te

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

bepaling kan onder meer worden afgeleid dat degene die wordt aangesproken

uit onrechtmatige daad zich kan verweren door een beroep op overmacht te

doen.

Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 BW gaat over ,,(w)ettelijke verplichtin-

gen tot schadevergoeding''. Art. 6:101 lid 1 BW bepaalt hierover: ,,Wanneer

de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde

kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de

schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in even-

redigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot

de schade hebben bijgedragen, ...'', en voegt daaraan na de komma toe: ,,met

dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht

geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteen-

lopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het

geval eist''. Het eerste gedeelte van art. 6:101 lid 1 BW bevat de zogenoemde

primaire maatstaf van art. 6:101 lid 1 BW die een causaliteitsafweging

inhoudt. Het slot van art. 6:101 lid 1 BW bevat de zogenoemde billijkheids-

correctie. Deze billijkheidscorrectie speelt bij verkeersschades een belang-

rijke rol. De Hoge Raad heeft voor verkeersschades op grond van de billijk-

heidscorrectie de zogenoemde 50%-regel en 100%-regel geformuleerd.

De Hoge Raad formuleerde de 50%-regel in zijn arrest van 28 februari 1992,

NJ 1993, 566. Aan deze procedure lag een verkeersonval ten grondslag

waarbij S.J.M. Vrerink als bestuurster van een motorrijtuig en de toen 67-

jarige mevrouw A. van Duiven als voetgangster betrokken waren. Instituut

Ziektekostenvoorziening Ambtenaren Overijssel heeft ten behoeve van Van

Duiven 65.468 gulden aan ziektekosten betaald. IZA wilde het door haar

betaalde bedrag verhalen op Vrerink en heeft een vordering tegen Vrerink

ingesteld. Het Hof heeft in hoger beroep de vordering gedeeltelijk toegewe-

zen. IZA heeft beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad overwoog over

,,de afwikkeling van de schade die als gevolg van een aanrijding met een

motorrijtuig door een volwassen fietser of voetganger wordt geleden'':

,,Wanneer de eigenaar van het motorrijtuig in beginsel ... aansprakelijk is,

omdat hij niet overmacht aannemelijk heeft gemaakt, doch er wel een fout

van de fietser of voetganger is, zonder dat evenwel sprake is van opzet of aan

opzet grenzende roekeloosheid, eist de billijkheid bij de verdeling van deze

schade over de betrokkenen dat tenminste 50 procent van de schade ten laste

van het motorrijtig wordt gebracht wegens de verwezenlijking van het

daaraan verbonden gevaar. Dit brengt mede dat deze eigenaar in ieder geval

aansprakelijk is voor de helft van de schade van de fietser of voetganger. Ten

aanzien van de andere helft is in beginsel beslissend in hoeverre de Ð

foutieve Ð gedraging van de eigenaar en de fietser of voetganger tot de

schade hebben bijgedragen.''

De Hoge Raad had de 100%-regel al eerder geformuleerd, onder meer in zijn

arrest van 1 juni 1990, NJ 1991, 720. Een duidelijke weergave van de 100%-

regel staat in de arresten van de Hoge Raad van 2 juni 1995, NJ 1997, 700 en
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van 2 juni 1995, NJ 1997, 701. Aan de eerste procedure lag een verkeers-

ongeval ten grondslag waarbij K. de Groot als bestuurder van een motorrij-

tuig en de toen twaalfjarige M. de Vos als fietster betrokken waren. Instituut

Ziektekostenvoorziening Ambtenaren Friesland heeft ten behoeve van De

Vos 26.584 gulden aan ziektekosten betaald. IZA wilde het door haar be-

taalde bedrag verhalen op de WAM-verzekeraar van De Groot, Klaverblad

Schadeverzekeringsmaatschappij NV. Het Hof heeft in hoger beroep de

vordering toegewezen. Klaverblad heeft beroep in cassatie ingesteld. Aan

de tweede procedure lag een verkeersongeval ten grondslag waarbij G.B.L.

Flad als bestuurder van een motorrijtuig en de toen vijfjarige Q. El Ayachi

betrokken waren. Stichting Regionaal Ziekenfonds Midden Nederland heeft

ten behoeve van El Ayachi 35.680 gulden aan ziektekosten betaald. Het

Ziekenfonds wilde het door haar betaalde bedrag verhalen op de WAM-

verzekeraar van Flad, Zwolsche Algemeene Schadeverzekering NV. Het

Ziekenfonds heeft een vordering ingesteld tegen Zwolsche Algemeene.

Het Hof heeft in hoger beroep de vordering van het Ziekenfonds toegewezen.

Zwolsche Algemeene heeft beroep in cassatie ingesteld.

De Hoge Raad formuleerde de 100%-regel als volgt:

,,Ingeval een kind dat de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt,

letsel heeft opgelopen doordat het is aangereden door een motorrijtuig, heeft

te gelden dat Ð behoudens indien de aanrijding is te wijten aan zodanige

opzet of roekeloosheid van het kind, dat de gevolgen ervan voor rekening van

het kind behoren te blijven Ð de tengevolge van de aanrijding door het kind

geleden schade niet te zijnen laste komt, ook niet indien de gedragingen van

het kind in belangrijke mate tot het ontstaan van de aanrijding hebben

bijgedragen.''

Van belang is in dit verband ook het arrest van de Hoge Raad van 31 mei

1991,NJ 1991, 721 over de kwestie van overmacht. De Hoge Raad overwoog

in dit arrest onder meer:

,,Bij aanrijdingen tussen een motorrijtuig en een niet door dat motorrijtuig

vervoerd kind beneden de veertien jaar moet ... Ð afgezien van gevallen van

opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid Ð worden aanvaard dat fouten

van het kind die hebben bijgedragen aan de aanrijding Ð in de woorden van

art. 6:162 lid 3 BW Ð voor rekening van de bestuurder komen en voor hem

geen overmacht opleveren.''

De conclusie die de Hoge Raad over de betekenis van gedragingen van het

kind voor de kwestie van overmacht en voor de 100%-regel trok was:

,,Dit betekent dat bij deze aanrijdingen gedragingen van het kind, zoweÂl in

het kader van de overmachtsvraag aÂls in dat van de vraag of vermindering

van de schadevergoeding op haar plaats is, slechts in aanmerking mogen

worden genomen wanneer, mede gezien de leeftijd van het kind, niet anders

kan worden geoordeeld dan dat zij opzet of aan opzet grenzende roekeloos-

heid terzake van de aanrijding opleveren.''
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Deze overweging betekent dat een beroep op overmacht in deze gevallen

(vrijwel) onmogelijk is(15).

De b i j v e r k e e r s s ch ad e s t o e p a s s e l i j k e r e g r e s r e g e l s

Over de werking van de 50%-procent regel in een regresvordering zoals die

aan de orde was in het geding dat leidde tot het arrest van de Hoge Raad van

28 februari 1992, NJ 1993, 566 overwoog de Hoge Raad:

,,De vordering in de onderhavige zaak is ingesteld door IZA terzake van

hetgeen deze aan Van Duiven uit hoofde van verzekering heeft vergoed. Dat

brengt mee dat het hiervoor ... overwogene in dit geval toepassing mist. De

daar omschreven afweging berust immers op de billijkheid in de verhouding

van de tegen aansprakelijkheid verzekerde of verzekeringsplichtige deel-

nemer aan het gemotoriseerde verkeer ten opzichte van de fietser of voet-

ganger die slachtoffer van dat verkeer werd en die anders de schade groten-

deels persoonlijk zou moeten dragen. Dat billijkheidsargument verliest even-

wel zijn gewicht ingeval de schade van het slachtoffer ten laste van een

verzekeraar is gekomen, omdat het risico aan de zijde van het slachtoffer, zij

het tegen betaling van premie, reeds door middel van een verzekering was

gespreid.''

Over de werking van de 50%-regel en in vervolg daarop van de 100%-

procent regel en over de kwestie van overmacht in regresvorderingen zoals

die aan de orde waren in de gedingen die leidden tot de arresten van de Hoge

Raad van 2 juni 1995, NJ 1997, 700 en van 2 juni 1995, NJ 1997, 701(16)

overwoog de Hoge Raad:

,,Zowel de hiervoor ... bedoelde, tot bescherming van fietsers en voetgangers

beneden de leeftijd van veertien jaar strekkende regel (de 100%-regel), als de

bij voormeld arrest van 1992 aanvaarde regel, die bescherming van volwas-

sen fietsers en voetgangers op het oog heeft (de 50%-regel), berust op de

billijkheid in de verhouding van de tegen aansprakelijkheid verzekerde of

verzekeringsplichtige deelnemer aan het gemotoriseerde verkeer ten opzich-

te van de fietser of voetganger die slachtoffer van dat verkeer werd en die

anders zijn schade, voorzover niet door eigen verzekering gedekt, persoon-

lijk zou moeten dragen. Ten aanzien van deze beide categorieeÈn van fietsers

en voetgangers verliest dit billijkheidsargument zijn gewicht ingeval de

schade van het slachtoffer ten laste van een verzekeraar is gekomen, omdat

het risico aan de zijde van het slachtoffer, zij het tegen betaling van premie,

reeds door middel van een verzekering was gespreid. ...(17). Zodanige

(15) Vergelijk ASSER-HARTKAMP deel 4, III, De verbintenis uit de wet, no. 224a.

(16) Vergelijk ook Hoge Raad 2 juni 1995, NJ 1997, 702.

(17) Hoge Raad 2 juni 1995, NJ 1997, 700: Na verwijzing dient alsnog te worden beoordeeld

het door Klaverblad gedane beroep op overmacht aan de zijde van de bestuurder, en, zo dit

beroep mocht falen, in hoeverre de vergoedingsplicht van de bestuurder van de auto moet

worden verminderd. Hoge Raad 2 juni 1995, NJ 1997, 701: Na verwijzing dient alsnog te

worden beoordeeld in hoeverre de vergoedingsplicht van de bestuurder van de auto moet

worden verminderd.
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vermindering dient te geschieden door toepassing van de primaire maatstaf

van art. 6:101 lid 1 BW. Deze toepassing houdt een causaliteitsafweging in,

die in een geval als het onderhavige daarop neerkomt dat moet worden

beoordeeld in welke mate enerzijds het weggedrag van het kind en anderzijds

de wijze van rijden van het motorrijtuig gevaar voor het ontstaan van de

aanrijding in het leven heeft geroepen. Bij deze beoordeling komt het der-

halve niet aan op de mate van verwijtbaarheid van eÂeÂn en ander. Weliswaar

zal, naarmate een gedraging gevaarlijker is, de mate van haar verwijtbaarheid

doorgaans toenemen, maar noodzakelijk is dit niet. Met name ten aanzien

van jeugdige kinderen kan het geval zich zeer wel voordoen dat sprake is van

hoogst gevaarlijk weggedrag, dat aan het kind nochtans niet kan worden

verweten, gezien zijn Ð aan zijn leeftijd eigen Ð beperkte inzicht in het aan

zijn gedragingen verbonden gevaar en zijn beperkt vermogen zich naar dat

inzicht te gedragen. Beoordeling van de mate van verwijtbaarheid komt eerst

aan de orde bij toepassing van de in art. 6:101 lid 1 BW tevens vervatte

billijkheidscorrectie. Niet uitgesloten is dat ook in gevallen als het onder-

havige voor zodanige toepassing grond bestaat.''

De u i t s p r a k en v an d e Hoge Raad v an 5 d e c embe r 1997

De Hoge Raad grijpt in zijn arresten van 5 december 1997 terug naar zijn

arresten van 2 juni 1995, NJ 1997, 700, 2 juni 1995, NJ 1997, 701 en juni

1995,NJ 1997, 702 (vergelijk ook later Hoge Raad 17 november 2000, RvdW

2000, 234). Daarbij is de Hoge Raad zowel op de bij verkeersschades

toepasselijke aansprakelijkheidsregels als op de bij verkeersschades toepas-

selijke regresregels ingegaan. Over de bij verkeersschades toepasselijke

aansprakelijkheidsregels overwoog de Hoge Raad:

,,Bij de beoordeling van het (cassatiemiddel) moet het volgende worden

vooropgesteld. Zoals ook in de arresten van 2 juni 1995 tot uitgangspunt is

genomen, heeft de Hoge Raad met het oog op de in het gemotoriseerde

verkeer vereiste bescherming van fietsers en voetgangers beneden de leeftijd

van veertien jaarÐ kort gezegdÐ de daar bedoelde 100%-regel aanvaard en

voor volwassen fietsers en voetgangers de daar bedoelde 50%-regel. Deze

regels komen erop neer dat voor de aansprakelijkheid voor schade door

ongevallen waarbij een motorrijtuig is betrokken, op grondslag van de bil-

lijkheidscorrectie van art. 6:101 lid 1 een standaardisering terzake van deze

beide groepen van verkeersslachtoffers is aanvaard. Daarbij verdient aan-

tekening dat bij de toepassing van deze billijkheidsmaatstaf, zoals art. 3:12

BW het uitdrukt, rekening moet worden gehouden met de persoonlijke en

maatschappelijke belangen die bij het gegeven geval betrokken zijn. De

voormelde standaardisering is ingegeven door Ð kort gezegd Ð het grote

gewicht van het persoonlijke belang van ieder van deze verkeersslachtoffers

zelf en van het maatschappelijk belang van een behoorlijke bescherming van

deze groepen van verkeersslachtoffers in het algemeen in vergelijking met de

belangen aan de zijde van het motorrijtuig. Daarbij komt dat het slachtoffer
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zelf bij uitstek behoefte heeft aan een aansprakelijkheid die eenvoudig en dus

snel is vast te stellen. Standaardisering komt ook aan die behoefte tegemoet.''

Over de bij verkeersschades toepasselijke regresregels overwoog de Hoge

Raad:

,,Bij regresvorderingen van verzekeraars is evenwel voor een standaardise-

ring als die van voormelde rechtspraakregels geen plaats. Voor wat betreft

het bedrag waarvoor regres genomen wordt, heeft het slachtoffer zijn schade

vergoed gekregen. Er is hier derhalve geen reden om, in verband met de

persoonlijke belangen van het slachtoffer en het maatschappelijk belang van

een goede slachtofferbescherming, aan de omstandigheden aan de zijde van

het kind het zeer zware gewicht toe te kennen dat tot de 100%-regel heeft

geleid, onderscheidenlijk aan de omstandigheden aan de zijde van het vol-

wassen, niet gemotoriseerde verkeersslachtoffer het zware gewicht dat tot de

50%-regel heeft geleid. Ook is hier aan een zodanige standaardisering

minder behoefte. In gevallen als het onderhavige staan doorgaans ... twee

verzekeraars tegenover elkaar, zulks in verband met de wettelijke verplich-

ting aan de zijde van het motorrijtuig om de burgerrechtelijke aansprakelijk-

heid waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven, door

verzekering te dekken. Verzekeraars moeten in beginsel in staat worden

geacht om zelf door collectief overleg tot de door hen nodig geachte mate

van standaardisering te komen.''

En:

,,Het voorgaande brengt mee dat er voor regresvorderingen onvoldoende

reden is om aan de toepassing van de maatstaven van art. 6:101 lid 1 door

bijzondere, in de rechtspraak ontwikkelde regels nader vorm te geven. Zoals

in de arresten van 2 juni 1995 is overwogen, leidt dit ertoe dat na de door dit

artikel primair geeÈiste causaliteitsafweging ook de daarin opgenomen bil-

lijkheidscorrectie nog aan de orde kan komen en dat zulks Ð anders dan het

(cassatiemiddel) voorstaat Ð niet beperkt is tot ,,uitzonderlijke omstandig-

heden''. Rekening moet hier derhalve worden gehouden met alle relevante

omstandigheden zowel aan de zijde van de bestuurder als aan de zijde van het

verkeersslachtoffer, waaronder zowel de ernst van ieders fout als de mate

waarin zijn gedragingen hem kunnen worden verweten. Het gewicht dat in

dit verband aan dergelijke omstandigheden aan de zijde van het slachtoffer

toekomt, is evenwel van geheel andere orde dan het zeer zware, onderschei-

denlijk zware gewicht dat voor vorderingen van het slachtoffer zelf tot de

100%-regel, onderscheidenlijk de 50%-regel heeft geleid. De billijkheids-

correctie zal in de onderhavige gevallen doorgaans slechts tot een bijstelling

van beperkte omvang van het resultaat van de causaliteitsafweging kunnen

leiden. Ingeval van een kind van de leeftijd van minder dan veertien jaar kan

een dergelijke bijstelling met name geboden zijn, indien juist het beperkte

inzicht van het kind in het aan zijn gedragingen verbonden gevaar en het

beperkte vermogen zich naar dat inzicht te gedragen in overwegende mate tot

het ontstaan van de aanrijding hebben bijgedragen, en zonder bijstelling een

resultaat zou ontstaan dat onvoldoende recht doet aan het feit dat juist door
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dit beperkte inzicht en beperkte vermogen aan het kind nauwelijks een

verwijt van zijn gedragingen kan worden gemaakt, terwijl het falen van

een beroep op overmacht aan de zijde van het motorrijtuig hier impliceert dat

aan de bestuurder daarvan rechtens in elk geval enig verwijt te maken valt.

Bij eÂeÂn en ander is tenslotte nog van belang dat zowel de causaliteitsafwe-

ging als de eventuele toepassing van de billijkheidscorrectie aan de hand van

de omstandigheden van het geval met feitelijke waarderingen is verweven en

in belangrijke mate berust op intuõÈtieve inzichten, zodat voor de desbetref-

fende oordelen slechts beperkte motiveringseisen kunnen worden ge-

steld(18).''

De Hoge Raad concludeerde in elk van de drie uitspraken dat de door het Hof

gevolgde gedachtegang in overeenstemming was met deze overwegingen

van de Hoge Raad.

14. Levensverzekering

HR 4 februari 2000, NJ 2000, 600, met noot MENDEL(19)

De onderhavige uitspraak roert een oud en ook buiten Nederland bekend

thema aan: moet bij de berekening van schadevergoeding op grond van

doodslag (art. 1387 van het Antilliaanse BW, dat overeenkomt met art.

1406 (oud) van het Nederlandse BW en art. 6:108 van het huidige Neder-

landse BW) als regel rekening worden gehouden met een uitkering op grond

van levensverzekering die de weduwe heeft ontvangen?

Zoals in de noot onder het arrest wordt opgemerkt, ligt aan de zojuist

genoemde rechtsvraag het volgende dilemma ten grondslag. Enerzijds kent

de wet Ð in bovengenoemde zaak art. 1387 van het Antilliaanse BWÐ o.a.

de weduwe een recht toe op vergoeding van schade die zij lijdt door het

derven van levensonderhoud dat de gedode haar door zijn arbeid verstrekte

en moet bij de vaststelling van de omvang van die schade met haar gehele

financieÈle positie, dus ook met een door haar ontvangen uitkering uit levens-

verzekering, rekening worden gehouden. Zie Hofmann-Drion (1959) p. 277.

Maar aan de andere kant vinden velen het moeilijk te verteren dat het op deze

manier de dader of diens w.a.-verzekeraar is die zo van de levensverzekering

profiteert en niet de weduwe voor wie deze verzekering toch was gesloten en

waarvoor premie is betaald.

In zijn arrest van 19 juni 1970, NJ 1970, 380, met noot G.J. SCHOLTEN (Eagle

Star), oordeelde de Hoge Raad dat inderdaad rekening moest worden ge-

houden met een uitkering op grond van levensverzekering die de weduwe

had ontvangen. Zijn argument was toen vooral dat blijkens tekst en geschie-

denis van art. 1406 BW schadevergoeding wegens gemis aan levensonder-

houd niet kan worden gevorderd voor zover en voor zolang de nabestaande,

gezien zijn financieÈle omstandigheden en de stand waarin hij leeft, ondanks

(18) Vergelijk Hoge Raad 31 december 1993, NJ 1994, 275.

(19) E.A. Kwidama en R.D. Kwidama tegen A.A. Raphael-Richardson.
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deze schade als niet behoeftig zal kunnen worden aangemerkt en dat bij het

bepalen van die behoeftigheid met alle feiten die daarop van invloed zijn

rekening moet worden gehouden.

De vraag was nu of de Hoge Raad in de Kwidama-zaak zou blijven vast-

houden aan zijn mening, mede gelet op de parlementaire geschiedenis van

het huidige art. 6:108 BW. In deze zaak had de automobilist E. Kwidama op

CuracËao met 75% schuld de echtgenoot van mevrouw Raphael-Richardson

aangereden, die kort na het ongeval overleed.

De weduwe vorderde schadevergoeding ten behoeve van zichzelf en haar

drie minderjarige kinderen. Uit een levensverzekering had zij 43.552,23

Antilliaanse guldens ontvangen. Moest daarmee rekening worden gehouden

bij de door haar gevorderde schadevergoeding?

De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend en herhaalt zijn reeds

genoemde motivering uit het Eagle Star-arrest. Verder oordeelt hij dat dit

resultaat strookt met de parlementaire geschiedenis van de artikelen 6:107

(letsel) en 6:108 (dood) BW en verwijst hij naar Parlementaire Geschiedenis

Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6) p. 1291-1309.

In de noot onder het arrest wordt bestreden dat de parlementaire geschiedenis

een argument oplevert voor het standpunt van de Hoge Raad. Tevens wijst de

annotator er ter vergelijking op dat in het Duitse recht de door de Neder-

landse Hoge Raad bevestigend beantwoorde vraag ontkennend wordt beant-

woord. Zie Palandt-Heinrichs, BuÈrgerliches Gesetzbuch (1999) § 249, aan-

tekening 133. In deze laatste aantekening wordt concluderend gesteld: ,,Die

Leistungen aus der Lebensversicherung sind daher weder mit ihrem Stamm-

wert noch mit ihren ErtraÈgen anzurechnen.''.

15. Tussenpersoon en verzekering

( a ) Tu s s e np e r s oon en v e r zw i j g i n g

HR 22 november 1996, NJ 1997, 718, noot MENDEL, Korea Holland Trading

BV tegen Generale Bank Nederland NV

HR 11 december 1998, NJ 1999, 650, noot CLAUSING, S. tegen Van N.

Beide arresten hadden betrekking op de verhouding tussen de zorgplicht

van de onafhankelijke assurantietussenpersoon tegenover zijn clieÈnt de

(aspirant-)verzekeringnemer en het beroep dat de verzekeraar kan doen op

verzwijging tegenover de verzekerde, art. 251 WvK. Dit artikel luidt:

,,Alle verkeerde of onwaarachtige opgave, of alle verzwijging van aan den

verzekerde bekende omstandigheden, hoezeer te goeder trouw aan diens

zijde hebbende plaats gehad, welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst

niet, of niet op dezelfde voorwaarden zoude zijn gesloten, indien de ver-

zekeraar van den waren staat der zaak had kennis gedragen, maakt de

verzekering vernietigbaar.''

In het eerste arrest (Korea Holland Trading) komt naar voren dat de volgende

vraag beslissend is met betrekking tot de zorgverplichting van de tussen-
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persoon, die, aldus annotator Mendel, overeenkomt met het in de rechtspraak

gehanteerde criterium voor beroepsaansprakelijkheid: wat kan er van een

redelijk bekwaam en redelijk handelende assurantietussenpersoon worden

verwacht?

De Hoge Raad benadrukt dat aan de zorgplicht van een tussenpersoon is

voldaan ,,wanneer aan de verzekeraar de inlichtingen zijn verstrekt die een

redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon voldoende

mocht achten om te bereiken dat de verzekeraar met de relevante feiten

bekend was of had behoren te zijn (rechtsoverweging 3.6).''

In het tweede arrest (S tegen Van N) waren de volgende feiten aan de orde: S

verkocht in zijn bedrijf tweedehands auto's. In 1988 werd hij twee keer

strafrechtelijk veroordeeld voor respectievelijk vernieling en bedreiging of

mishandeling. Van N was sinds 1988 assurantietussenpersoon van S.

In januari 1990 vulde Van N voor S twee verzekeringsaanvragen in, waarvan

eÂeÂn ten behoeve van de autovoorraad van het bedrijf van S. Voor deze laatste

verzekering stond in het aanvraagformulier onder andere een vraag of S een

strafrechtelijk verleden had. Deze vraag werd door de tussenpersoon ont-

kennend beantwoord, zonder hiervoor overleg te plegen met S. Van N vulde

het aanvraagformulier geheel zelf in en ondertekende het formulier met een

gefingeerde handtekening van S. Tijdens de procedure werd door het Hof

vastgesteld dat Van N niet op de hoogte was geweest van het strafrechtelijk

verleden van S. In de nacht van 25 op 26 juni 1990 vindt brand plaats in het

bedrijf van S en een groot deel van de autovoorraad raakt beschadigd. De

brandverzekeraar weigert uitkering, omdat S zijn strafrechtelijk verleden

verzwegen heeft. S spreekt zijn tussenpersoon aan op grond van wanpres-

tatie, aangezien deze het aanvraagformulier heeft ingevuld zonder navraag te

doen naar eventuele strafrechtelijke veroordelingen. De rechtbank oordeelt

Van N aansprakelijk voor de schade (ongeveer 43.182 euro) op grond van

wanprestatie in verband met de onjuiste invulling van het aanvraagformulier.

In hoger beroep oordeelde het Hof dat op een aspirant-verzekerde en een

tussenpersoon respectievelijk een mededelingsplicht en een onderzoeks-

plicht rust. De tussenpersoon weet als geen ander wat van belang is voor

een verzekeraar. Aan de andere kant rust er een mededelingsplicht op de

aspirant-verzekerde, daar hij nieuwe feiten en omstandigheden kent, terwijl

een tussenpersoon niet snel pijnlijke vragen naar een strafrechtelijk verleden

zal stellen. S was ervan op de hoogte dat er bij een verzekeringsaanvraag

vragen naar een strafrechtelijk verleden plaatsvinden door een verzekering

die hij in 1988 had afgesloten. S had Van N op de hoogte moeten stellen van

zijn strafrechtelijk verleden. De fouten van Van N vallen in het niet bij de

fouten van S, meent het Hof.

De Hoge Raad ziet de zaak heel anders. Allereerst parafraseert hij de kern-

overweging van de eerste uitspraak hierboven (Korea Holland Trading),

waarin werd bepaald dat de zorg die van een redelijk bekwame en redelijk

handelende assurantietussenpersoon mag worden verwacht, meebrengt dat

hij aan een verzekeraar voldoende mededelingen doet om deze ervan te
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weerhouden dat deze zich later op verzwijging (art. 251 WvK; de toekom-

stige artt. 7.17.1.4 t/m 6a NBW) zal beroepen:

,,Zulks brengt mee dat indien de tussenpersoon niet over voldoende gegevens

beschikt of niet ervan mag uitgaan dat de gegevens waarover hij beschikt nog

volledig en juist zijn, hij daarnaar bij zijn clieÈnt (de aspirant-verzekering-

nemer) dient te informeren, ook wanneer het gaat om feiten betreffende een

eventueel strafrechtelijk verleden, voorzover die feiten van belang zijn voor

de beantwoording van vragen die de verzekeraar met betrekking tot het

aangaan van de verzekering heeft gesteld. De assurantietussenpersoon dient

daarbij ermee rekening te houden dat zijn clieÈnt niet spontaan zal overgaan

tot vermelding van gegevens omtrent zijn strafrechtelijk verleden.(rechts-

overweging 3.3.2).''

De Hoge Raad constateert dat Van N niet heeft geõÈnformeerd naar een

strafrechtelijk verleden van S. Als het Hof bij zijn oordeel dat de tekortko-

ming van Van N in het niet valt bij die van S tot uitgangspunt heeft genomen

dat een aspirant-verzekeringnemer in beginsel spontaan een strafrechtelijk

verleden moet vermelden aan zijn assurantietussenpersoon, is het van een

onjuiste rechtsopvatting uitgegaan. Indien het Hof ervan uitging dat wel

spontaan een strafrechtelijk verleden vermeld moest worden op grond van de

omstandigheden van het geval, dan is de uitspraak onvoldoende met redenen

omkleed, want het feit dat S eerder bij het aangaan van een verzekering in

1988 naar een strafrechtelijk verleden is gevraagd, is daarvoor niet vol-

doende.

In dit arrest komt naar voren dat niet alleen een verzekeraar, maar ook een

tussenpersoon die direct in contact treedt met een aspirant-verzekeringnemer

naar een eventueel strafrechtelijk verleden moet vragen. Annotator Clausing

wijst erop dat er toch een verschil kan zijn tussen de situatie waar de

verzekeraar direct in contact treedt met de aspirant-verzekeringnemer en

de situatie waarbij een tussenpersoon dat doet. Uit de woorden van de Hoge

Raad valt af te leiden dat omstandigheden kunnen meebrengen dat een clieÈnt

spontaan aan de tussenpersoon mededeling zal moeten doen van een straf-

rechtelijk verleden. Door Advocaat Generaal Spier in zijn conclusie ge-

noemde voorbeelden zijn: als er door de tussenpersoon met zeer grote

frequentie verzekeringsovereenkomsten worden gesloten voor dezelfde ver-

zekeringnemer of als een aspirant-verzekeringnemer het afsluiten van ver-

zekeringen overlaat aan een tussenpersoon en deze hem of haar van tevoren

heeft meegedeeld dat toekomstige wijzigingen gemeld moeten worden aan

de tussenpersoon.

De annotator merkt op dat in het besproken arrest de aanvraag krachtens

volmacht ondertekend en ingevuld was door de tussenpersoon en dat de Hoge

Raad eventueel anders beslist zou hebben als de verzekeringnemer het door

de tussenpersoon ingevulde formulier zelf had ondertekend.

Clausing attendeert ook op het feit dat het zo kan zijn dat S geen schade heeft

geleden, hoewel Van Nwanprestatie pleegde. Dit zou zo kunnen zijn als geen
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redelijk handelend verzekeraar een verzekering had willen aangaan met S,

indien hij met het strafrechtelijk verleden van S op de hoogte zouden zijn

geweest. Dit was een verweer van Van N dat de Rechtbank heeft verworpen,

maar dat door het gerechtshof te Arnhem, waarnaar deze zaak is verwezen,

nader wordt onderzocht blijkens een tussenarrest van 11 januari 2000,

zaaknr: 99/078 VZ, te vinden onder www.rechtspraak.nl, gerechtshof Arn-

hem, zoekwoord verzekering.

( b ) T a ak a s s u r a n t i e t u s s e np e r s o on me t b e t r e k k i n g t o t o p -

z e gg i n g

HR 9 januari 1998, NJ 1998, 586, noot MENDEL, Van Dam c.s. tegen Rabo-

bank ,,Gorredijk Jubbega en omstreken'' BA

HR 29 januari 1999, NJ 1999, 651, noot CLAUSING, I.M. Scheck tegen Gebr.

Sluyter BV

In het eerste arrest (Rabobank Gorredijk) gaat het om het volgende. O. van

Dam heeft in het verleden een brandverzekering afgesloten voor zijn boer-

derij bij Interpolis via tussenpersoon en tevens bank: Rabobank Gorredijk. In

de verzekeringsovereenkomst is opgenomen dat risicoverzwaring gemeld

moet worden aan de verzekeraar en bovendien dat in geval van overlijden de

verzekering vervalt per de eerstvolgende premievervaldag.

O. van Dam komt te overlijden op 14 april 1992. Dit overlijden wordt

meegedeeld aan de bancaire afdeling van Rabobank Gorredijk in mei 1992

door de notaris, die optrad ter behartiging van de belangen van de erven Van

Dam. Het doel van het telefoongesprek was een rekening van O. van Dam te

blokkeren.

Op 2 februari 1993 brandt de boerderij af. Interpolis weigert uit te keren ten

eerste omdat de boerderij na 14 april 1992 niet meer bewoond was, hetgeen

een risicoverzwarende omstandigheid opleverde en ten tweede omdat de

verzekeringsovereenkomst op de eerste premievervaldag, 19 juni 1992 we-

gens overgang van het verzekerd belang was geeÈindigd. Zowel de bank als de

erven van Dam betwisten niet dat de verzekering in ieder geval per 19 juni

1992 is beeÈindigd. De erven van Dam vorderen een verklaring voor recht dat

de bank aansprakelijk is voor de schade die zij hebben geleden doordat de

bank haar verplichtingen als assurantietussenpersoon heeft verzaakt.

De Rechtbank stelt de Erven in het gelijk. Het Hof wijst de vordering af

omdat het doen van een mededeling aan de bancaire afdeling niet meebrengt

dat de bank op eigen initiatief moet nagaan of die mededeling consequenties

had voor een verzekering die via de Rabobank als assurantietussenpersoon

tot stand is gekomen.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof. Bij de beoordeling stelt hij

voorop, dat de Rabobank opgetreden is als assurantietussenpersoon in de zin
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van de oude Wet Assurantiebemiddeling(20) en de nieuwe Wet assurantie-

bemiddelingsbedrijf(21). De taak van een assurantietussenpersoon is te

waken voor de belangen van verzekeringnemers waarvan de verzekeringen

tot zijn portefeuille behoren. Tot die taak behoort in beginsel dat de assuran-

tietussenpersoon de verzekeringnemer tijdig het belang en de gevolgen van

aan hem bekend geworden feiten met betrekking tot de verzekeringsover-

eenkomst meldt. Bij een overlijdensbericht dient de tussenpersoon na te gaan

wat voor gevolgen dit voor de verzekering heeft. Een overlijdensbericht,

maar misschien ook andere belangwekkende berichten, gezonden aan de

bancaire afdeling van de bank brengt volgens de Hoge Raad naar haar aard

mee dat het van belang is voor het assurantiebemiddelingsbedrijf van die

bank. De bank had naar aanleiding van dit bericht om aan zijn verplichtingen

als assurantiebemiddelaar te voldoen het nodige moeten ondernemen, ook

zonder dat er een overlijdensbericht aan de assurantiebemiddelingsafdeling

is gestuurd of dat in de mededeling aan de bancaire afdeling de aandacht op

via de bank gesloten verzekeringsovereenkomsten is gevestigd.

In de tweede zaak (Scheck) had een zekere Scheck bij makelaar Sluyter een

cascoverzekering afgesloten voor haar motorschip ingaande 9 maart 1990 en

eindigende 9 maart 1991. Op 25 februari 1991 schreef Sluyter dat de

verzekering 9 maart 1991 zou komen te vervallen en dat de verzekering

verlengd zou worden bij premiebetaling. Op 14 mei 1991 schrijft Sluyter dat

als de premie niet ,,binnen 7 dagen na dato'' is ontvangen, het dossier zal

worden afgelegd. Deze brief wordt pas 16mei verstuurd. Tussen 16 en 21 mei

viel het pinksterweekend. Scheck stelt dat zij de brief op 21 mei heeft

ontvangen. Op 21 mei betaalt zij de premie contant op het postkantoor. Op

23 mei wordt het bedrag op de rekening van Sluyter bijgeschreven. Sluyter

stuurt Scheck een brief gedateerd op 7 juni waarin hij meedeelt, dat Scheck

niet binnen zeven dagen heeft betaald, dat de betaling niet wordt geaccep-

teerd en wordt teruggestort. Scheck stelt deze brief pas op 13 juni 1991 te

hebben ontvangen. Op 10 juni 1991 is brand uitgebroken op het motorschip;

de schade bedraagt ongeveer 22.778 euro. Scheck heeft Sluyter aansprakelijk

gesteld voor de schade die zij geleden heeft en onder andere aangevoerd dat

Sluyter bij Scheck het vertrouwen had opgewekt, dat voor dekking gezorgd

was na betaling van het premiebedrag.

De Rechtbank stelde Scheck in het gelijk door te oordelen dat Sluyter

onmiddellijk na het ontvangen van de premie voor een verzekering zorg

had moeten dragen en dat zonder omgaand bericht Scheck ervan uit had

mogen gaan dat dat was gebeurd.

Het Hof stelde Sluyter in het gelijk met als reden dat Scheck niet binnen

zeven dagen had betaald en dat voor haar risico kwam. In het oordeel werd

betrokken dat Scheck al eerder was aangemaand.

(20) Staatsblad 1952, 34.

(21) Staatsblad 1991, 78.
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De Hoge Raad is een andere mening toegedaan. Wederom zegt de Hoge

Raad dat tot de taak van de tussenpersoon hoort dat hij zorg draagt voor de

belangen van tot zijn portefeuille behorende verzekeringen en zoals annota-

tor Clausing het samenvat, ook voor zijn aspirant-verzekeringnemers:

,,tot deze taak behoort dat de assurantietussenpersoon, die betaling van een

verzekeringspremie ontvangt in verband met het verlengen van een verzeke-

ring en die de betaling niet wil aanvaarden en de verzekering niet wil doen

verlengen, onverwijld hiervan kennis geeft aan degene die de betaling deed,

opdat deze dadelijk stappen kan ondernemen om zich elders te verzekeren

(rechtsoverweging 3.6).''

( c ) Conc l u s i e

Samenvattend lijkt de stand van zaken nu dat men uit moet gaan van een

redelijk handelend en een redelijk bekwaam tussenpersoon. Deze heeft

blijkens de laatste twee arresten (Rabobank Gorredijk; Scheck) onder andere

tot taak dat hij of zij zorg draagt voor de belangen van tot zijn portefeuille

behorende verzekeringen en voor zijn aspirant-verzekeringnemers. Boven-

dien brengt de zorg die men van een redelijk handelend en redelijk bekwaam

tussenpersoon mag verwachten mee dat hij of zij voldoende inlichtingen aan

de verzekeraar verschaft om deze ervan te weerhouden dat hij zich in een

later stadium op verzwijging beroept. Als de tussenpersoon er niet vanuit

mag gaan dat zijn gegevens voldoende, volledig of juist zijn, moet hij of zij

bij de verzekerde informeren, ook als het feiten met betrekking tot een

strafrechtelijk verleden betreft.

III. IndustrieÈle eigendom en ongeoorloofde mededinging

A. INDUSTRIEÈLE EIGENDOM

1. Merken

( a ) To e l a a t b a a r a l s me r k ?

HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273, noot GIELEN, P. Zoontjes Beheer BV e.a.

tegen Kijlstra BV

BGH 19 december 1996, NJ 1997, 623, noot SPOOR, Erich Perner Kunst-

stoffwerke tegen Pressman Toy Corporation

BGH 20 december 1996, NJ 1997, 313, noot VERKADE, Europabank NV

tegen Banque pour l'Europe S.A.

HvJ 11 november 1997, NJ 1998, 523, noot VERKADE, Puma A.G. tegen

SabeÁl BV

HvJ 29 september 1998, NJ 1999, 393, noot VERKADE, Canon Kabushiki

Kaisha tegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc.
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HvJ 4 mei 1999, NJ 2000, 269, noot VERKADE, Windsurfing Chiemsee

Produktions - und Vertriebs GmbH tegen Boots- und SegelzubehoÈr Walter

Huber e.a.

BGH 26 juni 2000, IER 2000, 51, noot DEWIT, Campina Melkunie BV tegen

Benelux-Merkenbureau

In dit eerste onderdeel bespreek ik een aantal gevallen die een nogal divers

geheel vormen. Het gaat om uitspraken van drie rechterlijke instanties (Hoge

Raad, Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie van de EG die ook nog

weer verschillende artikelen van zowel de BMW als de Merkenrichtlijn

bestrijken. Centraal punt hierbij is de vraag of het merk(depot) door de

beugel kan.

i) Vormmerk

Zoontjes had de vorm van een betonnen afdektegel voor daken (de Dreente-

gel) in de Benelux als vormmerk gedeponeerd. Hij raakte in conflict met

Kijlstra die later een soortgelijke tegel op de markt bracht. In de eerste hier

genoemde procedure was onder meer de vraag of de Dreentegel wel onder-

scheidend vermogen had en of de (vorm van de) tegel in aanmerking kwam

voor bescherming als vormmerk, gezien het bepaalde in art. 1 lid 2 BMW:

niet als merken kunnen worden beschouwd vormen die door de aard van de

waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beõÈnvloeden of

die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. Ter bepaling van

het onderscheidend vermogen van de tegel onderzocht het Hof of de vorm

(van de Dreentegel) geschikt was de waar van Zoontjes van soortgelijke

waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming te

demonstreren en het kwam op grond van de feitelijke omstandigheden tot de

conclusie dat de bewuste tegel onderscheidend vermogen had. Zie in dit

verband ook BGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 (Burberrys/Bossi) in het

vorige rechtspraakoverzicht: T.P.R. 1996, p. 641. Volgens de Hoge Raad was

het Hof met zoveel woorden uitgegaan van het rechtens juiste criterium,

zodat Kijlstra wat dit betreft in cassatie geen succes had.

Daarnaast kwam, zoals gezegd, art. 1 lid 2 BMW aan de orde en wel in de

eerste plaats de vraag of de vorm van de tegel door de aard van de waar werd

bepaald. Het Hof beantwoordde die vraag ontkennend omdat de gekozen

vorm niet onontbeerlijk was voor de technische hoedanigheden van de tegel.

Dit oordeel gaf volgens de Hoge Raad niet blijk van een onjuiste rechts-

opvatting.

Vervolgens de vraag of de vorm van de tegel de wezenlijke waarde van de

waar beõÈnvloedde. Het Hof onderzocht daartoe of de vorm van de Dreentegel

haar marktwaarde bepaalde. Zie voor dit criterium BGH 14 april 1989, NJ

1989, 834 te vinden in T.P.R. 1990, p. 891. Deze Ð volgens de Hoge Raad

juiste Ð maatstaf leidde het Hof tot de conclusie dat de marktwaarde van de

tegel niet door haar vorm doch enkel door haar goede eigenschappen als

drainerende daktegel bepaald werd.
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Het Hof voegde aan het voorgaande toe dat voor die goede drainerende

eigenschappen de gekozen vorm niet noodzakelijk was. Daar kon het Hof,

aldus de Hoge Raad, zonder schending van enige rechtsregel uit afleiden dat

de vorm niet als een uitkomst op het gebied van de nijverheid kon worden

beschouwd in de zin van art. 1 lid 2 BMW. Kortom: geen succes voor

Kijlstra.

Annotator Gielen meent terecht dat dit laatste punt had moeten leiden tot

vragen aan het BGH of wellicht zelfs het HvJ omdat over het antwoord op de

vraag of voor toepasselijkheid van de uitzondering (geen bescherming van

een vorm die een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert) de

gekozen technische vorm noodzakelijk moet zijn verschillend valt te denken.

ii) Herhalingsdepot

In de tweede hier genoemde zaak gebruikte Perner sinds 1979 in de Benelux

het teken Triomino voor een gezelschapsspel. Dit teken was niet als merk

gedeponeerd. Pressman deponeerde vervolgens in 1981 het woordmerk Tri-

ominos voor de waren spellen en speelgoederen. In 1984 verviel dit merk

echter wegens niet-gebruik, art. 5 onder 3 (oud) BMW. In 1988 heeft Press-

man echter een nieuw depot verricht. Ditmaal werd het merk wel gebruikt.

Pressman heeft Perner aangesproken wegens merkinbreuk.

De eerste vraag nu die hier aan de orde kwam, was of een dergelijk herha-

lingsdepot rechtsgeldig is of als een ontduiking van art. 5 onder 3 (oud)

BMW moet worden gezien. Het BGH meende dat het gewoon rechtsgeldig

was, als het depot tenminste voldeed aan het in het algemeen in de BMW aan

de rechtsgeldigheid van een depot gestelde eisen. Argument hiervoor was dat

art. 14 (oud) jo 4 BMW een uitputtende regeling geeft voor de gevallen

waarin door een depot niet een geldig merkrecht wordt verkregen en het zich

hier voordoende geval daar niet onder viel.

Een andere kwestie die hier speelde betrof de mogelijkheid voor Perner om

met succes de nietigheid in te roepen van het depot van Pressman op grond

van art. 4 onder 6-a (depot te kwader trouw). Wil zo'n beroep slagen dan zou

krachtens deze bepaling Perner zelf het teken Triomino te goeder trouw

gebruikt moeten hebben. In dit verband overwoog het BGH dat voor de

bepaling van de goede trouw van Perner geheel buiten beschouwing hoort te

blijven dat het merk eerder gedeponeerd is geweest, dus dat in casu niet van

belang was of Perner op de hoogte was of behoorde te zijn van het eerste

depot van Pressman. Van Perner kon overigens, zei verder het BGH, niet

worden gevergd dat hij het Benelux-Register zou raadplegen om na te gaan

of een ander het door hem gebruikte of een daarmee overeenstemmend teken

inmiddels als merk had gedeponeerd, zolang aanwijzingen voor een dergelijk

depot ontbraken, hetgeen normaliter het geval is als de deposant het merk

niet in het economisch verkeer gebruikt.
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iii) Misleiding

Krachtens art. 14A-1-c jo 4 onder 2 BMW kan iedere belanghebbende de

nietigheid inroepen van een depot dat wordt verricht voor waren (of diensten)

voor welke het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou

kunnen leiden. In de zaak van de Europabank lag de situatie aldus dat deze

bank meende dat Banque pour l'Europe inbreuk maakte op haar dienstmerk

Europabank. Gedaagde echter stelde een tegenvordering in en verdedigde

onder meer dat het merk Europabank een misleidend merk was als bedoeld in

art. 4 onder 2 BMW, omdat de Europabank geen bank was met een inter-

nationaal karakter, doch slechts een regionale bank.

Het BGH constateert eerst dat volgens het Gemeenschappelijk Commentaar

der Regeringen op de BMW sprake is van een misleidend merk, indien

gebruik van dat merk tot gevolg heeft dat het publiek wordt misleid ten

aanzien van de aard, herkomst, kwaliteit of andere kenmerken van de waren

(of natuurlijk diensten) waarvoor het is gekozen.

Voor een dienstmerk dat zoals in casu een geografische aanduiding bevat

volgt daar volgens het BGH uit dat het misleidend is indien: ,,(a) de

geografische aanduiding bij het publiek een bepaalde voorstelling wekt

omtrent de voor het publiek relevante aard, herkomst, kwaliteit of andere

kenmerken van de diensten waarvoor het dienstmerk is gekozen, zulks

terwijl (b) deze voorstelling niet met de werkelijkheid overeenstemt;''.

Toegepast op deze casus komt een en ander er op neer dat van een misleidend

merk slechts sprake kan zijn, indien voor het publiek de omstandigheid dat de

onder het merk aangeboden diensten worden aangeboden in of bestemd zijn

voor het gehele gebied dat door de geografische aanduiding in het merk

wordt aangegeven (dus Europa), van belang is voor zijn oordeel over de aard,

herkomst, kwaliteit of andere kenmerken van de bewuste bankdiensten.

iv) Art. 4 lid 1 onder b Merkenrichtlijn

De vierde en vijfde hier genoemde uitspraak betreffen de uitleg van art. 4 lid

1 onder b van de Merkenrichtlijn. Voor zover relevant zegt deze bepaling: 1.

Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig

verklaard:

a) ...

b) Wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en be-

trekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien

daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de moge-

lijkheid van associatie met het oudere merk.

Vergelijk wat de BMW betreft art. 3 lid 2b. Beide zaken vloeiden voort uit

Duitse oppositieprocedures tegen de inschrijving van een merk van Sabel

respectievelijk Metro-Goldwyn-Mayer.

We zullen in dit overzicht eerst enige aandacht besteden aan het arrest Puma/

Sabel. Van groot belang is dat deze uitspraak antwoord heeft gegeven op de
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vraag wat er valt te verstaan onder de woorden ,,... verwarring ..., inhoudende

de mogelijkheid van associatie met het oudere merk''. In de Benelux over-

heerste voor dit arrest de opvatting dat hieraan al zou zijn voldaan als er

sprake was van enkel associatiegevaar, d.w.z. als door de waarneming van

het teken (i.c. een springende roofkat met daaronder het woord sabeÁl) het

merk (i.c. het beeldmerk springende roofkat van Puma, zonder enige tekst) in

herinnering werd geroepen, zonder dat er sprake was van enigerlei vorm van

verwarringsgevaar. Volgens het arrest is dit echter onjuist. Nodig is verwar-

ringsgevaar. Dat kan zijn direct verwarringsgevaar: het publiek verwart het

teken en het merk met elkaar, of indirecte verwarring: het publiek legt een

verband tussen de gerechtigden op het teken en het merk en verwart ze met

elkaar. Echter zonder verwarringsgevaar is er niet voldaan aan de eisen van

art. 4 lid 1-b Merkenrichtlijn en datzelfde geldt voor art. 3 lid 2-b BMW.

Verder bevat het arrest nog diverse overwegingen ter beoordeling van dit

verwarringsgevaar. Zo wordt onder meer opgemerkt dat het verwarrings-

gevaar globaal moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante

omstandigheden van het geval. Die globale beoordeling dient wat de visuele,

auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk

die door de merken wordt opgeroepen. Daarbij moet onder meer rekening

worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

Een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar

speelt, aldus het HvJ, de indruk die bij de gemiddelde consument van de

betrokken soort waren of diensten achterblijft.

Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het

oudere merk sterker is. Derhalve acht het HvJ het mogelijk dat een begrips-

matige gelijkenis (springende roofkat) verwarring kan doen ontstaan als het

oudere merk bijzondere onderscheidingskracht bezit bijvoorbeeld wegens

zijn bekendheid bij het publiek. I.c. deed dit zich echter niet voor zodat in dit

geval een louter begripsmatige gelijkenis tussen de merken niet volstond om

verwarringsgevaar te scheppen.

Verder is van belang dat dit arrest niet alleen betekenis heeft voor de uitleg

van art. 4 lid 1-b maar ook voor art. 5 lid 1-b van de Merkenrichtlijn, dat

eenzelfde zinsnede bevat als het hier besproken artikel. Dit blijkt met zoveel

woorden uit een later arrest van het HvJ (22 juni 2000, IER 2000, 50, Marca/

Adidas), op welk arrest ik hierna (bij bespreking van de merkinbreuk) nog

terugkom. Art. 5 lid 1-b Merkenrichtlijn komt overeen met art. 13 A lid 1

sub b BMW, zodat het hier besproken arrest dus ook van betekenis is bij de

merkinbreuk.

Dan het Canon-arrest. Het ging hier om het oudere merk Canon in diens

verzet tegen de inschrijving van het merk Cannon van Metro-Goldwyn-

Mayer. De eerste vraag die hier aan de orde kwam was hoe de soortgelijkheid

in art. 4 lid 1-b Merkenrichtlijn beoordeeld moet worden. Dat artikel zegt

namelijk: ,,... wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk

en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, ...''.
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Nu was het zo dat wij in de Benelux over het begrip ,,soortgelijkheid'' het

Polyglot-arrest hadden(22). Volgens deze uitspraak is voor soortgelijkheid

beslissend in hoeverre het publiek de waren of diensten als naar hun aard (dus

kennelijk los van de daarvoor gevoerde merken) Ð commercieel, technisch

of anderszins Ð verwant met de waren of diensten van de merkhouder

beschouwt. Voortbouwend op zijn Puma/Sabel uitspraak volgt het HvJ in

het Canon-arrest echter een ander spoor. Zo lezen wij in het Canon-arrest

onder meer dat globale beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere

onderlinge samenhang veronderstelt tussen de in aanmerking te nemen

factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de

soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben.

Een geringe mate van soortgelijkheid van de waren of diensten kan worden

gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken,

en omgekeerd. Kortom, men dient alle factoren met elkaar in verband te zien

en de conclusie luidt dan uiteindelijk: ,,... dat de onderscheidingskracht van

het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking

moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop

beide merken betrekking hebben voldoende gelijksoortig zijn om een ver-

warringsgevaar te scheppen''. Dit lijkt voor de praktijk een reeÈel standpunt.

Een tweede vraag die in dit arrest speelde is of er van verwarringsgevaar (als

bedoeld in art. 4 lid 1-b Merkenrichtlijn) ook sprake kan zijn als de betrokken

waren of diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van

herkomst hebben. In dit verband merkt het HvJ onder meer op dat van het

bedoelde verwarringsgevaar sprake is wanneer het publiek zich kan vergis-

sen in de herkomst van de betrokken waren of diensten, d.w.z. het publiek ten

onrechte kan menen dat de waren of diensten van dezelfde onderneming of

economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het enkele bewijs dat

bij het publiek geen verwarring kan ontstaan over de plaats waar de waren

worden vervaardigd of de diensten worden verricht is Ð m.i. terecht Ð niet

voldoende om het bewuste verwarringsgevaar uitgesloten te achten.

v) Art. 3 lid 1 onder c en lid 3 Merkenrichtlijn

In de zaak Chiemsee/Huber was de vraag of een geografische aanduiding,

namelijk Chiemsee, voor sportartikelen (een beschrijvend woord: de Chiem-

see is een meer in Beieren), beschermd kan worden als merk. In dit verband

bepaalt art. 3 lid 1 onder c Merkenrichtlijn: ,,Niet ingeschreven worden of,

indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

(a. ...)

(b. ...)

c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel

kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestem-

ming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de

(22) BGH 16 juni 1995, NJ 1995, 745, T.P.R. 1996, 645.
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waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of

diensten;''.

Een uitzondering hierop vinden we in art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn: lid 1 onder

c geldt niet indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt

voor de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen

heeft gekregen, kortom als merk is ingeburgerd. De Lidstaten kunnen voorts

bepalen dat ditzelfde geldt als het onderscheidend vermogen is verkregen naÂ

de aanvrage om inschrijving of naÂ de inschrijving. Overigens omvat de

BMW over de inburgering geen bepaling: men vond bij de aanpassing van

de wet aan de Merkenrichtlijn dat daar geen behoefte aan bestond.

In de hier aan de orde zijnde procedure stelt het HvJ voorop dat art. 3 lid 1

onder c een algemeen belang dient, volgens hetwelk tekens of benamingen

die de categorieeÈn van waren of diensten beschrijven door een ieder onge-

stoord moeten kunnen worden gebruikt. Ze mogen dus niet tengevolge van

hun inschrijving als merk worden voorbehouden aan een enkele onderne-

ming. Vooral voor aanduidingen van de plaats van herkomst van waren,

inzonderheid geografische benamingen, geldt dit, wegens hun vermogen

zowel de kwaliteit en andere eigenschappen van de betrokken waren aan

te duiden als ook hun vermogen de voorkeur van consumenten anders te

beõÈnvloeden, door bijvoorbeeld een verband te creeÈren tussen de waren en

een plaats met een positieve gevoelswaarde. Het HvJ focust hier dus sterk op

de behoefte dergelijke tekens vrij te houden en kijkt niet zo zeer Ð hetgeen

wellicht in de eerste plaats voor de hand had gelegen Ð of het teken zich er

wel toe leent merk te zijn omdat het publiek een dergelijk teken veelal niet

als merk zal opvatten.

Hoe dit zij, de conclusie is uiteindelijk dat niet toelaatbaar is de inschrijving

van geografische benamingen die plaatsen aanduiden die voor de betrokken

categorie van waren reeds bekend of beroemd zijn, dus door de handel en

gemiddelde consument van deze categorie waren in het gebied waarvoor de

inschrijving wordt gevraagd met deze waren in verband worden gebracht.

Ditzelfde geldt (daar art. 3 lid 1 onder c, eerste zin spreekt over kunnen) als

redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is.

In beginsel is volgens het HvJ echter niet verboden de inschrijving van

geografische benamingen die in de betrokken kringen niet bekend zijn of

althans niet als aanduiding van een geografische plaats. Evenmin de in-

schrijving van benamingen waarvan het niet waarschijnlijk is dat het voor de

betrokken kringen aannemelijk is, dat de waren uit deze plaats afkomstig

zijn. Wat de problematiek van de beschrijvende tekens betreft verschilt deze

uitspraak in ieder geval in zoverre van BGH 19 januari 1981, NJ 1981, 294

(Kinder) dat ook rekening wordt gehouden met hetgeen in de toekomst te

verwachten is. Zie in dit verband ook: L. WICHERS HOETH, Kort begrip van

het intellectuele eigendomsrecht, 8e druk, 2000, nr 235 en 237.

Dan enige opmerkingen over de inburgering of, zoals het HvJ het uitdrukt,
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aan welke eisen het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen

van een merk voor art. 3 lid 3 moet voldoen.

Voorop stelt het HvJ dat door art. 3 lid 3 onder meer art. 3 lid 1 onder c

aanmerkelijk wordt afgezwakt. Als het teken onderscheidend vermogen

heeft gekregen leent het zich om de waren van een bepaalde onderneming

te identificeren en dus om die waren van die van andere ondernemingen te

onderscheiden. Het is gerechtvaardigd een geografische benaming die on-

derscheidend vermogen heeft gekregen als merk in te schrijven, omdat die

benaming dan een nieuwe betekenis heeft gekregen die niet meer Ð in de zin

van art. 3 lid 1 onder c Ð uitsluitend beschrijvend is.

Maar hoe moet nu bepaald worden of een teken, door het gebruik dat ervan is

gemaakt, onderscheidend vermogen heeft gekregen? De bevoegde autoriteit

dient, aldus het HvJ, alle factoren te onderzoeken waaruit kan blijken dat het

teken geschikt is geworden de waren van een bepaalde onderneming te

onderscheiden van die van andere ondernemingen. In de eerste plaats dient

rekening te worden gehouden met het specifieke karakter van de geografi-

sche benaming. Zo kan een zeer bekende geografische benaming pas onder-

scheidend vermogen krijgen indien het merk langdurig en intensief is ge-

bruikt door de onderneming die de inschrijving ervan vraagt. Verder kan ook

rekening gehouden worden met: marktaandeel van het merk, intensiteit,

geografische spreiding en duur van het gebruik, de hoogte van de reclame-

kosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken

kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde

onderneming identificeert en verklaringen van Kamer van koophandel en

industrie of andere beroepsverenigingen. Als de bevoegde autoriteit, gezien

al deze factoren, tot de conclusie komt dat de betrokken kringen of een

aanzienlijk deel daarvan de waar op grond van het merk als afkomstig van

een bepaalde onderneming identificeren resp. identificeert dan is aan de eis

van het onderscheidend vermogen (art. 3 lid 3) voldaan. Overigens voelt het

HvJ er niet voor de conclusie dat een teken het bedoelde onderscheidend

vermogen heeft alleen te laten afhangen van algemene en abstracte gegevens,

zoals bepaalde percentages. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat het gemeen-

schapsrecht zich niet verzet tegen het gebruik van opinieonderzoeken door

de bevoegde autoriteit ter beoordeling van het onderscheidend vermogen. En

inderdaad is daar m.i., als die onderzoeken goed worden uitgevoerd, niets

tegen.

vi) Art. 6bis en 6ter BMW

Aan het eind van dit eerste onderdeel van het merkenrecht wil ik enige

aandacht besteden aan de uitspraak van het BGH inzake Campina/Benelux-

Merkenbureau (BMB). Campina heeft in maart 1996 het merk ,,Biomild''

gedeponeerd. Het BMB heeft geweigerd dit depot in te schrijven (art. 6bis

BMW): het teken ,,Biomild'' zou onderscheidend vermogen missen voor de

waren waarvoor het was gedeponeerd. Vervolgens heeft Campina gepro-

beerd een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen bij het Hof te Den
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Haag, doch dit is niet gelukt (art. 6ter BMW). Campina is vervolgens in

cassatie gegaan en dat heeft geleid tot prejudicieÈle vragen aan het BGH.

Het eerste punt hier aan de orde is de vraag of van een beslissing o.g.v. art.

6ter BMW eigenlijk wel beroep in cassatie open staat. Het BGH meent van

wel als tenminste het nationale procesrecht een dergelijk beroep bij op

verzoekschrift gegeven beslissingen toestaat. In Nederland is dat het geval.

Argument voor dit oordeel is onder meer art. 6bis lid 5 BMW dat spreekt

over ,,... het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is

afgewezen''.

Een tweede vraag is of het BMB en de rechter bij hun beoordeling van een

gedeponeerd teken op grond van art. 6bis BMW zich uitsluitend dienen te

baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren

(dit is in abstracto oordelen) of dat BMB en rechter ook rekening mogen dan

wel moeten houden met andere hun bekende feiten en omstandigheden,

bijvoorbeeld dat de deposant al voor het depot het teken op grote schaal

als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt (dit is in concreto

oordelen).

Volgens het BGH is het laatste juist: het gaat om een afweging van alle

bijzonderheden van het gegeven geval, zodat BMB en rechter rekening

moeten houden met alle relevante, behoorlijk te hunner kennis gebrachte

feiten en omstandigheden.

Een derde kwestie betreft de rol van de eventuele inburgering van het teken.

Het BGH leidt uit de m.i. niet in duidelijkheid uitmuntende wetsgeschiedenis

af dat de Beneluxlanden bewust ervan hebben afgezien gebruik te maken van

de mogelijkheid die art. 3 lid 3, tweede volzin Merkenrichtlijn biedt. Deze

tweede volzin opent, zoals we al eerder hebben gezien, de mogelijkheid

rekening te houden met inburgering naÂ de aanvrage om inschrijving of naÂ de

inschrijving. Het BGHmeent dan ook dat de rechter die moet oordelen in een

procedure ingevolge art. 6ter BMW uitsluitend rekening mag houden met het

gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de

aanvrage om inschrijving (= het depot).

Tenslotte worden door het BGH nog prejudicieÈle vragen gesteld aan het HvJ

over de uitleg van de artikelen 2 en 3 lid 1 Merkenrichtlijn. Daarbij wordt

door het BGH nog opgemerkt dat de rechter niet gehouden is aan het door het

BMB gevoerde beleid bij de toetsing van tekens die als merk gedeponeerd

worden. Integendeel, het BMB dient Ð en dat lijkt inderdaad de juiste visie

Ð in zijn toetsingsbeleid te blijven binnen de door de rechtspraak getrokken

grenzen.

( b ) Ve r v a l

HR 13 september 1996, NJ 1997, 312, noot VERKADE, Le Lido S.A. tegen

Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland e.a.

BGH 20 december 1996, NJ 1997, 313, noot VERKADE, Europabank NV

tegen Banque pour l'Europe S.A.
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HR 5 december 1997, NJ 1998, 524, noot VERKADE, Weel tegen Groeneveld

BGH 19 december 1997, NJ 2000, 574, noot SPOOR, Beaphar BV tegen

Nederlandse Dermolin Maatschappij Nederma BV

In de Lido zaak ging het om het Lido in Parijs dat in de Benelux sedert 1988

het dienstmerk ,,Le Lido'' heeft. De eerste verweerster heeft in 1990 het

woordmerk Lido in de Benelux doen inschrijven. Verweersters exploiteren

sinds 1991 onder de naam Lido in Amsterdam een casino/cafeÂ/theaterres-

taurant/nachtclub.

Volgens het Parijse Lido zouden verweersters onder meer inbreuk maken op

haar merkrecht door het gebruik van de naam Lido voor (soort)gelijke

diensten. (De hier spelende handelsnaamproblematiek komt bij de behande-

ling van de handelsnaam aan de orde.) Gedaagden beriepen zich op het

verval van het merk van het Parijse Lido wegens het ontbreken van normaal

gebruik ervan binnen het Beneluxgebied (art. 5 onder 3 BMW oud, thans in

enigszins gewijzigde vorm: art. 5 lid 2-a).

Om dit gebruik aan te tonen moest volgens een tussenvonnis van het Hof(23)

het Parijse Lido bewijzen dat:

a) zij alhier via reisorganisaties de mogelijkheid tot het boeken van een

reservering voor een show in Le Lido had geboden;

b) de betrokken reisorganisaties voor het boeken van bedoelde reserverin-

gen de medewerking en toestemming van Le Lido nodig hadden;

c) door Le Lido voor het boeken van reserveringen voor een show aan de

reisorganisatie provisie werd betaald.

In zijn eindarrest achtte het Hof Le Lido in het bewijs als sub a. bedoeld

geslaagd, maar niet in dat sub b. en c. en het wees de vordering van Le Lido

af.

De Hoge Raad hield dit oordeel van het Hof in stand. Meer in het bijzonder

t.a.v. punt b. overwoog hij dat het Hof geen blijk gaf van een onjuiste

rechtsopvatting, noch een onbegrijpelijke beslissing had gegeven. T.a.v. punt

c. (het provisie betalen) werd onder meer overwogen: ,,Het Hof heeft niet

blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent het begrip ,,gebruik'' in de

zin van art. 5, aanhef en onder 3 (oud), door voormelde omstandigheid mede

in aanmerking te nemen bij de beantwoording van de vraag of van zodanig

gebruik kan worden gesproken en Le Lido te belasten met het bewijs dat zij

de reisorganisaties provisie betaalde. Voorts is het Hof terecht ervan uit-

gegaan dat de enkele omstandigheid dat Le Lido een reisorganisatie provisie

kon toekennen, onvoldoende was om aan te nemen dat het gebruik van het

merk in belangrijke mate op bevordering van de afzet van Le Lido gericht

was. 's Hofs desbetreffende oordelen zijn ook niet onbegrijpelijk of onge-

noegzaam gemotiveerd.''

Het tweede arrest (Europabank) kwam hiervoor bij het onderdeel misleiding

(23) Kennelijk met het oog op BGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333, Turmac/Reynolds.
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(zie onder 1 iii). al ter sprake. In deze zaak beriep de Banque pour l'Europe

zich ook op het verval van het merk van eiser wegens niet normaal gebruik.

Eiser zou het teken ,,Europabank'' alleen als vennootschaps- c.q. handels-

naam hebben gebruikt en niet als merk ter aanduiding van onder meer

financieÈle diensten. Een en ander leidde tot de vraag aan het BGH of een

vennootschap bij het uitoefenen van haar bedrijf onder de vennootschaps-

naam (dit is de statutaire naam) of handelsnaam deze naam tevens als

dienstmerk gebruikt. Een vraag die overigens blijkens het arrest niet alleen

speelt bij het verval van het merk van de eiser, maar ook bij de vraag of

gedaagde het merk van eiser gebruikt als bedoeld in art. 13A. In zijn

antwoord sluit het BGH terecht aan bij zijn uitspraak in het Omnisport-

arrest(24). Ook voor dienstmerken moet, aldus het BGH, uitgangspunt zijn

dat het enkele gebruik van een handelsnaam bij het aanbieden of leveren van

diensten door een dienstverlenende onderneming niet tevens gebruik is van

een aan die handelsnaam gelijkluidend dienstmerk (of een daarmee over-

eenstemmend teken). Anders kan dit zijn ,,indien de handelsnaam in feite

zodanig wordt gebruikt dat het publiek dit gebruik zal opvatten als een

gebruik van een teken waarmee de aangeboden of verleende diensten van

die van anderen worden onderscheiden''.

In de derde hier genoemde procedure had een zekere Groeneveld vijf merken

gedeponeerd bestaande uit een ,,schildje'' en het teken ,,Route 66'', geba-

seerd op de aanduiding van een oude Amerikaanse autoweg. De merken zijn

voor verschillende soorten waren ingeschreven en in twee gevallen ook voor

het organiseren van reizen. Weel exploiteert een reisorganisatie die met

name motorreizen naar de V.S. organiseert. Zij gebruikt in dit verband het

teken ,,Route 66''. Groeneveld heeft Weel aangesproken wegens merkin-

breuk. Dit heeft geleid tot verschillende juridische vragen, waarvan de

meeste later nog ter sprake komen. Een van die vragen ging echter over

het verval van een van de merken van Groenevelt (die ook gedeponeerd

waren voor het organiseren van reizen) wegens niet-gebruik. Groenevelt

bestreed dit door Weel aangevoerde verval nu hij, naar eigen zeggen, het

merk gedurende drie jaren na het depot normaal had gebruikt (vgl. art. 5 sub

3 oud BMW). Hij had namelijk het gebruik van het bewuste merk door een

derde in die tijd gedoogd, terwijl hij met deze in onderhandeling was over het

verlenen van een licentie. De vraag was nu of dit voldoende was om verval te

voorkomen. Volgens de Hoge Raad niet: ,,Het Ð al dan niet tijdelijk of

voorwaardelijk Ð gedogen van een met het merk overeenstemmend teken

kan niet worden aangemerkt als normaal gebruik van dat merk''. Hetgeen mij

in het licht van het arrest Turmac/Reynolds(25) ook zonder meer als juist

voorkomt.

Tenslotte de laatste hier genoemde procedure (Beaphar/Nederma). Beaphar

verkoopt aanvullende diervoeding, waaronder hartvormige gisttabletten. Hier-

(24) BGH 7 november 1988, NJ 1989, 300, T.P.R. 1990, 897.

(25) BGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333.
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voor heeft zij in 1985 het vormmerk ,,hart'' gedeponeerd. Zij verkoopt de door

haar geproduceerde hartvormige gisttabletten onder eigen woord- en beeld-

merken. Ook anderen verkopen door Beaphar geproduceerde hartvormige

tabletten met toestemming van Beaphar (merklicentie) onder andere namen,

zonder dat op de verpakking op enigerlei wijze naar Beaphar wordt verwezen.

Nederma produceert eveneens hartvormige gisttabletten voor dieren en werd

door Beaphar gesommeerd ieder gebruik van het vormmerk ,,hart'' te staken.

Nederma heeft daarop een procedure tegen Beaphar aangespannen.

Voor het BGH kwam de vraag aan de orde of art. 5 onder 4 (oud) BMW ook

voor vormmerken geldt. Art. 5 onder 4 bepaalde dat het recht op een merk

vervalt voor zover het merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door

toedoen van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke

benaming voor een waar is geworden (vgl. thans art. 5 lid 2-b). Het BGH

meende dat zowel de tekst van art. 5 als geheel (limitatieve opsomming van

vervalgronden), de geschiedenis en de bewoordingen daarvan alsmede de

toelichting op art. 5 onder 4 er op wijzen dat art. 5 onder 4 alleen geldt als het

onderscheidend vermogen van een woordmerk verloren is gegaan. Kortom:

art. 5 onder 4 (oud) BMW geldt niet voor vormmerken(26).

Een en ander deed natuurlijk de vraag rijzen of een merkhouder wiens

vormmerk het onderscheidend vermogen heeft verloren nog tegen anderen

kan optreden wegens merkinbreuk. Volgens het BGH niet: ,,... dat, indien het

onderscheidend vermogen ... ten tijde van het door de merkhouder als

inbreuk op zijn vormmerk gewraakte gebruik van zijn merk reeds geheel

verloren is gegaan, de merkhouder zich niet op grond van zijn merkrecht

tegen dat gebruik kan verzetten.'' Daarbij is, aldus het BGH, niet van belang

dat a. het verlies van het onderscheidend vermogen geheel of ten dele valt toe

te rekenen aan toedoen of nalaten van de merkhouder en b. een belangrijk

deel van het publiek de door de merkhouder in de als merk gedeponeerde

vorm geproduceerde en onder eigen woord- en beeldmerk in het verkeer

gebrachte waar wel zal herkennen als afkomstig van eÂeÂn bepaalde onderne-

ming (nu deze omstandigheid er niet aan afdoet dat het vormmerk zelf

onderscheidend vermogen mist). De gedachte hierachter is, mag men aan-

nemen, dat als een teken zijn functie als merk niet meer kan vervullen, ook

door derden geen afbreuk meer kan worden gedaan aan dat teken als merk.

( c ) I n b r e uk : i n h e t v o e t s p oo r v a n h e t P o l y g l o t - a r r e s t

HR 3 januari 1997, NJ 1997, 346, noot VERKADE, Line Lite International BV

tegen Indoor BV

HR 5 december 1997, NJ 1998, 524, noot VERKADE, Weel tegen Groeneveld

HR 5 maart 1999, NJ 2000, 306, noot VERKADE, V.O.F. Schieving-Nijstad

tegen Groeneveld

(26) M.i. moet worden aangenomen dat hetzelfde geldt voor art. 5 lid 2-b, zie ook L. WICHERS

HOETH, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 8e druk, 2000, nr. 359.
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Bovenstaande arresten gaan voort in de lijn van BGH 16 juni 1995, NJ 1995,

745 (Polyglot). In dit arrest besliste het BGH kort gezegd dat de merkhouder

niet zijn merkrecht kan gebruiken om een ander te beletten de hoedanigheid

van zijn soortgelijke waar of dienst aan te duiden met een daartoe geschikt

woord dat identiek is aan of overeenstemt met het merk. Anders is dat als die

ander het betrokken teken als merk gebruikt, zie T.P.R. 1996, 645. Vgl. in dit

verband thans ook 13A lid 7 BMW.

In het eerste hier aan de orde zijnde geval was door de eiseres het woordmerk

,,Line Lite'' gedeponeerd voor verschillende lichtproducten waaronder licht-

lijnsystemen. Concurrent Indoor gebruikte ter beschrijving van haar soortge-

lijke product onder meer het woord ,,linelight''. In casu meende het Hof dat

Indoor geen inbreuk maakte omdat zij terecht had aangevoerd dat het niet

aanging om door het depot van het anders geschreven, doch auditief gelijke

merk ,,Line Lite'' de beschrijvende term ,,linelight'' te monopoliseren en

aldus haar te verhinderen ter aanduiding van haar (gelijk)soortig product

deze gebruikelijke beschrijvende term te bezigen.

In een en ander lag volgens de Hoge Raad besloten dat naar 's Hofs oordeel

Indoor de beschrijvende term ,,linelight'' niet bezigde ter onderscheiding van

haar producten van gelijksoortige producten van andere deelnemers aan het

economisch verkeer. Het woord ,,linelight'' werd dus niet als merk gebruikt.

Hieruit vloeide, aldus de Hoge Raad, voort dat het Hof terecht had gemeend

dat Line Lite zich tegen dit gebruik door Indoor niet kon verzetten op grond

van art. 13A lid 1 sub 1 (oud) BMW.

Met het tweede hier genoemde arrest (Weel/Groenevelt) hebben we al kennis

gemaakt bij de bespreking van het verval van het merkrecht, doch het arrest

is ook voor het hier aan de orde zijnde onderdeel van belang.

Ook in deze zaak paste het Hof de Polyglot-leer toe. Het stelde vast dat

,,Route 66'' en het desbetreffende schildje ook in Nederland in ieder geval

voor de doelgroep van de georganiseerde reizen daarnaartoe een gebruike-

lijke aanduiding vormen voor die weg. Dit nam volgens het Hof niet weg dat

Groenevelt ook t.a.v. reizen naar route 66 een geldig merkrecht kon verkrij-

gen. Weel en andere reisorganisaties hebben er, aldus het Hof, belang bij om,

bij de aankondiging of beschrijving van georganiseerde reizen welke (mede)

route 66 als reisdoel hebben, deze tekens te kunnen gebruiken. Groenevelt

zal dit moeten dulden, tenzij dit gebruik zo geschiedt dat bij het in aanmer-

king komende publiek de indruk wordt of kan worden gewekt dat er sprake is

van gebruik als merk door Weel (en andere reisorganisaties).

In casu kwam het Hof op grond van de omstandigheden van het geval tot de

conclusie dat er inderdaad sprake was van gebruik als merk door Weel. De

Hoge Raad verwees naar het Polyglot-arrest en meende dat het oordeel van

het Hof niet blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting.

In de laatste procedure ging het weer om dezelfde Groenevelt, die thans zijn

,,Route 66''-merken in het geding bracht tegen een cafeÂ dat hier inbreuk op

zou maken. De Hoge Raad heeft in deze zaak Ð in het kader van de

TPR 2001 2401



bescherming van de ,,Route 66''-merken Ð eerst vastgesteld dat: ,,de BMW

zich niet verzet tegen het depot en het gebruik als merk van woorden of

beelden die in een geheel andere context Ð en niet door inspanning van de

deposant Ð grote bekendheid hebben (gekregen) en dientengevolge door

velen met die context worden geassocieerd''. Dit wordt gemotiveerd, en dat

lijkt inderdaad juist, met een beroep op het limitatieve karakter van art. 4

BMW. Ook de gedachte dat aan het depot van het ,,Route 66''-teken geen

merkrecht kon worden ontleend, omdat het teken ,,Route 66'' tot het publieke

domein zou behoren vond geen steun bij de Hoge Raad op grond van

hetzelfde argument. De Hoge Raad vervolgt dan met: ,,... doch dit laatste

gevolg (d.w.z. geen merkrecht kan worden ontleend, SJAM) Ð voor zover in

dit verband van belang Ð door de verwijzing (in art. 4, SJAM) naar art. 6 bis

slechts wordt verbonden aan de omstandigheid dat het gedeponeerde teken

niet beantwoordt aan de in art. 1 BMW gegeven omschrijving, met name

wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van art. 6 quinquies B,

onder 2, van het Verdrag van Parijs mist, terwijl het Hof in zijn rov. 2.9 heeft

geoordeeld dat de door Groeneveld gedeponeerde merken wel degelijk

onderscheidend vermogen hebben ...''.

Tot zover was er dus geen vuiltje aan de lucht voor Groenevelt, doch de vraag

rees vervolgens hoever de bescherming reikt van een teken (i.c. ,,Route 66'')

dat reeds ten tijde van zijn deponering grote bekendheid had gekregen in een

geheel andere context dan die van de waren of diensten waarvoor het was

gedeponeerd. Hier nu past m.i. het Hof de Polyglot-gedachte toe: merk-

houder Groenevelt heeft alleen dan het recht zich tegen gebruik van zijn

merk of een daarmee overeenstemmend teken te verzetten als er sprake is van

gebruik door de wederpartij als merk dan wel anderszins van zodanig gebruik

dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat het

teken (tevens) als (eigen) merk wordt gebruikt. Dit oordeel van het Hof gaf,

aldus de Hoge Raad, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en was niet

onbegrijpelijk.

( d ) I n b r e uk : v e rwa r r i n g

HvJ 22 juni 1999, NJ 2000, 375, noot VERKADE, Lloyd Schuhfabrik Meyer &

Co. GmbH tegen Klijsen Handel BV

HvJ 22 juni 2000, IER 2000, 50, noot DE RANITZ, Marca Mode CV tegen

Adidas AG e.a.

Bovenstaande arresten gaan over de uitleg van art. 5 lid 1 onder b van de

Merkenrichtlijn (in de BMW art. 13A lid 1 onder b). Hiervoor hebben we in

nummer 1.a.iv) al aandacht besteed aan art. 4 lid 1 onder b van de Richtlijn

(vgl. art. 3 lid 2-b BMW) hetgeen in feite een identieke bepaling is m.b.t.

aanvullende, op oudere rechten gebaseerde weigerings- of nietigheidsgron-

den. Hetgeen daar gezegd is over (onder meer) verwarring is ook hier van

belang.

De eerste hier genoemde procedure (een Duitse zaak) betrof het schoenen-
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merk Lloyd waarop inbreuk zou worden gemaakt door het merk Loint's,

eveneens voor schoenen, van Klijsen. Een vraag die hier aan de orde kwam

was of de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken voldoende kan zijn

om verwarring aan te nemen. Het HvJ grijpt bij zijn antwoord onder meer

terug op eerder gewezen en hier besproken arresten: Puma/Sabel, Canon en

Chiemsee. Nu was in Puma/Sabel al bij de (globale) beoordeling van het

verwarringsgevaar gesproken over de visuele, auditieve oÂf begripsmatige

gelijkenis van de merken. Het is m.i. dan ook niet verbazingwekkend dat het

HvJ in het arrest Lloyd/Klijsen aanneemt dat onder omstandigheden de

enkele auditieve gelijkenis tussen de merken voldoende kan zijn om verwar-

ring te doen ontstaan.

Verder merkt het HvJ op dat bij de globale beoordeling van het verwarrings-

gevaar de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort

waren of diensten achterblijft een beslissende rol speelt. Die gemiddelde

consument wordt nader omschreven: dit is de gemiddeld geõÈnformeerde,

omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort pro-

ducten.

Het verwarringsgevaar is, aldus het HvJ, groter naarmate de onderschei-

dingskracht van het oudere merk en de gelijksoortigheid van de waren groter

zijn. Bij de beoordeling van de onderscheidende kracht van een merk dient

met alle relevante factoren rekening gehouden te worden. Met name ook met

de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, bijvoorbeeld: geeft het al

dan niet een beschrijving van de waren of diensten waarvoor het is inge-

schreven.

Het tweede arrest (Marca/Adidas) sluit aan op het hiervoor reeds besproken

arrest Puma/Sabel (zie 1,a.iv). Het ging hier om het drie-strepen-beeldmerk

van Adidas waarop door Marca met tekens die uit twee of drie strepen

bestonden inbreuk zou worden gemaakt.

We hebben bij Puma/Sabel al gezien dat het bij de uitleg van art. 4 lid 1 sub b

Merkenrichtlijn ging om verwarringsgevaar. Dit geldt, aldus het HvJ in

Marca/Adidas, ook bij de uitleg van art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn. De

vraag van de Hoge Raad was nu of art. 5 lid 1 sub b ruimte biedt voor een

verbod als het gaat om een bekend merk (i.c. het Adidas merk) en het niet is

uitgesloten dat de bij het publiek tussen merk en teken gewekte associatie

verwarring teweeg kan brengen. M.a.w. is bij bekende merken associatie

tussen merk en teken (in die zin dat door waarneming van het teken het merk

in herinnering wordt geroepen) voldoende voor een verbod (aangenomen dat

verwarring niet is uitgesloten)?

Het HvJ leert in het onderhavige arrest dat dat niet voldoende is. Art. 5 lid 1

sub b vereist, aldus het HvJ, voor de bescherming van een ingeschreven merk

het bestaan van verwarringsgevaar. Verwarringsgevaar mag niet op grond

van een vermoeden worden aangenomen, doch dient, na geleverd bewijs,

positief door de rechter te worden vastgesteld.
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( e ) I n b r e uk : b e k end me r k

HvJ 14 september 1999, NJ 2000, 376, noot VERKADE, General Motors

Corporation tegen Yplon S.A.

Art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn geeft de lidstaten de mogelijkheid de

merkenbescherming uit te breiden (buiten die van art. 5 lid 1 onder a en b,

vgl. art. 13A lid 1 sub a en b BMW) tot ongelijksoortige waren en diensten. In

de BMW is dat gebeurd en wel in art. 13A lid 1 onder c. Deze bepaling

spreekt, net als de Merkenrichtlijn, over de bescherming tegen schade aan

een bekend merk.

In de bovenstaande procedure ging het om het Beneluxmerk ,,Chevy'' van

General Motors voor met name motorvoertuigen tegen hetzelfde merk

(Chevy) van Yplon dat gebruikt werd voor was- en schoonmaakmiddelen,

dus ongelijksoortige waren. General Motors, dat het oudste merk had, wilde

dat Yplon het gebruik van het merk ,,Chevy'' zou staken omdat dat gebruik

zou leiden tot verwatering van haar merk en daardoor afbreuk aan de

reclamefunctie daarvan. In dit verband rees de vraag wat er moet worden

verstaan onder een bekend merk in de zin van art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn

(13A lid 1 sub c BMW).

Het HvJ kijkt bij de beantwoording van die vraag eerst naar het publiek en

dan naar het territoriale aspect. Bij het publiek gaat het om het publiek

waarop het merk gericht is: dat kan zijn, afhankelijk van de waar of dienst,

het grote publiek of een meer specifiek publiek bijv. een bepaalde beroeps-

groep. Vereist is nu, aldus het HvJ, dat het oudere merk bekend is bij een

aanmerkelijk deel van het bewuste publiek. Een bepaald percentage is echter

niet te geven.

Wat het territoriale aspect betreft, geldt dat het merk bekend moet zijn in een

aanmerkelijk gedeelte van een lidstaat. Daarbij is het Beneluxgebied als het

grondgebied van eÂeÂn lidstaat te beschouwen. Het komt, aldus het HvJ, er dus

op neer dat voldoende is dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte

van het Beneluxgebied, hetgeen ook een gedeelte van een van de Benelux-

landen kan zijn.

Van een bekend merk is sprake als zowel t.a.v. het publiek als t.a.v. het

territoir aan de bekendheidseis is voldaan.

( f ) I n b r e uk : a r t . 6 l i d 1 s ub c Me r k en r i c h t l i j n ; a r t . 1 3A l i d

6 s ub c ( o ud ) BMW

HvJ 23 februari 1999, NJ 2001, 134, noot SPOOR, Bayerische Motorenwerke

AG (BMW) e.a. tegen Deenik

HR 6 oktober 2000, RvdW 2000, 198, Hermans Groep BV mede handelende

onder de naam AGP tegen Gillette Nederland BV e.a.

In het eerste geval sprak BMW, wegens inbreuk op haar merk BMW,

garagehouder Deenik aan (die niet behoorde tot de officieÈle dealerorganisa-

tie) i.v.m. reclame die deze maakte voor de verkoop van tweedehands
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BMW's en voor de reparatie en het onderhoud van BMW's. Reclame in de

zin van: ,,reparatie en onderhoud van BMW'', ,,gespecialiseerd in BMW'',

,,specialist in BMW''.

Eerst stelde het HvJ vast dat het gebruik van het merk BMW door Deenik

viel onder art. 5 lid 1, sub a Merkenrichtlijn (art. 13A lid 1 sub a BMW)

aangezien het BMW-merk werd gebruikt ter onderscheiding van de betrok-

ken waren (BMW's) als object van de door de adverteerder verleende

diensten, namelijk verkoop en reparatie.

Daarna bracht het HvJ een splitsing aan tussen enerzijds de aankondigingen

m.b.t. de verkoop van de tweedehands BMW's en anderzijds de reparatie en

het onderhoud van BMW's. Over (de aankondiging m.b.t.) de verkoop zullen

we hierna (onderdeel g) nog verder spreken, doch in dit onderdeel zijn van

belang de aankondigingen m.b.t. reparatie en onderhoud.

Wat betreft laatstgenoemde aankondigingen stelde het HvJ voorop dat daarop

niet art. 7 Merkenrichtlijn (vgl. art. 13A lid 9 BMW) van toepassing is. Die

bepaling dient namelijk om de latere verhandeling van de betrokken waren

onder het merk mogelijk te maken, doch daar gaat het bij aankondigen voor

reparatie en onderhoud niet om. Wel was, aldus het HvJ, art. 6 lid 1 sub c

Merkenrichtlijn (vgl. art. 13A lid 6 sub c (oud), thans art. 13A lid 7 sub c

BMW) van toepassing, omdat het hier ging om noodzakelijk gebruik om de

bestemming van een dienst aan te geven. De laatste zinsnede van art. 6 lid 1

Merkenrichtlijn (gebruik als bedoeld onder a, b en c mag voor zover er sprake

is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel) brengt

volgens het HvJ een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde

belangen van de merkhouder tot uitdrukking. De conclusie was dan ook dat

de hier bedoelde aankondigingen geoorloofd zijn, ,,tenzij het merk zo wordt

gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commercieÈle band

tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de

onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder

behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat''.

In de tweede hier vermelde zaak was Gillette houder van de merken Gillette

en Sensor voor scheermesjes en scheerapparaten. Hermans bracht haar

scheermesjes op de markt in kartonnen verpakking met daarop o.a. diverse

keren vermeld dat de bewuste scheermesjes pasten op het Sensor apparaat

van Gillette. Gillette sprak Hermans aan wegens merkinbreuk en hierbij

kwam art. 13A lid 6 (sub c) oud, thans art. 13A lid 7 (sub c), aan de orde. Het

Hof stelde Gillette goeddeels in het gelijk. Zowel Hermans als Gillette

hebben beroep in cassatie ingesteld. Voor de Hoge Raad kwam in de eerste

plaats aan de orde het oordeel van het Hof dat Hermans zich niet op art. 13A

lid 6 sub c (oud) kon beroepen omdat er in casu geen sprake zou zijn van

eerlijk gebruik van de merken in nijverheid en handel, zie de laatste zinsnede

van lid 6. Het Hof meende namelijk dat de wijze waarop de merken van

Gillette werden gebruikt bij het relevante publiek de onjuiste indruk wekte

dat de scheermesjes van Hermans wat techniek en kwaliteit betreft gelijk-

waardig waren aan die van Gillette of dat dergelijke mesjes onder een andere
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naam werden aangeboden. Het Hof had hiermee, aldus de Hoge Raad,

uitgedrukt dat het gebruik van de bewuste merken door Hermans misleidend

was. Het had geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door onder

deze omstandigheden te oordelen dat er geen sprake was van eerlijk gebruik,

waarbij het niet nodig was dat er ook nog sprake was van verwarring omtrent

de herkomst van de waren.

Een tweede punt dat in deze procedure aan de orde kwam was of het

scheermesje onderdeel was van het scheergerei in de zin van art. 13A lid 6

sub c (oud) BMW. Het Hof oordeelde dat het scheermesje van Hermans een

(essentieel) onderdeel vormde van het scheergerei (bestaande uit houder met

mesje), nu aannemelijk was dat het mesje niet of nauwelijks zonder houder

kon functioneren. Uit deze laatste woorden volgde, aldus meende de Hoge

Raad, echter niet zonder meer dat het mesje onderdeel was van het scheer-

gerei in de zin van art. 13A lid 6 sub c (oud). Zo was volgens de Hoge Raad

ten eerste niet uitgesloten dat niet het scheergerei doch het mesje moest

worden beschouwd als een zelfstandig product, althans als het hoofdproduct

(in de verhouding tot het scheergerei en/of de houder), waarop de bescher-

ming van het merk betrekking had, zodat al om die reden geen inbreuk mocht

worden gemaakt op het merk. In de tweede plaats werd mogelijk geacht dat

de houder t.o.v. het mesje in het economisch verkeer en in verband met de

functie ervan een zodanig ondergeschikte rol vervulde dat het mesje niet

mocht worden beschouwd als onderdeel van het scheergerei in de zin van art.

13A lid 6 sub c (oud), althans dat Gillette zich tegen het onderhavige gebruik

kon verzetten, omdat het om die reden niet nodig was de bestemming van het

mesje aan te geven.

Aangezien het Hof geen blijk had gegeven dat het deze mogelijkheden (die er

toe konden leiden dat Hermans zich niet op art. 13A lid 6 sub c kon beroepen)

in zijn oordeel had betrokken, had het cassatiemiddel van Gillette in zoverre

succes.

( g ) I n b r e uk : u i t p u t t i n g

HvJ 20 maart 1997, NJ 1998, 379, Phyteron International S.A. tegen Jean

Bourdon S.A.

HvJ 4 november 1997, NJ 2001, 132, noot SPOOR (onder nr. 134), Parfums

Christian Dior S.A. e.a. tegen Evora BV

HvJ 16 juli 1998, NJ 1999, 392, noot VERKADE, Silhouette International

Schmied GmbH & Co. KG tegen Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

HvJ 23 februari 1999, NJ 2001, 134, noot SPOOR, Bayerische Motorenwerke

AG (BMW) e.a. tegen Deenik

HvJ 1 juli 1999, BIE 2000, 60, Sebago Inc. e.a. tegen G-B Unic NV

BGH 6 december 1999, NJ 2000, 182, Kipling NV tegen G-B Unic NV e.a.

De uitputting van het merkrecht is geregeld in art. 7 van de Merkenrichtlijn,

zie in de BMW art. 13A lid 9 (= 13A lid 8 oud). Volgens de genoemde
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artikelen kan de merkhouder niet met succes optreden tegen het gebruik van

zijn merk voor waren die door hemzelf of met zijn toestemming onder dat

merk in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, tenzij hij gegronde

redenen heeft om zich tegen de verdere verhandeling van de waren te

verzetten, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de

handel zijn gebracht gewijzigd of verslechterd is. Met deze laatste woorden

worden dus door de wet (zie de woorden: ,,met name'') enige voorbeelden

van een gegronde reden gegeven.

In de eerste hier genoemde procedure tussen twee Franse ondernemingen had

Bourdon een overeenkomst tot levering door Phyteron van een fytosanitair

product ingevoerd uit Duitsland, doch afkomstig uit Turkije opgezegd. De

annulering van de bestelling was gegrond op het feit dat het desbetreffende

product niet zonder toestemming van de merkhouder in Frankrijk in de

handel kon worden gebracht. Een en ander leidde tot de vraag of art. 7

Merkenrichtlijn in de weg stond aan de toepassing van een nationaal voor-

schrift in Frankrijk volgens hetwelk een merkhouder zich kan verzetten tegen

de invoer van een door het merk beschermd product, wanneer

a) het product in een derde land (Turkije) is vervaardigd

b) het in Lid-Staat Duitsland is ingevoerd door de merkhouder of door een

vennootschap die tot hetzelfde concern, i.c. het Hoechst-concern, behoort

als de merkhouder

c) het in Duitsland rechtmatig is gekocht door een zelfstandig handelaar die

het naar Lid-Staat Frankrijk heeft uitgevoerd

d) product en verpakking niet zijn gewijzigd behoudens toevoeging op het

etiket van enkele door de Franse wetgeving vereiste vermeldingen

e) de merkrechten in Duitsland en Frankrijk in handen zijn van hetzelfde

concern.

De hier gestelde vraag werd in dit arrest door het HvJ bevestigend beantwoord.

Het merkt onder meer op dat de uitputting van art. 7 Merkenrichtlijn effect

sorteert als de merkhouder in de staat van uitvoer en die in de staat van invoer

dezelfde persoon zijn of, hoewel verschillende personen, economisch met

elkaar zijn verbonden i.h.b. als dochterondernemingen van hetzelfde concern.

Verder zegt het HvJ nog dat de bewuste wijziging van het etiket geen

gegronde reden voor verzet van de merkhouder oplevert, ,,mits het aldus

gewijzigde etiket bepaalde belangrijke gegevens niet weglaat of geen on-

juiste informatie bevat, of de presentatie ervan de reputatie van het merk en

die van de merkhouder niet kan schaden ...''. Overigens verwijst het HvJ in

dit arrest herhaaldelijk naar zijn jurisprudentie over het ompakken van

merkartikelen(27) welke nogal specieuze jurisprudentie we in dit overzicht

niet zullen bespreken.

(27) I.h.b. HvJ 11 juli 1996, NJ 1997, 129, Bristol-Myers Squibb, waarin is beslist dat de

merkhouder zich onder voorwaarden kan verzetten tegen de verdere verhandeling van zijn

omgepakte producten.
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De tweede hier te bespreken zaak betreft de bekende procedure tussen Dior

en Evora, welke overigens ook een auteursrechtelijke kant heeft die we hier

verder buiten beschouwing laten. Dior is in de Benelux rechthebbende op

diverse beeldmerken bestaande uit de afbeeldingen van de verpakkingen

voor flesjes parfum. Evora exploiteert onder de naam van haar dochteron-

derneming Kruidvat een aantal drogisterijen. In de Kruidvat winkels (die niet

tot het selectieve distributienet van Dior behoren) worden via parallelimport

verkregen parfums onder de bewuste beeldmerken verkocht. De rechtmatig-

heid van deze wederverkoop is door Dior niet bestreden. Wel echter maakte

Dior bezwaar tegen het afbeelden van de verpakkingen (dus de Dior beeld-

merken) in een reclamefolder.

De vraag was of Dior deze vorm van reclamemaken kon doen verbieden,

terwijl Dior klaarblijkelijk uitging van de rechtmatigheid van de weder-

verkoop. Het HvJ nu meende dat de uitputtingsregel zoals die geldt voor

de wederverkoop (art. 7 Merkenrichtlijn) ook geldt voor het gebruik van het

merk om de verdere verhandeling van de bewuste parfums bij het publiek aan

te kondigen, kortom, het gebruik in de desbetreffende reclame.

De uitputtingsregel heeft tot doel, aldus het HvJ, te voorkomen dat merk-

houders nationale markten afschermen en zo eventueel bestaande prijsver-

schillen tussen de Lid-Staten bevorderen. Als het recht om het merk te

gebruiken voor de aankondiging van verdere verhandeling niet op dezelfde

wijze zou worden uitgeput als het recht van wederverkoop zou dat weder-

verkoop bemoeilijken en de doelstelling van de uitputtingsregel frustreren.

Naar mijn mening ligt het inderdaad voor de hand hier eÂeÂn lijn te trekken.

Vervolgens rees de vraag of op de hier gegeven regel uitzonderingen moge-

lijk zijn: heeft onder omstandigheden de merkhouder een gegronde reden(28)

zich te verzetten? In dit verband was het uitgangspunt van het HvJ dat de

wederverkoper enerzijds de betrokken producten moet kunnen doorverkopen

met gebruikmaking van de gebruikelijke wijze van adverteren in zijn be-

drijfssector, doch anderzijds moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de

waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en

de luxueuze uitstraling van de desbetreffende producten schaadt.

De conclusie was dan uiteindelijk dat de wederverkoper (die gewoonlijk

gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijk van dezelfde

kwaliteit zijn) op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze voor van het

merk voorziene producten mag adverteren (ook al zou de merkhouder of zijn

erkende wederverkoper dat op andere wijze doen). De merkhouder heeft

geen gegronde reden zich hiertegen te verzetten, tenzij hij aantoont, ,,dat in

de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het

reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig

schaadt''. Als een voorbeeld van een mogelijk geval van ernstige schade

geeft het HvJ dat het merk in de reclamefolder wordt afgebeeld tussen andere

(28) Zie art. 7 lid 2 Merkenrichtlijn en art. 13A lid 9 BMW.

2408 TPR 2001



merken die ernstig afbreuk kunnen doen aan het door de merkhouder opge-

bouwde imago van het merk.

In dit arrest kwam tenslotte ook nog de rol van de artikelen 30 en 36 EG-

Verdrag (thans art. 28 en 30, vrij verkeer van goederen) aan de orde. Daarbij

werd veronderstellenderwijs uitgegaan van het feit dat volgens het nationale

recht de merkhouder op grond van zijn merkrecht de bewuste reclame voor

de parallel geõÈmporteerde parfum kon verbieden. Eerst werd door het HvJ

vastgesteld dat een dergelijk verbod in beginsel een door art. 30 verboden

maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking kan

vormen. Het HvJ meende verder dat art. 36 EG-Verdrag op dezelfde wijze

moest worden uitgelegd als art. 7 Merkenrichtlijn, een opvatting welke ook

in andere arresten van het HvJ naar voren komt, zie bijv. het reeds genoemde

arrest HvJ 11 juli 1996, NJ 1997, 129 (over ompakking) en HvJ 11 november

1997, NJ 1999, 216 (over de heretikettering van whiskyflessen). Het resultaat

was dan ook hetzelfde als we hiervoor t.a.v. art. 7 Merkenrichtlijn hebben

gezien, kort gezegd: de merkhouder kan zich tengevolge van de artt. 30/36

EG-Verdrag niet verzetten, tenzij de reputatie van het merk ernstig wordt

geschaad.

Eveneens een reclamekwestie betrof het hiervoor onder f al aan de orde

gekomen arrest BMW/Deenik. Aldaar heb ik de casus al uiteengezet en ook

de aankondigingen m.b.t. de reparatie behandeld. Hier zijn echter van belang

de aankondigingen van Deenik m.b.t. de verkoop van de tweedehands

BMW's.

In dit geval heeft het HvJ verwezen naar het hiervoor besproken arrest Dior/

Evora en vooropgesteld dat het Deenik niet alleen vrijstond de bewuste

BMW's (mits door de merkhouder of met diens toestemming op de gemeen-

schapsmarkt gebracht) door te verkopen, doch ook om het merk te gebruiken

om de verdere verhandeling van die auto's bij het publiek aan te kondigen.

Mogelijk is echter dat de merkhouder een gegronde reden heeft (art. 7 lid 2

Merkenrichtlijn) zich tegen de reclame te verzetten. Zo'n reden kan gelegen

zijn in het feit dat ,,het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt

gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commercieÈle band tussen de

wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming

van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat

een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat''.

Het enkele feit echter dat gebruik van het merk een voordeel was voor

Deenik omdat reclame voor de verkoop van de BMW's aan zijn eigen

activiteit een kwaliteitsuitstraling gaf (terwijl verder op de reclame niets

was aan te merken) leverde geen gegronde reden op. Al met al lijkt met dit

arrest de positie van een niet tot de officieÈle dealerorganisatie behorende

garagist niet ongunstig. Zie in dit verband echter ook HR 8 december 2000,

RvdW 2000, 247, dat handelde over het gebruik van het MG-beeldmerk op

een bord aan de gevel van het bedrijfspand. In dit geval vernietigde de Hoge

Raad het arrest van het Hof dat het bewuste merkgebruik o.g.v. een be-
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langenafweging toelaatbaar had geacht. De bescherming die de merkhouder

aan art. 13A lid 1 kan ontlenen, heeft, aldus de Hoge Raad, in zoverre een

absoluut karakter dat de rechthebbende zich, binnen de door art. 13A

getrokken grenzen, kan verzetten tegen elk gebruik van het merk door een

ander.

Art. 7 lid 1 Merkenrichtlijn zegt onder meer: ,,... door de merkhouder ... in de

Gemeenschap in de handel zijn gebracht''. Gemeenschap dient sinds de

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte begrepen te

worden als Europese Economische Ruimte (EER). In Silhouette/Hartlauer

(de vierde hier te bespreken zaak) had Silhouette brillen (onder haar merk

Silhouette) verkocht en geleverd aan een Bulgaarse vennootschap te Sofia.

De brillen waren dus buiten de Gemeenschap (EER) in de handel gebracht.

Hartlauer kocht deze brillen op en bood ze in Oostenrijk te koop aan.

Daartegen verzette Silhouette zich o.g.v. haar Oostenrijkse merk.

Een en ander deed onder meer de vraag rijzen of Lidstaten in volledig

internationale uitputting kunnen voorzien (dus oÂoÂk uitputting als de waren

buiten de Gemeenschap in de handel zijn gebracht) of dat slechts commu-

nautaire uitputting mogelijk is (alleen uitputting als de waren in de Gemeen-

schap in de handel zijn gebracht). M.a.w.: geeft de Merkenrichtlijn slechts

een minimumregeling die voor nationale uitbreiding vatbaar is?

Volgens het HvJ moet de Merkenrichtlijn aldus worden begrepen dat deze

slechts communautaire uitputting mogelijk maakt. Lidstaten kunnen niet

voorzien in uitputting ook voor waren die buiten de Gemeenschap in de

handel zijn gebracht, omdat een dergelijke mogelijkheid in strijd zou zijn met

de bewoordingen van art. 7 alsmede met opzet en doel van de richtlijnbe-

palingen. Doel van de richtlijn is de werking van de interne markt te

verzekeren en de artikelen 5 en 7 Merkenrichtlijn bevatten een volledige

harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten.

Ook wat betreft de Benelux is dus thans een einde gekomen aan deze zeer

betwiste kwestie en behoort (de mogelijkheid van een) volledige internatio-

nale uitputting tot het verleden.

Eenzelfde beslissing als in Silhouette/Hartlauer gaf het HvJ in de zaak

Sebago/G-B Unic (de vijfde hier te bespreken procedure). In dit geval ging

het om authentieke schoenen van Sebago die onder een merk van Sebago in

El Salvador waren vervaardigd. Deze schoenen waren door G-B Unic

gekocht van een in parallelinvoer gespecialiseerde Belgische vennootschap

en vervolgens zonder toestemming van Sebago in de Gemeenschap verkocht.

Sebago verzette zich tegen die verkoop o.g.v. haar Benelux-merkrecht. In

deze procedure kwam echter ook nog een andere vraag aan de orde, namelijk

wanneer er toestemming is in de zin van art. 7 Merkenrichtlijn. Is die

toestemming er als de merkhouder heeft ingestemd met de verkoop in de

Gemeenschap (EER) van producten die identiek of soortgelijk zijn aan die

waarvoor de uitputting wordt aangevoerd? Dus de betrokken (identieke of

soortgelijke) schoen is door de merkhouder of met zijn toestemming in de

Gemeenschap in de handel gebracht, doch het betreft dan andere exemplaren
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(een andere partij) dan de exemplaren waarvoor de uitputting wordt inge-

roepen. Anders gezegd: moet de toestemming betrekking hebben op elk

exemplaar waarvoor de uitputting wordt aangevoerd?

Volgens het HvJ dient de toestemming inderdaad betrekking te hebben op elk

exemplaar dat in de Gemeenschap (EER) in de handel is gebracht. M.b.t.

exemplaren waarvoor die toestemming niet is gegeven is het recht van de

merkhouder dus niet uitgeput. Dit werd, naar mijn indruk, in ieder geval in de

Benelux, veelal ook reeds aangenomen.

Deze uitkomst zou, aldus het HvJ, reeds af te leiden zijn uit bepaalde

overwegingen in de hier reeds besproken zaken Dior/Evora en BMW/Dee-

nik. Wat hier echter van zij, een bevestiging van de gegeven uitleg van het

toestemmingsvereiste ziet het HvJ in art. 7 lid 2 Merkenrichtlijn. Daar wordt

gesproken over ,,verdere verhandeling van de waren'', waaruit blijkt dat de

uitputting alleen betrekking heeft op nauwkeurig bepaalde producten die

voor het eerst met toestemming van de merkhouder in de handel zijn

gebracht. Bovendien strookt naar de mening van het HvJ de gegeven uitleg

ook in zoverre met de bedoeling van de communautaire uitputting, namelijk

in die zin dat de merkhouder in staat moet zijn de eerste verhandeling in de

Gemeenschap (EER) van de van zijn merk voorziene producten te contro-

leren.

In de laatste hier genoemde zaak (Kipling) is dit oordeel van het HvJ nog

eens herhaald, thans door het BGH. Echter ook andere aspecten kwamen hier

aan de orde. In dit geval was Kipling in de Benelux houdster van het merk

Kipling voor tassen. Er werden echter ook via Tumi Luggage (met toestem-

ming van Kipling) tassen onder dit merk op de Amerikaanse markt gebracht.

De Belgische vennootschap Parimpex heeft bij Tumi Luggage tassen opge-

kocht. Deze zijn vervolgens gekocht door G-B Unic die ze in BelgieÈ onder de

merknaam Kipling op de markt bracht. Kipling heeft zich hiertegen verzet

o.g.v. haar Benelux-merkrecht.

Een van de vragen hier nu was wat verstaan moest worden onder de woorden

,,in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht'' in 13A lid 8 (oud) BMW,

thans art. 13A lid 9. Volgens het BGH volgt uit de bewoordingen en de

strekking van deze bepaling dat alleen kan worden gesproken van in de

Gemeenschap in het verkeer brengen door de merkhouder, indien die merk-

houder van het merk voorziene waren daadwerkelijk aan een afnemer ter

beschikking heeft gesteld met de bedoeling die afnemer daardoor in de

gelegenheid te stellen de waren verder te verhandelen binnen de Gemeen-

schap.

In feite geldt ditzelfde als een ander (dan de merkhouder) met toestemming

van die merkhouder in het verkeer brengt in de Gemeenschap. Dan moet die

toestemming er op gericht zijn dat die ander de gemerkte waren daadwerke-

lijk aan een afnemer ter beschikking zal stellen met de bedoeling deze in de

gelegenheid te stellen de waren binnen de Gemeenschap verder te verhan-

delen.
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Hierin ligt, aldus het BGH, besloten dat de merkhouder a bekend moet zijn

met dat ter beschikking stellen, b dat moet goedkeuren en c de toestemming,

zoals ik hiervoor al heb uiteengezet, elk exemplaar moet betreffen waarvoor

de uitputting wordt ingeroepen. Uit het enkele feit dat de van het merk

voorziene waren, ten aanzien waarvan een beroep op uitputting wordt

gedaan, binnen de Gemeenschap zijn ontworpen en/of van daaruit worden

gefactureerd of uitgevoerd volgt niet dat aan de hier gestelde voorwaarden a

en b is voldaan.

Tenslotte heeft het BGH ook nog iets gezegd over de bewijslast. Hier geldt

nog steeds hetgeen reeds beslist was in BGH 6 juli 1979, NJ 1980, 344

(Mecadox): degene die zich op de uitputting van art. 13A lid 8 (oud) beroept

moet in beginsel bewijzen dat hij goederen verhandelt die door de merk-

houder zelf of met zijn toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn

gebracht.

2. Octrooien

( a ) , ,G r a c e p e r i o d '' b i j k e nn e l i j k m i s b r u i k ; v oo r g e b r u i -

k e r s v r i j s t e l l i n g

HR 23 juni 1995, NJ 1996, 463, noot VERKADE, Organon International BV

c.s. tegen Applied Research Systems ARS Holding NV

Deze procedure had betrekking op een aan ARS verleend Europees octrooi

betreffende de toepassing van recombinant DNA technieken voor de pro-

ductie van een bepaald hormoon. Organon c.s. werden aangesproken wegens

inbreuk op het octrooi. Anders dan de Rechtbank wees het Hof de vorde-

ringen van ARS grotendeels toe.

In cassatie kwam ten eerste de regeling neergelegd in art. 55 lid 1 onder a)

van het Europees Octrooiverdrag (EOV) ter sprake. Volgens dit artikel blijft

een openbaarmaking van de uitvinding voor de toepassing van art. 54 EOV

(vaststelling van de stand der techniek) buiten beschouwing, indien deze

openbaarmaking niet eerder is geschied dan zes maanden voor de indiening

van de Europese octrooiaanvrage en indien deze direct of indirect het gevolg

is van een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechts-

voorganger (vgl. art. 5 lid 1 onder a) ROW 1995). In casu deed zich

inderdaad een geval van ,,kennelijk misbruik'' voor. Organon c.s. stelden

dat de termijn van zes maanden als zojuist bedoeld teruggaat vanaf de dag

van indiening van de aanvrage: de gewraakte eerdere openbaarmaking zou in

dat geval wel tot de stand der techniek zijn gaan behoren, met alle con-

sequenties van dien voor het octrooi. Het (nr. 7) had echter overwogen dat de

bedoelde termijn van zes maanden teruggaat vanaf de prioriteitsdatum.

De door Organon c.s. hiertegen gerichte klacht achtte de Hoge Raad onge-

grond: ,,Het recht van voorrang houdt blijkens art. 89 EOV in dat de

voorrangsdatum onder meer voor de toepassing van art. 54 lid 2 Ð welke

bepaling de relevante stand van de techniek in de tijd afbakent en dus nauw
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samenhangt met art. 55 lid 1 Ðwordt beschouwd als de datum van indiening

van de Europese octrooiaanvrage. Aan de strekking van art. 55 lid 1 Ð

bescherming van de aanvrager Ð zou geen recht worden gedaan indien deze

bepaling naar de letter zou worden uitgelegd in gevallen waarin een recht van

voorrang bestaat. Het systeem van het verdrag rechtvaardigt dan ook een

uitleg die meebrengt dat de prioriteitsdatum ook voor de berekening van de

in art. 55 lid 1 vermelde termijn wordt aangemerkt als dag van indiening van

de aanvrage.''

In zijn noot in BIE 1997, 246-247 bespreekt Den Hartog dit onderdeel van het

arrest kritisch. Hij verwijst naar diverse (overwegend buitenlandse) publica-

ties en naar buitenlandse rechtspraak waarin art. 55 EOV juist beperkt wordt

uitgelegd, met name omdat het artikel niet alleen, zoals de Hoge Raad

overweegt, bedoeld is om de aanvrager te beschermen, maar ook om het

belang van de rechtszekerheid voor derden mee te wegen. Inderdaad lijkt ons

voor deze opvatting iets te zeggen, mede gezien het belang dat ook elders in

het EOV aan een goede balans tussen de bescherming voor de octrooihouder

en de rechtszekerheid voor derden wordt gehecht (zie b.v. art. 69 en het

daarbij behorende Protocol, en daaromtrent nader HR 13 januari 1995, NJ

1995, 391 (Ciba Geigy/OteÂ Optics)).

Een ander aspect van het octrooirecht dat in dit arrest aan de orde kwam

betrof de zg. voorgebruikersvrijstelling als bedoeld in art. 30 lid 4, tweede

volzin (oud) ROW (zie thans art. 53 lid 5 ROW 1995): de octrooihouder kan

zich, kort gezegd, niet verzetten tegen het (blijven) gebruiken ten dienste van

een bedrijf van een voortbrengsel dat in dat bedrijf was vervaardigd voor de

dag waarop de vermelding van de verlening van het Europees octrooi is

gepubliceerd (voor nationale octrooien bevatten de genoemde bepalingen

een vergelijkbare regeling). De Hoge Raad legt deze regeling beperkt uit: de

vrijstelling betreft alleen het gebruik in of voor het bedrijf, niet ook de

overige in art. 30 lid 1 ROW (thans art. 53 lid 1 ROW 1995) aan de

octrooihouder voorbehouden handelingen, zoals i.c. de aflevering van een

onder het octrooi begrepen geneesmiddel aan een aantal ziekenhuizen en

onderzoekscentra.

( b ) Gede e l t e l i j k e n i e t i g v e r k l a r i n g

HR 9 februari 1996, NJ 1998, 2, noot VERKADE, Spiro Research BV tegen

Flamco BV

Spiro was houdster van een Nederlands octrooi met betrekking tot een

ontluchtingsafsluiter. Flamco vorderde de nietigverklaring van dit octrooi,

omdat de door het octrooi beschermde materie naar haar mening vanwege het

bestaan van bepaalde voorpublicaties niet-nieuw c.q. niet-inventief was.

Spiro heeft vervolgens gesteld dat haar octrooi niet op die grond nietig

verklaard behoefde te worden, maar in gewijzigde vorm (door aanpassing

van de conclusie) in stand zou kunnen blijven. De Hoge Raad geeft daarop

een belangrijk richtsnoer ter beantwoording van de vraag wanneer een
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dergelijke wijziging toelaatbaar is. Dit is alleen het geval ,,... wanneer voor

de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van

de stand van de techniek op de voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar

de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover

geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvul-

ling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen

met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om

een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor

de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in

samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig

tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te

worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve

binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor

de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het

bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan

de nietigverklaring wordt gevorderd.''

In het licht van deze overwegingen kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat

het Hof een juist oordeel had geveld door de door Spiro voorgestelde

aanvulling van de octrooiconclusie niet-inventief te achten.

( c ) Oc t r o o i i n b r e uk ; h e t we z en v an de g eo c t r o o i e e r d e u i t -

v i n d i ng

HR 24 november 1995, NJ 1999, 218, Dopharma BV tegen Pfizer Inc.

HR 5 september 1997, NJ 1999, 410, noot VERKADE, Stamicarbon BV tegen

Dow Chemical (Nederland) BV

HR 9 april 1999, NJ 1999, 599, Epenhuysen Chemie NV tegen Diversey

Corporation c.s.

In ons vorige overzicht in T.P.R. 1996, 664 e.v. werd aandacht besteed aan

een tweetal spraakmakende arresten van de Hoge Raad met betrekking tot de

vraag, hoe ver de technische beschermingsomvang van een geoctrooieerde

uitvinding reikt. De relevante wetstekst luidt als volgt: ,,Het uitsluitend recht

wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift,

waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclu-

sies'' (art. 30 lid 2 (oud) ROW; art. 53 lid 2 ROW 1995; zie ook art. 69 lid 1

EOV). De bedoelde arresten waren HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506

(Meyn/Stork) en (hiervoor al genoemd) HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391

(Ciba Geigy/OteÂ Optics). In beide arresten, maar vooral in het tweede, ging

de Hoge Raad uitvoerig in op de aloude leer van het wezen van de geoc-

trooieerde uitvinding en op de positie van derden, aan wie een redelijke

rechtszekerheid geboden moet worden. Dit leidde, kort samengevat, tot het

standpunt dat een restrictieve uitleg van het octrooi gerechtvaardigd kan zijn,

waarbij onduidelijkheden in beginsel ten nadele van de octrooihouder ko-

men, en dat terughoudendheid moet worden betracht bij het ten voordele van
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de octrooihouder hanteren van argumenten, ontleend aan het openbare ge-

deelte van het verleningsdossier.

In de hierboven genoemde, in de verslagperiode gewezen, arresten klinkt de

echo van deze twee uitspraken door. In eerstgenoemde procedure had Pfizer

geconstateerd dat Dopharma diergeneesmiddelen op de markt had gebracht,

die doxycycline bevatten, een stof die volgens Pfizer was bereid door toepas-

sing van een werkwijze waarvoor aan haar octrooi was verleend. Dopharma

achtte geen inbreuk aanwezig, omdat bij de bereiding van de doxycycline

gebruik was gemaakt van het zg. katalysatorgif trifenylfosfine, een gif dat

niet in de desbetreffende octrooiconclusie was vermeld.

Het Hof heeft voor de uitleg van het octrooi de in het arrest Meyn/Stork tot

uitdrukking gebrachte maatstaf gehanteerd en zich verenigd met de in een

deskundigenrapport vervatte omschrijving van het wezen van de geoctrooi-

eerde uitvinding. (Het arrest Ciba Geigy/OteÂ Optics was op dat moment nog

niet gewezen, maar op schending van enige uit dat arrest voortgevloeide

regel werd in cassatie geen beroep gedaan.) Het Hof heeft vervolgens

onderzocht of Dopharma inbreuk had gemaakt op het octrooi en daarbij

geconstateerd dat Dopharma niet heeft gesteld dat het gebruik van trifenyl-

fosfine berust op een wezenlijk ander inzicht dan dat van het octrooi. Daarna

heeft het Hof de stelling besproken dat Pfizer met betrekking tot niet in de

conclusie vermelde giften afstand zou hebben gedaan van bescherming

(quod non), en heeft het tenslotte aandacht besteed aan de vraag wat des-

kundige derden te dien aanzien hebben mogen aannemen door kennisneming

van het verleningsdossier.

Aldus oordelend heeft het Hof, zo overweegt de Hoge Raad, niet blijk

gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en is hij in zijn motiveringsplicht

niet tekort geschoten.

De zaak Stamicarbon/Dow betrof een werkwijze-octrooi van Stamicarbon

voor het bereiden van (co)polymeren van etheen. Aanvankelijk pleegde Dow

inbreuk op dit octrooi; inzet van deze procedure was m.n. de vraag of zij ook

door toepassing van een inmiddels aangepaste werkwijze inbreuk pleegde.

Anders dan de Rechtbank, meende het Hof van niet. Zoals te doen gebruike-

lijk onderzocht het Hof wat voor de uitvinding van Stamicarbon wezenlijk is

en wat de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte

is. De wijze waarop het Hof een en ander had gedaan vond in alle opzichten

genade in de ogen van de Hoge Raad.

Een tweetal aspecten in deze zaak verdient afzonderlijk vermelding. In de

eerste plaats betreft dit het beroep dat de octrooihouder deed op het verle-

ningsdossier. Het Hof had overwogen dat Stamicarbon niet met succes Ð ter

ondersteuning van de door haar verdedigde ruime uitleg van het octrooi Ð

een beroep op het verleningsdossier kon doen. De Hoge Raad merkt hierover

op, onder verwijzing naar het arrest Ciba Geigy/OteÂ Optics: ,,Nu het Hof (...)

kennelijk heeft aangenomen dat voor de gemiddelde vakman niet voor

redelijke twijfel vatbaar was hoe de inhoud van de conclusie 1 van het

TPR 2001 2415



octrooischrift moest worden begrepen, was het Hof niet gehouden om aan de

hand van gegevens uit het openbare gedeelte van het verleningsdossier een

onderzoek in te stellen naar de vraag van welke stand der techniek de

Octrooiraad destijds is uitgegaan.'' Het verleningsdossier speelt dus in be-

ginsel alleen in geval van twijfel omtrent de uitleg van het octrooi een rol; dit

is in lijn met het arrest uit 1995, waarin werd overwogen dat men bij het ten

gunste van de octrooihouder gebruik maken van dat dossier terughoudend

moet zijn.

In de tweede plaats is opmerkelijk hetgeen het hoogste rechtscollege omtrent

de zg. equivalentie overweegt. Bij equivalentie draait alles om de vraag, of

de door de vermeende inbreukmaker toegepaste methode een maatregel is

die in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervult ter berei-

king van hetzelfde resultaat als de in de octrooiconclusie genoemde maat-

regel. In deze zaak stond vast dat de door Dow toegepaste werkwijze minder

resultaat opleverde dan die van Stamicarbon. Het Hof had overwogen dat in

dat geval van equivalentie geen sprake kon zijn. De door de octrooihouder

hiertegen ingediende klacht vindt bij de Hoge Raad geen gehoor: ,,De klacht

faalt, omdat niet van equivalentie kan worden gesproken, indien toepassing

van de door de octrooihouder gewraakte werkwijze belangrijk minder resul-

taat oplevert dan de geoctrooieerde werkwijze.''

In zijn noot onder het arrest in BIE 1998, 418 merkt Steinhauser op, dat deze

laatste overweging in strijd lijkt met de vaste (lagere) rechtspraak dat men,

kort gezegd, niet onder octrooiinbreuk uitkomt door weliswaar de geoctrooi-

eerde uitvinding toe te passen maar met minder resultaat. Zijns inziens dient

de overweging verstaan te worden in het licht van het arrest van het Hof,

waarbij het resultaat van de werkwijze van Dow werd afgezet tegen de

geoctrooieerde uitvinding. Omdat dit resultaat belangrijk minder was dan

hetgeen voor de uitvinding als wezenlijk werd beschouwd, kwam het Hof tot

de conclusie dat de geoctrooieerde uitvinding niet werd toegepast. Dienten-

gevolge kon, zo begrijpt de annotator de overweging van de Hoge Raad,

evenmin sprake zijn van equivalentie. Gesteld dat deze interpretatie juist is,

achten wij de geciteerde overweging op zijn minst ongelukkig gezien de

algemene bewoordingen waarvan het college zich heeft bediend.

Tenslotte het arrest Epenhuysen/Diversey. Ook uit dit arrest blijkt (impliciet)

het belang van Ciba Geigy/OteÂ Optics. Diversey betichtte Epenhuysen van

inbreuk op haar octrooi voor een machinaal vaatwasproces. Het Hof kwam in

deze zaak tot de conclusie dat van inbreuk inderdaad sprake was. In cassatie

was vooral aan de orde de klacht, dat het Hof de regels die gelden voor de

uitleg van octrooien niet had nageleefd: het Hof zou uitsluitend gekeken

hebben naar datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde

uitvinding bestaat, en niet ook beoordeeld hebben of het resultaat van zijn

onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht liet

komen. Op deze plaats kan worden volstaan met de constatering, dat de

Hoge Raad, na de door het Hof gevolgde methode nog eens op een rijtje gezet

te hebben, tot de slotsom komt dat een en ander niet in strijd was met de i.c.
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geldende regels en m.n. ook niet met de bij de uitleg van het octrooi in het

oog te houden redelijke rechtszekerheid voor derden.

3. Tekeningen en modellen

( a ) Onde r g e s c h i k t e v e r s c h i l l e n

HR 29 december 1995, NJ 1996, 546, noot VERKADE, SocieÂteÂ JC Decaux SA

tegen Mediamax buitenreclame BV

Ingevolge art. 14 lid 1 BTMW kan de houder van het modelrecht zich

verzetten tegen de aldaar opgesomde handelingen, met industrieel of com-

mercieel oogmerk, met betrekking tot een voortbrengsel dat hetzelfde uiter-

lijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model dan

wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont.

Vooral om deze ondergeschikte verschillen ging het in bovenstaande zaak.

Decaux exploiteert een bedrijf dat zg. straatmeubilair ontwikkelt en vervaar-

digt. Zij heeft onder andere een houder voor een reclamebord gecreeÈerd en

het modelrecht hierop verworven. Ook Mediamax vervaardigt en verhandelt

dergelijke houders voor reclameborden. Decaux beschuldigde Mediamax in

rechte van inbreuk op haar (auteurs- en) modelrecht terzake.

Het Hof heeft geoordeeld dat onderzocht moest worden of Mediamax met

haar reclamebordhouder voldoende afstand genomen heeft van de houder

van Decaux. Het is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat dit inderdaad

het geval was, en is daarbij uitgegaan van de totaalindrukken van de

producten van partijen. De Hoge Raad acht dit een juiste maatstaf. De

doctrine stelde zich voor dit arrest op hetzelfde standpunt; vgl. de literatuur

vermeld in de conclusie van de A-G, sub 2.21-2.23.

Voorts heeft het Hof Ð volgens de Hoge Raad terecht Ð geoordeeld, dat het

bij de beoordeling van de vraag of ter zake van de beide producten verwar-

ring bij het publiek te duchten is, aankomt op het publiek, bestaande uit die

instanties en instellingen die zich met de aanschaf en plaatsing van reclame-

borden bezig houden.

Tenslotte gaat het hoogste rechtscollege akkoord met het Hof, voor zover dit

heeft overwogen, dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe

mode of stijl geen bescherming krachtens (auteurs- of) modelrecht toekomt;

onderzocht moet dus worden of Mediamax i.c. voldoende afstand van het

beschermde voortbrengsel heeft genomen en met haar ontwerp op een

voldoende eigen wijze uiting gegeven heeft aan de vigerende mode, trend

of stijl van ontwerpen. De A-G maakt overigens in zijn conclusie sub 2.56

duidelijk, dat deze kwestie in het modelrecht niet van even groot belang is als

in het auteursrecht.

( b ) S ch ad ev e r g o ed i n g en w i n s t a f d r a c h t

HR 14 april 2000, NJ 2000, 489, noot VERKADE, HBS Trading BV c.s. tegen

Danestyle Leisure Accessories A/S
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Bovenstaand arrest is eigenlijk een arrest over auteursrecht, maar wij be-

steden er op deze plaats toch enige aandacht aan, omdat de uitspraak ook

voor het modellenrecht (eÂn voor andere delen van het intellectuele eigen-

domsrecht) van belang lijkt.

HBS c.s. hebben in deze procedure erkend, dat zij inbreuk hebben gemaakt

op het model- en auteursrecht van Danestyle op een opblaasbare hoofdsteun,

door exemplaren van een namaakproduct uit Hong Kong in Nederland te

importeren en te verhandelen.

Het Hof heeft, in kort geding, een verbod tot verdere inbreuk opgelegd,

alsmede HBS c.s. veroordeeld tot betaling van een voorschot op de door hen

aan Danestyle verschuldigde schadevergoeding. HBS c.s. betwistten dat

Danestyle (ook) ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding een

spoedeisend belang had (vgl. art. 289 Rv.), maar het Hof oordeelde: ,,Het

Ð niet betwiste Ð dringend en spoedeisend belang van Danestyle bij haar

vordering tot, kort gezegd, staking van het inbreukmakend handelen van

HBS c.s. is echter genoegzaam voor de ontvankelijkheid van (ook) deze

vordering.''

In cassatie beklaagden HBS c.s. zich hierover met succes. Onder verwijzing

naar oudere rechtspraak overwoog de Hoge Raad dat ,,... met betrekking tot

een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van

een geldsom, terughoudendheid op zijn plaats [is], en moeten dienaangaande

naar behoren feiten en omstandigheden worden aangewezen die meebrengen

dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is.''

Ook op een geheel ander punt vonden HBS c.s. bij het hoogste rechtscollege

gehoor. Het betrof de uitleg van art. 27a AW, dat in het eerste lid bepaalt

dat de maker, kort gezegd, naast schadevergoeding afdracht van de door

de inbreuk genoten winst kan vorderen. Het Hof was van mening dat

deze beide vorderingen zonder beperking cumulatief toewijsbaar zijn. De

Hoge Raad oordeelde anders: ,,Indien, zoals hier, behalve vergoeding van

schade bestaande in gederfde licentievergoedingen tevens afdracht van winst

wordt gevorderd, brengt een redelijke, binnen het algemene stelsel van het

vermogensrecht passende, uitleg van die bepaling mee dat niet meer dan een

bedrag gelijk aan het grootste van die beide bedragen kan worden toegewe-

zen.''

Geen cumulatie dus, en naar wij mogen aannemen zal ditzelfde gelden als het

om naburige rechten of octrooien gaat, nu in de desbetreffende wetten(29)

eveneens gesproken wordt over winstafdracht naast schadevergoeding. In

het merken- en modellenrecht luiden de relevante bepalingen enigszins

anders: art. 13A lid 5 BMW resp. art. 14 lid 4 BTMW spreken over winst-

afdracht naast of in plaats van schadevergoeding. Dat de Hoge Raad op basis

van dit tekstuele verschil anders zou oordelen in merken- en modellenzaken

(29) Vgl. art. 16, lid WNR resp. art. 70 lid 4 ROW 1995
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lijkt ons, gezien de argumentatie in de zojuist geciteerde overweging, niet

waarschijnlijk. Aldus ook Arkenbout 1998 (T&C IE), art. 13 BMW, aant. 14.

( c ) Cumu l a t i e v a n mode l - e n a u t e u r s r e c h t

HR 26 mei 2000, NJ 2000, 671, noot VERKADE, Cassina Spa c.s. tegen Jacobs

Meubelen BV c.s.

Art. 21 lid 1 BTMW bepaalt, dat tekeningen of modellen, die een duidelijk

kunstzinnig karakter vertonen, tegelijkertijd modellen- en auteursrechtelijk

worden beschermd, indien aan de in BTMW en AW gestelde voorwaarden is

voldaan. Komt het modelrecht ten einde (door nietigverklaring of verval),

dan vervalt ingevolge lid 3 ook het auteursrecht, voorzover beide rechten in

handen van dezelfde houder zijn. Het auteursrecht vervalt echter niet indien

de rechthebbende een bijzondere verklaring (vgl. art. 24 BTMW) aflegt met

het oog op de instandhouding van zijn auteursrecht.

Het in ItalieÈ gevestigde bedrijf Cassina verkoopt wereldwijd designmeubelen.

Voor een voor haar ontworpen stoel heeft zij in 1978 een (Benelux-)model-

recht verkregen. Toen dit modelrecht verviel, heeft zij niet de hiervoor

bedoelde instandhoudingsverklaring afgelegd. Gedaagden hebben in Neder-

land stoelen te koop aangeboden, die Ð naar het oordeel van een Duitse

rechter in een andere procedure Ð inbreuk maken op het auteursrecht op de

stoel van Cassina.

Cassina betoogde, dat dit auteursrecht niet was vervallen, ondanks het feit dat

zij niet de verklaring als bedoeld in art. 21 jo. 24 BTMW had afgelegd. Zij

wees daarbij op art. 7 lid 4 van de Berner Conventie (BC), dat in de laatste

zinsnede spreekt van een beschermingsduur (voor werken van toegepaste

kunst) die niet korter mag zijn dan vijfentwintig jaar, te rekenen van de

vervaardiging van dat werk.

Het Hof heeft dit betoog verworpen. Het was van mening dat Cassina geen

rechtstreeks beroep op de verdragsbepaling kon doen omdat, kort gezegd, het

gevolg daarvan zou zijn dat zij gedurende een langere periode auteursrechte-

lijke bescherming zou genieten, terwijl een dergelijk beroep in Nederland

aan Nederlanders niet toekwam. Dit zou in strijd zijn met het in art. 12 EG-

Verdrag neergelegde non-discriminatiebeginsel.

De Hoge Raad achtte de hiertegen ingediende klachten gegrond: ,,Art. 2 lid 7

BC laat de Lid-Staten weliswaar vrij in het regelen van de bescherming van

werken van toegepaste kunst, maar laat de bepalingen van art. 7 lid 4

uitdrukkelijk onverlet en beperkt in zoverre dus die vrijheid. Voor zover

werken van toegepaste kunst (mede) auteursrechtelijk worden beschermd,

zoals het geval is in de Auteurswet 1912 (art. 10 lid 1 sub 11), mag de

beschermingsduur dan ook niet minder dan 25 jaar belopen. Het geldend

maken van dit aan art. 7 lid 4 te ontlenen recht mag ook niet worden

onderworpen aan het formele vereiste van het afleggen van een verklaring

als bedoeld in art. 21 lid 3 BTMW, aangezien art. 5 lid 2 BC bepaalt dat het
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genot en de uitoefening van de in art. 5 lid 1 bedoelde rechten aan geen

enkele formaliteit zijn onderworpen.''

En het discriminatie-argument? De Hoge Raad oordeelt, dat uit het feit dat

Cassina profiteert van de bepalingen van de Berner Conventie ,,... niet (kan)

worden afgeleid dat in het zich hier niet voordoende geval dat Nederland het

land van oorsprong van het werk is, in Nederland ten opzichte van de auteur

in strijd met het discriminatieverbod van (thans) art. 12 EG zou moeten

worden gehandeld.''

Aldus geldt het in art. 21 lid 3 BTMW bepaalde niet voor buitenlandse

werken, d.w.z. werken waarvan het land van oorsprong een bij de Berner

Conventie aangesloten land (niet zijnde Nederland) is. Zolang het Hof van

Justitie niet heeft beslist dat een en ander weÂl in strijd is met het non-

discriminatiebeginsel, blijft het artikel derhalve (voor Nederlanders) in

stand. Vgl. ook Cohen Jehoram, AAe 2000, 683.

4. Handelsnamen

( a ) Be s c h e rm i ng v an bu i t e n l a nd s e h and e l s n amen

HR 13 september 1996, NJ 1997, 312, noot VERKADE, Le Lido SA tegen

Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland c.s.

Art. 5 HNW verbiedt het voeren van een handelsnaam die, voordat de

onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander recht-

matig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate

afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der

beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek

verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Uit eerdere rechtspraak was bekend, dat ook een buitenlandse handelsnaam

hier te lande op grond van dit artikel bescherming geniet indien de handels-

naam zodanig bekend is dat bij het publiek de zojuist bedoelde verwarring te

duchten is. Vgl. het vorige overzicht in TPR 1996, 655-656.

In bovengenoemde procedure stonden Le Lido, een theaterrestaurant en

nachtclub in Parijs, en Holland Casino's c.s., die in Amsterdam een casino

annex cafeÂ, theaterrestaurant en nachtclub exploiteren, tegenover elkaar. Le

Lido beriep zich, op zichzelf feitelijk juist, op haar oudere merk- en handels-

naamrechten en vorderde dat Holland Casino's c.s. het gebruik van de naam

Lido zouden staken.

Wat de handelsnaam Le Lido aangaat, zijn Rechtbank en Hof tot de conclusie

gekomen dat i.c. geen gevaar voor verwarring als bedoeld in art. 5 HNW

tussen de ondernemingen van partijen te duchten was. Vanzelfsprekend is

een dergelijk oordeel in hoge mate feitelijk van aard, verweven als het is met

alle omstandigheden van het geval. Met name om deze reden faalden de in

cassatie hiertegen ingebrachte middelen. Het lag in dit geval, aldus de Hoge

Raad, op de weg van Le Lido om feiten en omstandigheden te stellen waaruit

het bestaan van (indirect) verwarringsgevaar kon worden afgeleid. Klaar-
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blijkelijk is Le Lido hierin (ten overstaan van Rechtbank en Hof) niet

geslaagd. Ook de stelling van Le Lido, dat het i.c. gaat om een bepaald type

van ondernemingen, die het publiek slechts van elkaar kan onderscheiden

indien geen sprake is van naamsgelijkheid, faalde. Uit een en ander volgt

volgens de Hoge Raad niet noodzakelijk dat het publiek die ondernemingen

uitsluitend van elkaar kan onderscheiden als zij een verschillende handels-

naam voeren.

Zie met betrekking tot de merkenrechtelijke aspecten van deze zaak het

onderdeel Merken, hiervoor sub i, b.

( b ) Onde r s c h e i d e nd ve rmogen v an d e h and e l s n a am

HR 6 december 1996, BIE 1999, 52, noot VERKADE, Ster Woningen BV tegen

Stermij BV

Hoewel de Handelsnaamwet niet met zoveel woorden de eis stelt, dat een

handelsnaam onderscheidend vermogen moet hebben, wordt in de literatuur

veelal aangenomen dat enig onderscheidend vermogen toch wel mag worden

verlangd. Strenge eisen worden hieraan niet gesteld, maar het spreekt wel-

haast vanzelf dat de mate waarin een handelsnaam zich van andere handels-

namen onderscheidt invloed heeft op de omvang van de bescherming. Vgl.

o.m. S. BOEKMAN, De handelsnaam (1977), 22 e.v.; A. Van Oven c.s.,

Handelsrecht-Mededingingsrecht (1991), 42-43; E.J. Arkenbout, Handels-

namen en merken (1991), 12 e.v.

In bovenstaande procedure traden twee ondernemingen uit de bouwsector

tegen elkaar in het strijdperk. In verband met het bepaalde in art. 5 HNW (zie

hiervoor, sub a) vorderde Ster Woningen BV een verbod op de handelsnaam

Stermij BV. De kantonrechter achtte verwarringsgevaar tussen de beide

ondernemingen te duchten en veroordeelde de verweerster (op de voet van

art. 6 HNW) haar handelsnaam te wijzigen in Werkmij BV.

De Rechtbank oordeelde anders. Volgens haar heeft het in beide handels-

namen voorkomende woord ,,Ster'' een zwak onderscheidend vermogen,

zodat in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig

is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 HNW te duchten zijn. Dit

laatste was volgens de Rechtbank niet het geval, nu de handelsnamen zowel

visueel als auditief aanmerkelijk van elkaar verschilden. De Hoge Raad was

tenslotte van mening, dat de Rechtbank een juiste maatstaf had aangelegd en

wat haar oordeel omtrent het element ,,Ster'' betreft niet blijk had gegeven

van een verkeerde rechtsopvatting.

( c ) Voo r t g e z e t g e b r u i k v an v e r b od en h and e l s n a am

HR 19 september 1997, NJ 1998, 255, EGD Energiewacht BV c.s. tegen BV

Gaswacht Assen en omstreken

HR 19 september 1997, NJ 1998, 256, noot MAEIJER, Gaswacht AGOG BV

h.o.d.n. EGD Gaswacht BV tegen BV Gaswacht Assen en omstreken

TPR 2001 2421



Bij beschikking van 22 oktober 1992 heeft de kantonrechter EGD Gaswacht

gelast om binnen dertig dagen na het in gewijsde gaan van deze beschikking

in haar handelsnaam een zodanige wijziging aan te brengen dat daarin het

woord ,,Gaswacht'' niet meer voorkomt. EGD Gaswacht heeft verzuimd

tijdig hoger beroep tegen deze beschikking in te stellen.

Ten einde toch nog op korte termijn onder dit, uitdrukkelijk tot haar gerichte,

verbod uit te komen zijn EGD Gaswacht en haar zustervennootschap Gas-

wacht AGOG op 15 januari 1993 o.m. overeengekomen, a) dat EGD Gas-

wacht tot nader order al haar activiteiten zou staken, b) dat zij haar handels-

naam met ingang van die datum zou wijzigen in EGD Energiewacht en haar

oude handelsnaam op geen enkele wijze meer zou voeren, en c) dat Gaswacht

AGOG voortaan mede de handelsnaam EGD Gaswacht zou voeren.

BV Gaswacht Assen vorderde vervolgens een verklaring voor recht, dat EGD

Energiewacht zich jegens haar niet op de genoemde overeenkomst kon

beroepen en mitsdien de dwangsommen overeenkomstig de beschikking

van de kantonrechter verschuldigd was; deze procedure is de eerste hier-

boven vermeld. Op haar beurt vorderde ook Gaswacht AGOG een verklaring

voor recht, dat het haar toegestaan was de aanduiding ,,Gaswacht'' en de

aanduiding ,,EGD Gaswacht'' te voeren; het betreft hier de tweede hierboven

vermelde zaak.

In alle drie instanties, en in beide procedures, trok BV Gaswacht Assen aan

het langste eind. Het Hof heeft (in beide procedures) overwogen, dat exact

dezelfde onderneming, onder (direct of indirect) dezelfde zeggenschap en

naar de kennelijke bedoeling en verwachting van partijen tijdelijk, door een

andere rechtspersoon werd gedreven, om in weerwil van de beschikking van

de kantonrechter tijdens de duur van de overeenkomst de handelsnaam EGD

Gaswacht voor die onderneming te kunnen blijven gebruiken, en bij gunstige

afloop van de onderhavige gedingen EGD Energiewacht in staat te stellen

deze handelsnaam wederom te gaan voeren.

In de eerste procedure overweegt de Hoge Raad: ,,Hieruit heeft het Hof

klaarblijkelijk afgeleid dat de beschikking (...) ertoe strekt te verbieden de

onderneming van EGD Gaswacht BV onder de handelsnaam ,,EGD Gas-

wacht'' te voeren en dat (...) de naar de bedoeling van partijen tijdelijke

voortzetting van deze onderneming door Gaswacht AGOG (...) meebrengt

dat Energiewacht BV door zich aldus in te laten met de voortzetting van de

voormelde activiteiten onder de handelsnaam EGD Gaswacht zelf in strijd

heeft gehandeld met het haar als onderneming (...) opgelegde verbod, ook al

werd door haar gebruik gemaakt van Gaswacht AGOG (...)'' In de tweede

procedure komt een grotendeels gelijkluidende overweging voor, die uit-

mondt in het oordeel dat (ook) de activiteiten van Gaswacht AGOG onder de

genoemde omstandigheden een verboden karakter dragen.

In beide zaken oordeelt de Hoge Raad vervolgens: ,,Deze gedachtegang

geeft, gelet op het stelsel van de Handelsnaamwet, niet blijk van een onjuiste

rechtsopvatting, en is niet onbegrijpelijk.'' Wat dit stelsel betreft, valt te

2422 TPR 2001



denken aan art. 1 HNW (,,Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam

waaronder een onderneming wordt gedreven.''), art. 2 (,,De handelsnaam (...)

is vatbaar voor overdracht, doch (...) slechts in verbinding met de onderne-

ming, die onder die naam wordt gedreven.'') en art. 3 lid 1 (,,Het is de

eigenaar ener onderneming verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd

met de waarheid aanduidt, dat de onderneming, geheel of gedeeltelijk aan

een ander zou toebehoren.''). Uit het samenstel van deze regels laat zich

inderdaad afleiden, dat indien aan een onderneming een verbod tot het

voeren van een handelsnaam is opgelegd, overdracht van de onderneming

meebrengt dat ook dit verbod op de verkrijger overgaat(30).

B. ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING

1. Schuldvereiste; hoofdelijke aansprakelijkheid voor geleden schade

HR 15 november 1996, NJ 1998, 314, noot GROSHEIDE, M. Hertzano c.s.

tegen Otto Simon BV c.s.

Deze procedure is een uitvloeisel van de procedure die reeds in ons vorige

overzicht in TPR 1996, 668 e.v. kort ter sprake kwam. Het ging in die zaak

om onrechtmatig handelen van Otto Simon c.s. die imitaties op de markt

hadden gebracht van het door Hertzano gefabriceerde spel ,,Rummikub''. In

bovenstaand arrest ging het vooral om de (berekening van de) door Otto

Simon c.s. te betalen schadevergoeding, een in hoge mate feitelijke aange-

legenheid die wij daarom hier verder zullen laten rusten.

Twee andere aspecten die in deze zaak aan de orde kwamen verdienen naar

onze mening wel afzonderlijke vermelding. In de eerste plaats verweerden

Otto Simon c.s. zich met de stelling dat hun geen schuld trof ter zake van de

door het Hof vastgestelde onrechtmatigheid van hun handelen (vgl. art. 1401

(oud) BW, tegenwoordig art. 6:162 BW). De Hoge Raad maakt hier korte

metten mee: ,,Wie in Nederland een product in het verkeer brengt en

dusdoende jegens een concurrent onrechtmatig handelt omdat dit product

(...) moet worden beschouwd als een slaafse nabootsing van dat van die

concurrent, kan zich immers (...) niet met succes erop beroepen dat dit

onrechtmatig handelen niet aan zijn schuld te wijten is omdat hij verschoon-

baar heeft gedwaald omtrent het hier te lande geldende recht inzake onge-

oorloofde mededinging. Van wie hier handel gaat drijven, mag immers

worden gevergd dat hij zich voordien ter zake informeert en wanneer hij

dat niet of onvoldoende heeft gedaan, komen de gevolgen daarvan voor zijn

rekening.'' Deze laatste volzin lijkt te impliceren, dat wie zich weÂl ,,vol-

doende'' omtrent het Nederlandse mededingingsrecht heeft laten voorlich-

ten, maar desondanks daarvan verschoonbaar een onjuist beeld heeft gekre-

gen, zich met succes op rechtsdwaling zou kunnen beroepen. Vgl. Grosheide

in zijn noot onder het arrest, NJ 1998, p. 1785.

(30) Vgl. ook A-G MOK, NJ 1998, p. 1337 r.k.
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In de tweede plaats is vermeldenswaard hetgeen in deze procedure omtrent

de hoofdelijke aansprakelijkheid voor (delen van) de schade is overwogen.

Het Hof wilde niet weten van een hoofdelijke aansprakelijkheid voor Otto

Simon en een andere gedaagde, Erich Perner Kunststoffwerke, voor alle door

Hertzano c.s. geleden schade. Het maakte onderscheid tussen enerzijds het

aanbieden van spellen (in reclamefolders) en anderzijds het afzetten daarvan

en overwoog, dat er geen reden was om Otto Simon verantwoordelijk te

achten voor de afzet van Perner aan anderen dan Otto Simon: het feit dat

laatstgenoemde in haar eigen folders de bewuste spellen heeft opgenomen,

aldus het Hof , ,,... maakt haar niet (mede) verantwoordelijk voor de afzet van

Perner aan andere marktpartijen. Van een optreden in groepsverband is voor

wat betreft het bewerken van de markt niet gebleken.'' Met betrekking tot

een derde gedaagde, Born, die als handelsagent van Perner was opgetreden,

kwam het Hof tot de conclusie dat de bemiddelende rol van deze persoon

binnen het complex van onrechtmatige gedragingen zodanig ondergeschikt

was, dat de door Hertzano c.s. gestelde schade hem naar redelijkheid niet kon

worden toegerekend. De Hoge Raad sanctioneert deze oordelen. Bij een

,,optreden in groepsverband'', waarover het Hof spreekt, ligt de zaak dus

mogelijk anders; te denken valt wellicht aan een situatie waarin Otto Simon

en Perner economisch en/of juridisch met elkaar verbonden zouden zijn

geweest. Vgl. ook Steinhauser in zijn noot in BIE 1997, p. 426.

2. Aanvullende bescherming van producten; rechtstreekse werking art. 50

lid 6 TRIPS?

HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84, Assco GeruÈste GmbH c.s. tegen Wilhelm

Layher GmbH & Co. c.s.

HvJEG 14 december 2000, IER 2001, 16, Assco GeruÈste GmbH c.s. tegen

Wilhelm Layher GmbH & Co. c.s.

In beide vorige overzichten in dit tijdschrift(31) kwam het leerstuk van de zg.

slaafse nabootsing aan de orde. Kort gezegd gaat het hierbij om de vraag of

een (stoffelijk) product, dat niet (meer) door een industrieel eigendomsrecht,

zoals een octrooi-, model- of auteursrecht, beschermd is, onder bepaalde

omstandigheden via (thans) art. 6:162 BW (onrechtmatige daad) alsnog voor

bescherming in aanmerking kan komen.

Ook in bovenstaande procedure kwam dit leerstuk aan de orde. Layher brengt

steigers op de markt, die bestaan uit een aantal losse onderdelen die op een

bepaalde wijze, via een op de steigerbuizen aangebracht koppelingssysteem,

aan elkaar worden bevestigd. Ter zake van dit systeem aan Layher verleende

octrooien zijn inmiddels verlopen. Assco c.s. verhandelen in Nederland

steigers, die, wat het koppelingssysteem en de maatvoering betreft, identiek

zijn aan de steigers van Layher.

(31) T.P.R. 1990, 914 e.v. resp. T.P.R. 1996, 668 e.v.

2424 TPR 2001



Een op slaafse nabootsing gebaseerde vordering wordt in de feitelijke

instanties gehonoreerd. Layher beroept zich hierbij op art. 25 BTMW,

stellende dat haar steiger al voÂoÂr 1 januari 1975 (datum van inwerkingtreding

van de wet) o.m. te koop werd aangeboden en aldus een zodanige bekendheid

heeft gekregen dat zij op basis van genoemd artikel bescherming via art.

1401 (oud) BW geniet. In cassatie voert Assco aan, dat het enkele feit dat de

bewuste steiger aan eÂeÂn onderneming is aangeboden en bij eÂeÂn andere

onderneming is geõÈntroduceerd onvoldoende is om een beroep op art. 25

BTMW te honoreren.

De Hoge Raad is het daar niet mee eens. Het college stelt eerst nog eens,

onder verwijzing naar oudere rechtspraak, voorop dat nabootsing van een

niet (langer) door een intellectueel eigendomsrecht beschermd product in

beginsel vrijstaat, tenzij ,,... door die nabootsing verwarring bij het publiek

valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting

om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om

te voorkomen dat door gelijkheid van producten gevaar voor verwarring

ontstaat (...)''

In het algemeen zal verwarring als hier bedoeld te duchten zijn, aldus de

Hoge Raad, op het moment dat het (oorspronkelijke) product ,,... bij poten-

tieÈle afnemers bekend is geworden, bij voorbeeld door van de producent

afkomstige documentatie, reclame of offertes; vanaf dit tijdstip moet het in

Nederland verhandelen van het product van de nabootsende concurrent dan

ook als onrechtmatig worden beschouwd.''

Een geheel andere vraag die in deze (kortgeding)procedure naar voren komt

betreft de reikwijdte van art. 50 van het TRIPS-Verdrag en de eventuele

rechtstreekse werking van lid 6 van dat artikel. Zoals bekend heeft de

bepaling betrekking op voorlopige maatregelen die ertoe dienen een inbreuk

op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom te beletten. De Hoge

Raad stelt enkele prejudicieÈle vragen aan het Hof van Justitie van de EG,

waaronder (naast de vraag naar de rechtstreekse werking) de vraag of de

bescherming die uit art. 6:162 BW voortvloeit moet worden aangemerkt als

een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom als bedoeld in art. 50 lid 1

TRIPS-Verdrag.

Het Hof van Justitie antwoordt op de vraag naar de rechtstreekse werking, dat

daarvan ten aanzien van de bepalingen van het TRIPS-Verdrag geen sprake

is, nu deze bepalingen ,,niet van dien aard (zijn), dat zij voor particulieren

rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschaps-

recht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen.'' Betreft het echter een

gebied waarop het TRIPS-Verdrag van toepassing is en de Gemeenschap

reeds regelgevend is opgetreden, dan dient de nationale rechter bij het treffen

van voorlopige maatregelen als hiervoor bedoeld de nationale regels zo veel

mogelijk toe te passen in het licht van de bewoordingen en het doel van art.

50 van het TRIPS-Verdrag.
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Het Hof van Justitie laat het voorts tevens aan de nationale rechter over, of hij

art. 50 voornoemd al dan niet wenst toe te passen op zaken betreffende

productnabootsing als de onderhavige.

3. Misleidende reclame

HR 15 januari 1999, NJ 1999, 665, noot VERKADE, Procter & Gamble

Benelux BV tegen Kimberly Clark Benelux Operations BV

Ingevolge art. 6:194 BW handelt onrechtmatig degene, die omtrent goederen

of diensten die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een mededeling

openbaar maakt of laat openbaar maken, indien deze mededeling in een of

meer opzichten misleidend is. Art. 6:195 lid 1 BW voegt hieraan, kort

gezegd, toe, dat indien een vordering als bedoeld in het voorgaande artikel

wordt ingesteld tegen iemand die inhoud en inkleding van de bewuste

mededeling heeft bepaald of doen bepalen, op hem de bewijslast rust ter

zake van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn

vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde mislei-

dende karakter van de mededeling berust.

In bovenstaande procedure beschuldigde Kimberly Clark Procter & Gamble

van misleidende reclame, omdat laatstgenoemde in een advertentie en in een

TV-spot had gesteld dat haar luiers de huid van een baby droger hielden dan

elke andere luier. De President achtte een dergelijke ,,superioriteitsclaim''

misleidend, omdat Procter & Gamble in rechte onvoldoende naar voren had

gebracht om deze claim te rechtvaardigen. Ook het Hof dacht er zo over: het

lag volgens dit college, gelet op het bepaalde in art. 6:195 BW, op de weg van

Procter & Gamble om haar superioriteitsclaim aannemelijk te maken.

In cassatie werd hiertegen ingebracht, dat het Hof, rechtsprekende in kort

geding, het criterium had moeten aanleggen of er enige kans, dan wel een

redelijke kans is, dan wel het waarschijnlijk is dat Procter & Gamble in een

bodemprocedure zal slagen in het bewijs van de juistheid van de gewraakte

mededelingen. De Hoge Raad wilde hier niet van weten en oordeelde dat het

Hof ook niet, zoals door Procter & Gamble gesteld, in het kader van dit kort

geding verplicht was om de juistheid van de claim volledig althans grondig te

onderzoeken en daartoe eventueel een deskundigenbericht te gelasten. Bo-

vendien overwoog de Hoge Raad, dat het Hof ,,... zich ook niet op grond van

de aan een kort geding als het onderhavige inherente beperkingen bij de

beoordeling van het bewijsmateriaal behoefde te laten weerhouden van

(gedeeltelijke) bekrachtiging van het door de President gegeven verbod en

bevel tot rectificatie, gegeven dat het ingevolge art. 6:195 BW nu eenmaal op

de weg van Procter & Gamble lag haar superioriteitsclaim aannemelijk te

maken.''

Verkade heeft zich in zijn noot in de NJ (p. 3039 e.v.) Ð naar onze mening

terecht Ð kritisch uitgelaten over dit laatste oordeel. Het Hof had een deel

van het bewijsmateriaal van Procter & Gamble terzijde gelaten, o.m. omdat
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het kort geding zich daarvoor niet leende, maar had tegelijkertijd van Procter

& Gamble verlangd dat zij de bewuste claim aannemelijk zou maken.

Het is, aldus Verkade, van tweeeÈn eÂeÂn: oÂf de kortgedingrechter kiest ervoor

de bewijslastomkering ex art. 6:195 BW te hanteren, maar beoordeelt dan

ook de aannemelijkheid van het aangedragen bewijs, oÂf hij acht het kort

geding niet geschikt voor het beoordelen van het bewijsmateriaal, maar

maakt dan ook geen gebruik van de door het artikel geboden mogelijkheid

de bewijslast ten gunste van eiser om te keren.

Procter & Gamble betoogde voorts, dat de beslissing van het Hof in strijd was

met art. 10 E.V.R.M.: voor een verbod en rectificatie als i.c. opgelegd zou

geen plaats zijn indien de rechter niet volledig heeft onderzocht of de

bewuste mededeling onwaar is, en verder zou daartoe vereist zijn dat duide-

lijk kon worden vastgesteld dat en waarom die mededeling in strijd kwam

met of inbreuk maakte op eÂeÂn van de in art. 10 lid 2 limitatief opgesomde

rechten of belangen. Ook dit betoog kon de Hoge Raad niet overtuigen. De

wetgever is, aldus het college, tot de slotsom kunnen komen dat de beperkin-

gen van de vrijheid van reclame-uitingen, die het gevolg zijn van de regeling

inzake misleidende reclame, in onze maatschappij noodzakelijk zijn ter

bescherming van de rechten en belangen van consumenten en concurrenten.

,,Gegeven deze wettelijke regeling was, nu Procter & Gamble niet erin

geslaagd was de juistheid van haar superioriteitsclaim aannemelijk te maken,

mede in aanmerking genomen dat het hier een kort geding betreft, voldoende

duidelijk en overtuigend vastgesteld dat en waarom die superioriteitsclaim ...

in strijd kwam met en inbreuk maakte op rechten van derden als bedoeld in

lid 2 van art. 10 E.V.R.M. om toewijzing van een verbod en van een

vordering tot rectificatie te rechtvaardigen.''

Verkade meldt, t.a.p., overigens dat Procter & Gamble deze zaak bij het

E.H.R.M. aanhangig heeft gemaakt.

4. Profiteren van eigen wetsovertreding

HR 4 april 1997, NJ 1997, 509, noot VERKADE, Stichting de Nationale

Sporttotalisator tegen Combigames Ltd c.s.

In ons vorige overzicht in T.P.R. 1996, 672-673 vermeldden wij eveneens

een uitspraak van de Hoge Raad op het bovengenoemde terrein. Kort zij

herhaald, dat het hierbij in het bijzonder gaat om een ondernemer die zich

niet aan een bepaalde (mededingingsrechtelijk getinte) wet houdt en als

gevolg daarvan in de concurrentiestrijd op een onverdiende voorsprong komt

ten opzichte van wetsgetrouwe ondernemers. De vraag is dan steeds, of een

dergelijk gedrag onrechtmatig is tegenover laatstbedoelde concurrenten.

Indien de overtreden norm de strekking heeft de goeden tegen de kwaden

te beschermen, spreekt men van schending van de Schutznorm. Is hiervan

geen sprake, dan kan de wetsovertreding toch nog onrechtmatig zijn, maar

dan zal de rechter moeten vaststellen, dat de zorgvuldigheid die in het

maatschappelijk verkeer betaamt niet in acht is genomen.
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In bovenstaande procedure beschuldigde de Stichting (hierna: SNS) Combi-

games van een onrechtmatige daad. SNS organiseert in Nederland o.m. het

kansspel ,,Lotto 6 uit 41''. Combigames bood geõÈnteresseerden de mogelijk-

heid om via haar op een bepaalde wijze in groepsverband aan deze Lotto deel

te nemen aan de hand van een door haar tevoren vastgesteld speelschema.

Anders dan SNS beschikte Combigames niet over een vergunning als be-

doeld in art. 1 Wet op de Kansspelen. Onder meer op dit laatste baseerde SNS

haar vordering.

Art. 1 onder a Wet op de Kansspelen verbiedt (zonder vergunning) ,,gele-

genheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de

aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deel-

nemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen.'' De

Hoge Raad zette de kenmerkende onderdelen van het door Combigames

gehanteerde systeem op een rijtje en concludeerde daaruit dat een en ander

inderdaad in strijd met genoemd artikel was.

Vervolgens overwoog het college, dat bovendien sprake was van onrecht-

matig handelen van Combigames jegens SNS, niet doordat de Wet op de

Kansspelen zelf de belangen van SNS beoogt te beschermen, als wel op

grond van de ,,overigens vaststaande feiten'': ,,Combigames maakt in ver-

gaande mate gebruik van de organisatie en de activiteiten van SNS en aldus

ook van het door deze opgebouwde bedrijfsdebiet en de door deze daartoe

gedane investeringen. Zij doet dat zonder aan de deelnemers de waarborgen

te bieden die SNS (...) aan de deelnemers verschaft. Een en ander brengt mee

dat gevaar bestaat dat het publiek enerzijds de dupe zal worden van eventuele

onregelmatigheden bij Combigames als gevolg van het daar ontbreken van

voormelde waarborgen en anderzijds bij de beoordeling van die onregel-

matigheden de activiteiten van Combigames en SNS zal verwarren, in dier

voege dat het als gevolg van een en ander van deelneming aan de kansspelen

van SNS zal worden afgeschrikt.''

Opgemerkt kan worden, dat in ieder geval het eerstgenoemde ,,feit'' niet erg

overtuigend overkomt. Het profiteren van andermans inspanningen is in de

concurrentiestrijd, bij afwezigheid van industrieÈle eigendomsrechten, in

beginsel juist niet onrechtmatig; de Hoge Raad oordeelde aldus reeds lang

geleden in zijn arrest d.d. 23 juni 1961, NJ 1961, 423 (Leesportefeuille). Vgl.

ook, recenter, HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Holland Nautic/Decca), en

daarover onze bespreking in T.P.R. 1990, 917 e.v. Zie voorts Verkade, NJ

1997, p. 2737, sub 6 en 7.
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IV. Waardepapieren, handelskoop en tussenpersonen

A. WAARDEPAPIEREN

HR 12 mei 1995, NJ 1996, 535, noot KLEIJN, Tewefa Factoring AG tegen

Keramische Industrie Twente BV

Een bekende regel in het waardepapierenrecht luidt, dat de (uiteindelijke)

crediteur van het waardepapier verweren die gegrond zijn op de persoonlijke

verhouding tussen de debiteur en een vorige schuldeiser niet tegenover zich

hoeft te laten gelden, tenzij hij bij de verkrijging van het papier van een

dergelijk verweer op de hoogte was. Deze (verweermiddelen)regel is neer-

gelegd in art. 6:146 BW en (in het bijzonder voor de wissel) in art. 116 K. Zie

o.m. SCHELTEMA/MEIJER,Wissel- en chequerecht, Algemeen deel, 1993, 141.

Bovenstaande procedure betrof een viertal wissels, door de Duitse vennoot-

schap C.P.S. op Twente getrokken en aan Tewefa geeÈndosseerd. Van de kant

van Twente zijn deze wissels voor acceptatie getekend (vgl. art. 127 K).

Van de diverse verweren die Twente in de zaak achtereenvolgens naar voren

heeft gebracht, bleef er in cassatie nog eÂeÂn over. Dit verweer luidde, dat van

een onderliggende transactie tussen haar en C.P.S. geen sprake was en dat de

desbetreffende koopovereenkomst (met betrekking tot cosmetica-artikelen

ter waarde van DM 400.000,-) volstrekt gefingeerd was. Tewefa beriep zich

in dit verband op de bovengenoemde verweermiddelenregel: als opvolgend

verkrijgster van de wissels had zij geen boodschap aan dit verweer.

Het Hof was het met deze laatste stellingname niet eens. Tewefa had destijds

aan Twente geschreven dat de wissels door haar waren gekocht ,,in het kader

van factoring''. Hieruit leidde het Hof af, dat de gepretendeerde vorderingen

van C.P.S. op Twente aan Tewefa zijn overgegaan door middel van cessie.

Dientengevolge kon Twente volgens het Hof tegenover Tewefa dezelfde

verweren geldend maken als zij tegenover haar oorspronkelijk schuldeiser

C.P.S. had (vgl. art. 6:145 B.W.).

De Hoge Raad vernietigt dit arrest: ,,Aan de bevoegdheid van Tewefa om

zich als zodanig op de regel van art. 116 K. te beroepen wordt niet afgedaan

door het enkele feit dat de betreffende, in de wissels belichaamde vorde-

ringen tevens krachtens een factoringovereenkomst aan Tewefa zouden zijn

gecedeerd.'' Het college voegt hieraan nog toe, dat de hiervoor geciteerde

zinsnede ,,in het kader van factoring'' op zichzelf nog geen cessie insluit.

Annotator Kleijn parafraseert de uitspraak aldus: ,,... de Hoge Raad leidt niet

uit het enkele feit van het ook zijn van cessionaris af, dat de gerechtigde tot

de wissel op grond van de cessie geacht moet worden bij de verkrijging der

wissel van het bestaan van de verweermiddelen op de hoogte te zijn ge-

weest.''
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B. HANDELSKOOP

HR 20 februari 1998, NJ 1998, 480, W.M.J.M. Bronneberg tegen Ceramica

BelveÂdeÁre S.P.A.

Nederland is aangesloten bij het Verdrag der Verenigde Naties inzake

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten

te Wenen op 11 april 1980(32). Het verdrag wordt doorgaans aangeduid

als het Weens Koopverdrag. Het is in de plaats gekomen voor het Haags

Koopverdrag 1964 en het Haags Totstandkomingsverdrag 1964(33).

Het Weens Koopverdrag bepaalt in art. 38 lid 1, dat de koper de zaken binnen

een, gelet op de omstandigheden zo kort mogelijke, termijn moet keuren of

doen keuren. Ingevolge art. 39 lid 1 verliest hij het recht om te reclameren,

indien hij niet binnen een redelijke termijn nadat hij heeft ontdekt of had

behoren te ontdekken, dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden,

de verkoper hiervan in kennis stelt, onder opgave van de aard van de

tekortkoming. Om deze bepalingen draaide het in bovengenoemde proce-

dure.

BelveÂdeÁre had aan Bronneberg een partij vloertegels verkocht en geleverd.

Laatstgenoemde weigerde te betalen, omdat naar zijn mening gebleken was

dat de vloertegels van slechte kwaliteit waren. De eerste klachten hadden

Bronneberg in juli 1991 bereikt. Hij heeft de tegels in augustus 1991

geõÈnspecteerd, de tegels doen reinigen en de afnemer van de tegels bepaalde

adviezen met betrekking tot behandeling en reiniging van de tegels gegeven.

In november 1991 klaagde de afnemer opnieuw. Naar eigen zeggen heeft

Bronneberg toen geconstateerd dat de kwaliteit van de tegels onder de maat

was. Aan het eind van die maand heeft Bronneberg bij BelveÂdeÁre gerecla-

meerd.

BelveÂdeÁre was van mening dat Bronneberg aldus niet tijdig (binnen de

redelijke termijn van art. 39 Verdrag) had gereclameerd. Rechtbank, Hof

en Hoge Raad waren dit met BelveÂdeÁre eens. Volgens de Hoge Raad had

Bronneberg het inspecteren van de tegels (mede gezien het in art. 38

bepaalde) niet tot medio augustus 1991 mogen uitstellen, ook niet in verband

met de tussenliggende bouwvakvakantie, en had hij de klachten onmiddellijk

in onderzoek moeten nemen, althans die klachten eerder aan BelveÂdeÁre

moeten doorgeven, desnoods vergezeld van zijn eigen twijfels omtrent de

gegrondheid ervan. De ,,redelijke termijn'' was dan ook reeds in juli 1991

ingegaan, en niet pas veel later, toen Bronneberg zelf tot de conclusie was

gekomen dat de tegels bepaalde gebreken vertoonden.

Getuige de in de conclusie (sub 19) van A-G Strikwerda aangehaalde

literatuur zal men (ingeval van niet-bederfelijke waar) in de regel aan een

,,redelijke termijn'' van enkele weken moeten denken. Het arrest sluit hierbij

aan.

(32) Trb. 1981, 184 en 1986, 61.

(33) Zie over deze laatste twee regelingen nog ons overzicht in T.P.R. 1990, 824 e.v.
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C. TUSSENPERSONEN

HR 1 juli 1997, NJ 1997, 685, G.W. Kolkman c.s. tegen R.J.H.M. Cornelisse

In deze procedure kwamen de ratio en de reikwijdte van het zg. (non-)

concurrentiebeding ter sprake, zoals neergelegd in de artt. 7:443 en

7A:1637x (oud) BW(34).

Kolkman had zijn assurantiekantoor aan Cornelisse verkocht en overgedra-

gen. Als overgedragen zaken werden onder meer uitdrukkelijk vermeld de

handelsnaam, alle activiteiten van de onderneming, de assurantieportefeuille

en de adressenbestanden. Een concurrentiebeding als zojuist bedoeld was

niet expliciet aangegaan. Kolkman is vervolgens bij Cornelisse als adviseur

in dienst getreden. Toen de relatie tussen beide heren verslechterde, is

Kolkman zich gaan bemoeien met clieÈnten uit de overgedragen portefeuille,

waarna dezen Cornelisse als tussenpersoon hebben opgezegd. Ook is Kolk-

man op eigen naam ten behoeve van derden offertes gaan aanvragen en heeft

hij zich als makelaar in assurantieÈn gepresenteerd. Kolkman is vervolgens

door Cornelisse ontslagen.

Rechtbank en Hof hebben Kolkman, kort gezegd, verboden werkzaam te zijn

als assurantietussenpersoon, daaronder begrepen het optreden als adviseur op

het gebied van verzekeringen; het Hof heeft dit verbod Ð in tijd en geo-

grafisch Ð beperkt. Het Hof had, om tot dit oordeel te kunnen komen, de

bovengenoemde overnameovereenkomst uitgelegd. De Hoge Raad is het met

dit oordeel eens: ,,Een dergelijke overeenkomst, waarbij iemand een han-

delsonderneming aan een ander overdraagt, verzet zich immers in de regel

tegen een handelwijze die erop neerkomt dat de overdrager zijn rechtsop-

volger concurrentie aandoet door in de directe omgeving van de overgedra-

gen onderneming dezelfde werkzaamheden te blijven verrichten ....'' Ook

oordeelt het college, dat het niet aangaan van een concurrentiebeding nog

geen vrijbrief betekent om in strijd met een overeenkomst of met de in art.

6:248 lid 1 BW bedoelde eisen van redelijkheid en billijkheid zijn weder-

partij concurrentie aan te doen.

Naar aanleiding van de klacht van Kolkman, dat het Hof i.c. het in de artt.

7:443 lid 3 en 7A:1637x lid 3 BW bepaalde (inhoudende dat een concurren-

tiebeding niet geldt in een aantal gevallen van beeÈindiging van de agentuur-

resp. arbeidsovereenkomst) ten onrechte niet relevant heeft geacht, over-

weegt de Hoge Raad tenslotte, dat dit onderdeel miskent ,,... dat deze

artikelen handelen over een concurrentiebeding, terwijl in de onderhavige

zaak een dergelijk beding geen rol speelt, maar bovendien dat deze artikelen

betrekking hebben op gevallen waarin een zwakkere partij (een handelsagent

respectievelijk een werknemer, wier broodwinning op het spel staat) tegen

een sterkere partij (de principaal respectievelijk de werkgever) in bescher-

ming wordt genomen, met welke gevallen een geval als het onderhavige

(34) Zie voor deze laatste bepaling thans art. 7:653 BW.
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(verkoop en overdracht van een onderneming door een zelfstandig zaken-

man) niet op eÂeÂn lijn kan worden gesteld.''

V. Vervoerrecht

A. ALGEMEEN

1. Algemene voorwaarden

( a ) De r d enwe r k i n g a l g emene voo rwaa r d e n

HR 21 januari 2000, NJ 2000, 553, noot JBMV, S&S 2000, 72, ODS BV/

CuracËao Port Services NV (Sungreen)

In dit arrest (Sungreen) vervoert ECL per m.s. Sungreen in opdracht van

ODS een partij buizen naar CuracËao. ODS heeft de buizen ,,cif free plant

Kodela'' verkocht aan Kodela. De buizen worden in opdracht van de

scheepsagent Veder door de enige stuwadoor in de haven van CuracËao,

CPS, gelost, opgeslagen en met vorkheftrucks geladen op vrachtauto's,

waarmee de buizen worden afgeleverd bij Kodela. Bij aankomst blijkt een

deel van de buizen beschadigd te zijn.

ODS spreekt stuwadoor CPS aan tot vergoeding van de schade. Deze beroept

zich op het exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden, welke deel

uitmaken van de door haar met Veder gesloten overeenkomst. De vraag is in

hoeverre aan de tussen de stuwadoor en Veder geldende exoneratieclausule

derdenwerking moet worden toegekend.

In zijn conclusie bij het arrest zet Advocaat-generaal Strikwerda uiteen dat in

de jurisprudentie van de Hoge Raad als regel geldt dat exoneratieclausules in

beginsel tussen partijen gelden. Slechts onder bijzondere omstandigheden

moet een derde een dergelijk beding in redelijkheid tegen zich laten gelden.

Voor de beoordeling van de vraag of in het concrete geval aanleiding is voor

een uitzondering op de regel, kunnen uit de jurisprudentie van de Hoge Raad

drie beoordelingscriteria worden afgeleid. Als eerste criterium geldt het door

gedragingen van de derde bij de exonerant opgewekte vertrouwen dat hij zich

jegens die derde op de uitsluitingsclausule kan beroepen. De tweede beoor-

delingsmaatstaf is gelegen in 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. Als derde beoordelings-

criterium geldt het stelsel van de wet, in het bijzonder indien de wet aan

bepaalde daarin geregelde overeenkomsten werking jegens derden toekent en

het concrete geval in dit stelsel moet worden ingepast. Deze beoordelings-

criteria zijn niet cumulatief.

Bij de beoordeling van het onderhavige geval heeft het Gemeenschappelijk

Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba, waaraan de zaak is voorgelegd,

in die zin de lijn uit de jurisprudentie van de Hoge Raad gevolgd, dat het aan

de hand van de eerste twee criteria heeft geoordeeld dat ODS het exonera-

tiebeding tegen zich moet laten gelden.
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Hiertoe heeft het in het kader van het door ODS opgewekte vertrouwen

overwogen dat gesteld noch gebleken is dat ODS haar vervoerder bijzondere

instructies heeft gegeven om zich niet jegens CPS te verbinden volgens de

gebruikelijke voorwaarden. Het Hof is er daarom vanuit gegaan dat ECL de

vrije hand had om het vervoer van de buizen op adequate wijze te regelen.

ECL heeft dit via haar agent Veder ook gedaan. Het is, zo vervolgt het hof,

niet gebleken dat de belangen van ODS hierbij zijn veronachtzaamd, met

name gelet op de omstandigheid dat CPS het enige bedrijf is dat in de haven

van CuracËao stuwadoorswerkzaamheden verricht en daarbij sinds 1986 haar

algemene voorwaarden gebruikt.

Met betrekking tot het tweede criterium (de aard van de overeenkomst en van

het beding in verband met de bijzondere relatie tussen de exonerant en

gelaedeerde) heeft het Hof geoordeeld dat door of namens ODS het transport

van de buizen gesuperviseerd is vanaf het fabrieksterrein te Duisburg en dat

staffunctionarissen van ODS na aankomst van het schip te CuracËao bij het

lossen van de buizen, zowel op het schip als op de kade aanwezig zijn

geweest. (De loswerkzaamheden zijn zelfs door eÂeÂn van de functionarissen

op video vastgelegd).

ODS heeft zich, naar het oordeel van het Hof, op deze wijze, door de lossing

en verdere behandeling van de buizen van meet af aan te superviseren en

door over haar bevindingen met CPS te overleggen, bij de uitvoering van de

contractuele verplichtingen van CPS jegens Veder, althans ECL, duidelijk

ten opzichte van CPS als ladingbelanghebbende gemanifesteerd en daarbij in

letterlijke zin haar eigen belangen bewaakt. ODS heeft er volgens het Hof

aldus mee ingestemd dat CPS als stuwadoor optrad. Hierdoor is zij naar het

oordeel van het Hof als partij in de vervoersketen gaan optreden en kan zij

zich naderhand niet opstellen als buitenstaander en niet-betrokken derde.

Deze feiten leiden voor het Hof tot de conclusie dat tussen CPS en ODS een

bijzondere relatie bestond die kan rechtvaardigen dat CPS zich ten opzichte

van ODS kan beroepen op de algemene voorwaarden die onderdeel waren

van haar overeenkomst met Veder. Bovendien zijn deze voorwaarden en de

daarin vervatte exoneraties naar het oordeel van het Hof niet van dien aard

dat ODS daarmee geen rekening had hoeven houden(35).

In cassatie voert ODS tegen het oordeel van het Hof aan dat het Hof heeft

miskend dat CPS een monopolie- en machtspositie heeft in de CuracËaose

haven en dat daarom de conclusie onjuist is, dat ODS aan Veder/ECL de

,,vrije hand'' heeft gelaten om het vervoer van de buizen op adequate wijze te

regelen. Er was in de haven noch voor Veder/ECL, noch voor ODS zelf de

mogelijkheid om tussen verschillende stuwadoors te kiezen.

Ten tweede betoogt ODS dat de bescherming van de stuwadoor niet strookt

met het stelsel van de wet (ook niet in het hier niet toepasselijke Boek 8 BW)

betreffende de overeenkomst van zeevervoer.

(35) Het arrest van het hof wordt kort besproken in: K.F. HAAK/R. ZWITSER, Opdracht aan

hulppersonen, Gouda Quint, 1999, 426-427.
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De Hoge Raad wijst er in zijn arrest op dat evenals naar Nederlands recht,

naar het recht van de Nederlandse Antillen het Ð in art. 1357 BWNA (zelfs)

uitdrukkelijk vastgestelde Ð beginsel geldt dat contractuele bedingen alleen

van kracht zijn tussen handelende partijen. De Hoge Raad vervolgt dat naar

het recht van beide landen dit beginsel onder bepaalde omstandigheden

uitzondering kan leiden, wat wil zeggen, dat een derde een contractueel

beding in redelijkheid tegen zich moet laten gelden.

De Hoge Raad overweegt dat hij in zijn arresten onder de vigeur van het

voor 1 januari 1992 in Nederland geldende recht(36) heeft geoordeeld dat

voor zodanige uitzondering voldoende rechtvaardiging moet kunnen worden

gevonden in de aard van het desbetreffende geval, en dat daarbij ook het

wettelijk stelsel in het oog moet worden gehouden. De invoering van de

Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Nederlandse BW heeft op dit punt geen

wijzing van het geldende recht meegebracht.

De Hoge Raad overweegt dat weliswaar het in Nederland geldende recht

inzake het (zee)vervoer door de invoering van Boek 8 per 1 april 1991

ingrijpend is gewijzigd, maar dat dit (zoals uiteengezet in de conclusie van

Advocaat-generaal Strikwerda) het stelsel van de wet niet heeft veranderd

ten gunste van zelfstandige opdrachtnemers, zoals stuwadoors, die bij de

uitvoeringen van de overeenkomst van (zee)vervoer worden ingeschakeld.

Vervolgens stelt de Hoge Raad dat hij in zijn arrest van 9 juni 1989 heeft

overwogen, dat het wettelijke stelsel geen aanknopingspunten biedt voor de

opvatting dat in gevallen waarin goederen in afwachting van (door-)vervoer

over zee zijn toevertrouwd aan een stuwadoor (of opslagbedrijf), bij ont-

breken van bijzondere omstandigheden als bedoeld in HR 7 maart 1976, NJ

1969 en HR 12 januari 1979 (Gegaste uien), NJ 1979, 362 (Securicor),

werking tegenover derden Ð belanghebbenden bij die goederen Ð zou

moeten worden toegekend aan tussen de stuwadoor (of het opslagbedrijf)

en zijn opdrachtgever overeengekomen bedingen die strekken tot beperking

van aansprakelijkheid van die stuwadoor (of dat opslagbedrijf).

Naar het oordeel van de Hoge Raad moet hetzelfde worden aangenomen

ingeval, zoals in het onderhavige, over zee vervoerde goederen na aankomst

van het schip voor lossing, opslag en verder vervoer zijn toevertrouwd aan

een stuwadoor.

Het concordantiebeginsel brengt volgens de Hoge Raad mee dat de, aan de

hand van het Nederlandse recht ontwikkelde opvatting mede van toepassing

is op het recht van de Nederlandse Antillen.

De Hoge Raad overweegt vervolgens dat de uit het arrest van het Hof

blijkende overwegingen geen grond geven voor de veronderstelling dat het

Hof geen oog heeft gehad voor het wettelijk stelsel. De Hoge Raad inter-

preteert de overwegingen van het Hof aldus dat het Hof niet ervan is

uitgegaan dat de aanname dat aan stuwadoors tegenover belanghebbenden,

(36) HR 20 juni 1986, NJ 1987, 35 (Citronas), HR 9 juni 1989, NJ 1990, 40 (ECT/Vojvodina).
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met wie zij geen contractuele band hebben, in het algemeen een beroep

toekomt op in de stuwadoorsvoorwaarden opgenomen exoneratiebedingen,

in beginsel zou stroken met het wettelijk stelsel.

Of de concrete feiten voldoende zijn om doorwerking aan het exoneratiebe-

ding toe te kennen kan in cassatie slechts in beperkte mate worden getoetst.

Volgens de Hoge Raad heeft het Hof in zijn oordeel echter geen blijk

gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, noch is het oordeel onbegrijpelijk

of onvoldoende gemotiveerd.

Ook het betoog dat CPS als stuwadoor een monopoliepositie heeft en daarom

niet gezegd kan worden dat ODS aan Veder/ECL de ,,vrije hand heeft

gelaten'', kan naar het oordeel van de Hoge Raad niet tot cassatie leiden.

Het Hof heeft uit de omstandigheden van het geval afgeleid dat door de

gedragingen van ODS bij CPS het vertrouwen is gewekt dat zij haar weder-

partij (Veder/ECL) tot het sluiten van de overeenkomst bevoegd mocht

achten. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Hieraan

doet volgens de Hoge Raad niet af dat CPS als stuwadoor een monopolie-

positie heeft in de haven van CuracËao.

Het ,,Sungreen''-arrest is becommentarieerd door Haak in het Nederlands

Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) 2000, nr. 6, 241-244.

(N.B. Het leerstuk van de derdenwerking van algemene voorwaarden komt

hieronder nogmaals aan bod bij de bespreking van het eerder verschenen

,,Moksel/KVV''-arrest. Aangezien dit arrest tevens betrekking heeft op het

retentierecht van de opslaghouder is ervoor gekozen om dit arrest te plaatsen

onder § 3 Retentierecht/pandrecht).

( b ) To ep a s s e l i j k h e i d a l g emene voo rwaa r d en

HR, 28 november 1997, NJ 1998, 706, noot HIJMA, S&S 1998, 33, Handels-

veem BV, mede h.d.o.n. C. Steinweg/1. Delta Lloyd Schadeverzekering NV,

2. Marc Rich & Co. AG (General Vargas)

In de logistieke wereld is het immer van belang om te weten welke algemene

voorwaarden met de daarin opgenomen limieten van toepassing zijn. In de

onderhavige zaak speelde Ð verkort weergegeven Ð de volgende clausule

een beslissende rol:

,,Voor veemwerkzaamheden gelden de Veemcondities; voor cargadoors-

werkzaamheden gelden de Cargadoorscondities; voor expedities gelden de

Fenex-condities; voor stuwadoorswerkzaamheden gelden de Stuwadoors-

condities. Tenzij anders is overeengekomen, sluit Steinweg bevrachtingen

niet voor haar rekening, doch uitsluitend als expediteur of als agent der

betreffende rederij. Bij twijfel welke condities van toepassing zijn, beslist

Steinweg.''

Opdracht van Marc Rich aan Steinweg om een partij aluminium van Marc

Rich uit het aan de kade van Steinweg aan deWaalhaven afgemeerd liggende

zeeschip ,,General Vargas'' in ontvangst te nemen, te lossen en op te slaan.

Steinweg slaat de partij deels in haar loods aan de kade op en laadt het andere

TPR 2001 2435



deel rechtstreeks over in het Ð buiten medeweten van Marc Rich die lossing,

inontvangstneming, overbrenging en keuze van de precieze opslagloods aan

Steinweg heeft overgelatenÐ op eigen naam bevrachte binnenschip ,,Klaja''

voor vervoer naar haar loods in Spijkenisse. Tijdens deze reis kapseist en

zinkt de ,,Klaja''; schip en lading worden geborgen. Marc Rich stelt dat het

vervoer per binnenschip naar Spijkenisse onder toepasselijkheid van de

Veemcondities en dus voor rekening en risico van Steinweg geschiedde en

derhalve vordert Marc Rich van Steinweg vergoeding van het ladingaandeel

in de door de ,,Klaja'' verklaarde avarij-grosse. Steinweg verweert zich met

een beroep op de Fenex-condities, waarin aansprakelijkheid voor dit soort

schade wordt uitgesloten.

Het Hof Den Haag begint eerst met een algemene regel over het vaststellen

van hetgeen partijen zijn overeengekomen:

,,Gegeven het feit dat de opdracht van Marc Rich aan Steinweg niet slechts

strekt tot inontvangstname van de goederen doch mede omvatte de opslag

daarvan is zonder meer niet duidelijk in welke hoedanigheid Steinweg de

werkzaamheden in het kader van de uitvoering van die opdracht heeft ver-

richt en deelt het hof het oordeel van de rechtbank dat het antwoord op de

vorenbedoelde vraag moet worden gevonden aan de hand van een redelijke

uitleg van de tussen partijen gemaakte afspraak.''

Het Hof oordeelt dan, net zoals de Rechtbank, dat met het lossen van de

ingots aan de kade van Steinweg de bewaarneming is aangevangen. Het Hof

voegt er nog aan toe dat Steinweg het door de Londen Metal Exchange

goedgekeurde opslagbedrijf is en nu de opdracht van Marc Rich mede strekte

tot opslag, is aannemelijk Ð zo vervolgt het Hof Ð dat die opdracht in de

eerste plaats gericht was op de uitvoering van de veemwerkzaamheden en dat

alle verdere door Steinweg verrichte handelingen, zoals presentatie van de

documenten en de inontvangstneming van de goederen uit handen van de

zeevervoerder, ondergeschikt waren aan dat met de opdracht beoogde doel,

te weten de opslag van ingots.

Het feit dat Steinweg een deel van de partij ingots niet direct op haar terrein

in de Waalhaven heeft opgeslagen, maar naar een andere opslagplaats heeft

willen overbrengen en er tijdens die overbrenging schade is ontstaan, doet er

niet aan af dat Steinweg gewoon aansprakelijk is als opslaghouder met

toepasselijkheid van de Veemcondities. Volgens art. 17 van die Veemcon-

dities komt het transportrisico bij het door de opslaghouder zelf gekozen

overbrengen van de goederen naar een andere opslagplaats voor rekening van

de opslaghouder. In de visie van het Hof is Steinweg dus aansprakelijk voor

de schade ter hoogte van bijna fl. 300.000.

De Hoge Raad accordeert dit oordeel van het Hof. De Hoge Raad stelt vast

dat het Hof ervan uitging dat Steinweg reeds ten tijde van de inontvangst-

neming van de goederen als bewaarnemer handelde en niet pas bij aankomst

van de goederen op de aangenomen daadwerkelijke opslagplaats in Spijke-

nisse. De Hoge Raad overweegt letterlijk:
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,,Daartoe heeft het Hof geoordeeld dat de door Marc Rich verstrekte opdracht

,,in de eerste plaats'' Ð welke woorden het Hof hier gebruikt in de zin van:

,,in essentie'' Ð gericht was op de uitvoering van de veemwerkzaamheden

en dat de verder door Steinweg te verrichten werkzaamheden daaraan onder-

geschikt waren, alsmede dat redelijke uitleg van art. 11 Veemcondities

meebrengt dat wanneer goederen, conform de overeenkomst van partijen,

bij een veem worden afgeleverd op een door dit veem voor opslag gebruikt

terrein, die goederen geacht moeten worden in de zin van deze bepaling door

de opdrachtgever te zijn afgegeven en door het veem in ontvangst te zijn

genomen ,,ter plaatse van de opslag'' ook indien ze door het veem uiteinde-

lijk niet op dat terrein worden bewaard. In deze visie viel derhalve het

vervoer van de goederen naar de loods te Spijkenisse waar ze uiteindelijk

zouden worden opgeslagen, onder de overeenkomst van bewaarneming.''

Steinweg had zich nog beroepen op het keuzebeding in de clausule dat bij

twijfel welke condities van toepassing zijn Steinweg mag kiezen. Het Hof

heeft vervolgens vastgesteld dat zich in casu niet een dergelijk geval van

twijfel voordeed nu de betreffende werkzaamheden onder opslag vielen en

derhalve kan de Hoge Raad aan dit feitelijk oordeel van het Hof niet meer

tornen(37).

2. Grove schuld in de zin van artikel 3 Loodsenwet

HR 4 februari 2000, NJ 2000, 429, noot HAAK, S&S 2000, 62, UAP-Nieuw

Rotterdam Schade NV, voorheen genaamd Nieuw Rotterdam Schade NV/

F.H. van Woudenberg (Solon)

In art. 3 Loodsenwet wordt aansprakelijkheid van de loods voor schade

uitgesloten tenzij deze te wijten is aan ,,opzet of grove schuld'' van de loods.

Het betreft hier aldus een wettelijke exoneratiebepaling.

In het ,,Codam/Merwede''-arrest(38) omschreef de Hoge Raad de term

,,grove schuld'' als ,,een in laakbaarheid aan opzet grenzende schuld''. In

deze omschrijving werd geen onderscheid gemaakt tussen ,,bewuste'' en

,,onbewuste'' grove schuld. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de

omschrijving van de Hoge Raad beide vormen van grove schuld omvat.

In het Loodsenarrest staat wederom de uitleg van de term ,,grove schuld'' (in

de zin van art. 3 Loodsenwet) centraal. De Hoge Raad geeft in dit arrest een

beperktere uitleg van ,,grove schuld''.

In cassatie wordt van de volgende feiten uitgegaan: Op 4 mei 1993 om

ongeveer 01:00 uur gaat loods Van Woudenberg aan boord van de ,,Solon''

(37) Het arrest wordt uitgebreid besproken door Haak en Zwitser in Opdracht aan hulpper-

sonen, Gouda Quint, 1999, 179-183; Haak wijdt aan dit arrest ook aandacht in Weg & Wagen,

nr. 33 (mei 1998). Tevens wordt het arrest door Haak besproken in Uitspraak & Uitleg,

Kluwer, 1998, 194-196.

(38) HR 12 maart 1954, NJ 1955, 386.
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die op weg is van Dordrecht naar Sluiskil. Het schip behoort toe aan Scheep-

vaartbedrijf C. Vermeulen.

Van Woudenberg heeft zich, in de wetenschap dat de strijkhoogte van de

,,Solon'' 11 meter is en dat voor het Kanaal door Zuid-Beveland een door-

vaartrestrictie geldt voor schepen, voorbereid op de route ,,buitenom'' en

heeft de op die route betrekking hebbende BERNA's (Berichten van Nau-

tische Aard) gelezen.

De kapitein van de ,,Solon'' deelt de loods mee dat via het Kanaal door Zuid-

Beveland zal worden gevaren en laat hem zien dat de strijkhoogte van het

schip is teruggebracht tot 9,65 meter.

Op de aan de kapitein ter beschikking staande kaart van het gebied staat bij

de Vlakebruggen vermeld dat er werk in uitvoering is. De nieuwe Vlak-

ebruggen hebben een maximale doorvaarthoogte van 10,35 meter; de vaste

gedeelten van de even (ongeveer 67 meter) bezuiden deze bruggen gelegen

oude Vlakebruggen hebben een doorvaarthoogte van 7,50 meter.

Niettemin is de door de kapitein voorgestelde wijziging voor Van Wouden-

berg geen aanleiding om de loodsreis te weigeren of anderszins te protes-

teren; het traject is niet moeilijk en hij heeft in december 1992 voor het laatst

een loodsreis door het Kanaal gemaakt.

Na een eerder vergeefse poging lukt het Van Woudenberg, varende in de

Witte Tonnen Vlije, om contact te krijgen met de verkeerspost Wemeldinge,

die hem desgevraagd meedeelt dat de toegestane doorvaarthoogte in het

kanaal 10,30 meter bedraagt. De verkeersleider informeert echter niet of van

Woudenberg op de hoogte is van de toestand bij de oude Vlakebruggen (waar

de doorvaarthoogte 7,50 meter is). Dit, omdat de toestand daar naar zijn

zeggen niet gewijzigd is en Van Woudenberg hem gezegd heeft dat hij een

paar maanden eerder nog door het kanaal heeft gevaren.

Nadat de ,,Solon'' rond 03:40 uur de Nieuwe Postbrug (met een doorvaart-

hoogte van 10,30 meter) is gepasseerd neemt Van Woudenberg, die enige

vermoeidheid voelt, niet opnieuw contact op met de verkeerspost Wemel-

dinge om zich op de hoogte te stellen van de situatie bij de Vlakebruggen. Bij

het naderen van die bruggen is de vaart gering. De achtergrondverlichting

van het sluizencomplex te Hansweert en de verlichting van het daar achter

liggende dorp overheersen en zijn storend voor het zicht vanaf de brug van de

,,Solon''. Bij het doorvaren van de nieuwe Vlakebruggen doemen plotseling

de oude, lager gelegen, Vlakebruggen op. Een aanvaring is dan niet meer te

voorkomen.

Van Woudenberg wordt voor zijn handelen door het Tuchtcollege Loodsen

gestraft. Ook de Raad voor de Scheepvaart laat zich in negatieve zin uit over

het handelen van de loods.

Nieuw Rotterdam, de schadeverzekeraar van C. Vermeulen, stelt dat Van

Woudenberg voor de ten gevolge van de aanvaring ontstane schade aan-

sprakelijk is op grond van art. 3 Loodsenwet, omdat de schade te wijten is

aan diens grove schuld.
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De verzekeraar wordt echter zowel in eerste aanleg als in hoger beroep in het

ongelijk gesteld. Het Hof overweegt dat de als ernstig aan te merken fout van

de loods niet zonder meer grove schuld oplevert. Voor de vraag of Van

Woudenberg grove schuld in de zin van art. 3 Loodsenwet verweten kan

worden acht het Hof van belang dat aannemelijk is dat Van Woudenberg

zich niet, zoals van hem mocht worden verwacht, heeft gerealiseerd dat zich

vlak achter de nieuwe Vlakebruggen ook nog de oude Vlakebruggen be-

vonden met een voor de ,,Solon'' te lage doorvaarthoogte. Volgens het Hof is

niet gebleken dat de loods, na de passage door de Postbrug, willens en

wetens, zonder zich nader te informeren, is doorgevaren. Daarbij bewust

het risico nemend dat de ,,Solon'' met de oude Vlakebruggen in aanvaring

zou komen.

Nieuw Rotterdam gaat tegen de uitspraak van het Hof in cassatie.

De verzekeraar stelt dat onder grove schuld in de zin van art. 3 Loodsenwet

zowel bewuste als onbewuste roekeloosheid is te verstaan. Het Hof heeft dit

miskend door onder grove schuld in voormelde zin alleen bewuste roeke-

loosheid te begrijpen. Dit blijkt volgens Nieuw Rotterdam uit het feit dat het

Hof voor zijn oordeel, dat geen sprake is van grove schuld in voormelde zin

nu niet is gebleken van aan opzet grenzende roekeloosheid, mede beslissend

heeft geacht dat niet is gebleken dat Van Woudenberg willens en wetens,

zonder zich nader te informeren, is doorgevaren daarbij bewust het risico

nemend dat de ,,Solon'' in aanvaring zou komen met de oude Vlakebruggen.

De Hoge Raad oordeelt:

,,Onder grove schuld in de zin van art. 3 Loodsenwet moet worden verstaan

een handelen of nalaten van de loods dat roekeloos en met de wetenschap

dat schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien is geschied. 's Hofs oor-

deel, dat niet is gebleken van aan opzet grenzende roekeloosheid, moet, gelet

op hetgeen het hof daaraan voorafgaand in rechtsoverweging 8 overweegt,

aldus worden begrepen dat niet van roekeloosheid in voormelde zin is

gebleken.''

Het Hof heeft volgens de Hoge Raad daarom bij de beantwoording van de

vraag of Van Woudenberg ter zake van de aanvaring grove schuld, in de zin

van art. 3 Loodsenwet valt te verwijten, een juiste maatstaf aangelegd.

In dit arrest geeft de Hoge Raad een beperkte uitleg aan het begrip ,,grove

schuld'' in de zin van art. 3 Loodsenwet. Met deze uitleg knoopt de Hoge

Raad aan bij de uit de internationale vervoersverdragen en in boek 8 over-

genomen bepalingen waarin de vervoerder een beroep op een beperking van

zijn schadevergoedingsplicht wordt ontzegd indien hij de schade hetzij met

opzet hetzij roekeloos en met de wetenschap dat de schade er waarschijnlijk

uit zou voortvloeien heeft veroorzaakt.

Deze uitleg van het begrip ,,grove schuld'' is niet geheel nieuw. Zoals wij

nog zullen zien vertaalt de Hoge Raad in het eerder verschenen ,,Sriwijaya''-

arrest, dat wordt besproken in § IV. 3a het begrip ,,grove schuld'', zij het niet

expliciet, als ,,bewustheid van een waarschijnlijke kans''.
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Overigens heeft de Hoge Raad in twee arresten van 5 januari 2001(39) de

bovenstaande zinsnede nader geõÈnterpreteerd. Van gedrag dat als roekeloos

en met de wetenschap dat de schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien is,

volgens de Hoge Raad sprake, wanneer degene die zich aldus gedraagt het

aan de gedraging verbonden gevaar kent en zich ervan bewust is dat de kans

dat het gevaar zal intreden groter is, dan de kans dat dit niet zal gebeuren,

maar zich door het een en ander niet van dit gedrag laat weerhouden.

De Hoge Raad kiest er in deze arresten voor om de wetenschap van de

vervoerder te beoordelen aan de hand van een subjectief criterium. Voor

doorbreking van de aansprakelijkheidslimiet is het niet voldoende dat wordt

aangetoond dat de vervoerder van de kans op schade behoorde te weten.

Bewezen moet worden dat de vervoerder daadwerkelijk wist van de kans op

schade en dat risico op de koop toe nam.

3. Retentierecht/pandrecht

( a ) r e t e n t i e r e c h t o p s l a ghoude r

HR 28 juni 1996, S&S 1996, 101, A. Moksel AG/Koel en Vriesveem

Vlissingen BV (Moksel/KVV)

In het arrest (Moksel/Koel- en Vriesveem Vlissingen) staan twee vragen

centraal. Ten eerste in hoeverre een schuldeiser een retentierecht tegen een

derde met een recht op de zaak kan laten gelden. De tweede vraag betreft de

derdenwerking van in een overeenkomst opgenomen algemene voorwaar-

den.

Agri Terminal Flushing BV (hierna: ATF) geeft als expediteur in opdracht

van Moksel een aan deze toebehorende partij vlees in opslag bij Koel- en

Vriesveem Vlissingen BV (hierna: KVV). Tijdens deze opslag verricht KVV

ook verdere werkzaamheden (inslag, uitslag en administratie). De aan ATF

in rekening gebrachte en harerzijds aan Moksel doorbelaste opslagkosten

worden door Moksel aan ATF betaald tot en met mei 1988. Pas in mei 1988

verneemt Moksel dat ATF de rekeningen van KVV slechts tot en

met november 1987 heeft voldaan, omdat ATF en KVV hadden afgesproken

dat zij van de betalingsachterstand van ATF vooralsnog geen melding

zouden maken.

Pas als KVV zich jegens Moksel op haar retentierecht als bewaarnemer

beroept en slechts tot uitgifte van het vlees wil overgaan tegen zekerheids-

stelling voor door ATF onbetaald gebleven bewaargelden blijkt aan Moksel

dat haar betalingen aan ATF niet tot betaling aan KVV hebben geleid.

In september 1988 failleert ATF. Op 19 oktober 1988 wordt Moksel in kort

geding veroordeeld het vlees binnen twee weken terug te nemen tegen

(39) HR 5 januari 2001, NJ 2001, 391, noot HAAK, S&S 2001, 61 (Cigna/Overbeek) en HR

5 januari 2001, NJ 2001, 392, noot HAAK, S&S 2001, 62 (Van der Graaf/Philip Morris). Zie

voor deze problematiek tevens: N.B. HILLEBRAND ,,Gekwalificeerde schuld in het vervoerrecht:

een subjectief criterium'', NTBR 2001/7, 340-347.
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betaling van opslagkosten na 1 juni 1988; Moksel betaalt te dier zake

fl 190.315, 61 aan KVV. Het vlees wordt op 31 oktober 1988 ongeschikt

verklaard voor menselijke consumptie en in november ter vernietiging

afgevoerd uit het vrieshuis van KVV.

In de onderhavige zaak vordert KVV van Moksel betaling van fl 477.450, 38

(te weten bewaarloon van november 1987 tot en met mei 1988 en fl 31.570,

12 voor de periode na 1 juni 1988). Eiser baseert deze vordering primair op

een met Moksel tot stand gekomen overeenkomst, subsidiair op grond van

Moksel's gebondenheid aan de door KVV gehanteerde Nekrovi-voorwaar-

den (waarin is bepaald dat de eigenaar van in bewaring gegeven zaken als

mede-bewaargever heeft te gelden).

Voor bewaarneming van het vlees na 1 juni 1988 acht KVV Moksel in ieder

geval aansprakelijk voor het bewaarloon omdat aan Moksel was te wijten dat

het vlees na die datum opgeslagen is gebleven terwijl Moksel wist dat ATF

het bewaarloon niet aan KVV betaalde.

Moksel verweert zich tegen deze vordering met de stelling dat in de eerste

plaats geen contractuele band met KVV tot stand is gekomen (aangezien

deze met ATF had gecontracteerd).

Daarnaast stelt Moksel dat zij niet aan de algemene voorwaarden van KVV

gebonden is. Mede gelet op de omstandigheden van het geval en de aard van

de bepalingen die KVV tegen haar wenst in te roepen acht zij derdenwerking

van de algemene voorwaarden (in dier voege dat hieruit een betalingsver-

plichting voor haar zou voortvloeien) uitgesloten.

In reconventie vordert Moksel onder meer terugbetaling van het bedrag ad fl

190.315,61 dat zij aan KVV naar aanleiding van het kort geding heeft

betaald. Zij voert daartoe aan dat KVV zich ten onrechte jegens haar op

een retentierecht heeft beroepen omdat zij ten opzichte van KVV geen

debiteur was maar slechts een derde-rechthebbende met een (ouder) recht

van eigendom op de teruggehouden zaken. Nu KVV geweigerd had het vlees

op eerste verzoek af te geven en de teruggave afhankelijk had gesteld van een

omvangrijke zekerheidsstelling, heeft KVV volgens Moksel onrechtmatig

jegens haar gehandeld en heeft zij het aan zichzelf te wijten dat in de periode

na 1 juni 1988 opslagkosten zijn gemaakt. De onder dwang van de uitspraak

in kort geding verrichte betaling was volgens Moksel dan ook niet verschul-

digd.

Ten aanzien van het retentierecht oordeelt het Hof dat KVV het retentierecht,

dat zij ontleende aan de bewaarneming tussen haar en ATF, aan Moksel kon

tegenwerpen die geen partij was bij die overeenkomst.

Moksel stelt in cassatie dat dit oordeel van het Hof onjuist is. Zij beroept zich

op een arrest van de Hoge Raad uit 1933(40) waarin hij bepaalde dat degene

die uit hoofde van een overeenkomst van aanneming van werk een zaak

onder zich heeft, die niet aan de wederpartij bij die overeenkomst toebehoort,

(40) Hoge Raad 16 maart 1933, NJ 1933, 790 (Dordtsche Autogarage).
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het aan die overeenkomst ontleende retentierecht niet ook aan de eigenaar

van de zaak kan tegenwerpen.

De Hoge Raad oordeelt ten aanzien van het cassatiemiddel dat sinds het

arrest uit 1933 de rechtsopvatting ten aanzien van de werking van retentie-

recht ten opzichte van derden in die zin heeft ontwikkeld dat enerzijds is

aangenomen dat het kan worden tegengeworpen aan derden die naÂ het

ontstaan van de vordering ter zake waarvan het retentierecht kan worden

uitgeoefend, een recht op de zaak hebben gekregen(41), terwijl anderzijds

aanvaard is dat retentierecht in een aantal gevallen kan worden tegengewor-

pen aan een derde met een ouder recht op de zaak(42). Volgens de Hoge

Raad moet dan ook worden aangenomen dat hetgeen thans in art. 3:291 BW

is bepaald in overeenstemming is met het voor 1 januari 1992 Ð ook reeds

ten tijde van het ontstaan van de vordering van KVVÐ geldende recht zoals

dat zich sinds 1933 heeft ontwikkeld.

Ten aanzien van de vraag of tussen KVV en Moksel een overeenkomst tot

stand gekomen is heeft het Hof geoordeeld dat dit beoordeeld moet worden

aan de hand van hetgeen KVV en ATF jegens elkaar hebben verklaard en

over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en

mochten afleiden.

Dit oordeel is volgens de Hoge Raad in overeenstemming met hetgeen hij in

eerdere arresten heeft overwogen(43).

Met betrekking tot de vraag of de algemene voorwaarden waarop KVV zich

beroept tegen Moksel gelden overweegt de Hoge Raad dat bij de beoordeling

van deze vraag het beginsel voorop gesteld moet worden dat contractuele

bedingen alleen van kracht zijn tussen handelende partijen. In bepaalde

gevallen kan dit beginsel in die zin uitzondering leiden, dat een derde een

contractueel beding in redelijkheid tegen zich moet laten gelden. De Hoge

Raad overweegt dat daartoe echter een voldoende rechtvaardiging moet

kunnen worden gevonden in de aard van het betreffende geval, terwijl ook

het wettelijk stelsel in het oog moet worden gehouden(44).

Volgens de Hoge Raad is het Hof in zijn oordeel in de onderhavige zaak

eveneens van dit standpunt uitgegaan. Uit de overwegingen van het Hof leidt

de Hoge Raad af dat het van belang heeft geacht dat het onderhavige geval

mede erdoor wordt gekenmerkt dat Moksel de aan de opslag van het vlees

verbonden kosten aan ATF heeft betaald. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof

aldus een juiste maatstaf gehanteerd. Naar het oordeel van de Hoge Raad valt

het noch met het huidige wettelijke stelsel, zoals dit onder meer naar voren

komt in art. 7:421 BW, noch met het voor 1 januari geldende wettelijke stelsel,

(41) HR 13 mei 1988, NJ 1989, 201, S&S 1988, 101 (Tobias) en HR 23 juni 1995, NJ 1996,

216.

(42) Art. 1576o (oud) BW en HR 1 mei 1964, NJ 1965, 339, S&S 1996, 49 (Echo).

(43) HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521 (Stolte/Schiphoff), HR 20 mei 1988, NJ 1988, 781 en

HR 29 januari 1993, NJ 1994, 172.

(44) HR 9 juni 1989, NJ 1990, 40, S&S 1989, 121 (ECT/Vojvodina).
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dat op het punt van de werking van overeenkomsten jegens derden zeker niet

verder ging dan het huidige recht, te verenigen dat degene die met een in eigen

naam handelende lasthebber een overeenkomst heeft gesloten, in het geval

waarin de lasthebber zijn verplichtingen jegens hem niet nakomt, nakoming

daarvan door de lastgever zou kunnen afdwingen, ook in het geval waarin deze

laatste zelf zijn verplichtingen jegens de lasthebber is nagekomen.

Zie voor de problematiek met betrekking tot het retentierecht van de expe-

diteur: L.F. Groothuis, ,,Het retentierecht van de expediteur'', Tijdschrift

Vervoer & Recht 1997, nr. 2, p. 1-6. In dit artikel komt het hierboven

weergegeven arrest kort aan de orde.

( b ) R e t e n t i e r e c h t d ou an e - e xp ed i t e u r

HR 29 november 1996, S&S 2000, 2, Ziegler Nederland BV/Spectra Inter-

national PLC

Na daartoe ingeschakeld te zijn door de Duitse expediteur en wegvervoerder

Boltas GmbH, doet Ziegler, douane-expediteur te Rotterdam vanaf

begin augustus 1993, 26 door Cihan vanuit Turkije verzonden partijen

kleurentelevisies in Rotterdam inklaren in de EG. De partijen worden ver-

voerd in vrachtwagens en zijn bestemd voor ontvangers in het Verenigd

Koninkrijk (te weten: eerst Resultpoint en later Spectra).

Begin december 1993 eist de douane te Rotterdam van Ziegler ter zake van

de inklaringen een aanvulling van haar permanente zekerheid, omdat in de

toestellen onderdelen uit derde-landen zouden zijn verwerkt die zich niet in

het vrije verkeer van Turkije zouden hebben bevonden en met betrekking

waartoe ook geen compenserende heffing is gesteld. Volgens de douane

moet daarom rekening worden gehouden met (na)heffing van invoerrechten

en anti-dumpheffing.

In november en begin december 1993 komen nog drie door Cihan uit Turkije

verzonden partijen televisies, die eveneens zijn bestemd voor ontvangers in

het Verenigd Koninkrijk in Rotterdam aan.

Ziegler laat deze partijen, naar aanleiding van voormelde eis van de douane,

uit de vrachtwagens lossen en neemt deze onder zich.

Zij neemt het standpunt in dat zij een voorwaardelijke vordering heeft op

Spectra Ð eigenares van de toestellen en volgens Ziegler (mede-)opdracht-

geefster ter zake van de door Ziegler verzorgde inklaring van de partijen

televisies Ð en dat zij krachtens art. 19 Fenexvoorwaarden, althans op grond

van een retentierecht volgens de wet, gerechtigd is om de drie partijen onder

zich te houden.

Na zekerheidsstelling door Spectra worden de partijen afgegeven. Ziegler

heeft echter geen van de onderhavige drie partijen doen inklaren.

De vraag is dan ook of Ziegler de partijen terecht onder zich heeft gehouden

op grond van een uit de overeenkomst voortvloeiend retentierecht of pand-

recht.
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Het Hof overweegt ten aanzien van deze vraag dat Ziegler geen retentierecht

toekwam. Zij overweegt daartoe dat de douane-expediteur in dit verband niet

meer heeft betoogd dan dat Resultpoint/Spectra de partijen middels de

wegvervoerder heeft afgeleverd, respectievelijk dat Ziegler opdracht tot

lossing heeft gegeven omdat het retentierecht zich niet uitstrekt tot eigen-

dommen van de wegvervoerder. Volgens het Hof kan dit betoog Ziegler niet

baten omdat Ziegler de partijen televisies onder zich heeft gehouden zonder

deze te doen inklaren. Hieruit moet volgens het Hof voorshands worden

afgeleid dat Ziegler die zaken niet in het kader van een overeenkomst om te

doen inklaren onder zich heeft gekregen, maar de wegvervoerder heeft gelast

om die partijen te lossen. Omdat dit geen verband hield met de verdere

uitvoering van een overeenkomst om te doen inklaren heeft volgens het Hof

geen retentierecht binnen het kader van die overeenkomst kunnen ontstaan.

In cassatie klaagt Ziegler erover dat het Hof heeft miskend dat zij zich ook op

een pandrecht krachtens art. 19 Fenex-condities heeft beroepen. De Hoge

Raad oordeelt echter dat de klacht niet tot cassatie kan leiden. Het Hof heeft

volgens de Hoge Raad niet over het hoofd gezien dat Ziegler zich niet alleen

op een retentierecht maar ook op een op art. 19 Fenexcondities gebaseerd

retentierecht heeft beroepen. Het Hof heeft, naar het oordeel van de Hoge

Raad, kennelijk geoordeeld dat ook dit beroep op een pandrecht niet opgaat,

omdat Ziegler de televisietoestellen onder zich heeft genomen buiten ver-

band van de tussen haar en Spectra gesloten overeenkomst en dus zonder

aanwezigheid van een voor de geldige vestiging van een pandrecht vereiste

titel (art. 3: 84 jo art. 3:98 BW, NH). In het licht van het debat van partijen in

hoger beroep, waarin het beweerde pandrecht slechts terloops is aangeroerd,

is het volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk dat het Hof niet met zoveel

woorden hierop is ingegaan.

Ten tweede klaagt Ziegler in cassatie over de onbegrijpelijkheid van het

oordeel van het Hof dat uit de omstandigheid dat Ziegler de drie partijen niet

heeft doen inklaren, voorshands moet worden afgeleid dat Ziegler die zaken

niet in het kader van een overeenkomst om te doen inklaren onder zich heeft

gekregen. Ook deze klacht leidt niet tot cassatie van het arrest van het Hof.

De Hoge Raad overweegt dat uit de stukken van het geding niet blijkt dat

Ziegler in feitelijke instanties heeft gesteld dat zij zich met betrekking tot

haar verplichtingen tot inklaring kon beroepen op een opschortingsrecht,

zulks op de grond dat Spectra een op haar rustende verplichting tot het stellen

van zekerheid niet nakwam. Uit de schriftelijke toelichting van Ziegler van

haar stelling, waarin zij stelde dat de tweede partij was opgeslagen omdat

door Spectra geen zekerheid tot genoegen van Ziegler was gesteld, behoefde

het Hof, aldus de Hoge Raad, niet af te leiden dat zij haar verplichting tot het

doen inklaren van de goederen opschortte.

In de derde plaats betoogt Ziegler dat het Hof een onbegrijpelijke beslissing

heeft genomen door te miskennen dat Ziegler de zaken op regelmatige en

voor de uitoefening van een pand- en/of retentierecht toereikende wijze

onder zich heeft gekregen omdat zij de opdracht tot lossing heeft gegeven
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aan de wegvervoerder ,,die vervolgens die opdracht heeft uitgevoerd op

instructie en dus met instemming (als uitvoeringshulp) van Spectra''.

De Hoge Raad oordeelt dat het Hof een dergelijke stelling kennelijk niet in

de stukken van Ziegler heeft gelezen. Dit is volgens de Hoge Raad niet

onbegrijpelijk, nu uit hetgeen Ziegler in haar memorie van antwoord had

aangevoerd, niet behoefde te worden afgeleid dat zij bedoelde te stellen dat

zij, toen zij Ð eigenmachtig Ð aan de wegvervoerder opdracht tot lossing

van de televisies uit de vrachtwagens gaf, er van mocht uitgaan dat de

wegvervoerder deze opdracht uitvoerde, in overeenstemming met de instruc-

ties van Spectra.

Zie voor deze problematiek: N.J. Helder, ,,De positie van de douane-expe-

diteur en diens recht op zekerheid'', Vervoer & Recht 1999, nr. 6, 145-156.

4. Verzekering en vervoer

( a ) T r a n s po r t v e r z e k e r i n g

HR 7 juni 1996, NJ 1996, 697, S&S 1997, 110, Campo Handelsonderneming

BV/Nieuw Rotterdam Schade NV (Sierra Express)

HR 11 april 1997, NJ 1998, 111, noot MMM, S&S 1998, 54, Bike Brothers

BV/Nieuw Rotterdam Schade BV (Bike Brothers)

In de eerste zaak (Sierra Express) verzekert Campo bij Nieuw Rotterdam een

40-voet container met daarin een lading planten(45) voor een reis over zee

per ,,Sierra Express'' van Guatemala naar Amsterdam. Op de verzekering

zijn de Institute Cargo Clauses (hierna: ICC) van toepassing verklaard. In art.

5 ICC is het volgende bepaald:

,,This insurance is against all risks or loss or damage to the subject-matter

insured but shall in no case be deemed to cover loss, damage or expense

proximately caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured.''

De verzekering wordt gesloten door Nacora Assurantiekantoor BV(46) als

tussenpersoon. Deze heeft namens Nieuw Rotterdam het verzekeringscerti-

ficaat opgesteld en afgegeven.

Tijdens de reis varieert de temperatuur in de container van 38
o
C en hoger tot

7
o
C door een niet goed functionerend koelapparaat in de container. Hierdoor

raken de planten beschadigd. Campo spreekt Nieuw Rotterdam tot vergoe-

ding van deze schade aan.

Partijen twisten over de vraag of onder de polis slechts de planten of de

container met daarin de lading planten als ,,the subject-matter insured''

moeten worden aangemerkt.

(45) De polisclausule vermeldt ,,s.t.c. (said to contain, N.H.) Dracaena Masssengeanna''.

(46) Hierna: Nacora.
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In het eerste geval dient de verzekeraar de schade te vergoeden. In het tweede

geval is er, vanwege een gebrek aan de temperatuurregeling van de container

sprake van een ,,inherent vice''. Op grond van het in art. 5 ICC bepaalde

wordt schade die te wijten is aan een verborgen gebrek niet vergoed.

Het Hof Den Haag overweegt dat, om als verzekerd voorwerp in de zin van

het verzekeringscertificaat te kunnen worden aangemerkt, door de bewijs-

voering vast moet komen te staan dat tussen partijen dienaangaande een

overeenkomst tot stand is gekomen waarbij onder meer de verzekeraar het ter

verzekering aangeboden goed als zodanig heeft aanvaard.

Uit de door de getuigen terzijde van Campo afgelegde verklaringen valt

volgens het Hof af te leiden dat het de bedoeling van Campo was om alleen

de planten te verzekeren. Het Hof is echter met de Rechtbank van oordeel,

mede gelet op de verklaring van J. Butter, de transportacceptant van Nieuw

Rotterdam, dat de getuigenverklaringen in onderling verband en samenhang

niet kunnen leiden tot de conclusie dat is bewezen dat Nieuw Rotterdam dit

heeft moeten begrijpen c.q. heeft begrepen, en aanvaard. Evenals de Recht-

bank gaat het Hof er daarom vanuit dat de container met inhoud als verzekerd

object van de verzekeringsovereenkomst moet worden aangemerkt, zoals

ook in het certificaat staat vermeld.

In cassatie stelt Campo onder meer dat het Hof bij de beoordeling van de

vraag wat Nieuw Rotterdam heeft begrepen of heeft moeten begrijpen met

betrekking tot de bedoeling van Campo om enkel de planten te verzekeren,

heeft miskend dat partijen niet rechtstreeks hebben onderhandeld, maar door

middel van Nacora als tussenpersoon, die namens Nieuw Rotterdam het

verzekeringscertificaat heeft afgegeven en wist dat Campo enkel de planten

wilde verzekeren. Het middel treft geen doel. De Hoge Raad oordeelt dat op

grond van de in hoger beroep niet bestreden vaststelling van de Rechtbank

dat Nacora als tussenpersoon namens Campo de verzekering heeft afge-

sloten, het Hof kennelijk, en niet onbegrijpelijk, heeft geoordeeld dat be-

kendheid bij Nacora omtrent de bedoeling van Campo niet van betekenis was

voor hetgeen Nieuw Rotterdam omtrent deze bedoeling heeft begrepen of

heeft moeten begrijpen. Evenmin is onbegrijpelijk dat het Hof het klaarblij-

kelijk zonder belang heeft geacht dat Nacora het certificaat namens Nieuw

Rotterdam heeft afgegeven.

Tot slot overweegt de Hoge Raad dat in het cassatiemiddel weliswaar met

juistheid voorop wordt gesteld dat in een geval als het onderhavige voor de

vaststelling van de inhoud van de overeenkomst als maatstaf moet worden

gehanteerd de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en

weer redelijkerwijs aan elkanders verklaringen en gedragingen mochten

toekennen en op wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten

verwachten, maar dat niet blijkt dat het Hof die maatstaf heeft miskend. Naar

het oordeel van de Hoge Raad behoeft het Hof, anders dan het middel wil,

met name niet te onderzoeken wat Campo omtrent het verzekerd voorwerp

heeft begrepen of heeft mogen begrijpen, nu Campo niet heeft aangevoerd

dat zij door of namens Nieuw Rotterdam gedane uitlatingen met betrekking
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tot het verzekerd voorwerp anders heeft opgevat dan zij door Nieuw Rotter-

dam waren bedoeld.

In het tweede arrest (Bike Brothers) heeft de tussenpersoon van Bike

Brothers namens deze aan Nieuw Rotterdam een op 8 december 1992

gedateerde ,,opgave transportverzekering'' (hierna: aanvraag) verzonden

voor het vervoer over zee en over land van 18 Harley Davidson motoren

en diversen onderdelen in een container, van Old Lyme (State Connecticut,

USA) naar Kaatsheuvel (Amsterdam). Het vervoer vindt plaats van 8 decem-

ber 1992 tot 8 februari 1993.

Nieuw Rotterdam ontvangt deze aanvraag op 14 december 1992. Zij geeft ter

zake van de vervoerde lading een op 17 december 1992 gedateerde als polis

te beschouwen nota af ten name van Bike Brothers.

Art. 3 van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden luidt:

,,Het risico voor de verzekeraar gaat in op het moment waarop de goederen,

tot het aanvangen van de verzekerde reis gereed liggende in het pakhuis of

opslagplaats worden opgenomen of op een daarmede vergelijkbare wijze

worden weggevoerd om in directe aansluiting daarop de verzekerde reis aan

te vangen.''

Bij een op 12 december gedateerde brief deelt de tussenpersoon van Bike

Brothers aan Nieuw Rotterdam mede dat op 9 december is geconstateerd dat

de verzekerde container met Harley Davidsons en onderdelen in Old Lyme is

gestolen. Op het bij die brief gevoegde schadeformulier wordt onder meer

vermeld:

,,Diefstal vernomen in Holland donderdag 10-12-92 omstreeks 11:30 uur.''

Bike Brothers vordert van Nieuw Rotterdam vergoeding van de ten gevolge

van de diefstal geleden schade. De verzekeraar stelt zich echter op het

standpunt dat de verzekering ingevolge art. 269 K nietig is omdat de diefstal

reeds had plaatsgevonden en Bike Brothers daarvan op de hoogte was,

voordat de verzekeringsovereenkomst tot stand gekomen was.

In art. 269 K is namelijk, voor zover van belang bepaald, dat een verzekering,

waarvan de schade, tegen welke verzekerd is, reeds op het tijdstip van het

sluiten van de overeenkomst bestond, nietig is, indien de verzekerde van het

aanwezig zijn van de schade op de hoogte was.

In de onderhavige zaak staat de vraag centraal welk tijdstip, gezien de

omstandigheden van het geval, als het moment van totstandkoming van de

verzekeringsovereenkomst kan worden aangemerkt.

Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep wordt het door Nieuw Rotterdam

gedane beroep op nietigheid van de verzekering aanvaard. De Hoge Raad

oordeelt dat het Hof niet blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting

noch een onbegrijpelijke beslissing heeft gegeven door zich te verenigen met

het oordeel van de Rechtbank dat het enkele verzenden van de aanvraag die

was gedateerd 8 december 1992 niet de overeenkomst tot stand bracht, ook al

zou dit als de aanvaarding van een aanbod moeten worden beschouwd. De

blijkens de stukken van het geding door Bike Brothers aangevoerde feiten en
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omstandigheden zijn immers niet voldoende om aan te kunnen nemen, dat in

afwijking van hetgeen volgt uit het bepaalde in art. 3:37 lid 3 jo art. 6:217 lid

1 BW, de overeenkomst reeds tot stand kwam voÂoÂrdat de kennisgeving van

die Ð volgens Bike Brothers in de aanvraag besloten liggende Ð aanvaar-

ding van een verondersteld aanbod van Nieuw Rotterdam deze laatste had

bereikt. De door Bike Brothers in het bijzonder benadrukte omstandigheid

dat Nieuw Rotterdam in het verleden soortgelijke verzekeringen na de

aanvang van het vervoer had aanvaard op grond van een eenvoudige schrifte-

lijke opgave en wel met terugwerkende kracht tot de aanvang van het

vervoer, doet volgens de Hoge Raad hieraan niet af, omdat uit deze om-

standigheid niet volgt dat telkens reeds een verzekeringsovereenkomst met

betrekking tot de opgegeven goederen tot stand kwam op het tijdstip waarop

de schriftelijke opgave werd verzonden.

Bike Brothers betoogt (subsidiair) dat voor de toepassing van art. 269 K niet

beslissend is of de verzekeringnemer op het tijdstip van de totstandkoming

van de verzekering kennis droeg van de schade, maar dat beslissend is of hij

daarvan kennis droeg op het tijdstip waarop hij de verklaring of gedraging

verrichtte die voor hem in beginsel gebondenheid meebrengt, althans enig

ander moment dan door het Hof beslissend is geacht. Dit betoog kan volgens

de Hoge Raad niet als juist worden aanvaard. Daartoe overweegt de Hoge

Raad:

,,De essentie van de verzekeringsovereenkomst is dat de verzekeraar het

overeengekomen risico loopt. Daaraan is inherent dat onzeker is of de schade

waartegen de verzekering dekking biedt, zal ontstaan. De verzekeraar zal

zich, voordat hij zich verbindt het risico te lopen, een oordeel vormen

omtrent de kans dat het zich tijdens de looptijd zal verwezenlijken. Welis-

waar kunnen partijen overeenkomen dat de verzekering zal ingaan op een

tijdstip dat is gelegen voÂoÂr het tijdstip waarop de verzekering tot stand komt,

in welk geval het niet is uitgesloten dat het risico zich op laatstvermeld

tijdstip reeds heeft verwezenlijkt, maar niet kan worden aanvaard dat de

verzekering ook schade dekt die het gevolg is van verwezenlijking van het

risico voordat de verzekering tot stand is gekomen indien de verzekering-

nemer en/of de verzekerde daarvan toen reeds kennis droeg. In dat geval zou

voor hen of een van hen, op het tijdstip waarop de verzekeraar zich verbond

om het risico te lopen, immers geen onzekerheid meer bestaan over de

verwezenlijking van het risico.''(47)

( b ) U i t l e g b eu r s c a s c opo l i s

HR 28 november, S&S 1998, 65, Nieuw Rotterdam Schade NV/Jacobus

Oudakker (Leja III)

(47) Het arrest is besproken door A. Blom in K.F. HAAK (red.), Uitspraak & Uitleg, Kluwer,

1998, 221-226.
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Deze zaak betreft de uitleg van art. 8 van de Beurscascopolis. Dat art. 8

bepaalt onder meer dat er dekking is voor de vergoeding die de eigenaar van

het verzekerde schip in die hoedanigheid gehouden is aan derden te geven op

grond van aanvaring zoals deze is beschreven in het oude Wetboek van

Koophandel.

Die verwijzing naar het Wetboek van Koophandel is opgenomen, omdat de

opstellers van de Beurscascopolis niet wensten dat verzekerd zou worden de

schade door aanvaring zoals gedefinieerd in Boek 8 BW. Immers, in Boek 8

BW is het aanvaringsbegrip zeer verruimd en wel tot alle schade die

veroorzaakt wordt door het schip. Zo is zelfs een vordering wegens lading-

schade die niet onder de vervoerovereenkomst wordt geclaimd, een vorde-

ring wegens aanvaring. Zie hierover nader de ,,Zilverstad'', in deze jurispru-

dentiebespreking opgenomen onder ,,Aanvaring'' (§ VI. 1).

In casu was er sprake van een doodgewone aanvaring, waarbij de ,,Leja III'',

terwijl de kapitein aan het roer was ingedommeld, tegen een ander schip

voer. Omdat deze aanvaring in de haven van Gent plaatsvond, was Belgisch

recht van toepassing. Vanzelfsprekend was de eigenaar van de ,,Leja III'',

Oudakker, aansprakelijk voor deze schade. Maar nu komt er een eigenaardig-

heid van het Belgische recht, dat op deze aanvaring van toepassing is, aan de

orde. De eigenaar van de ,,Leja III'' beriep zich op zijn beperkte aansprake-

lijkheid (in casu slechts Bfr. 95.783), maar de kapitein, die ook was aange-

sproken, kan naar Belgisch recht zijn aansprakelijkheid niet beperken en hij

moest derhalve de volledige schade (Bfr. 3.415.888) vergoeden. De kapitein

sprak onder de arbeidsovereenkomst natuurlijk zijn werkgever, Oudakker,

aan en deze was aldus gehouden om alsnog de gehele schade te voldoen.

Vervolgens wendt Oudakker zich tot zijn verzekeraars met het verzoek de

volledig betaalde schade wegens de aanvaring aan derden uit hoofde van de

Beurscascopolis te voldoen.

Verzekeraars stellen zich op het standpunt dat deze schade niet door de

verzekering wordt gedekt, omdat art. 8 Beurscascopolis de dekking voor

aanvaringsschade beperkt tot de door de eigenaar aan derden verschuldigde

schadevergoeding. Naar hun oordeel is derhalve niet gedekt de contractuele

aansprakelijkheid (Oudakker moest op grond van de arbeidsovereenkomst de

schade aan de kapitein vergoeden) die de wettelijke aansprakelijkheid te

boven gaat(48).

Naar het oordeel van het Hof maakt het niets uit of Oudakker rechtstreeks

door derden aansprakelijk wordt gesteld dan wel slechts indirect aansprake-

lijk wordt gehouden doordat niet hijzelf doch een van zijn ondergeschikten

aansprakelijk wordt gesteld en hij vervolgens Ð als werkgever Ð zijn

ondergeschikte moet vrijwaren. De Hoge Raad is het met het Hof eens dat

de vergoedingsplicht van Oudakker jegens zijn ondergeschikte een gevolg is

van een evenement Ð aanvaring Ð dat onder dekking van art. 8 valt.

(48) Het door Oudakker rechtstreeks aan derden betaalde bedrag (gelimiteerd tot Bfr. 95.783)

hebben verzekeraars natuurlijk wel vergoed.
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Oudakker leed immers een vermogensnadeel dat weliswaar direct voort-

vloeide uit zijn verplichting om als werkgever van de kapitein de door de

aanvaring veroorzaakte schade voor zijn rekening te nemen, maar indirect

voortvloeide uit de aanvaring. Juist tegen aanvaringsschade geeft de ver-

zekeringsovereenkomst dekking.

De Hoge Raad is het met name niet met verzekeraars eens dat het Hof aan

art. 8 een te ruime uitleg heeft gegeven. M.a.w., art. 8 Beurscascopolis geeft

ook dekking voor aanvaringsschade aan derden, waarbij die derden niet de

eigenaar rechtstreeks hebben aangesproken maar door middel van de paar-

densprong zijn ondergeschikte en de scheepseigenaar contractueel (op grond

van de arbeidsovereenkomst) gehouden is zijn ondergeschikte weer te ver-

goeden.

( c ) U i t l e g wa t e r s p o r t p o l i s ( c a s c ov e r z e k e r i n g )

HR 2 mei 1997, S&S 1998, 24, K. de Vries/NV Algemene Verzekering-

Maatschappij De Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd (Fortuna)

De Vries sluit bij NV algemene Verzekering-Maatschappij Diligentia van

1890 voor zijn jacht ,,Fortuna'' een cascoverzekering af onder een water-

sportpolis tegen materieÈle schade en/of verlies veroorzaakt door (a) ,,van

buiten af komende onheilen'' en (b) ,,eigen gebrek''. In de polis is voorts

bepaald dat vergoeding zal worden gegeven voor sleep-, hulp- en berglonen

gevorderd door professionele hulpverleners ,,mits schade aan het vaartuig en/

of voortstuwingsinstallatie voor rekening van verzekeraars zou zijn geko-

men''.

Op 11 oktober 1991 vertrekt de ,,Fortuna'' met aan boord De Vries, zijn

echtgenote, dochter en zijn broer, rond negen uur uit Alicante (Spanje) naar

Cartagena. Er staat een krachtige wind en een ruwe zee. Door een defect aan

de dynamo kunnen de navigatiehulpmiddelen niet worden gebruikt. Rond

15:00 valt de motor uit waarna tevergeefs gepoogd wordt om de brandstof-

pomp- en leiding te ontluchten. Het lukt De Vries niet om zeilend de haven te

bereiken. Op 12 oktober, omstreeks 17:30 (de bemanning is uitgeput), wordt

om assistentie verzocht, waarna een sleepboot het schip de haven van

Cartagena binnensleept. Te Cartagena wordt vastgesteld dat de pomp, be-

horende tot de brandstoftoevoer van de motor een barst vertoont en vervan-

gen moet worden.

De Vries spreekt Assuradeuren aan tot vergoeding van het door hem ter zake

van de hulpverlening betaalde hulploon.

In het geding komt allereerst de vraag aan de orde of het defect aan de motor

van het schip kan worden aangemerkt als een ,,eigen gebrek'' van de Fortuna.

Ten tweede of de schade te wijten is aan een ,,van buiten af komend onheil''.

Als er geen sprake is van een eigen gebrek of de schade niet kan worden

aangemerkt als een van buiten af komend onheil volgt immers uit de polis dat

de verzekeraar niet gehouden is tot het vergoeden van het betaalde hulploon.
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De Hoge Raad overweegt dat het Hof kennelijk geoordeeld heeft dat voor de

betekenis van de bovengenoemde termen, de inhoud van de door partijen

gesloten verzekeringsovereenkomst beslissend is. Dit volgt volgens de Hoge

Raad uit de overwegingen van het Hof dat het uitvallen van de motor geen

,,eigen gebrek'' oplevert in de zin van de polisvoorwaarden en dat de door De

Vries aangevoerde omstandigheden geen ,,van buiten komend onheil'' op-

leveren. Dit oordeel is volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk en kan als

van feitelijke aard in cassatie niet op juistheid worden onderzocht.

Ten aanzien van de vraag of het uitvallen van de motor aan een eigen gebrek

van die motor te wijten is heeft het Hof overwogen dat de koperen leiding en/

of de pomp is gebarsten door toedoen van De Vries. Deze heeft namelijk in

eerste aanleg gesteld dat hij ,,vermoedt dat tijdens het vastdraaien of los-

draaien van de leidingen hij in paniek teveel kracht heeft gezet en mogelijk

moeren naar de verkeerde kant te krachtig heeft aangedraaid waardoor de

koperen leiding kan zijn gebarsten''.

In cassatie blijft dit oordeel niet in stand. De Vries heeft namelijk gesteld dat

de motor stil viel door een gebrek aan brandstof dat het gevolg was van

problemen met de ontluchting en dat hij (De Vries) getracht heeft deze

problemen te verhelpen. Pas in Cartagena bleek dat de leiding was gebarsten

en vervangen moest worden.

De Hoge Raad oordeelt dat het betoog van De Vries bezwaarlijk anders

opgevat kan worden dan als de stelling dat sprake was van een gebrek in een

essentieel onderdeel van de motor en dat dit gebrek aan het licht is gekomen

door het stilvallen van de motor, hetgeen zich heeft voorgedaan voÂoÂr het

tijdstip waarop De Vries pogingen heeft ondernomen om de brandstofleiding

te onluchten. De Hoge Raad overweegt dat het oordeel van het Hof, dat ervan

moet worden uitgegaan dat door toedoen van De Vries de leiding en/of pomp

is gebarsten en dat het aldus ontstaan van een barst geen eigen gebrek

oplevert in de zin van art. 14 lid 1 van de verzekeringsvoorwaarden zonder

nadere motivering (welke ontbreekt) onbegrijpelijk is.

Ten aanzien van de vraag of de door de Vries gestelde omstandigheden niet

als een van buiten komend onheil in de zin van de verzekeringsvoorwaarden

moeten worden aangemerkt, overweegt de Hoge Raad, dat bij de beoordeling

van de vraag of een bepaald evenement als onzeker voorval kan worden

aangemerkt, het gehele gebeuren in aanmerking moet worden genomen en

dat het niet geoorloofd is daarbij een wezenlijk element ter zijde te laten.(49).

Het Hof heeft in de beoordeling van het geval de Rechtbank gevolgd. Deze

heeft overwogen dat windkracht 7 tot 8 geen abnormaal sterke wind is en

geen zeldzaam voorkomend verschijnsel in oktober in het Middellandse

zeegebied alsmede dat het uitvallen van de dynamo en de motor op zichzelf

beschouwd evenmin een van buiten komend onheil is. Daarnaast heeft de

Rechtbank geoordeeld dat uit de door De Vries aangevoerde combinatie van

(49) Deze overweging is terug te vinden in een eerder arrest van de Hoge Raad; zie HR

19 november 1982, NJ 1983, 711, S&S 1983, 22 (Sylvo).
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factorenÐ het uitvallen van dynamo en motor, het toenemen van de wind tot

kracht 7/8, de hoogte van de golven en een op dergelijke omstandigheden

niet ingestelde bemanningÐ alleen valt af te leiden dat de bemanning niet in

staat was de Fortuna op de zeilen op zee te houden en dat ook dit geen van

buiten af komend onheil is.

Door zich te verenigen met het oordeel van de Rechtbank heeft het hof

volgens de Hoge Raad geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

De Hoge Raad overweegt dat, hoewel het oordeel te feitelijk is om in cassatie

te kunnen worden getoetst, het niet onbegrijpelijk is en geen nadere motive-

ring behoefde(50).

B. LUCHTVERVOER

1. Protest in de zin van artikel 26 Warschau (1955)

HR 21 mei 1999, S&S 1999, 103, Condor Farms BV/Iberia Lineas Aereas

EspanÄa

In dit arrest staat de uitleg van art. 26 van het Verdrag van Warschau van

1929 zoals gewijzigd bij protocol van 1955 (hierna: Warschau) centraal. In

het tweede lid van het artikel is bepaald dat in geval van beschadiging van de

vervoerde zaken, de geadresseerde protest moet doen aan de vervoerder, en

wel, onmiddellijk na ontdekking van de beschadiging en uiterlijk binnen een

termijn van veertien dagen te rekenen vanaf het moment van aanneming van

de zaken. Op grond van lid 3 van art. 26 dient elk protest te worden

ingebracht door middel van een op het vervoerbewijs gesteld voorbehoud

of door een ander geschrift, verzonden binnen de voor dat protest aangegeven

termijn.

In het onderhavige arrest van de Hoge Raad komen twee vragen aan de orde:

1. Hoe streng dient het schriftelijkheidsvereiste art. 26 lid 3 genomen te

worden?

2. Kan het protest aan een door de vervoerder ingeschakelde schade-expert

worden gedaan?

De feiten van de zaak zijn als volgt: Op 1 november 1991 geeft Iberia te

Quito (Equador) een luchtvrachtbrief af voor het vervoer van bloemen

(gipskruid) van Equador naar Amsterdam. Op de vrachtbrief staan Condor

als ontvanger en Van der Put als ontvangstexpediteur vermeld.

De bloemen worden per vliegtuig van Equador naar Madrid vervoerd.

Aansluitend worden zij over de weg van Madrid naar Amsterdam gebracht.

Bij aflevering van de bloemen op 3 of 4 november 1991 constateert Van der

Put dat deze beschadigd zijn omdat zij tijdens het transport te warm zijn

geworden.

(50) Het arrest is kritisch besproken door A. Blom in K.F. HAAK (red.), Uitspraak & Uitleg,

Kluwer, 1998, 227-233.
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Condor stelt Iberia voor de ten gevolge van het verlies van de bloemen

ontstane schade aansprakelijk.

Iberia verweert zich tegen de vordering van Condor met de stelling dat

Condor in haar vordering niet ontvankelijk is omdat zij niet binnen veertien

dagen na de ontvangst van de goederen protest heeft gedaan zoals vereist in

art. 26 Warschau.

Condor bestrijdt dit beroep op art. 26 Warschau en voert aan dat Van der Put

de schade op 4 november 1991 telefonisch aan Iberia heeft gemeld en Iberia

aansprakelijk heeft gesteld. Condor wijst er tevens op dat Iberia een experti-

sebureau heeft ingeschakeld dat de bloemen heeft onderzocht en een exper-

tiserapport heeft uitgebracht; en dat Condor vervolgens bij dat expertise-

bureauÐ dat blijkens Condor als gemachtigde van Iberia valt te beschouwen

Ð schriftelijk heeft geprotesteerd bij brief van 8 november 1991. Met andere

woorden, Iberia was binnen de termijn van art. 26 Warschau van de schade

op de hoogte en heeft op grond van die informatie stappen ondernomen. De

vraag is dan ook in hoeverre in een dergelijk geval strikt de hand moet

worden gehouden aan het vereiste van een schriftelijk protest aan de ver-

voerder.

Ten aanzien van de ratio van art. 26 lid 2 Warschau overwegen zowel

Rechtbank als Hof dat deze gelegen is in het feit dat een dergelijk protest

er niet alleen toe dient om de vervoerder er Ð voor zover nodig Ð van in

kennis te stellen dat volgens de geadresseerde schade is opgetreden, maar

ook om de vervoerder duidelijk te maken dat hij rekening moet houden met

een vordering tot schadevergoeding.

In eerste aanleg is de Rechtbank van oordeel dat de Hoge Raad weliswaar in

zijn arrest van 24 april 1992, NJ 1992, 688, S&S 1992, 81 (Nieuw Rotterdam/

Thai Airways) heeft geoordeeld dat art. 26 ook naar de letter heeft te gelden

indien de beschadigde toestand van de vervoerder goederen aan de vervoer-

der bekend is, maar dat de onderhavige zaak zich onderscheidt van de in

1992 berechte zaak. In het onderhavige geval is de vervoerder namelijk door

(de expediteur van) de ontvanger, aan wie ter zake een vorderingsrecht tegen

de vervoerder toekomt voor de schade (zij het mondeling) aansprakelijk

gesteld en heeft hij direct een schade-expert ingeschakeld. Onder deze

omstandigheden is volgens de Rechtbank geen redelijk belang van Iberia

geschaad door het eventueel ontbreken van een tijdig schriftelijk protest,

zodat Iberia zich daarop niet kan beroepen.

In hoger beroep blijft het oordeel van de Rechtbank echter niet in stand. Het

Hof overweegt dat uit art. 26 Warschau volgt dat bewezen moet worden dat

door de geadresseerde binnen de door het artikel gestelde termijn schriftelijk

is geprotesteerd. Daarbij kan in het midden blijven of door de ontvangst-

expediteur al dan niet telefonisch de schade bij Iberia heeft gemeld en deze

aansprakelijk heeft gesteld omdat een telefonisch protest immers niet vol-

doende is, waar het Verdrag uitdrukkelijk een schriftelijk protest voor-

schrijft.
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Het Hof oordeelt dat Condor niet voldoende heeft aangetoond dat zij tijdig

schriftelijk heeft geprotesteerd (in de zin van art. 26 Warschau) bij Iberia.

Een brief van 8 november van Condor aan het door Iberia ingeschakelde

expertisebureau kan volgens het Hof niet als schriftelijk protest in de in van

art. 26 Warschau worden aangemerkt.

Het Hof overweegt dat, nog daargelaten dat niet is gebleken van gedragingen

van Iberia tegenover Condor op grond waarvan laatstgenoemde mocht aan-

nemen dat een schriftelijk protest als bedoeld in het Verdrag bij de door

Iberia ingeschakelde expert mocht worden gedaan, de brief aan het expertise-

bureau geen protest of aansprakelijkheidsstelling van Iberia inhoudt, maar

slechts een door Condor aan de expert verstrekte opgave van de voor het

betrokken gipskruid gerealiseerde opbrengst met daarop gebaseerde schade-

berekening, alsmede van het aantal vernietigde stelen.

In cassatie onderschrijft Advocaat-generaal Strikwerda in zijn conclusie bij

het arrest de door Rechtbank en Hof verkondigde opvatting dat het protest in

de zin van art. 26 Warschau ertoe dient om de vervoerder op de hoogte te

stellen van de schade en om hem duidelijk te maken dat hij rekening moet

houden met een vordering tot schadevergoeding, zodat hij een onderzoek kan

instellen en bewijsmateriaal kan veilig stellen.

Uit de internationale literatuur leidt hij af dat de gangbare opvatting is dat de

omstandigheid dat de vervoerder weet heeft van de beschadigde toestand van

de goederen en van het voornemen van de geadresseerde om schadevergoe-

ding te vorderen, het vereiste van een schriftelijk protest niet opheft. Deze

heersende mening vindt volgens de Advocaat-generaal steun in de verdrags-

geschiedenis, waaruit blijkt dat de opvatting, volgens welke de verplichting

tot een tijdig schriftelijk protest niet zou gelden in geval van ,,avarie

apparente'', uitdrukkelijk is verworpen. Zij strookt volgens de Strikwerda

ook met de ondubbelzinnige tekst van art. 26 en heeft als voordeel dat zij

iedere discussie in en buiten rechte afsnijdt ,,about who knew what and when

they allegedly knew it''.

De heersende leer is volgens de Advocaat-generaal bevestigd door de Hoge

Raad in zijn arrest van 24 april 1992(51), waarin hij overwoog dat in geval

van aflevering in beschadigde toestand de geadresseerde protest dient te doen

op de in art. 26 lid 3 Warschau aangegeven wijze, ook indien de beschadigde

toestand van de goederen aan de vervoerder bekend is. In het arrest overwoog

de Hoge Raad dat art. 26 lid 4 slechts eÂeÂn uitzondering op gehoudenheid tot

het doen van protest kent, te weten: het geval van door de vervoerder

gepleegd bedrog. In het stelsel van art. 26 was volgens de Hoge Raad geen

plaats voor uit regels van nationaal recht af te leiden uitzonderingen.

Volgens de Advocaat-generaal kan de klacht dat het Hof heeft miskend dat

een schriftelijke mededeling aan het expertisebureau dat de vervoerde goe-

deren beschadigd zijn moet worden opgevat als een protest in de zin van art.

(51) HR 24 april 1992, NJ 1992, 688, S&S 1992, 81 (Nieuw Rotterdam/Thai Airways).
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26 lid 3 Warschau, ook als het protest verder geen aansprakelijkheidsstelling

inhoudt, niet tot cassatie leiden, nu het oordeel van het Hof dat Condor het

expertisebureau niet bevoegd mocht achten om namens Iberia het protest in

ontvangst te nemen in cassatie in stand kan blijven en dit oordeel de beslis-

sing van het Hof dat van een tijdig schriftelijk protest niet is gebleken,

zelfstandig kan dragen.

De Hoge Raad is in zijn oordeel kort maar krachtig: ,,Het middel (tot

cassatie, NH) faalt op de gronden uiteengezet in de conclusie van het

Openbaar Ministerie''.

C. WEGVERVOER

1. Artikel 2 CMR

HR, 14 juni 1996, NJ 1997, 703, noot CLARINGBOULD, S&S 1996, 86, PVBA

Transport Maes/Centraal Beheer Schadeverzekering NV (St. Clair)

In dit arrest heeft de Hoge Raad een principieÈle uitspraak gedaan over de

interpretatie van een onderdeel van het zeer moeilijk te doorgronden art. 2

CMR. Art. 2 CMR geeft een aantal criteria aan de hand waarvan kan worden

bepaald welk recht van toepassing is wanneer zich schade heeft voorgedaan

terwijl het wegvoertuig is gestapeld op een ander vervoermiddel, zoals een

zeeschip (ferryvervoer). De hoofdregel is dat in de verhouding afzender/

CMR-vervoerder de CMR van toepassing is maar, indien wordt voldaan aan

de voorwaarden, opgesomd in art. 2 CMR, de aansprakelijkheid van de

CMR-vervoerder wordt bepaald volgens het aansprakelijkheidsregime dat

hoort bij het ,,dragende'' vervoermiddel

In het standaard arrest over art. 2 CMR van de Hoge Raad van 29 juni 1990

inzake de ,,GabrieÈle Wehr''(52) heeft de Hoge Raad bepaald dat, als het

ongeval op zee heeft plaatsgevonden, de CMR-vervoerder zich kan beroepen

op het aansprakelijkheidsregime dat van toepassing zou zijn geweest indien

de afzender rechtstreeks met de stapelvervoerder een overeenkomst had

gesloten en op die overeenkomst dwingend zeerecht van toepassing zou zijn

geweest. Volgens de ,,GabrieÈle Wehr'' wordt de inhoud van de fictieve

overeenkomst bepaald door specifiek uniform vervoerrecht, zodat de Hague

(Visby) Rules geacht worden van toepassing te zijn op die fictieve overeen-

komst.

Maar art. 2 CMR doet nog meer. Voordat we aan de bepaling van het

toepasselijke aansprakelijkheidsregime toekomen, moet er, zo staat er in

het zeer uitgebreide art. 2 CMR, cumulatief aan drie voorwaarden zijn

voldaan:

1. het verlies, de beschadiging of de vertraging in de aflevering van de

goederen is ontstaan tijdens het vervoer op andere wijze dan over de weg;

(52) S&S 1990, 110, T.P.R. 1996, 626-629.
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2. is niet veroorzaakt door een daad of nalatigheid van de wegvervoerder,

maar (en)

3. spruit voort uit het feit dat zich alleen heeft kunnen voordoen tijdens en

ten gevolge van het vervoer anders dan over de weg.

In de onderhavige zaak gaat het er om hoe de onder 3. bedoelde voorwaarde

moet worden begrepen.

De feiten liggen als volgt. Vervoer van een lading textiel van Nederland naar

TunesieÈ. Voor het traject Marseille Ð TunesieÈ gaat de vrachtauto op de

veerboot ,,St. Clair''. Aan boord van de ,,St.Clair'' breekt brand uit en de boot

met alle voertuigen en lading aan boord gaat geheel door brand verloren. De

CMR-vervoerder, door ladingbelanghebbenden aangesproken tot schadever-

goeding wegens verlies van de lading textiel, wil zich natuurlijk beroepen op

het zeerecht en meer in het bijzonder de Hague Visby Rules (hierna: HVR)

en de daarin voorkomende brandexceptie van art. 4 lid 2b HVR.

Ladingbelanghebbenden brengen daar echter tegenin dat er in casu niet kan

worden toegekomen aan het zeerecht omdat aan de belangrijke derde voor-

waarde van art. 2 CMR voor toepasselijkheid van het zeerecht niet is

voldaan. Immers, schade door brand is niet een schadeoorzaak die zich

alleen heeft kunnen voordoen tijdens en ten gevolge van het vervoer over

zee; brandschade kan zich ook voordoen wanneer de vrachtauto op een

parkeerplaats staat geparkeerd. Dan zou gewoon het aansprakelijkheidsre-

gime van de CMR hebben gegolden, in welk regime de voor de vervoerder zo

gunstige brandexceptie ontbreekt.

In navolging van de Advocaat-generaal Strikwerda maakt de Hoge Raad, met

betrekking tot de voorwaarde dat het moet gaan om schade veroorzaakt door

een feit dat zich alleen heeft kunnen voordoen tijdens en ten gevolge van het

vervoer anders dan over de weg, onderscheid tussen twee opvattingen.

De eerste opvatting houdt in dat het moet gaan om een gebeurtenis die

typisch is voor het desbetreffende andersoortige vervoer. In geval van zee-

vervoer is dat bijvoorbeeld schade als gevolg van instromend zeewater, maar

niet schade als gevolg van een brand, aangezien een dergelijke schadeoor-

zaak ook heel wel buiten het zeevervoer kan optreden.

De tweede opvatting komt erop neer dat voldoende is dat het schadevoorval

zich in het concrete geval heeft voorgedaan tijdens en ten gevolge van een

andersoortig vervoer.

Om tot een keuze te komen, kent de Hoge Raad beslissende betekenis toe aan

doel en strekking van de in art. 2 lid 1 CMR vervatte regels. Die strekking is,

volgens de Hoge Raad, dat de CMR-vervoerder, door zijn afzender aange-

sproken tot schadevergoeding, zo veel mogelijk in de gelegenheid wordt

gesteld om regres te kunnen nemen op de zeevervoerder, nu immers die

CMR-vervoerder er part noch deel aan had dat de schade op het zeetraject

was ontstaan. Wanneer voor de eerste opvatting zou worden gekozen (de

brand had ook op een parkeerplaats kunnen ontstaan zodat aan de onder-

havige voorwaarde van art. 2 CMR niet is voldaan en dus toepasselijkheid
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van het zeerecht helemaal niet aan de orde komt) zou dat er in de praktijk

maar al te vaak toe leiden dat er een discrepantie kan ontstaan tussen de

aansprakelijkheid van de wegvervoerder jegens de afzender en de aanspra-

kelijkheid van de zeevervoerder jegens die wegvervoerder waarbij Ð zo

vervolgt de Hoge RaadÐ aantekening verdient dat de voor het andersoortige

vervoer geldende aansprakelijkheidsregimes doorgaans een groter aantal

gevallen van niet-aansprakelijkheid van de vervoerder bevatten dan het

regime van de CMR. Juist om de wegvervoerder niet in het aansprakelijk-

heidsgat te laten vallen, kiest de Hoge Raad voor de tweede opvatting.

De Hoge Raad verwijst de zaak ter verdere behandeling naar het Hof Arnhem

om feitelijk vast te stellen of voldaan is aan de voorwaarden van art. 2 lid 1

CMR.

Het Hof Arnhem heeft op 4 november 1997 arrest gewezen (S&S 1998, 30).

Om vast te stellen dat het verlies niet door een daad of nalatigheid van Maes

is veroorzaakt en voortspruit uit een feit dat de schade zich alleen heeft

kunnen voordoen ten gevolge van het vervoer anders dan over de weg, zal

Maes (de vervoerder) moeten bewijzen dat de schade geheel buiten toedoen

van Maes is ontstaan. Het Hof voegt er nog aan toe dat de aansprakelijkheid

dan wordt bepaald door het aansprakelijkheidsregime berustende op of ont-

leend aan internationaal overeengekomen eenvormig vervoersrecht, dat voor

de stapelvervoerder zou gelden ingevolge de fictieve overeenkomst als be-

doeld aan het slot van de tweede zin van art. 2 lid 1 CMR. Volgens het arrest

inzake de ,,GabrieÈle Wehr'' komen we dan uit op het recht van het land van

inlading, in casu Frankrijk, welk land de Hague Visby Rules heeft geõÈn-

corporeerd.

Tot slot zij nog gememoreerd dat de zaak sinds het arrest van het Hof

Arnhem stil is komen te liggen en dat Maes nog steeds niet onomstotelijk

heeft bewezen dat de schade geheel buiten zijn toedoen is ontstaan.

Het arrest is van een kritische noot voorzien door Haak in Vervoer & Recht

1996, nr. 1, p. 9. Haak heeft het arrest ook besproken in Uitspraak & Uitleg,

Kluwer, 1998, 50-55.

2. ,,Overmacht'' in de zin van artikel 17 lid 2 CMR

HR 17 april 1998, NJ 1998, 602, S&S 1998, 75, Gebr. Oegema BV/Amev

Schadeverzekering (Oegema/Amev)

In art. 17 lid 2 CMR is, voor zover voor het onderhavige geval van belang,

bepaald dat de vervoerder niet aansprakelijk is voor beschadiging of voor

geheel of gedeeltelijk verlies van de lading of voor schade wegens vertraging

indien deze te wijten is aan omstandigheden die de vervoerder niet heeft

kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

In het Nederlandse Boek 8 BW is deze bepaling overgenomen in art. 1089

lid 1, met dien verstande dat daar in plaats van ,,de vervoerder'' van een

,,zorgvuldig vervoerder'' wordt gesproken.
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In het onderhavige arrest geeft de Hoge Raad een nadere uitleg aan art. 17

lid 2 CMR. Zoals wij nog zullen zien is de uitleg die in het arrest aan art. 17

lid 2 CMR wordt gegeven geõÈnspireerd door het Nederlandse wetsartikel.

De feiten van de zaak zijn als volgt:

Oegema vervoert over de weg een partij gekoeld vlees van Nederland naar

diverse adressen in ItalieÈ voor Brada's Vleeschbedrijf BV te Leeuwarden. De

lading is verzekerd door Amev tezamen met zes andere verzekeraars.

Op 16 januari vertrekt de chauffeur van Oegema uit Nederland. Op 17 januari

1991 om 22:50 komt hij aan op het eerste losadres, de Firma Fratelli Zocche

te Villaverla (ItalieÈ). Het hek van de firma is op dat moment gesloten. Op

herhaald indrukken van de fabrieksbel en de priveÂ-bel wordt niet gereageerd.

De rijtijd van de chauffeur is op dat tijdstip reeds opgelopen tot 13 uur. Hij

besluit om niet door te rijden naar een vijftig aÁ zestig kilometer verderop

gelegen, bewaakt parkeerterrein, maar parkeert de trailercombinatie voor het

hek op het ter plaatse goed verlichte terrein en sluit de truck van binnenuit af.

Rond 24:00 uur hoort de chauffeur vanuit zijn slaapcabine een tweede

vrachtwagencombinatie arriveren. Deze, naar later blijkt, Deense vracht-

wagen, wordt achter de combinatie van Oegema geparkeerd.

Rond 01:00 wordt de chauffeur van Oegema overvallen door drie gewapende

en gemaskerde mannen. Onder bedreiging van een vuurwapen moet hij de

documenten en de sleutels van de combinatie afgeven. De chauffeur doet van

de overval aangifte bij de politie te Thiene (ItalieÈ).

Later wordt de vrachtwagen leeg teruggevonden. De schade ten gevolge van

de roofoverval bedraagt fl 209.873, 95. Dit bedrag wordt door Amev en de

andere verzekeraars vergoed.

Amev (aan wie de andere verzekeraars hun rechten hebben gecedeerd)

spreekt Oegema aan tot vergoeding van de schade. Zij baseert deze vordering

op art. 17 lid 1 CMR.

Oegema verweert zich hiertegen met een beroep op art. 17 lid 2 CMR,

waarin, voor zover van belang, is bepaald dat de vervoerder niet aansprake-

lijk is voor verlies indien dit te wijten is aan een omstandigheid die hij niet

heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen

verhinderen.

In eerste aanleg wordt het beroep op overmacht door Oegema door de

Rechtbank gehonoreerd. In hoger beroep oordeelt het Hof daarentegen dat

er geen sprake is van overmacht. Tegen dit oordeel komt Oegema op in

cassatie.

De Hoge Raad overweegt:

,,Het hof heeft kennelijk tot uitgangspunt genomen dat de vervoerder zich in

geval van verlies van de lading tijdens het vervoer slechts met succes op de

ontheffing van aansprakelijkheid ingevolge de hier aan de orde zijnde bepa-

ling van art. 17 lid 2 CMR kan beroepen, indien hij aantoont dat hij alle in de

gegeven omstandigheden redelijkerwijs van een zorgvuldig vervoerder Ð
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daaronder begrepen de personen van wier hulp hij bij de uitvoering van de

overeenkomst gebruik maakt Ð te vergen maatregelen heeft genomen om

het verlies te voorkomen. Dit uitgangspunt is juist en stemt overeen met de

heersende doctrine en rechtspraak in andere bij het CMR aangesloten lan-

den.''

De stelling van Oegema dat het uitwijken naar een verderop gelegen par-

keerterrein het overschrijden van de maximaal toegestane rijtijd(53) van de

chauffeur met zich zou brengen en vertraging in de verdere aflevering van de

lading tot gevolg zou hebben wordt voor een geslaagd beroep op art. 17 lid 2

CMR niet voldoende geacht. De Hoge Raad oordeelt dat het Hof het strikte

karakter van de verordening en het rijtijdenbesluit niet heeft miskend. Door

te overwegen dat niet is gesteld of gebleken dat door de bedoelde afwijking

van de rijtijdenregelingen de verkeersveiligheid in gevaar zou zijn gebracht,

en dat daarbij van belang is dat zich op een afstand van 50 aÁ 60 kilometer een

beveiligde parkeerplaats bevond, heeft het Hof volgens de Hoge Raad tot

uitdrukking gebracht dat het hier slechts om een beperkte en mede daarom

gerechtvaardigde afwijking ging.

De Hoge Raad formuleert bij de uitleg van art. 17 lid 2 CMR een zeer streng

criterium en knoopt aan bij het vereiste van een ,,zorgvuldig vervoerder'' in

de zin van art. 8:1098 BW. In de literatuur is kritisch op dit arrest gereageerd.

Zo heeft Haak gesteld dat het uitgangspunt van de Hoge Raad dat een

vervoerder slechts een beroep op overmacht toekomt, indien hij aantoont

dat hij alle maatregelen heeft genomen die van een zorgvuldig vervoerder

redelijkerwijs gevergd kunnen worden onnodig de visie van een nationaal

concept vertoont(54). Haak heeft dit arrest eveneens becommentarieerd in

Tijdschrift Vervoer & Recht 1998, nr. 4, 85-87.

3. Artikel 27 lid 1 CMR. Een aansprakelijkheidsbeperkende bepaling?

HR 20 november 1998, NJ 1999, 175, S&S 1999, 37, Frans Maas Groningen

BV/Delta Lloyd Schadeverzekering NV (Frans Maas/Delta Lloyd)

Wanneer de vervoerder onder CMR aansprakelijk is voor schade ten gevolge

van verlies of beschadiging van de lading of vertraging wordt de schade-

vergoeding berekend aan de hand van art. 23 e.v. CMR. In art. 27 lid 1 is

bepaald dat de rechthebbende over het bedrag van de schadevergoeding rente

kan vorderen. Deze rente bedraagt, volgens art. 27 lid 1 CMR 5 procent per

jaar en loopt vanaf de dag waarop de vordering schriftelijk bij de vervoerder

is ingediend of, indien dit niet is geschied, vanaf de dag waarop zij in rechte

aanhangig is gemaakt.

In het onderhavige arrest komt de vraag aan de orde of dit gefixeerde

rentepercentage moet worden gezien als een beperking van de schadever-

goedingsplicht van de vervoerder waarop hij geen beroep kan doen indien de

(53) Op grond van Vo. (EEG) nr. 3820/85, art. 12 en art. 18 van het Rijtijdenbesluit.

(54) Zie K.F. HAAK (red.), Uitspraak & Uitleg, Kluwer 1998, 56-61.
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schade te wijten is aan opzet of daarmee volgens de wet van het gerecht waar

de vordering aanhangig is gelijk te stellen schuld van de hem zeÂlf of door

hem ingeschakelde personen (art. 29 CMR).

In cassatie wordt van de volgende feiten uitgegaan:

Op of omstreeks 28 november 1989 aanvaardt Frans Maas Groningen de

opdracht om een partij cassetterecorders afkomstig van ITC Import BV te

Boekel (hierna: ITC) te vervoeren naar Eltatronic Unterhaltungs-Elektronic

Handels GmbH te Hamburg (Duitsland). Frans Maas Groningen krijgt deze

opdracht van Frans Maas Internationale Spediteure GmbH te Nettetal (Duits-

land), die de opdracht van ITC heeft gekregen.

Frans Maas Groningen schakelt voor het vervoer een ondervervoerder in.

Deze ondervervoerder blijkt echter een oplichtersbende te zijn, die de lading

ontvreemdt. Verzekeraar Delta Lloyd vergoedt de ten gevolge van de diefstal

ontstane schade en subrogeert in de rechten van ITC.

Delta Lloyd vordert van Frans Maas Groningen (hierna: Frans Maas) een

bedrag van DM 248.620, dan wel de tegenwaarde daarvan in guldens, ver-

meerderd met de wettelijke rente ex art. 1286 (oud) BW van 8 december

1989 af tot aan de dag der voldoening.

Zowel Rechtbank als Hof oordelen dat Frans Maas voor de schade ten

gevolge van de diefstal aansprakelijk is. Aangezien de schade te wijten is

aan het opzet van een door de vervoerder ingeschakelde persoon (art. 29 lid 2

CMR) wordt Frans Maas veroordeeld het tot het betalen van het volledige

bedrag aan schadevergoeding vermeerderd met wettelijke rente(55).

Het Hof oordeelt dat art. 27 CMR binnen het kader van het verdrag moet

worden aangemerkt als een bepaling, die de aansprakelijkheid van de ver-

voerder beperkt, aangezien zij de door de vervoerder over het bedrag van de

schadevergoeding verschuldigde rente op vijf procent per jaar fixeert. Het

Hof overweegt dat in het onderhavige geval die bepaling blijkens de be-

woordingen daarvan buiten werking wordt gesteld door art. 29 CMR.

Dit oordeel blijft in cassatie echter niet in stand. Interessant is dat de Hoge

Raad art. 27 lid 1 CMR aan de hand van meerdere criteria tracht uit te leggen.

Ten eerste overweegt de Hoge Raad dat de bewoordingen van art. 27 CMR

niet ondubbelzinnig antwoord geven op de vraag hoe zij ten aanzien van het

onderlinge geschilpunt moeten worden verstaan. De bepaling spreekt niet

van een beperking van de aansprakelijkheid voor renteschade tot vijf procent,

maar volstaat ermee de toewijsbare rentevergoeding op dat percentage vast te

stellen. Weliswaar brengt deze fixatie de facto een beperking van de aan-

sprakelijkheid mee, maar uit de tekst van art. 27 CMR blijkt niet dat dit ook

als een daadwerkelijke beperking van de aansprakelijkheid is bedoeld.

(55) Dat wil zeggen, rente gebaseerd op art. 1286 (oud) BW in plaats van het rentepercentage

van 5% van art. 27 lid 1 CMR, NH.
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Vervolgens besteedt de Hoge Raad aandacht aan jurisprudentie en literatuur

uit andere bij het CMR-verdrag aangesloten landen. Uit de conclusie van het

Openbaar Ministerie blijkt, naar het oordeel van de Hoge Raad, echter dat

een heersende opvatting met betrekking tot de uitleg van art. 27 CMR

ontbreekt.

De ontstaansgeschiedenis van het verdrag biedt volgens de Hoge Raad

evenmin uitkomst omdat de travaux preÂparatoires niet zijn gepubliceerd of

anderzijds toegankelijk zijn. De Hoge Raad refereert hiermee aan een eerder

gegeven oordeel ten aanzien van het raadplegen van de bruikbaarheid van de

travaux preÂparatoires bij de uitleg van de bepalingen van de CMR(56).

Onder deze omstandigheden kent de Hoge Raad beslissende betekenis toe

aan doel en strekking van het Verdrag in het algemeen en van art. 27 lid 1

CMR in het bijzonder. Hiervoor knoopt de Hoge Raad aan bij de preambule

van het verdrag, waaruit blijkt dat het ertoe strekt om de voorwaarden van de

overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, in het

bijzonder voor wat betreft de aansprakelijkheid van de vervoerder op een-

vormige wijze te regelen.

Deze strekking in aanmerking genomen is Ð zo vervolgt de Hoge Raad Ð

het kennelijke doel van de in art. 27 lid 1 vervatte fixatie op een vast

percentage van de vergoeding der renteschade niet om de aansprakelijkheid

voor deze schade in de zin van art. 29 CMR te beperken, maar om die

aansprakelijkheid op internationaal uniforme wijze te regelen, ongeacht of de

renteschade in het individuele geval meer dan wel minder dan vijf procent

per jaar beloopt. De Hoge Raad oordeelt dat dit meebrengt dat het bepaalde

bij art. 27 lid 1 CMR ook van toepassing is ingeval, zoals te deze zaken, de

schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen schuld in de zin van

art. 29 CMR.

4. Artikel 32 CMR niet slechts van toepassing op tegen de vervoerder

gerichte rechtsvorderingen

HR 11 februari 2000, S&S 2000, 83, AXA Assurances SA/1. Jan de Poorter

BV, h.o.d.n. Industrial Minerals 2. Jan de Poorter (Transport) BV

Op 16 december 1992 meldt chauffeur Plocq van Transport Seroul SA met

zijn tankwagen zich bij De Poorter om in opdracht van Minerais de la

MeÂditerranneÂe Ugimag circa 25 ton Portafer (een fijnpoederig ijzeroxide

met een hoog soortelijk gewicht) te laden en naar Ugimag in Saint Pierre

d'Allevard in Frankrijk te vervoeren.

Tijdens het beladen van de wagen controleert de chauffeur tot twee keer toe

of de wagen niet overbeladen is. Zowel de eerste als de tweede keer blijkt dat

de belading te zwaar is. Als de wagen, na voor de tweede keer te zijn

gewogen op de plaats van belading terugkeert, zakt de linkersteun van de

(56) HR 29 juni 1990, NJ 1992, 106, S&S 1990, 110 (GabrieÈle Wehr). Het arrest is besproken

in T.P.R. 1996, 626-629.
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tankwagen in het plaveisel. De trailer van de tankwagen raakt hierdoor uit

balans en slaat naar links om, waardoor schade ontstaat.

Verzekeraar AXA vergoedt deze schade aan Transport Seroul SA en sub-

rogeert in de rechten van Seroul. Zij spreekt bij inleidende dagvaarding van

8 mei 1995 De Poorter aan tot vergoeding van de schade.

De Poorter beroept zich op verjaring in de zin van art. 32 CMR. In dit artikel

is, voor zover van belang, bepaald dat rechtsvorderingen, waartoe een aan het

verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, verjaren door verloop van

een jaar.

In het onderhavige geval is de vraag of de in art. 32 CMR voorziene verjaring

zich uitstrekt tot vorderingen van of tegen derden wier prestaties of belangen

bij de overeenkomst of de uitvoering daarvan zozeer betrokken zijn dat de

vorderingen die door of tegen hen worden ingesteld, geacht moeten worden

aanleiding te vinden in het vervoer in de zin van de verdragsbepaling.

Bij de uitleg van art. 32 CMR betrekt de Hoge Raad zowel de Engelse als de

Franse tekst van het verdrag. Volgens de authentieke Engelse tekst van het

verdrag verjaart een rechtsvordering ,,arising out of carriage under this

convention'' na verloop van eÂeÂn jaar. Blijkens de authentieke Franse tekst

verjaren door verloop van eÂeÂn jaar ,,les actions auxquelles peuvent donner

lieu les transports soumis aÁ la preÂsente Convention''.

Uit deze tekstversies leidt de Hoge Raad af dat noch de bewoordingen van

art. 32 lid 1 CMR, noch het systeem van het verdrag of de plaatsing van deze

bepaling in het verdrag grond geven voor de door AXA voorgestane opvat-

ting dat het artikel slechts van toepassing is op tegen de vervoerder gerichte

vorderingen. In de literatuur met betrekking tot het verdragsartikel zijn naar

het oordeel van de Hoge Raad evenmin aanknopingspunten te vinden voor

een dergelijke beperkte uitleg van art. 32 CMR.

Axa verdedigt daarnaast de opvatting dat voor toepassing van art. 32 CMR

sprake moet zijn van een met name genoemde rechtsvordering van de

vervoerder tegen iemand die partij is bij de vervoerovereenkomsten en dat

de verjaringsregeling zich niet verder uitstrekt dan tot de vordering van de

vervoerder tot betaling van de vracht met bijkomende kosten.

De verjaringsregeling is volgens AXA slechts van toepassing op een vorde-

ring van de vervoerder die rechtstreeks uit de overeenkomst van vervoer

moet voortvloeien. Deze beperkingen zijn volgens de Hoge Raad echter niet

in art. 32 CMR te ontwaren.

Tot slot overweegt de Hoge Raad dat, waar het Hof oordeelt dat de belading

en de daardoor bewerkstelligde overdracht ten vervoer een wezenlijk be-

standdeel van het vervoer vormen, tot uitdrukking heeft willen brengen dat

de belading een handeling was zonder welke het vervoer niet kon plaats-

vinden. Door, daarvan uitgaande, te oordelen dat de rechtsvordering tot

vergoeding van de schade die bij de belading door De Poorter aan de

tankauto is ontstaan er een is waartoe het vervoer aanleiding heeft gegeven,

zodat aan De Poorter een beroep op verjaring toekomt in gevolge art. 32 lid 1
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CMR heeft het Hof Ð aldus de Hoge Raad Ð niet blijk gegeven van een

onjuiste rechtsopvatting.

Interessant aan dit arrest is dat de Hoge Raad op grond van de in de officieÈle

tekstversies van de CMR gehanteerde bewoordingen een ruime uitleg geeft

aan art. 32 CMR. Hierdoor kan een derde, die slechts indirect betrokken is bij

de vervoerovereenkomst een geslaagd beroep doen op de verjaringsbepaling

van het verdrag.

Dat de Hoge Raad de bepalingen van de CMR niet altijd even ruimhartig

uitlegt blijkt uit het ,,Cargofoor''-arrest(57), waarin hij oordeelde dat art. 17

CMR uitsluitend de aansprakelijkheid van de vervoerder voor verlies van of

schade aan door hem vervoerde zaken, alsmede voor een vertraging in de

aflevering regelt. Aansprakelijkheid van de vervoerder voor aan andere dan

de vervoerde zaken toegebrachte schade werd volgens de Hoge Raad niet

door de CMR, doch door het toepasselijke nationale recht beheerst. Aldus gaf

de Hoge Raad in dit arrest een beperkte (zo men wil, beperkende) uitleg van

een CMR-bepaling(58).

VI. Zeerecht

A. AANVARING

1. Uitbreiding begrip ,,aanvaring''

HR 8 november 1996,NJ 1998, 297, noot CLARINGBOULD, S&S 1997, 61, J.C.

van Buren/Speelman's Oliefabrieken BV (Zilverstad)

Tijdens het leegzuigen van het binnenschip de ,,Zilverstad'' langs de kade bij

Speelman's Oliefabrieken (hierna: Speelman) komt, terwijl de ,,Zilverstad''

enkele meters langs de kade verhaald wordt, de in het ruim van het schip

hangende zuigpijp van de losinstallatie van Speelman tegen een stalen balk

die over het ruim ligt (de zogenaamde merkel), welke balk losschiet en de in

het ruim staande werknemer van Speelman, de heer Attalki, zwaar verwondt

en voor altijd arbeidsongeschikt maakt.

Een geval van aanvaring! Als de casus zo kort beschreven is als hierboven,

zal men niet zo gauw denken aan aanvaring, waarvoor bijvoorbeeld een korte

verjaringstermijn van twee jaren geldt.

(De raadsman van) Speelman had in ieder geval geen aanvaringsvordering

voor ogen toen Speelman, door Attalki aangesproken in zijn hoedanigheid

van werkgever, ruim vier jaar na het ongeval de schipper tevens eigenaar van

de ,,Zilverstad'', de heer Van Buren, in vrijwaring opriep.

Van belang is dat Speelman zijn vordering met name baseerde op het niet in

acht nemen van de vereiste veiligheidsmaatregelen.

(57) HR april 1994, NJ 1995, 14, S&S 1994, 72, T.P.R. 1996 639.

(58) Het ,,Cargofoor''-arrest is besproken door Haak in HAAK (red.), Uitspraak & Uitleg,

Kluwer, 1998, 39.
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Over het nemen van veiligheidsmaatregelen gaat art. 782 lid 1 en lid 3

Wetboek van Koophandel, waarbij reeds nu wordt opgemerkt dat het derde

lid bij de invoering van Boek 8 BW is vervallen. De ,,Zilverstad'' dateert nog

van voÂoÂr Boek 8.

Art. 782 lid 1 WvK:

,,De schipper is verplicht de gebruikelijke regels en de bestaande voorschrif-

ten ter verzekering van de deugdelijkheid en de veiligheid van het schip voor

de vaart op binnenwateren, van de veiligheid der opvarenden en ter zake aan

boord daarvan met nauwgezetheid op te volgen.''

Art. 782 lid 3 WvK (vervallen):

,,Hij is verantwoordelijk voor de schade welke hij in zijne betrekking door

zijn opzet of grove schuld aan anderen veroorzaakt.''

De vraag waar het in deze procedure om draait, is of hier sprake is van een

aanvaring of beter gezegd ,,schadevaring'' met de daarbij behorende verja-

ringstermijn van twee jaren of dat er sprake is van een schending van de

veiligheidsverplichting van de schipper waarvoor een veel langere verja-

ringstermijn geldt.

De Hoge Raad begint met vast te stellen dat noch uit de wetsgeschiedenis,

noch uit de strekking van de aanvaringsbepalingen van het toen nog van

toepassing zijnde Wetboek van Koophandel voortvloeit, dat aansprakelijk-

heid op grond van deze bepalingen is uitgesloten, indien het gaat om schade

die is toegebracht aan de persoon die zich aan boord van het aanvarende

schip bevindt. Met andere woorden, de aanvaringsbepalingen zijn ook van

toepassing als het aanvarende schip (de langs de kade verhalende ,,Zilver-

stad'') tegen de in het ruim hangende zuigpijp vaart waardoor de balk

losschiet die op de werknemer van Speelman valt. De Hoge Raad verwijst

ook nog naar de tekst en de wetsgeschiedenis van de overeenkomstige

bepalingen van Boek 8 BW.

In dit verband is het van belang er op te wijzen dat in Boek 8 BW alle

vorderingen, gebaseerd op onrechtmatige daad en gericht tegen (de eigenaar

van) het schip, vallen onder de werking van de aanvaringsbepalingen en de

daarbij behorende verjaringstermijn van twee jaren. Art. 8:540 BW (zee-

recht) en art. 8:1001 BW (binnenvaartrecht) luiden:

,,Aanvaring is de aanraking van schepen met elkaar''.

In art. 8:541 BW respectievelijk art. 8:1002 BW wordt het begrip aanvaring

sterk uitgebreid:

,,Het in deze afdeling omtrent aanvaring bepaalde vindt eveneens toepassing

indien schade door een zee- respectievelijk binnenschip is veroorzaakt

zonder dat een aanvaring plaats had''.

De wetgever heeft er in Boek 8 BW voor gekozen de aanvaringsbepalingen

van Boek 8 van toepassing te doen zijn op iedere situatie waarin schade door

een schip is veroorzaakt zonder dat een aanvaring plaats had. De wetgever

wilde, door het vereiste van ,,aanraking'' te verruimen tot ,,schadeveroorza-
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king'' bereiken dat de toepasselijkheid van de aanvaringsbepalingen wordt

uitgebreid tot ,,alle in de maritieme sfeer liggende gevallen, waarin een schip

schade toebrengt''.

In de Memorie van Toelichting worden een paar voorbeelden gegeven: het

schip brengt schade toe door te exploderen, een haven in brand te steken en

stranden te bevuilen. Ook wordt het voorbeeld gegeven van de lading die

wordt beschadigd doordat olie uit een lekkende leiding vloeit en de eigenaar

van de lading op grond van onrechtmatige daad tegen de scheepseigenaar

ageert.

Toch oordeelt de Hoge Raad dat in casu de verjaringstermijn bij aanvaring

hier geen toepassing vindt. En nu komt het leerstuk van de samenloop van

rechtsvorderingen aan de orde. De Hoge Raad stelt namelijk vast dat de door

Speelman tegen Van Buren ingestelde vordering in vrijwaring geen rechts-

vordering, gebaseerd op aanvaring, is. Aan haar onderhavige vordering heeft

Speelman immers niet de voor aansprakelijkheid uit aanvaring vereiste

schuld van het schip ten grondslag gelegd: Speelman heeft niet gesteld dat

de schade het gevolg is van ,,verondersteld'' verkeerd varen van de ,,Zilver-

stad'', maar haar vrijwaringsverplichting uitsluitend daarop gebaseerd dat de

schade het gevolg is van tekortschieten van de schipper in de uit art. 782

WvK voor hem voortvloeiende verplichting zorg te dragen voor de veiligheid

voor personen aan boord. Nu ook na verwijzing de vordering uitsluitend op

deze grondslag zou kunnen worden beoordeeld, speelt de verjaringstermijn

van aanvaring hier geen rol meer. De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar

de Rechtbank die thans moet oordelen of sprake is van de in art. 782 lid 3

WvK genoemde grove schuld van de schipper.

2. Samenloop

HR 6 december 1996, S&S 1997, 72, D.N. Fortes/M. Smits (Carola Smits)

De samenloopkwestie kwam ook aan de orde in het twee maanden na de

,,Zilverstad'' gewezen arrest van de Hoge Raad inzake de ,,Carola Smits''.

Hier betrof het de samenloop tussen de onrechtmatige daad actie (die i.c. nog

niet verjaard zou zijn) en het vorderingsrecht uit hoofde van de arbeidsover-

eenkomst (die i.c. vervallen zou zijn).

Tijdens werkzaamheden aan boord van het ms ,,Carola Smits'' maakt Fortes,

matroos in dienst van reder/eigenaar Smits, in opdracht van de tweede

stuurman de sluitings van een in het ruim afgevierde ponton los. Terwijl

Fortes zich op die ponton bevindt en een tweede ponton van de kade boven

het luik wordt gedraaid, breekt een zeer zware storm los, met slagregens,

hagel en windkracht 12. Fortes maakt nog de sluitings van die tweede ponton

los en valt daarna in het onderruim. In strijd met de geldende veiligheids-

voorschriften ontbreekt een ladder om van het ponton naar het dek te kunnen

klimmen; naar het oordeel van de Raad voor Scheepvaart is de gevolgde

werkwijze gevaarlijk en niet aanvaardbaar. Terzake van opgelopen blijvend

lichamelijk letstel spreekt Fortes uit onrechtmatige daad Smits tot schade-
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vergoeding aan. De Hoge Raad is van oordeel dat een schending van derge-

lijke veiligheidsvoorschriften die resulteert in een ongeval als hier aan de

orde, jegens gelaedeerde onrechtmatig is onafhankelijk van de tussen hem en

de eigenaar/reder van het schip bestaande arbeidsovereenkomst.

De Hoge Raad geeft ook nog een regel over de bewijslast met betrekking tot

het causale verband tussen de afwezigheid van een ladder en het aan de

matroos overkomen ongeval. Het Hof had in eerste instantie Fortes met dit

bewijs belast, maar de Hoge Raad, die alle feiten nog eens nauwkeurig

naloopt en in aanmerking neemt dat Fortes die zich na het ongeluk niet

precies kon herinneren wat er was gebeurd, omtrent de directe oorzaak van

zijn val slechts vermoedens kan uiten, acht het oordeel van het Hof om Fortes

met de bewijslast op te zadelen onbegrijpelijk. Volgens de Hoge Raad was

het aan Smits (de eigenaar van de Carola Smits) om te stellen en zonodig te

bewijzen dat in achtneming van de veiligheidsvoorschriften het ongeval

waarschijnlijk niet had kunnen voorkomen. De Hoge Raad vernietigt het

arrest van het Hof Den Haag en verwijst de zaak voor verdere behandeling en

beslissing naar het Hof Amsterdam(59)

3. Schuldverdeling

HR 25 juni 1999, S&S 2000, 61, 1. Geo Navigation Company Ltd., 2. Orion

Schiffarts Gesellschaft GmbH (Hero)/N.M Clarkson (Larissa/Hero)

Het vaststellen van de schuldverdeling van schepen bij aanvaring is normaal

gesproken van feitelijke aard. Daarover kan de Hoge Raad, die het toepassen

van het recht moet toetsen, gewoonlijk niets aan toevoegen of afdoen.

In een dramatische aanvaringszaak wordt toch het oordeel van de Hoge Raad

gevraagd.

Het gaat om de aanvaring tussen de bulkcarrier ,,Hero'' en het Britse vissers-

schip ,,Larissa'' (welk vissersschip geheel bemand was met Urker vissers).

De ,,Larissa'' op weg van Delfzijl naar de visgronden op de Noordzee steekt

ten noorden van Ameland/Schiermonnikoog het verkeersscheidingsstelsel

(de vaarroute Terschelling naar Duitse Bocht) dwars over. Beide schepen

hebben elkaar pas in een laat stadium opgemerkt en (te laat) uitwijkmanoeu-

vres in gang gezet die er helaas toe hebben geleid dat de bulkcarrier ,,Hero''

dwars over de ,,Larissa'' is heengevaren, waardoor de ,,Larissa'' onmiddel-

lijk is gezonken en de zes vissers allen zijn omgekomen.

Nu de advocaat van de ,,Larissa'' geen getuigen meer heeft om te verklaren

wat er precies gebeurd is, laat hij aan de hand van de gegevens van de ,,Hero''

en het onderzoek van de duikers aan de ,,Larissa'' omtrent de aanvaringshoek

een computersimulatie maken, waaruit naar voren komt dat de door de

getuigen van de ,,Hero'' afgelegde verklaringen niet kunnen kloppen met

(59) Zowel de ,,Zilverstad'' als de ,,Carola Smits'' worden door Haak besproken in Uitspraak

& Uitleg, Kluwer, 1998, 182-188.
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de aan de ,,Larissa'' vastgestelde schade en de aanvaringshoek. Het Hof komt

na een uitvoerige weergave hoe de beide schepen gevaren moeten hebben, tot

een schuldverdeling van 70:30 in het nadeel van de ,,Hero''. De ,,Hero'' stelt

tegen dit arrest beroep in cassatie in. De Hoge Raad leest het feitenrelaas van

het Hof in die zin, dat het Hof op grond van de niet omstreden gedragingen

van beide schepen en de onaannemelijkheid van de door de ,,Hero'' gegeven

voorstelling van zaken, in overeenstemming met het oordeel van de Raad

voor de Scheepvaart, tot de slotsom is gekomen dat de toedracht van de

aanvaring in essentie moet zijn geweest zoals de ,,Larissa'' heeft gesteld. De

Hoge Raad zegt dat deze slotsom, die berust op een waardering van vast-

staande feiten, niet onbegrijpelijk is.

Een bijzonderheid kan nog worden vermeld. Normaal gesproken geven

cassatieadvocaten een schriftelijke toelichting bij de Hoge Raad. Bij hoge

uitzondering heeft de Hoge Raad hier toegelaten dat de computersimulatie

werd getoond en de advocaten die de zaak in eerste instantie hadden be-

handeld, een en ander mondeling toelichtten.

Voor de weduwen van de vissers was deze schuldverdeling van essentieel

belang. Immers, indien beide schepen schuld hebben is er hoofdelijke aan-

sprakelijkheid voor schade wegens dood of letsel. De weduwen van de

vissers die schadevergoeding wegens verlies van inkomen door het over-

lijden van hun echtgenoten vorderen, kunnen bij de ,,Larissa'' weinig halen

nu dit schip met een beperkt tonnage zich beroept op beperking van aan-

sprakelijkheid; maar gelet op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de

,,Hero'' (theoretisch was 1% medeschuld al voldoende) kunnen zij de gehele

schade op de ,,Hero'' verhalen; de ,,Hero'' kan wel regres nemen op de

,,Larissa'', maar die heeft, zoals gezegd, zijn beperkte aansprakelijkheid

ingeroepen door het stellen van het (beperkte) personenfonds (art. 6 Limita-

tieverdrag Londen 1976; art. 8:755 BW).

B. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Artikel 11 Limitatieverdrag Londen 1976

HR 20 december 1996, NJ 1998, 489, noot CLARINGBOULD, S&S 1997, 38

SCAC Delmas Vieljeuex/Staat der Nederlanden, (Sherbro)

De Staat dreigt meer dan 1 miljoen gulden aan opruimingskosten mis te

lopen, omdat ladingbelanghebbenden op 11 januari 1994 bij de Franse

rechter een verzoek hebben ingediend om een gerechtelijke expert te be-

noemen. Het pijnlijke voor de Staat is, dat hem op dit punt geen enkel verwijt

valt te maken. De duizenden zakjes landbouwgif, die de ,,Sherbro'' reeds

in de nacht van 8 en 9 december 1993 in het Kanaal had verloren, spoelden

pas op 19 januari 1994 aan op het Noordzeestrand. Op 20 januari had de

Staat, ter verzekering van zijn vordering voor Ð nog te maken Ð oprui-

mingskosten, conservatoir beslag gelegd op de ,,Sherbro'' die toevallig in

Amsterdam lag.
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In casu struikelde de Staat over art. 11 lid 1 van het Limitatieverdrag 1976,

welk artikel bepaalt dat een aansprakelijk gestelde persoon (meestal de

scheepseigenaar) alleen een limitatiefonds kan vormen in een Verdragsstaat,

waarin ,,legal proceedings'' zijn aangevangen met betrekking tot een voor

beperking vatbare vordering.

De vraag waarvoor de Hoge Raad zich zag gesteld was of in Frankrijk met

het verzoek van ladingbelanghebbenden om een gerechtelijke expert te

benoemen, al ,,legal proceedings'' in de zin van art. 11 Limitatieverdrag

1976 zijn aangevangen, zodat de eigenaar zijn aansprakelijkheid kon be-

perken in Frankrijk. Of was het veeleer zo dat met het leggen van conserva-

toir beslag door de Nederlandse Staat pas daadwerkelijk ,,legal proceedings''

tegen de eigenaar van de ,,Sherbro'' waren begonnen, zodat op basis van art.

11 in Nederland de beperking van aansprakelijkheid moet plaatsvinden?

Het verschil voor de Staat is gelegen in het feit dat hoewel Nederland en

Frankrijk beide partij zijn bij het Limitatieverdrag 1976, Frankrijk geen in

het Verdrag toegelaten voorbehoud heeft gemaakt om opruimingskosten van

de lading uit te zonderen, zodat naar Frans recht vorderingen wegens oprui-

mingskosten van de lading in het zakenfonds ingediend moeten worden.

Nederland, daarentegen, heeft dat voorbehoud wel gemaakt in die zin dat

opruimingskosten voor de lading moeten worden ingediend in het zoge-

naamde wrakkenfonds.

Met betrekking tot de ,,Sherbro'' was het zakenfonds tamelijk beperkt en zou

de Staat met vele andere crediteuren moeten meedelen (en vrijwel niets

vergoed krijgen) terwijl bij het stellen van het wrakkenfonds door de ,,Sher-

bro'' de Staat als enige ,,opruimingscrediteur'' zijn vordering van ruim 1

miljoen gulden volledig uit dat fonds zou kunnen verhalen.

Bij de incorporatie van de Verdragtekst in het Wetboek van Koophandel

waren door de commissieleden van de Eerste Kamer al vragen gesteld aan de

minister over de uitleg van art. 11 van het Verdrag en meer in het bijzonder

wanneer er nu sprake zou zijn van een aanhangig rechtsgeding (in het Engels

,,legal proceedings''; in het Frans ,,action''). Meer in het bijzonder was

gevraagd of het leggen van conservatoir beslag onder het begrip ,,aanhangig

maken van een rechtsgeding'' kan worden gebracht. Het antwoord van de

minister is dat uiteindelijk de rechter hierover zijn oordeel moet geven maar

tegelijkertijd verwijst de minister naar buitenlandse literatuur en acht de

minister een ruime uitleg niet in strijd met de strekking van de betreffende

bepaling.

De Hoge Raad begint met het volledige antwoord van de minister in zijn

arrest aan te halen. Dan zegt de Hoge Raad (iets ingekort): Mede gelet op

deze uitlatingen van de Minister moet aan het begrip rechtsgeding in art. 11

Verdrag 1976 een ruime uitleg worden gegeven. Hiermee strookt het om

onder het aanhangig maken van een rechtsgeding als bedoeld in art. 11 tevens

te begrijpen een verzoek tot het (mogen) treffen van rechtsmaatregelen door

degene die pretendeert een voor beperking vatbare vordering te hebben zoals
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bijvoorbeeld het verzoeken van verlof tot het leggen van conservatoir beslag

of het verzoek tot het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor met het oog

op het verkrijgen van bewijs van feiten die aan die vordering ten grondslag

kunnen worden gelegd. Het op 11 januari 1994 door de ladingbelangheb-

benden gedane verzoek tot benoeming van een gerechtelijk expert vindt zijn

grondslag in art. 145 van de Nouveaux Code de ProceÂdure Civil. Ook het

indienen van zodanig verzoek door degene die, zoals ook in dit geval,

pretendeert een voor beperking vatbare vordering te hebben Ð welk verzoek

op eÂeÂn lijn gesteld kan worden met verzoeken als hiervoor vermeld Ð moet

worden aangemerkt als een verzoek tot het treffen van een rechtsmaatregel

als voren bedoeld.

Met andere woorden, de Hoge Raad kiest uitdrukkelijk voor de ruime uitleg

van het begrip rechtsgeding en laat daaronder niet alleen conservatoir beslag

vallen maar ook het verzoek tot het benoemen van een gerechtelijk expert.

De eigenaar van de ,,Sherbro'' kan doorgaan met zijn aansprakelijkheid te

beperken in Frankrijk (hij hoeft slechts het zakenfonds te stellen) en de Staat

dient de door het conservatoir beslag op de ,,Sherbro'' afgedwongen garantie

van 2 miljoen gulden te retourneren. De Staat moet zijn vordering maar in de

Franse beperkingprocedure indienen en zal daar zo goed als niets krijgen.

Claringbould gaat in zijn noot nog uitgebreid in op de vraag of de Hoge Raad

met toepassing van artt. 25 en 26 EEX eigenlijk gerechtigd was om de

beslissing van de Franse rechter om in Frankrijk de beperkingsprocedure

toe te laten nu daar een ,,action'' was aangevangen tegen de eigenaar van de

,,Sherbro'' met het indienen van het op verzoek om experts te benoemen, te

toetsen aan zijn eigen interpretatie van art. 11. De kwestie is slechts van

academisch belang nu zowel de Hoge Raad als de Franse rechter van oordeel

zijn dat een dergelijk benoemingsverzoek inderdaad moet worden aange-

merkt als het aanhangig maken van een rechtsgeding in de zin van art. 11

Limitatieverdrag 1976(60).

2. Waterverontreiniging

HR 19 september 1997, NJ 1998, 886, noot CLARINGBOULD, S&S 1998, 13

Deutsche Binnenrederij GmbH/L.K. Rompkes c.s., (Grabow/Comeback)

In feite gaat deze procedure, die tot de Hoge Raad is uitgevochten, over de

uitleg van art. 1 sub d van het Beperkingsbesluit 1990 (thans art. 1 sub b

Beperkingsbesluit 1996) voor de binnenvaart, welk artikel (geparafraseerd)

luidt:

,,Het bedrag van het fonds beloopt: wanneer het vorderingen betreft ter zake

van kosten- en schadevergoedingen verschuldigd door waterverontreiniging

die niet zijn vorderingen ter zake van dood of letsel (waterverontreinigings-

fonds): het bedrag van het personenfonds.''

(60) Dit arrest is ook besproken en van commentaar voorzien door Haak in Uitspraak &

Uitleg, Kluwer, 1998, 137-141.
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De ,,Grabow'' vaart de afgemeerde ,,Comeback'' aan, waarbij de scheeps-

huid van de ,,Comeback'' open wordt gescheurd en dit schip zinkt. De

,,Comeback'' wordt met de lading nat geworden kunstmest gelicht. De

smurrie wordt overgeslagen en daarna afgevoerd. De ,,Comeback'' spreekt

de ,,Grabow'' aan voor de berging, afvoer van de lading en kosten die

Rijkswaterstaat nog heeft gemaakt. De aansprakelijke ,,Grabow'' stelt het

zakenfonds met de stelling dat er in feite geen waterverontreiniging heeft

plaatsgevonden. De ,,Comeback'' gaat daar niet mee akkoord en zegt dat de

kosten voor lichten, afvoer e.d. onder het waterverontreinigingsfonds vallen.

In dat laatste geval krijgt de ,,Comeback'' al die kosten vergoed omdat zij

niet hoeft mee te delen in het veel lagere zakenfonds.

De vraag waarvoor de Hoge Raad zich zag gesteld, was of, indien bij

aanvaring het water weliswaar niet is verontreinigd door een lading kunst-

mest aan boord van een van de schepen, maar er wel aanzienlijke kosten zijn

gemaakt om te voorkomen dat de nat geworden lading kunstmest in de rivier

zou stromen (de smurrie kunstmest moest tegen hoge kosten worden afge-

voerd en verwerkt), dergelijke kosten toch kunnen worden aangemerkt als

kosten- en schadevergoedingen verschuldigd voor waterverontreiniging.

De Hoge Raad oordeelt dat als algemene regel geldt (art. 6:96 BW) dat voor

vergoeding in aanmerking komen redelijke kosten ter voorkoming of beper-

king van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijk-

heid berust, mocht worden verwacht. Voldoende is derhalve dat degeen die

zodanige kosten maakt, op grond van de ten tijde van het maken van deze

kosten beschikbare gegevens in redelijkheid ervan mocht uitgaan dat schade

dreigde; niet is dus van belang of achteraf, op grond van andere gegevens,

kan worden vastgesteld dat waterverontreiniging zou zijn uitgebleven, indien

de preventieve maatregelen niet zouden zijn genomen. De rechter kan dus

buiten beschouwing laten of achteraf kon worden vastgesteld of contaminatie

van de kunstmest met het oppervlaktewater daadwerkelijk tot schade of

verstoring van het biologisch beheer zou hebben geleid.

De Hoge Raad sanctioneert de feitelijke vaststelling van het hof dat het

gehele complex van maatregelen dat leidde tot de gevorderde kosten zijn

oorzaak vond in de milieuonvriendelijke aard van de lading en voortvloeide

uit de zorg om waterverontreiniging te voorkomen; aldus hingen die kosten

onlosmakelijk samen met het ter voorkoming van waterverontreiniging

genomen besluit om tot berging van schip en lading over te gaan en daarmee

is het vereiste verband tussen die kosten en het voorkomen van waterver-

ontreiniging gegeven, al is een deel van die kosten gemaakt nadat het risico

van waterverontreiniging was geweken.

Dit alles betekent dat ook in het geval geen fysieke aantasting van het water

plaatsvindt maar er toch kosten worden gemaakt om waterverontreiniging te

voorkomen dergelijke kosten vallen onder het waterverontreingingsfonds.

Sinds het arrest inzake de ,,Grabow/Comeback'' is in Nederland de regeling

betreffende aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen in werking getreden
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en is het genoemde beperkingsbesluit uitgebreid met de gevaarlijke stof-

fenfondsen, indien er gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn. In feite wordt

dan het personenfonds twee maal en het zakenfonds drie maal in waarde

verhoogd(61).

C. COGNOSSEMENT

1. ,,Aflevering'' onder cognossement/grove schuld stuwadoor

HR 5 september 1997, NJ 1998, 63, noot JAPIKSE, S&S 1997, 121, De

vennootschap naar Duits recht Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs

AG/BV Stuwadoorsbedrijf Hanno (Sriwijaya)

Vervoer van twee partijen van elk 28 bundels hout van Pandang (IndonesieÈ)

naar Rotterdam. Voor het vervoer worden twee cognossementen afgegeven,

waarin de Hague Rules van toepassing worden verklaard. In de cognosse-

menten wordt de aansprakelijkheid voor schade aan de lading die is ontstaan

voor inlading en na lossing uit het schip uitgesloten (,,Before and after-

clause'').

Daarnaast is een ,,Himalaya-clause'' opgenomen waarin, kort gezegd, is

bepaald dat ondergeschikten en hulppersonen van de vervoerder zich op

dezelfde uitsluitingen en beperking van de aansprakelijkheid kunnen beroe-

pen als de vervoerder zelf.

In de periode van 16 tot en met 30 november 1989 worden de bundels hout

ingevolge van een tussen de reder van het schip en stuwadoor Hanno door

deze laatste uit het schip gelost en geplaatst op het terrein van Hanno aan de

Maashaven totdat zij door of namens de rechthebbende worden afgehaald.

Op 11 respectievelijk 13 december 1989 laat ontvangstexpediteur Betramy in

opdracht van Suedex Holzimport GmbH te Mannheim (de houdster van de

cognossementen, hierna: Suedex) de bundels hout per vrachtauto bij Hanno

afhalen. Van de partij hout blijken 21 bundels te zijn verdwenen. Suedex lijdt

hierdoor schade welke door verzekeraar Gerling wordt vergoed.

Gerling subrogeert in de rechten van Suedex en vordert van Hanno vergoe-

ding van de schade. Zij voert daartoe aan dat toen de voor Suedex bestemde

bundels hout feitelijk door Hanno zijn afgegeven, 21 bundels ontbraken en

dat dit tekort is ontstaan in de periode dat het hout zich op het terrein van

Hanno in opslag bevond. Het verdwijnen van de bundels is volgens Gerling

te wijten aan grove nalatigheid en/of onzorgvuldigheid van Hanno. Zij stelt

daartoe dat bundels hout intact en compleet zijn gelost op het terrein van

Hanno, maar een tekort vertoonden van 21 ton toen zij door Bertramy werden

opgehaald; dat het hout door Hanno is geplaatst buiten een loods en/of in een

loods met geopende deuren waardoor de niet geringe kans op ontvreemden

werd geschapen en dat Hanno als een professionele opslaghouder heeft te

gelden.

(61) Het arrest is ook van commentaar voorzien door Haak in Uitspraak & Uitleg, Kluwer,

1998, 189-193.

TPR 2001 2471



Ter afwering van haar aansprakelijkheid voert Hanno aan dat de in de

cognossementen opgenomen bepalingen nog van kracht waren gedurende

de periode dat het hout zich onder haar hoede heeft bevonden en dat zij zich

kan beroepen op de in de cognossementen ten behoeve van de vervoerder

opgenomen verweermiddelen.

Zowel in eerste instantie als in hoger beroep wordt Gerling in het ongelijk

gesteld. Het Hof heeft geoordeeld dat aflevering van de partijen hout pas

plaatsvond op het tijdstip waarop de ontvanger de feitelijke macht daarover

verkreeg. Dat gebeurde volgens het Hof pas toen ontvangstexpediteur Be-

tramy de partijen hout in opdracht van de cognossementhouder kwam halen.

Ten aanzien van de vraag of de schade aan opzet of grove schuld van Hanno

te wijten was heeft het Hof geoordeeld dat uit hetgeen Gerling te dien

aanzien heeft gesteld zonder nadere toelichting niet valt af te leiden dat

sprake is geweest van opzet of grove schuld van personen van de zijde van

Hanno ter zake van het verdwijnen van de partijen hout, zodat Hanno zich

kan beroepen op de ,,Himalaya-clause'' in de cognossementen.

In cassatie wordt Gerling wederom in het ongelijk gesteld.

Ten aanzien van de vraag wanneer er sprake is van aflevering onder cog-

nossement stelt de Hoge Raad voorop dat het te dezen nog toepasselijke, voor

1 april 1991 geldende, recht geen nadere omschrijving van het begrip

,,aflevering'' van onder cognossement vervoerde zaken inhield, evenmin

als het huidige recht zodanige omschrijving inhoudt. Het tijdstip van de

aflevering moet volgens de Hoge Raad dan ook worden vastgesteld aan de

hand van de omstandigheden van het geval. De Hoge Raad overweegt dat

aflevering kan plaatsvinden doordat de vervoerde zaken worden gebracht in

de feitelijke macht van de rechthebbende of in die van een daarbij voor de

rechthebbende optredende derde. Niet is uitgesloten dat de vervoerde zaken

na aankomst ter destinatie krachtens een andere overeenkomst met de recht-

hebbende hetzij onder de vervoerder blijven berusten, hetzij onder degene

die de zaken krachtens een overeenkomst met de vervoerder onder zich had,

en dat in deze gevallen met ingang van het tijdstip waarop die andere

overeenkomst in werking treedt, de vervoerovereenkomst eindigt.

Het Hof heeft bij de beoordeling van de vraag wanneer de lading als

afgeleverd kon worden beschouwd zich aangesloten bij de overwegingen

van de Rechtbank. Volgens de Hoge Raad moet de gedachtegang van het Hof

aldus worden begrepen dat in het onderhavige geval de partijen hout pas op

11 en 13 december 1989 zijn afgeleverd toen zij door Bertramy in opdracht

Suedex werden opgehaald. De Rechtbank, en derhalve met haar het Hof heeft

daarbij de mogelijkheid onder ogen gezien dat het hout op een eerder tijdstip

was afgeleverd, maar het is mede op grond van een beoordeling van de

toepasselijke cognossementsvoorwaarden, tot de slotsom gekomen dat zulks

niet het geval was. De Hoge Raad overweegt dat deze oordelen geen blijk

geven van een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder niet van een onjuiste

opvatting omtrent het begrip ,,aflevering''.
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Met betrekking tot de vraag of de schade te wijten is aan opzet of grove

schuld van Hanno leest de Hoge Raad de overwegingen van het Hof aldus dat

zij heeft geoordeeld dat hetgeen Gerling heeft gesteld, niet aannemelijk doet

zijn dat de personen in het bedrijf van Hanno op wier opzet of grove schuld

het bij de geoorloofdheid van een uitsluiting van aansprakelijkheid aankomt

Ð hier naar de maatstaf van HR 31 december 1993, NJ 1995, 289 (Serra): de

bedrijfsleiding Ð zich ervan bewust waren dat plaatsing van het hout buiten

een loods en/of in een geopende loods, ontvreemding ervan waarschijnlijk tot

gevolg zou hebben, ook niet nu Hanno als een professionele en ervaren

opslaghouder heeft te gelden.

's Hofs overwegingen geven volgens de Hoge Raad niet blijk van een

onjuiste rechtsopvatting en in het bijzonder niet van een onjuiste opvatting

omtrent de regels betreffende stelplicht en bewijslast(62)(63).

2. Vorderingsgerechtigde uit cognossement

( a ) , ,He l i o po l i s S t a r ''

HR 27 januari 1995, NJ 1997, 194, noot CLARINGBOULD, S&S 1995, 40

Heliopolis Shipping Company/Damco Maritime B.V. (Heliopolis Star)

Dit arrest Ð en ook de navolgende te bespreken arresten inzake de ,,Enar-

xis'', de ,,Hudsongracht'', en de ,,Eendracht'' Ð hoort thuis in het rijtje

,,Brouwersgracht''(64) en ,,Bosman/Condorcamp''(65), in welke arresten

telkens het cognossement een hoofdrol speelt, zij het dat in elk arrest een

ander aspect van het cognossement aan de orde komt.

In het onderhavige arrest komt met name de vraag aan de orde wie recht- en

regelmatig cognossementhouder is en of er een pandrecht rust op het in het

cognossement belichaamde recht op aflevering.

De expediteur Damco kreeg, zoals wel vaker was gebeurd in het voorgaande

jaar, in juli 1991 van Van Meer opdracht voor een verscheping van 100 ton

veevoeder van Rotterdam naar AlexandrieÈ. Voor dit vervoer is een cognosse-

ment opgesteld waarbij als consignee wordt vermeld ,,order of Bank of

Commerce and Development Al Tegaryoon''. Damco ontvangt dit cognosse-

ment van de scheepsagent en in plaats van het, zoals gebruikelijk, door te

sturen naar haar opdrachtgever Van Meer, besluit zij het cognossement onder

zich te houden totdat Van Meer een onbetaald bedrag van ruim ¦ 44.000

alsnog heeft voldaan. Daartoe heeft Damco de eerdergenoemde scheepsagent

(62) Zie voor een korte uiteenzetting met betrekking tot de uitleg van begrippen als ,,grove

schuld'' en ,,bewuste roekeloosheid'' § I.3 waarin een bespreking wordt gegeven van het

,,Solon''-arrest.

(63) Het arrest is besproken door R. Zwitser, in: K.F. HAAK (red.), Uitspraak & Uitleg,

Kluwer, 1998, 142-149. Deze auteur heeft het arrest tevens van een noot voorzien in Tijdschrift

Vervoer & Recht 1997, nr. 6, 26-29 en tevens aan de orde gesteld in: K.F. HAAK/R. ZWITSER,

Opdracht aan hulppersonen, Gouda Quint, 1999, 432-438.

(64) HR 8 november 1991, besproken in het vorige overzicht in T.P.R. 1996, 630.

(65) HR 26 november 1993, T.P.R. 1996, 632.
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geõÈnstrueerd de agent van de ,,Heliopolis Star'' te AlexandrieÈ te instrueren de

lading veevoeder uitsluitend tegen overgave van het originele cognossement

af te leveren. Ondanks deze instructie aan de scheepsagenten heeft Van Meer

aan Heliopolis Shipping laten weten dat de partij zonder afgifte van het

cognossement afgeleverd kon worden en dit laatste is door Heliopolis ook

gedaan. Damco, die meende recht- en regelmatig houder van het cognosse-

ment te zijn, stelt zich op het standpunt dat zij door deze afgifte in haar be-

langen is geschaad en legt beslag op een ander schip van Heliopolis Shipping.

Heliopolis heeft vervolgens in kort geding Damco gedagvaard en gevorderd

dat het door Damco gelegde beslag onrechtmatig zal worden verklaard en

opgeheven en tevens veroordeling van Damco tot teruggave aan Heliopolis

van de door Heliopolis ter opheffing van het beslag afgegeven bankgarantie.

De vraag waarover de Hoge Raad moest oordelen was of Damco kon worden

aangemerkt als recht- en regelmatig cognossementhouder dan wel als pand-

houder van het betreffende cognossement en dat Damco aldus in haar

belangen was geschaad nu de vervoerder de lading had afgegeven aan een

ander dan degeen die recht- en regelmatig cognossementhouder was.

Rechtbank en Hof hadden geoordeeld dat de expediteur Damco als recht- en

regelmatig houder van het betreffende cognossement inderdaad schade had

geleden doordat Heliopolis de partij veevoeder ter destinatie heeft uitgele-

verd zonder inname van het cognossement.

De Hoge Raad is het hier niet mee eens.

Als regelmatig cognossementhouder in de zin van art. 8:441 BW (hier wordt

bepaald dat uitsluitend de recht- en regelmatig houder van het cognossement

jegens de vervoerder onder het cognossement het recht heeft aflevering van

de zaak overeenkomstig de op de vervoerder rustende verplichtingen te

vorderen) kan slechts worden aangemerkt degene die overeenkomstig de

inhoud van het cognossement als houder is gelegitimeerd.

De Hoge Raad behandelt vervolgens twee situaties: de situatie dat het

cognossement nog in handen is van de afzender (dat is de contractuele

wederpartij van de vervoerder) en de situatie dat het cognossement in handen

komt van de geadresseerde.

De Hoge Raad zegt: ,,Bij een cognossement als het onderhavige, dat is

gesteld aan de order van een met name genoemde geadresseerde, geldt de

in het cognossement vermelde afzender tegenover de vervoerder als de

regelmatige houder zolang hij het stuk nog niet heeft doen toekomen aan

de geadresseerde. In deze situatie kan een expediteur die Ð zoals hier Ð het

cognossement namens de afzender in ontvangst heeft genomen en mitsdien

voor deze is gaan houden, de in dit stuk belichaamde rechten tegenover de

vervoerder niet zelf geldend maken, tenzij de afzender deze rechten aan hem

heeft overgedragen op de in Boek 3 BW voor vorderingen op naam aange-

geven wijze (in feite de cessie, MHC).

Nadat het cognossement aan de geadresseerde ter hand is gesteld, is regel-

matig houder de geadresseerde dan wel diens order, te weten degene die het
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cognossement onder zich heeft en aan wie het tevens als laatste in een reeks

van regelmatige endossementen is geeÈndosseerd.''

Dit ,,lesje cognossementsrecht'' van de Hoge Raad leidt ertoe dat Damco niet

kan worden aangemerkt als recht- en regelmatig cognossementhouder nu het

cognossement niet door Van Meer aan Damco was gecedeerd.

Damco heeft zich er ook nog op beroepen dat zij ingevolge art. 19 FENEX-

condities, dat aan de expediteur een pandrecht toekent op al hetgeen hij van

zijn opdrachtgever onder zich houdt, door het onder zich houden van het

cognossement een jegens Heliopolis werkend pandrecht heeft verkregen op

het in het cognossement belichaamde recht op aflevering van de vervoerde

zaken. Ook hier steekt de Hoge Raad een stokje voor omdat voor de vestiging

van zulk een pandrecht immers nodig zou zijn geweest dat was voldaan aan

de in art. 3:236 BW voorgeschreven vereisten voor het vestigen van het

pandrecht op rechten op naam onderscheidenlijk rechten aan order (het

pandrecht bij een recht op naam kan gevestigd worden door het opmaken

van een daartoe bestemde akte en mededeling; het pandrecht op een recht aan

order kan gevestigd worden door overhandiging van het papier plus endos-

sement). Aan die formele goederenrechtelijke eisen was in casu evenmin

voldaan zodat Damco ook niet als recht- en regelmatig cognossementhouder

uit hoofde van het pandrecht kon worden aangemerkt.

Damco diende uiteindelijk de door Heliopolis afgegeven garantie te retour-

neren(66).

( b ) , , En a r x i s ''

HR 16 januari 1998, NJ 1999, 284, noot CLARINGBOULD, S&S 1998, 53

Handelsveem B.V./Annico Maritime Inc. S.A. (Enarxis)

In feite wordt in dit arrest een omissie van de boek 8 BW wetgever recht-

gezet. Wat was er aan de hand?

Vervoer van grondnoten (pinda's) van China naar Nederland, waartoe Chi-

nagro (een grondnotenimporteur) een reisbevrachting sluit met Annico, de

eigenaar van de ,,Enarxis''. In die reisbevrachtingsovereenkomst is, niet

ongebruikelijk, een ,,arbitration London''-clausule opgenomen. Voor het

vervoer van deze partij grondnoten zijn ook cognossementen afgegeven.

Chinagro krijgt de cognossementen uit China. Niet duidelijk is of Chinagro

zelf als shipper (afzender) op de cognossementen is vermeld., maar in ieder

geval kan Chinagro beschouwd worden als eerste cognossementhouder nu zij

tevens reisbevrachter is. Naar Nederlands recht is het wel zo dat uitsluitend

de cognossementhouder aflevering van de lading kan vorderen en dit geldt

ook wanneer het vervoer plaatsvindt bij wijze van bevrachting (67). Overi-

(66) Van der Ziel heeft dit arrest besproken en van commentaar voorzien in Uitspraak en

Uitleg, Kluwer, 1998, 122-129.

(67) Zie MvT (14049) bij art. 8:441 BW, Parl. Gesch. Boek 8, p. 470.
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gens is het cognossement in die relatie tussen bevrachter (Chinagro) en

vervrachter (Annico) slechts een ,,mere receipt'' en wordt de verhouding

tussen Annico en Chinagro geregeerd door de bepalingen van de bevrach-

tingsovereenkomst inclusief de arbitrageclausule.

De importeur Chinagro pleegt echter niet zelf bij aankomst van het schip de

cognossementen te presenteren maar schakelt daartoe een zogenaamde ont-

vangstexpediteur in, in casu Handelsveem B.V. Daartoe endosseert Chinagro

de cognossementen en stelt deze ter hand aan Handelsveem die derhalve als

recht- en regelmatig cognossementhouder kan worden aangemerkt. Handels-

veem presenteert de cognossementen bij de agent van Annico en vervolgens

wordt er ladingschade vastgesteld en Handelsveem, die als recht- en regel-

matig cognossementhouder, bij uitsluiting van iedere andere partij, vorde-

ringsgerechtigd is (zie met zoveel woorden art. 8:441 lid 1 BW) stelt een

ladingvordering in tegen Annico bij de Rechtbank Middelburg (de onder-

havige partij grondnoten werd in Vlissingen gelost). Annico beroept zich

echter op toepasselijkheid van de arbitrageclausule uit de bevrachtingover-

eenkomst en is van mening dat ook Handelsveem aan die clausule gebonden

is. Er zij op gewezen dat in het cognossement geen verwijzing naar de

charterparty is gedaan en volgens de regels van het cognossementsrecht

zou Handelsveem dan ook niet gebonden kunnen zijn aan een arbitrageclau-

sule in een document dat zij strikt genomen niet kende.

Om het betoog van de Hoge Raad op waarde te kunnen schatten is het nuttig

om eerst het oude wetsartikel over de ,,mere receipt'' theorie aan te halen en

vervolgens de nieuwe tekst uit boek 8 BW.

Art. 511 lid 1 WvK luidt voorzover relevant:

,,Indien de houder van het cognossement of degene voor wiens rekening hij

handelt, partij is bij de vervoerovereenkomst of de charterpartij, kunnen de

bedingen hieruit steeds aan hem worden tegengeworpen.''

Art. 8:410 BW luidt, voor zover relevant:

,,Indien een vervoerovereenkomst is gesloten en bovendien een cognosse-

ment is afgegeven, wordt de rechtsverhouding tussen de vervoerder en de

afzender door de bedingen van de vervoerovereenkomst en niet door die van

dit cognossement beheerst.''

(Een bevrachtingovereenkomst is een vervoerovereenkomst; een vervoerder

is de vervrachter en de afzender is de bevrachter, zie art. 8:373 BW).

Met andere woorden, onder toepasselijkheid van het oude recht uit het

Wetboek van Koophandel zou de kwestie niet gespeeld hebben omdat

Handelsveem dan zou zijn aangemerkt als de cognossementhouder die voor

rekening van bevrachter Chinagro handelt en zouden de bepalingen uit de

bevrachtingovereenkomst ook jegens Handelsveem kunnen worden ingeroe-

pen. In art. 8:410 BW ontbreken echter de woorden ,,of degene voor wiens

rekening hij handelt''.

De Hoge Raad, gesteld voor de taak om deze omissie recht te trekken, begint

met praktisch het volgende vast te stellen:
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,,Handelsveem heeft als ontvangstexpediteur en uit dien hoofde handelende

in opdracht en voor rekening van Chinagro de lading in ontvangst genomen.

Dit laat geen andere conclusie toe dan dat Chinagro de cognossementen

uitsluitend aan Handelsveem in blanco heeft geeÈndosseerd en overhandigd

om Handelsveem in staat te stellen die inontvangstneming voor haar, maar in

eigen naam te bewerkstelligen. In deze omstandigheden moet worden aan-

genomen dat Handelsveem aan de cognossementen jegens Annico slechts de

rechten kan ontlenen, die Chinagro zelf als afzender bij aanbieding daarvan

zou hebben kunnen geldend maken. Daaraan doet niet af dat Annico harer-

zijds Handelsveem, die optrad als recht- en regelmatig cognossementhouder,

had te beschouwen als de uitsluitend tot inontvangstneming van de goederen

gerechtigde. Een en ander strookt met en vindt steun in art. 8:410 in verbin-

ding met 8:441 lid 2, derde zin BW: de ontvangstexpediteur die in eigen

naam, maar in opdracht en voor rekening van de afzender het cognossement

aan de vervoerder aanbiedt, moet voor de toepassing van die bepalingen met

de afzender worden gelijkgesteld.''

Dit alles betekent dat de Hoge Raad in feite Handelsveem als de ,,verlengde

arm'' van Chinagro aanmerkt en dat Handelsveem net zoals Chinagro ver-

bonden is aan de arbitrageclausule in de bevrachtingovereenkomst(68).

( c ) , ,Hud s ong r a c h t ''

HR 21 januari 2000, S&S 2000, 73, C.V. Scheepvaartonderneming ,,Hud-

songracht''/Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. (Hudsongracht)

In deze zaak wordt de ,,Brouwersgracht''(69) nog eens dunnetjes overge-

daan. Het gaat om de vraag wie bij cognossementsvervoer vorderingsge-

rechtigd is. Dat is de recht- en regelmatig cognossementhouder met uitslui-

ting van alle anderen.

Het betrof vervoer van meloenen van BrazilieÈ naar Rotterdam, waar de

meloenen in tamelijk rotte toestand aankwamen. De fruithandelaar De Groot

had het door de afzender in blanco geeÈndosseerde cognossement ontvangen.

In feite kreeg De Groot zo de beschikking over een cognossement aan

toonder. Desalniettemin heeft De Groot het cognossement nogmaals geeÈn-

dosseerd en vervolgens overhandigd aan zijn ontvangstexpediteur Albert

Scheid. Een personeelslid van Albert Scheid presenteert het cognossement

ter uitlevering van de lading bij Spliethoff, de scheepsagent van de ,,Hud-

songracht'', waarbij het cognossement door dat personeelslid ter kwijting

wordt afgestempeld en ondertekend, in welke stempel de letters ,,p.p.'' (pro

procura) voorkomen. De door subrogatie en cessie in de rechten van De

Groot getreden ladingverzekeraars spreken de C.V. Scheepvaartonderne-

ming ,,Hudsongracht'' tot schadevergoeding aan.

(68) Van der Ziel heeft de ,,Enarxis'' van commentaar voorzien in Uitspraak en Uitleg,

Kluwer, 1998, 158-164. Het arrest komt tevens ter sprake in: K.F. HAAK/R. ZWITSER, Opdracht

aan hulppersonen, Gouda Quint, 68-69 en 218-220.

(69) Zie ook T.P.R. 1996, 630.
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Het Hof Amsterdam heeft eerst vastgesteld dat Albert Scheid tegenover de

vervoerder overeenkomstig de inhoud van het cognossement als houder

daarvan gelegitimeerd (vorderingsgerechtigd) is. Vervolgens zegt het Hof

dat Albert Scheid daarmee als recht- en regelmatig cognossementhouder

heeft te gelden, tenzij Albert Scheid bij of voor de presentatie van het

cognossement aan ,,Hudsongracht'' op ondubbelzinnige wijze te kennen

heeft gegeven enkel als gevolmachtigde van de recht- en regelmatig houder

van het cognossement Ð De Groot Ð op te treden en dus slechts namens

deze de goederen in ontvangst te (zullen) nemen. Het Hof oordeelt dan dat

De Groot inderdaad vorderingsgerechtigd was omdat Spliethoff voor afleve-

ring contact had opgenomen met De Groot over de vrachtbetaling, omdat

Albert Scheid het cognossement ,,p.p.'' had afgetekend en omdat nadien

Spliethoff een deel van de schade aan ladingverzekeraars heeft uitbetaald.

Dit oordeel van het Hof wordt door de Hoge Raad gecasseerd. Wanneer het

Hof heeft vastgesteld, zo zegt de Hoge Raad, dat Albert Scheid tegenover de

vervoerder Ð ,,Hudsongracht'' Ð als de houder van het cognossement

gelegitimeerd was, brengt dit mee dat De Groot de hoedanigheid van recht-

en regelmatig houder niet meer bezat. De Hoge Raad voegt eraan toe dat

Albert Scheid deze hoedanigheid niet opnieuw aan De Groot kon verschaffen

door aan Hudsongracht mee te delen dat zij, Albert Scheid, als gevolmach-

tigde van De Groot zou optreden, ook niet als Albert Scheid daarbij tevens

heeft gesteld Ð naar het Hof kennelijk heeft aangenomenÐ dat De Groot de

recht- en regelmatig houder van het cognossement was.

Met andere woorden, we komen niet meer toe aan de tenzij-situatie, namelijk

dat Albert Scheid toch slechts gevolmachtigde van De Groot was. Het Hof

had dan maar direct feitelijk moeten vaststellen dat Albert Scheid slechts

gevolmachtigde van De Groot was en dat dit ook bij de presentatie van het

cognossement uitdrukkelijk aan Spliethoff was medegedeeld. De ladingver-

zekeraars van De Groot zijn derhalve niet vorderingsgerechtigd en de vorde-

ring wordt afgewezen. Er had op naam van de recht- en regelmatig cognos-

sementhouder, Albert Scheid, gedagvaard moeten worden.

Dit alles betekent dat de ,,hard and fast rule'' van art. 8:441, lid 1 BW blijft

gehandhaafd, namelijk dat uitsluitend de recht- en regelmatig cognossement-

houder ingeval van ladingschade vorderingsgerechtigd is ook al heeft de

betreffende cognossementhouder geen schade in eigen vermogen geleden. In

de ,,Brouwersgracht'' en bevestigd in de ,,Hudsongracht'' wordt een bijzon-

dere regel gegeven. Indien degene die het cognossement daadwerkelijk

presenteert (de ontvangstexpediteur) voor of bij de presentatie van het

cognossement ondubbelzinnig aan de vervoerder heeft te kennen gegeven

daarbij op te treden als gevolmachtigde van de regelmatige houder, wordt in

dat geval niet de gevolmachtigde als recht- en regelmatig cognossement-

houder aangemerkt maar diens opdrachtgever. Het doel van deze ,,hard and

fast rule'' is dat bij de vervoerder absolute duidelijkheid is wie hij moet

aanmerken als recht- en regelmatig cognossementhouder.

2478 TPR 2001



( d ) , , E e nd r a c h t ''

HR 22 september 2000, NJ 2001, 44, noot HAAK, S&S 2001, 37, Rederij

M.W. Potkamp & Co/1. Guardian Royal Exchange Insurance PLC, 2.

Simonds Farsons Cisk Ltd. (Eendracht)

Tot slot van deze reeks arresten waar het cognossement de hoofdrol speelt de

,,Eendracht''. In deze zaak gaat het om het cognossement op naam.

Vervoer van een partij biertanks met de ,,Eendracht'' van Delfzijl naar Malta

onder een in drie exemplaren afgegeven kapiteinscognossement met vermel-

ding van Holvrieka als afzender en Simonds als ontvanger. De bijzondere

situatie deed zich hier voor dat enkele dagen nadat het schip uit Delfzijl was

uitgevaren, de ,,Eendracht'' wegens slecht weer en het losschieten van de

zware biertanks in overleg met de afzender Holvrieka en de verzekeraar van

Simonds is teruggevaren naar Delfzijl, waar de biertanks werden gelost en

werden afgeleverd aan Holvrieka (23 november 1992).

Een exemplaar van het cognossement was meegegeven in de ships bag, welk

exemplaar aan Holvrieka is teruggegeven zonder dat het nadien nog aan de

vervoerder wordt gepresenteerd. De andere twee exemplaren van het cog-

nossement waren een dag na de afvaart door Holvrieka toegestuurd aan

Simonds, die deze exemplaren op 24 november 1992 ontvangt, een dag

nadat de beschadigde biertanks in Delfzijl weer waren afgeleverd aan

Holvrieka.

De vraag in deze procedure was of Simonds als cognossementhouder schade

kon claimen of dat het vorderingsrecht was blijven berusten bij de oorspron-

kelijke afzender, tevens bevrachter Holvrieka. Het belang van het antwoord

op die vraag zit hem in het feit dat als Simonds als cognossementhouder

vorderingsgerechtigd is, de Hague Visby Rules dwingendrechtelijk van

toepassing zijn, terwijl als Holvrieka vorderingsgerechtigd is, de bepalingen

van de bevrachtingsovereenkomst van toepassing zijn. In feite geldt er dan

een geheel ander aansprakelijkheidsregime.

Van der Ziel heeft aan de ,,Eendracht'' Ð en meer in het bijzonder Ð de

praktische effecten van deze uitspraak aandacht besteed in Vervoer en

Recht(70). Dit is een belangwekkende beschouwing over de rol van het

cognossement in met name de olie- en graanhandel waar het cognossement

tijdens en na de reis nog van eigenaar verwisselt. De vraag is dan, of deze

nieuwe recht- en regelmatig cognossementhouder alsnog vorderingsgerech-

tigd is om aflevering en/of vervangende schadevergoeding te vorderen, als de

nieuwe koper het cognossement pas krijgt nadat de olie of het graan door de

vervoerder is afgeleverd tegen afgifte door de ladingbelanghebbenden van

een garantie omdat het cognossement nog niet is gepresenteerd.

In de onderhavige zaak bevestigt de Hoge Raad het oordeel van het Hof dat

Simonds als geadresseerde (via haar verzekeraar) in het kader van het

(70) Januari 2001, 13 e.v.
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gezamenlijk overleg dat heeft geleid tot het besluit de lading naar de

loshaven terug te brengen, op voorhand Ð in afwachting van de ontvangst

van het cognossement Ð is toegetreden tot de vervoerovereenkomst. Met

andere woorden een persoon die nadien recht- en regelmatig cognossement-

houder wordt, kan ook anders dan door het presenteren van het cognossement

partij worden bij de vervoerovereenkomst, namelijk door tijdens de reis

afspraken met de vervoerder te maken over tussentijdse aflevering.

Evenzeer bevestigt de Hoge Raad de regel die door het Hof al was gesteld,

dat ten gevolge van de teruggave van de lading aan Holvrieka de uitoefening

van het aan het cognossementhouder toekomende recht op aflevering van de

lading ter plaatse van bestemming niet meer aan de orde was nu die verplich-

ting tot vervoer was vervallen. Maar, deze afwijking van de oorspronkelijk

voorziene afwikkeling van de vervoerovereenkomst deed geen afbreuk aan

het voordien reeds ontstane recht op vergoeding van de tijdens de onder-

broken reis aan de lading opgekomen schade, welk recht in de plaats was

gekomen van het recht op aflevering in onbeschadigde toestand in de haven

van bestemming. De Hoge Raad voegt er duidelijkheidshalve nog aan toe dat

uit art. 8:441 BW niet volgt, dat indien de cognossementhouder geen

(fysieke; MHC) aflevering meer kan vorderen, zulks zonder meer uitsluit

dat hij nog een recht op schadevergoeding heeft. Integendeel, dat recht op

schadevergoeding verkrijgt Simonds wel, ook al werd hij nadat fysieke

aflevering had plaatsgevonden pas recht- en regelmatig cognossementhou-

der. Dat betekent ook dat de ladingclaim onder het aansprakelijkheidssys-

teem van de Hague Visby Rules valt.

D. HULPVERLENING

1. Gevaar

HR, 9 februari 1996, NJ 1996, 667, noot JAPIKSE, S&S 1996, 59, 1. Arsenal

Marine SA, 2. Laskaridis Shipping Ltd./Unie van Redding- en Sleepdienst

NV (Frio Alaska)

HR 2 oktober 1998, S&S 2000, 1, C.R. Buis/H. de Haas, h.o.d.n. Rederij

Waterweg (Sioux)

In de ,,Frio Alaska'' heeft de Hoge Raad een oude ,,vete'' opgelost. Het gaat

om de uitleg van het begrip ,,gevaar''; immers alleen bij gevaar is er recht op

hulploon.

Al zeventig jaar geleden verdedigde de Leidse hoogleraar Cleveringa de

opvatting dat gevaar in elk geval afwezig is, als het schip zich met de

gebruikelijke hulpmiddelen, hetzij aan boord, hetzij van buiten, zoals ,,ge-

wone'' sleepbootassistentie, uit de gevaarlijke situatie kan redden. Cleve-

ringa geeft als voorbeeld een schip dat vast is komen te zitten op een bank

van zachte grond in een rivier in de dichte nabijheid van een haven waar op

nagenoeg elk gewild ogenblik een sleepboot besteld kan worden die het schip

gemakkelijk los kan trekken, welk schip zich onmogelijk zelf kan bevrijden.
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Cleveringa is van mening dat in een dergelijk geval niet van gevaar kan

worden gesproken.

De Utrechtse hoogleraar Molengraaff, die het nieuwe zeerecht in het Wet-

boek van Koophandel (1927) heeft ontworpen, stelde zich op het standpunt

dat van gevaar sprake is wanneer een toestand bestaat van dreigend verlies,

althans van ernstig nadeel, waaruit het schip zich niet door eigen kracht, niet

zonder hulp van buiten, kan redden.

De ,,Frio Alaska'' krijgt na het verlaten van de haven van Vlissingen

problemen met de turbocharger waardoor slechts met beperkt motorver-

mogen gevaren kan worden. De ,,Frio Alaska'' besluit terug te keren en

loopt bij afgaand tijd (ongeveer 1,25 m. voor laag water) bij vrijwel windstil

weer met het voorschip aan de grond ter plaatse van de oostelijke oever van

de buitenhaven. De in de haven aanwezige sleepboot ,,Boxer'' schiet on-

middellijk te hulp en trekt de ,,Frio Alaska'' binnen het kwartier los. De

,,Boxer'' vordert een hulploon van ¦ 150.000.

De Rechtbank oordeelt dat de ,,Frio Alaska'' niet in gevaar verkeerde en

wijst slechts een sleeploon van ¦ 7.500 toe. Het Hof stelt vast dat voor de

,,Frio Alaska'' gevaar bestond, zij het niet in sterke mate en kent een hulp-

loon toe van ¦ 18.000.

De Hoge Raad moet nu een keuze maken met betrekking tot de vraag of de

,,Frio Alaska'' al dan niet in gevaar verkeerde, tussen de visie van Cleveringa

(geen gevaar) en de visie van Molengraaff (wel gevaar).

De Hoge Raad kiest voor de leer van Molengraaff: het normaal beschikbaar

zijn van hulpmiddelen in de nabijheid van het schip dat in moeilijkheden

verkeert, sluit het bestaan van gevaar niet uit en is slechts een van de

omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het antwoord op de vraag

in welke mate het schip in gevaar verkeert.

Wat de doorslag geeft om te kiezen voor de ruimere opvatting van Molen-

graaff is dat aanvaarding ervan meer recht doet aan het algemene belang van

veiligheid van de scheepvaart, welk belang zou worden geschaad indien het

aanschaffen en gereed houden van hulpmiddelen, bestemd voor het doel-

treffend verlenen van hulp aan in moeilijkheden verkerende schepen, zou

worden ontmoedigd door de enkele aanwezigheid van dergelijke hulpmid-

delen aan te merken als een omstandigheid die aan het aannemen van gevaar

in de weg staat. De Hoge Raad verwijst ook nog naar de preambule van het

Hulpverleningsverdrag van Londen (1989) waarin wordt gesproken van ,,the

major contribution which efficient and timely salvage operations can make to

the safety of vessels and other property in danger and to the protection of the

environment'', alsmede van ,,the need to insure that adequate incentives are

available to persons who undertake salvage operations in respect of vessels

and other property in danger''.

Interessant is dat de Hoge Raad zich in dit arrest heeft laten leiden door de in

het buitenland levende opvattingen over het begrip gevaar, alsmede het
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algemeen belang dat gediend is met efficieÈnte en snelle hulpverlening zoals

in de preambule van het Hulpverleningsverdrag 1989 is verwoord.

Conclusie: nu wordt ook in Nederland aangenomen dat er betrekkelijk gauw

sprake is van gevaar. Maar wanneer een schip vastzit op een bank (dat komt

in de Zeeuwse wateren met regelmaat voor) en daar vervolgens met ,,gemak''

vanaf wordt getrokken is de mate van gevaar gering en past bij die hulpverle-

ning ook een gering hulploon. Let wel, als achteraf wordt vastgesteld dat het

schip op eigen kracht zonder enige kans op schade had kunnen loskomen,

dan is er geen gevaar en is er dus ook geen recht op hulploon(71).

Twee jaar later wees de Hoge Raad wederom arrest in een hulpverlenings-

zaak die een reprise vormt van de ,,Frio Alaska''.

De motorboot ,,Sioux'' raakte in de buurt van Den Helder vast op een

zandplaat, nadat zij tevergeefs had geprobeerd een ander pleziervaartuig,

de motorboot ,,Dahcia'', van die zandplaat te trekken. Nauwelijks lagen

beide scheepjes vast op de zandplaat of er kwam hulp van een sleepboot

plus een rigid inflatable die een vergeefse poging doen om beide schepen los

te trekken. De eigenaar van de ,,Sioux'' verzoekt de hulpverleners om te

vertrekken in de hoop dat hij de volgende dag bij hoog water zelf vlot zal

komen. Dat gebeurt de volgende ochtend inderdaad, met dien verstande dat

de weer toegesnelde rigid inflatable na het vastmaken van een lijn heeft

meegeholpen. Zodra de ,,Sioux'' weer in het vaarwater komt Ð over de

,,Dahcia'' horen wij in deze procedure niets meer Ð blijkt dat een van de

twee roeren is beschadigd, waarna de ,,Sioux'' door de sleepboot naar de

haven van Den Helder is gesleept.

Ook nu moest de Hoge Raad weer een oordeel geven of de ,,Sioux'' in gevaar

heeft verkeerd.

De Hoge Raad, zonder overigens te verwijzen naar de ,,Frio Alaska'' (de

Advocaat-generaal doet dat in zijn conclusie wel), stelt aan de hand van de

door het Hof vastgestelde feiten vast dat de ,,Sioux'' wel in enig gevaar heeft

verkeerd. Het Hof had vastgesteld dat ook al waren de weersomstandigheden

goed en lag de ,,Sioux'' vlak op het zand, zodat de kans op kapseizen niet

direct aanwezig was, het risico dat de ,,Sioux'' niet op eigen kracht zou

kunnen loskomen of dat zij, indien zij wel zou zijn losgekomen hoger op de

zandplaat zou zijn vastgelopen, op zichzelf al zodanig was dat gesproken kan

worden van een reeÈle dreiging van het oplopen van schade en mitsdien van

gevaar. Voorts heeft het Hof overwogen dat ook de omstandigheid dat de

,,Sioux'' door een gebrek aan een van de roeren niet tot behoorlijk manoeu-

vreren in de vaargeul in staat was, van gewicht is voor het rechtvaardigen van

de conclusie dat de ,,Sioux'' in enig gevaar heeft verkeerd.

Opvallend is dat waar Molengraaff destijds nog sprak over het bestaan van

dreigend verlies, althans van ernstig nadeel, dit vereiste voor het bestaan van

(71) De ,,Frio Alaska'' wordt ook besproken en van commentaar voorzien door Haak in

Uitspraak & Uitleg, Kluwer, 1989, 131-136.
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gevaar in het onderhavige arrest wordt afgezwakt tot een reeÈle dreiging van

het oplopen van schade.

Anders dan gebruikelijk was hier het hulploon niet door de Rechtbank

vastgesteld maar door een expert; hij had een hulploon van ¦ 6.650,- vast-

gesteld, daarbij uitgaande van de kosten die de hulpverlener heeft gemaakt

(¦ 5.325,-) plus een verhoging met een toeslag van 25%. Tegen de door het

Hof vastgestelde hulploon en de berekening daarvan heeft de ,,Sioux'' een

klacht ingediend. De Hoge Raad is van oordeel dat deze klacht faalt. Het Hof

heeft de vrijheid om bij de vaststelling naar billijkheid van het aan de

hulpverlener toekomende hulploon de door deze gemaakte kosten, voor

zover toegerekend aan de werkzaamheden ten behoeve van de ,,Sioux'',

ten volle in aanmerking te nemen en deze te vermeerderen met een toeslag

van 25%.

Met andere woorden, het vaststellen van het hulploon is een feitelijke

aangelegenheid. Uit het hiernavolgende arrest blijkt dat de Hoge Raad zich

toch actief bemoeit met het vaststellen van de hoogte van het hulploon.

2. De hoogte van het hulploon

HR 25 maart 1994, S&S 1996, 46, Atlantic Towing Ltd./Granelmex SA

(Altamira)

De gastanker ,,Altamira'' heeft de lading gas gelost in New Brunswick,

Canada, en wilde na ontmering vertrekken. Het schip kreeg motorstoring

als gevolg waarvan zij ging afdrijven naar de kust. Onmiddellijk schoten drie

sleepboten te hulp om verder afdrijven te voorkomen, de ,,Altamira'' werd op

stroom gehouden totdat haar motor na een uur weer functioneerde.

De hulpverleners vorderen een hulploon van USD 120 000.

De Rechtbank bepaalt het hulploon op USD 50 000 en het Hof bepaalt het

hulploon op USD 25 000. Een reden voor het Hof om het hulploon te

halveren was dat de ,,Altamira'' beschikte over een ,,inert gas system'' en

dat onvoldoende betwist was dat ten tijde van het ongeval, dat wil zeggen na

de lossing, de tanks met inert gas gevuld waren en dat in verband hiermede

het Hof er van uitging dat explosiegevaar bij het op de kust lopen van de

,,Altamira'' slechts gering was.

De hulpverleners gaan in cassatie en klagen over onbegrijpelijkheid van de

redenering van het Hof dat onvoldoende betwist is dat de tanks ten tijde van

het ongeval met inert gas waren gevuld.

De Hoge Raad stelt vast dat die klacht gegrond is omdat in het licht van

hetgeen door de hulpverleners in de procedure op dit punt is aangevoerd, niet

begrijpelijk is hoe het Hof is gekomen tot het oordeel dat door de hulpver-

leners niet genoegzaam is tegengesproken dat de tanks van de ,,Altamira'' ten

tijde van het ongeval met inert gas waren gevuld.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof Den Haag en verwijst de zaak

naar het Hof Amsterdam.
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Het Hof Amsterdam loopt dan nog een keer de feiten exact na en onderzoekt

de grootte van het explosiegevaar waaraan de ,,Altamira'' na motorstoring

was blootgesteld. Het gaat met name over een rapport van de ,,mooring

master'' dat door de eigenaar van de ,,Altamira'' niet wordt overgelegd. Dat

is reden voor het Hof ommet behulp van andere verklaringen tot de conclusie

te komen dat het voldoende aannemelijk is dat het schip ten tijde van het

laden en lossen met inert gas was gevuld. Derhalve was het explosiegevaar

niet zeer acuut, maar er was nog wel enig explosiegevaar, namelijk voor het

geval de ,,Altamira'' op de rotsachtige kust zou zijn lekgeslagen. Het Hof

stelt ,,alles in aanmerking nemende en afwegende'' het hulploon vast op USD

35 000(72).

E. STAATSIMMUNITEIT

HR 12 november 1999, S&S 2000, 74, De Verenigde Staten van Amerika/

Havenschap Delfzijl/Eemshaven (Cape May)

In dit arrest geeft de Hoge Raad een antwoord op de vraag of de vreemde

Staat iure imperii danwel iure gestionis is opgetreden. Tot goed begrip van

het lastige leerstuk over immuniteit van staten wordt een gedeelte van de

conclusie van Advocaat-Generaal Strikwerda aangehaald:

,,14. Hoe in de beperkte immuniteitsleer de grens tussen overheidshandelin-

gen (de zgn. acta iure imperii) en niet-overheidshandelingen (de zgn. acta

iure gestionis) getrokken dient te worden, is niet steeds duidelijk. Naar

heersende opvatting dient het onderscheid vooral gezocht te worden in de

aard van de handeling en niet zozeer in het doel of het motief ervan .... 15.

Als het gaat om maritieme rechtsvorderingen tegen een vreemde staat, pleegt

men de vraag of de vreemde staat iure imperii dan wel iure gestionis is

opgetreden te abstraheren van de concrete handeling waarop de rechtsvorde-

ring betrekking heeft en te beslissen aan de hand van de functie van het door

de vreemde staat geeÈxploiteerde schip. In deze benadering kan het immuni-

teitsprivilege niet worden ingeroepen tegen rechtsvorderingen die verband

houden met de exploitatie van een commercieel staatsschip; gaat het om

oorlogsschepen of andere niet-commercieÈle staatsschepen, dan staat een

beroep op immuniteit van jurisdictie steeds open. Deze aparte behandeling

van maritieme vorderingen tegen vreemde staten berust op een inmiddels

wijd verbreide statenpraktijk en heeft haar neerslag gevonden in een aantal

verdragen.''

Het aan de VS in eigendom toebehorende en onder Amerikaanse vlag

varende m.s. ,,Cape May'' ligt afgemeerd in de Eemshaven te Delfzijl en

brengt door losslaan en het overboord vallen van lading schade toe aan de

kademuren van het Havenschap. Het Havenschap vordert van de VS vergoe-

ding van bergingskosten en van de schade aan de kademuren. De VS beroept

(72) De ,,Altamira'' wordt ook besproken door Haak in Uitspraak & Uitleg, Kluwer, 1998,

p. 115-117.
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zich op immuniteit van jurisdictie omdat (a) de ,,Cape May'' behoorde tot de

,,Ready Reserve Force Vessels'' van de marine en werd ingezet voor de

militaire operaties ,,Desert Shield'' en ,,Desert Storm'' en (b) het schip zich

bevond in de Eemshaven om militaire goederen in te nemen en (c) de ,,Cape

May'' een oorlogsschip is.

De Hoge Raad volgt de door de Advocaat-Generaal hierboven uiteengezette

redenering en bevestigt dat in casu, nu het om een oorlogsschip ging, de VS

immuniteit van jurisdictie hebben. Naar de huidige stand van het volkenrecht

zijn vreemde staten terzake van schuldvorderingen die hier te lande ontstaan,

uit hoofde van de exploitatie van aan hen toebehorende of door hen geeÈx-

ploiteerde schepen die in het kader van de vervulling van een typische

overheidstaak (zoals een militaire actie) worden gebezigd, niet onderworpen

aan de rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Hierbij is de aard van de

handeling of gebeurtenis waaruit de vordering is ontstaan, niet van belang.

De Hoge Raad voegt hier nog aan toe dat de hier aanvaarde opvatting steun

vindt in de statenpraktijk, rechterlijke uitspraken in verscheidene andere

landen en gezaghebbende volkenrechtelijke literatuur, en ook ten grondslag

ligt aan het Verdrag Immuniteit Staatsschepen van 1926.

F. VOORRECHTEN EN IPR

HR 12 september 1997, NJ 1998, 687, noot DE BOER, S&S 1997, 122,

1. United Kingdom Mutual Steamship Insurance Association (Bermuda

Ltd.) 2. Hanjin Shipping Co. Ltd./1. Aegon Schadeverzekering, 2. Ziegler

Nederland BV (Hanjin Oakland)

HR 12 september 1997, NJ 1998, 688, noot DE BOER, S&S 1997, 123, United

Towing Ltd./Micoperi Offshore SpA (Micoperi 7000)

Op dezelfde dag in september 1997 heeft de Hoge Raad een tweetal gelijk-

luidende arresten gewezen over de kwestie welk recht toegepast moet

worden op de vraag of een crediteur een bijzonder verhaalsrecht heeft op

het schip.

Omdat de casuspositie in de ,,Hanjin Oakland'' het eenvoudigste is en ook in

de nadien geschreven artikelen over deze arresten vrijwel uitsluitend wordt

gerefereerd aan de ,,Hanjin Oakland'', wordt ook hier bespreking van de

,,Micoperi 7000'', die weliswaar een iets andere casuspositie kent, maar qua

juridische formulering omtrent de kwestie van het toepasselijke recht vrijwel

gelijkluidend is aan de ,,Hanjin Oakland'', achterwege gelaten.

Een expeditiebedrijf (beter gezegd Non Vessel Operating Common Carrier

(NVOCC)) in Taiwan geeft een eigen cognossement uit voor het vervoer van

een draaibank naar Rotterdam. De draaibank wordt tijdens de zeereis be-

schadigd en de recht- en regelmatig cognossementhouder verkrijgt een

verstekvonnis tegen deze Taiwanese vervoerder onder cognossement. De

cognossementhouder legt vervolgens beslag op de ,,Hanjin Oakland'', waar-

mee destijds de betreffende draaibank was vervoerd om zijn vordering op het
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schip te verhalen. De Taiwanese NVOCC laat niet van zich horen en een

Nederlands vonnis kan niet in Taiwan ten uitvoer worden gelegd.

Nu komt een belangrijke regel van Nederlands zeerecht aan de orde, te weten

art. 8:217 BW, volgens welk artikel een vordering tegen een vervoerder

onder cognossement, zoals de onderhavige vordering, ook verhaald kan

worden op het schip waarmee de betreffende goederen zijn vervoerd. Let

wel, er was geen kapiteinscognossement uitgegeven zodat de eigenaar van de

,,Hanjin Oakland'' niet als vervoerder onder cognossement kan worden

aangemerkt. De Taiwanese NVOCC is daarentegen wel een vervoerder

onder cognossement. Art. 8:217 leidt ertoe dat de cognossementhouder zijn

vordering kan verhalen op iets dat geen eigendom is van zijn debiteur of,

bekeken vanuit het standpunt van de eigenaar van de ,,Hanjin Oakland'', dat

de cognossementhouder zijn vordering die hij alleen heeft tegen een Taiwa-

nese NVOCC, toch kan verhalen op het schip zelf. Naar het recht van Zuid-

Korea (de ,,Hanjin Oakland'' is geregistreerd in dat land) bestaat een derge-

lijk bijzonder verhaalsrecht op het schip niet, net zo min als dat, behalve dan

in Boek 8 BW, volgens andere rechtsstelsels mogelijk is.

Het is dan van groot belang vast te stellen naar welk recht moet worden

beoordeeld of de cognossementhouder in dit geval verhaalsrecht heeft op het

schip. Is het recht van Zuid-Korea van toepassing, dan krijgt de cognosse-

menthouder niets; is het Nederlandse recht van toepassing, dan kan hij de

ladingclaim tegen de Taiwanese NVOCC verhalen op het schip.

De Hoge Raad vindt een antwoord op deze vraag in de uitleg van art. 3 IPR-

wet zee- en binnenvaart.

Dit artikel luidt (lid 2, tweede zin weggelaten):

,,1. Indien in Nederland in geval van faillissement of van gerechtelijke

uitwinning de opbrengst van een te boekstaand schip gerechtelijk moet

worden verdeeld, wordt de vraag of, en zo ja, tot welke omvang, een

daarbij geldend gemaakte vordering bestaat, beantwoord naar het recht

dat die vordering beheerst.

2. Of een vordering als bedoeld in het voorgaande lid bevoorrecht is en

welke de omvang, de rangorde en de gevolgen van dat voorrecht zijn,

wordt beslist naar het recht van de Staat waar het schip ten tijde van de

aanvang van het faillissement of de uitwinning te boek stond.

3. Aan een vordering die naar het daarop toepasselijke recht niet op het schip

bevoorrecht is, wordt geen voorrang toegekend.''

De Hoge Raad geeft bijna in de vorm van een college aan waarom volgens

hem art. 3 IPR-wet, dat strikt genomen alleen gaat over de kwestie welk recht

van toepassing is op de vraag of een vordering bevoorrecht is, ook analogisch

moet worden toegepast op de vraag welk recht van toepassing is op de vraag

of de betreffende vordering verhaalbaar is op het schip.

Als argumenten voor de analogische toepassing op de verhaalsrechten van de

IPR regels die strikt genomen geschreven zijn voor voorrechten, voert de

Hoge Raad aan dat uit lid 1 van art. 3 IPR-wet wel blijkt dat het moet gaan
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om een vordering die verhaalbaar is op het schip. Hetzelfde geldt voor de

regeling welke in de leden 2 en 3 wordt gegeven met betrekking tot de vraag

of ,,een vordering als bedoeld in het voorgaande lid'' bevoorrecht is: ook

deze regel veronderstelt noodzakelijkerwijs dat het telkens gaat om een

vordering die verhaalbaar is op het schip: zonder verhaalsrecht geen voor-

recht. Dit pleit ervoor om aan te nemen dat ook de vraag of in een inter-

nationaal geval sprake is van een vordering die verhaalbaar is op het schip,

aan de hand van de leden 2 en 3 vervatte maatstaven moet worden beant-

woord. Anders gezegd, eerst moet worden nagegaan of volgens de lex

registrationis de vordering verhaalbaar is op het schip en vervolgens moet

ook nog bekeken worden of dat naar de lex causae het geval is. Als naar

beide rechtstelsels de vordering verhaalbaar is op het schip, hoewel de

eigenaar van het schip geen debiteur is, zal de Nederlandse rechter oordelen

dat de betreffende vordering inderdaad op het schip verhaald kan worden.

In casu was al gezegd dat naar het recht van Zuid-Korea de vordering niet

verhaalbaar is op het schip en derhalve kan, nu dat recht de lex registrationis

is, de betreffende vordering van de cognossementhouder op de Taiwanese

NVOCC (vervoerder onder cognossement) niet verhaald worden op dit

Koreaanse schip.

Hoewel strikt genomen de leden 2 en 3 van art. 3 IPR-wet slaan op de situatie

dat het gaat om de verdeling van de executieopbrengst (of faillissement) zegt

de Hoge Raad nog eens met zoveel woorden dat deze regeling van art. 3 IPR-

wet ook van toepassing is bij een van waardeverklaringsprocedure of een

andere procedure ter beoordeling van de rechtmatigheid van een hier te lande

op het schip gelegd beslag.

De door de Hoge Raad gegeven antwoorden op de vraag welk recht van

toepassing is bij voorrechten en bijzondere verhaalsrechten vinden dus

toepassing wanneer er conservatoir beslag wordt gelegd, kortom bij het

begin van de procedure(73).

G. ZAAKWAARNEMING IN HET INTERNATIONALE ZEEVERVOER

HR 23 februari 1996, NJ 1997, 276, S&S 1996, 69, Total Liban SAL/Blue

Aegean Shipowners Ltd (Athenian Olympics)

Vitol heeft een partij benzine f.o.b. Amsterdam verkocht aan Mackay die de

partij c.i.f. Beiroet heeft doorverkocht aan Total. De betalingen zouden

geschieden door middel van accreditieven via BBL (de bank van Vitol),

Banque Saradar (de bank van Mackay) en de Near East Commercial Bank

(de bank van Total).

(73) Het arrest is van uitgebreid commentaar voorzien door SMEELE in Uitspraak en Uitleg,

Kluwer, 1998, 150-157; ook BOONK heeft in zijn boek Zeerecht en IPR, Kluwer, 1998, 85-103

uitgebreid aandacht gegeven aan deze kwestie. Zie ook VAN DER VELDEN, ,,IPR Zeewet en de

Hoge Raad-arresten inzake de ,,Micoperi 7000'' en de ,,Hanjin Oakland'', Tijdschrift Vervoer

& Recht 1997, 23 e.v.
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De benzine wordt van Amsterdam naar Beiroet vervoerd per ,,Athenean

Olympics''. Het schip is door haar eigenaar, Blue Aegean (gevestigd te

Cyprus), bij overeenkomst van reisbevrachting van 11 oktober 1991 ver-

vracht aan Mackay. De kapitein geeft hiervoor een cognossement af, ge-

dateerd te Amsterdam op 18 oktober 1991. Het cognossement vermeldt als

afzender ,,Comos'' ,,As agents only'' en luidt aan order van BBL.

Op 31 oktober 1991 komt de Athenean Olympics aan in Beiroet. Zonder dat

een cognossement wordt gepresenteerd, wordt een deel van de lading gelost

in een laadtank van Total. Na distributie van dit deel van de lading over een

aantal benzinepompen van Total wordt geklaagd over de onaangename geur

van de benzine. De Libanese autoriteiten stellen naar aanleiding van de

klachten een onderzoek in en leggen justitieel beslag op het schip en de

lading. De geloste benzine wordt teruggeladen in het schip, dat daarna op een

ankerplaats in de haven van Beiroet gaat liggen.

De overeenkomst van reisbevrachting tussen Mackay en Blue Aegean wordt

met ingang van 22 november 1991 met onderling goedvinden beeÈindigd.

Onderhandelingen tussen Blue Aegean en Total voor een overeenkomst van

reisbevrachting tot het vervoer van de benzine naar Griekenland of een

andere Europese haven leiden niet tot een resultaat.

Vanaf 7 februari 1992 is in Libanon sprake van oorlogsgeweld. Op 20 febru-

ari 1992 besluit de kapitein van de Athenean Olympics de haven van Beiroet

te verlaten. Op 21 februari, kort na middernacht, vaart het schip de haven uit.

Het beslag op het schip is dan opgeheven, dat op de lading niet.

Nadat zij ladingbelanghebbenden van het vertrek op de hoogte heeft gesteld

vraagt Blue Aegean tevergeefs om instructies. Zij redigeert het schip ver-

volgens naar de haven van Rotterdam, waar de lading op 16 en 17 maart

wordt gelost en, met machtiging van de president van de Rotterdamse

rechtbank, op 8 april wordt verkocht. De opbrengst wordt overeenkomstig

de aanwijzing van de president van de rechtbank gestort op een derdengeld-

rekening van de advocaat van Blue Aegean.

Blue Aegean daagt Total, Vitol, Mackay, BBL en Comos voor de Rechtbank

van Rotterdam. Zij vordert een verklaring voor recht dat zij gerechtigd is een

haar toekomende vordering tot een bedrag van US $ 1.324.691,67, vermeer-

derd met wettelijke rente, bij voorrang te verhalen op de opbrengst van de

door haar verkochte benzine. Deze vordering baseert Blue Aegean op de

stelling dat zij schade heeft geleden doordat zij zich als zaakwaarnemer heeft

ingelaten met de behartiging van de belangen van de rechthebbende op de ten

vervoer ontvangen lading, zulks op grond van de artt. 8:488 en 489 lid 2 jo

art. 8:491 lid 3 en art. 3:292 BW.

In cassatie komen drie vragen aan de orde. De eerste is of de Nederlandse

rechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Ten tweede komt de

vraag aan de orde aan de hand van welk recht de zaakwaarneming beoor-

deeld dient te worden. In de derde plaats speelt de vraag of er, naar Neder-

lands recht, sprake is van redelijke zaakwaarneming.
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Ten aanzien van de bevoegheidsvraag oordeelt de Hoge Raad dat het Hof

kennelijk tot uitgangspunt heeft genomen dat de in het cognossement opge-

nomen clausule ,,as agents only'' zowel op middellijke als onmiddellijke

vertegenwoordiging betrekking kan hebben. Vervolgens heeft het Hof over-

wogen dat bij gebreke van vermelding van een afzender namens wie Comos

,,as agent'' handelde, Blue Aegean rekening diende te houden met de

mogelijkheid dat Comos als middellijk vertegenwoordiger zelf als afzender

moest worden aangemerkt. Voorts ligt in het oordeel van het Hof kennelijk

besloten dat Blue Aegean, hoewel zij van Comos geen betaling vordert,

niettemin een gerechtvaardigd belang heeft om ook jegens Comos als

(mogelijk) afzender, die ingevolge art. 8:488 BW naast anderen aansprake-

lijk is voor de in dat wetsartikel bedoelde kosten, door de rechter te doen

vaststellen dat zij gerechtigd is om haar vordering ter zake van die kosten op

de opbrengst van de verkochte benzine te verhalen en dat Blue Aegean niet

gehouden was om, alvorens ter zake van deze kosten een procedure aan te

spannen, te verifieÈren of wellicht een ander dan Comos als afzender diende te

worden aangemerkt. In deze omstandigheden geeft het oordeel van het Hof

dat niet aannemelijk is dat Blue Aegean Comos uitsluitend heeft mede

gedagvaard om bevoegdheid van de Nederlandse rechter te creeÈren, volgens

de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het even-

min onbegrijpelijk is of ongenoegzaam gemotiveerd.

Ten aanzien van het toepasselijke recht formuleert de Hoge Raad een voor

zaakwaarneming eigen conflictregel. Zowel in eerste aanleg als in hoger

beroep heeft de rechter geoordeeld dat het Nederlandse recht op de zaak-

waarneming van toepassing is op de grond dat dit recht het nauwst verbonden

is met de Nederlandse rechtssfeer omdat het oorspronkelijke vervoer heeft

plaatsgevonden vanuit Nederland en daar de lading uiteindelijk weer uit het

schip is gelost, opgeslagen en met machtiging van een Nederlandse rechter is

verkocht en de opbrengst van de verkoop zich in Rotterdam bevindt.

Total, eiseres in cassatie, stelt dat het Hof ten onrechte voorbij is gegaan aan

het beroep van Total op zogenaamde ,,accessoire aanknoping'' bij de tussen

Blue Aegean en Mackay gesloten reisbevrachting, waarop krachtens rechts-

keuze Engels recht van toepassing was.

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep en overweegt ten aanzien van

deze kwestie:

,,Naar Nederlands internationaal privaatrecht wordt een vordering uit zaak-

waarneming, behoudens rechtskeuze in beginsel beheerst door het recht van

het land waarin de zaakwaarneming heeft plaatsgevonden, en, indien dat

recht niet kan worden aangewezen omdat Ð zoals in het onderhavige geval

Ð de zaakwaarneming in meer dan eÂeÂn land plaatsvond, door het recht van

het land met de rechtssfeer waarvan de zaakwaarneming het nauwst ver-

bonden is. Laatstgenoemde regel is terecht door het Hof tot uitgangspunt

genomen en wordt door het onderdeel ook niet bestreden.''
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Het Hof heeft volgens de Hoge Raad terecht geoordeeld dat de zaakwaarne-

ming het nauwst met de Nederlandse rechtssfeer verbonden was. (Het ver-

voer van de benzine vond plaats vanuit Nederland, de lading werd bij

terugkomst gelost en opgeslagen in Nederland en de benzine werd in Neder-

land met machtiging van de Rotterdamse rechter verkocht, waarna de op-

brengst in Nederland werd gestort op een derdengeldrekening.)

De zaakwaarneming moet dan ook worden beoordeeld naar Nederlands

recht. Aan de hand van dit recht wordt bekeken of er sprake is van redelijke

zaakwaarneming.

Total betoogt in cassatie dat 's Hofs oordeel dat de door Blue Aegean, in

weerwil van het door de Libanese autoriteiten gelegde beslag, getroffen

maatregelen in het belang van de ladingbelanghebbenden, gelet op de anders

te verwachten achteruitgang in kwaliteit, als redelijke zaakwaarneming

kunnen worden aangemerkt, rechtens onaanvaardbaar is omdat het Hof aldus

de publieke rechtsorde van een vreemde staat ondergeschikt heeft gemaakt

aan het financieel belang van enkele buitenlandse ondernemingen.

Het betoog leidt niet tot cassatie. De Hoge Raad is van oordeel dat, waar bij

gebreke van aanwijzingen in andere zin, het ervoor gehouden mag worden

dat het beslag uitsluitend ten doel had te voorkomen dat de benzine in

Libanon zou worden ingevoerd, niet kan worden gezegd dat Libanon een

zo groot belang had bij de respectering van dat beslag, dat het de Nederlandse

rechter niet zou vrijstaan de zaakwaarneming als redelijk aan te merken.

Het arrest is tevens besproken door Boonk (74) en Vlas (75).

(74) Zeerecht en IPR, Deventer, Kluwer 1998, 279-280.

(75) ,,Internationale zaakwaarneming voor stinkende benzine'', Ars Aequi 1996, 642-649.
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