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PERSONENRECHT
I.

ALIMENTATIEVERPLICHTING. RELEVANTE FACTOREN. WIJZIGING

(H.R., 9 oktober I964, N:]., I965, 84,
20 mei I966, N.j., I966, 323, met noot
I967, N.J., I968, I2I; ·- H.R., 30 juni
mei I966, N.J., I966, 462; - H.R., 27

met noot D.J. Veegens; .:. . H.R.,
G.J. Scholten; - H.R., I3 oktober
I967, N.j., I967, 84I ;. - H.R., 24
mei I966, N.f, I<j68, 34)

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de manier waarop in Belgie krachtens
artikel 30I Belg. B.W. en in Nederland krachtens artikel 280 Ned. B. W.
(oud) en artikel47I Ned. B.W. (oud) de alimenta.tie na ontbinding van.het
huwelijk door echtscheiding zijn regeling vindt in de jurisprudentie. In
Nederland is er geen grondslagenstrijd : alimentatie of schadeloosstelling,
het karakter van alimentatie is onbetwist, maar deze alimentatie wordt in
de jurisprudentie wei onderscheiden van andere alimentatieverplichtingen.
Deze differentiatie - die voor Belgie bepleit wordt ·door Vieujean (noot
onder Cass., 22 juni I967, R.C.].B., I969, 126 e.v.) -:- achtte de wetgever
van zodanige betekenis, dat het op I januari I970 ingevoerde Boek I van
het Nieuwe Burgerlijk Wetboek alleen voor de aan te leggen maatstaven
bij de bepaling van onderhoudsverplichtingen tussen bloed- en aanverwanten, een uitdrukkelijke regeling inhoudt (art. 397 nieuw Ned. B.W.),
om te voorkomen dat er enig wettelijk bel~tsel zou zijn voor de handhaving
en ol).twikkeling van de j urisprudentie met be trekking tot de onderhoudsverplichting na ontbinding. van het huwelijk.
Deze jurisprudentie wordt gekenmerkt door een grate rechterlijke vrijheid.
De rechter hoeft zijn beslissing niet alleen te gronden op de financiele
omstandigheden, zoals die in artikel 470 Ned. B.W. (na I jan. 1970 art.
397) genoemd zijn: de behoeftigheid van de onderhoudsgerechtigde en de
draagkracht van de verplichte, hij kan ook rekening houden met nietfinanciele omstandigheden : ,In het stelsel der wet heeft de rechter met
betrekking tot de uitkeringen welke na de echtscheiding ingevolge artikel
280 B. W. kunnen worden toegelegd aan de echtgenoot op wiens vordering
de echtscheiding uitgesproken werd, de vrijheid om, behalve de in artikel
470 B.W. genoemde maatstaven, oak nog andere omstandigheden in zijn
oordeel te betrekken welke van belang kunnen zijn voor de vraag of, en in
hoeverre de verplichting tot de verstrekking van zulk een uitkering in
redelijkheid aan de andere echtgenoot behoort te worden opgelegd"
(H.R., 9 oktober I964, N.j., I966, 84, met noot D. J. Veegens).
Uit de overweging die hierop volgt : ,Deze t.a.v. de toelegging van onderhoudsuitkeringen na echtscheiding aan de rechter toegekende vrijheid
brengt mede, dat oak aan de rechter niet kan worden ontzegd de vrijheid
omstandigheden als hoven bedoeld in aanmerking te nemen ter beoordeling van de vraag of een eenmaal toegekende uitkering behoort te worden
gewijzigd of ingetrokken", blijkt een kardinaal verschil tussen de Belgische
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en Nederlandse rechtspraak : een · rechterlijke uitspraak betreffende de
alimentatieverplichting kan wegens verandering van de omstandigheden
gewijzigd of ingetrokken worden bij latere rechterlijke uitspraak. De
Belgische rechter kap. aileen de verplichting poen ophouden als de toestand
van de behoeftigheid opgehouden heeft te bestaan.
.
Het is duidelijk dat een rijke jurisprudentie van deze rechterlijke vrijheid
het gevolg is. Zo is het zelfs mogelijk dat een rechterlijke'' uitspraak gewijzigd wordt, niet omdat de omstandigheden anders zijn geworden,. maar
omdat de' rechter bij zijn eerste uitspraak uitgegaan is van onjuiste ofonvoiledige gegevens (H.R., 20 mei 1966, N.j., 1966, 323, met noot G.].
Scholten).
·
Deze rechterlijke vrijheid om met aile omstandigheden rekening te houden
brengt mee, dat de rechter aan aile ten processe gebleken.feiten gevolgtrekkingen mag verbinden die hij juist acht, ongeacht of die gevolgtrekkingen door een der partijen in de procedure gemaakt zijn (H.R., 13 oktober
1967, N.J., 1968, 121).
Om welke omstandigheden gaat het nu in de regel? Voorop blijven natuurlijk staan.: de wederzijdse behoefte en draagkracht. Mag de rechter bij een
verzoek tot wijziging rekening houden met een aanzienlijke verbetering van
de financiele positie van de onderhoudsverplichte ? De rechter mag dit
mee Iaten teilen, aldus de Hoge Raad (H.R., 30 juni 1967, N.J., 1967,
341).
.
De rechter mag met een mogelijke stijgende welstand van de onderhoudsverplichte ook al rekening houden bij hetvaststeilen van de alimentatie door
het bedrag van de uitkering over de in de toekomst liggende periode van
een toekomstige onzekere gebeurtenis, zoals een salarisverhoging, afhankelijk te stellen. Dat sluit overigens niet uit, dat op het moment van de salarisverhoging, gezien het geheel van de op dat moment aanwezige omstandigheden, de uitkering niet meer voldoet aan de maatstaven van artikel 470
Ned. B.W. (H.R., 24 juni 1966, N.J., 1966, 462).
.
Buiten de financiele omstandigheden speelt een omstandigheid een grote.
rol : wangedrag van de onderhoudsgerechtigde. Misdragingen van de
onderhoudsgerechtigde tijdens het huwelijk en ook na ontbinding van het
huwelijk, kunrien grand zijn voor afwijzing, toewijziJ;J.g voor een geringer
bedrag of wijziging van de v~rdering. In een geval waarin de afwijzing
berustte op zowel misdraging tijdens het huwelijk als de wederzijdse behoefte en draagkracht kon aanmerkelijke verandering in de behoefte na
de ontbinding van het huwelijk (de vrouw werd invalide) grand zijn voor
een nieuwe uitspraak waarin wei een aliinentatie toegewezen wordt (H.R.,
27 mei 1966, N.J., 1968, 34). Men kan dus 66k opkomen wegens gewijzigde
omstandigheden tegen een uitspraak waarbij een uitkering geweigerd is.
Artikel 401 lid 2 nieuw Ned. B.W. legt dit uitdrukkelijk vast.

HooFosTux II

HUWELIJKSGOEDERENRECHT
2.

BESTUUR

(=

BESCHIKKING EN BEHEER) OVER GEMEENSCHAP. 0VEREEN-

KOMST EN DERDEN

(H.R., 6 december 1968, N.j., 1969, II)
De invoering van de zgn. lex van Oven op I janUari 1957 bracht, op enkele
detailpunten na, volledige juridische gelijkheid voor man en vrouw. Anders
dan de Belgische wetgever (de wet van 3 april 1958) heeft men in Nederland
de gelijkheid oak doorgetrokken naar het terrein van het huwelijksvermogensrecht. Artikel I77 Ned. B.W. (sinds de invoering van het nieuwe Boek I
op I januari 1970 : art. 97 Ned. B.W.) regelt het bestuur van de gemeenschap in dier voege dat de echtgenoot van wiens zijde het goed in gemeenschap gevallen was, het bestuur over het goed heeft : twee kapiteins
op een schip. Echtgenoten kunnen in principe van deze bestuursregel
slechts afwijken door het maken van huwelijkse voorwaarden. Zouden
echtgenoten oak op een andere manier kunnen afwijken van de wettelijke
bestuursregeling, dan zouden de belangen van derden wel erg in het gedrang komen.
Nu komt het in de praktijk regelmatig voor dat de vrouw het bestuur over
de gemeenschapsgoederen overlaat aan de man. Dit kan stilzwijgend gebeuren. Soms - zoals in het onderhavige geval - draagt de vrouw het
bestuur bij overeenkomst over aan de man. Heeft deze overeenkornst
werking tegenover derden, en zo ja welke ? Die vraag kwam in de onderhavige procedure aan de orde.
Het geval was zeer eenvoudig : de vrouw had geld geleend aan een derde.
Zij had bij overeenkomst het bestuur over deze gemeenschapsbate, die,
nu de vordering van haar zijde in de gemeenschap gevallen was volgens
de regel van artikel I77 Ned. B.W~, onder haar bestuur viel, overgedragen
aan haar echtgenoot, die in rechte van de derde betaling vorderde. Deze
stelde hiertegenover dat de echtgenoot niet-ontvarikelijk verklaard behoorde
te worden, omdat hij (de echtgenoot) op eigen naam betaling vorderde van
een vordering ten aanzien waarvan niet hij, maar de vrouw bestuursbevoegd was.
De kantonrechter verklaarde de man ontvankelijk. De rechtbank vernietigde
dit vonnis met de motivering dat een overeenkomst als tussen echtgenoten
gesloten, de man alleen bevoegd maakte uit naam van de vrouw betaling
te vorderen, en de vrouw alleen schuldeiseres is gebleven.
De Hoge Raad C(\s~eert : de geldvordering valt in de gemeenschap, hetgeen
wil zeggen dat de ~chtelieden tesamen schuldeiser worden. Echtgenoten
kunnen van de bestuursregeling van artikel 177 Ned. B.W. afwijken door
overeen te komen dat de andere echtgenoot het bestuur zal hebben. Zodanige overeenkomst is oak tegenover derden van kracht in dier voege dat
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,de echtgenoot die het bestuur over de vordering heeft, bevoegd is de
schuldenaar in rechte tot betaling aan te spreken, en hij, ook indien de
vordering van de zijde van de andere echtgenoot in de gemeenschap is
gevallen, bij het instellen van de vordering zijn schuldeiserschap uitoefent
en derhalve op eigen naam moet procederen".
Het is gelukkig dat de Hoge Raad deze praktische oplossing gegeven heeft.
Het voorkomt veel chicanes van debiteuren, terwijl de positie van derden
niet slechter wordt door een dergelijke overeenkomst t.a.v. het bestuur :
de overeenkomst werkt immers niet privatief. De derde kan dus niet
blootstaan aan een vernietigingsactie van de echtgenoot met wie hij gecontracteerd heeft wegens overschrijding van de bestuursmacht (art.
177lid 2 Ned. B.W.) door de andere echtgenoot aan wie hij betaald heeft.
Dat deze bestuursregeling van artikel 177 Ned. B.W. (nu : art. 97 e.v.)
tot veel meer kritische vragen aanleiding geeft, hoeft geen betoog. Zij zijn
uiteengezet in : Baeteman, S., De hervorming van het huwelijksgoederenrecht in West-Europa, Brussel, 1965.
3•

BESTUURSREGELING VAN

HUWELIJKSGEMEENSCHAP.

ONTBONDEN

MOET

MAAR

DEBITEUR

NOG

VAN

NIET

GESCHEIDEN

LEVENSVERZEKERINGS-

OVEREENKOMST VERZEKERD KAPITAAL AAN BEGUNSTIGDE ALLEEN UITKEREN
OF AAN BEIDE GESCHEIDEN ECHTGENOTEN SAMEN

?

(H.R., 3 f~bruari I967, N.j., ~967, 441)
Een van de gevolgen van de ontbinding van het huwelijk is, dat de wettelijke
bestuursregeling van artikel I77 Ned. BW. (na I januari I970 : artikel
97 nieuw Ned. B.W.) niet meer van toepassing is op het bestuur van de
gemeenschapsgoederen voor de periode dat de gemeenschap nog niet
gescheiden en gedeeld is. Er ontstaat een vorm van gebonden medeeigendom
die het meest lijkt op een nog onverdeelde nalatenschap : artikel I8I
lid 2 Ned. B.W. (nu artikel Ioo lid a; vgl.: artikel I476 Belg. B.W.) verklaart de regelS van boedelscheiding van een nalatenschap voor zoveel
mogelijk van toepassing. Wat beschikkings- en beheersdaden betreft,
brengt dit mee dat deze nog steeds door de deelgenoten gezamenlijk verricht moeten worden. Kan nu een debiteur van een vordering die tot de
ontbonden gemeenschap behoort, betaling weigeren, althans slechts voor
de helft willen betalen, als een van de echtgenoten hem tot nakoming voor
bet geheel aanspreekt ?
Deze vraag rees naar aanleiding van de volgende situatie : In 1929 sloot
de echtgenote een levensverzekeririg op het leven van haar echtgenoot met
wie ze in gemeenschap van vruchten en inkomsten gehuwd was. In· dit
huwelijk werd in 1953 scheiding van tafel en bed uitgesproken maar de
gemeenschap werd niet gescheiden. De echtgenote had zichzelf, of haar
erfgenari1en, als begunstigde aangewezen bij overlijden van haar 1echtgenoot, met de bepaling dat in ieder geval uitkering zou plaats vinden op
I juli 1964. De door de echtgenote op die datum tot nakoming aangespro-
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ken levensverzekeringsmaatschappij stelt zich op het standpunt dat zij
slechts de helft aan de echtgenote mag uitbetalen, omdat alle uit de levensverzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten, vielen in de gemeenschap van vruchten en inkomsten. N u de scheiding van die- ontbondengemeenschap nog niet heeft plaatsgevonden, komt het recht op uitkering
van het verzekerde kapitaal aan de echtgenote en haar gewezen echtgenoot
samen toe. De rechtbank acht de' vordering van de echtgenote voor het
gehele beloop voor toewijzing vatbaar.
Partijen gaan direct in cassatie. Het middel van de verzekeringsmaatschappij houdt hetzelfde standpunt in als in eerste instantie ingenomen is, waarbij ervan uitgegaan wordt dat alle uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten inclusief het (toekomstig) recht op uitkering van het verzekerd kapitaal in de gemeenschap van vruchten en inkomsten vielen. De
Hoge Raad verwerpt het beroep : ,dat te dezen zich voordoet het geval,
dat een in enige gemeenschap. van goederen gehuwde met een derde een
overeenkomst heeft gesloten houdend een beding, waarbij hij zich zelf
heeft aangewezen als de persoon aan wie de ingevolge de overeenkomst
te verrichten betalingen moeten worden gedaan,. terwijl zijn bekwaamheid
en bevoegdheid om die overeenkomst met dit beding aan te gaan niet in
geschil is; dat in zodanig geval de derde, door zijn wederpartij tot nakoming van de overeenkomst aangesproken, aan deze vordering. niet kan
tegenwerpen bezwaren ontleend aan het huwelijksgoederenregime van zijn
wederpartij of aan de omstandigheid dat - gelijk in casu - de wederpartij,
nadat inmiddels de goederengemeenschap waarin deze was gehuwd is
ontbonden, zich met de echtgenoot of gewezen echtgenoot nog bevindt
in een gemeenschap die niet is gescheiden en gedeeld ; dat immers de derde
het in de rechtsgeldig gesloten overeenkomst opgenomen beding houdende
aanwijzing van de persoon jegens wie hij aan zijn verplichtingen zal hebben
te voldoen, heeft na te leven, en de tussen de echtelieden of gewezen
echtelieden onderling bestaande verhoudingen, voortspruitende uit hun
huwelijksgoederenregime of uit het ontbonden zijn van hun huwelijksgoederengemeenschap, hem in zoverre niet raken".
De debiteur van een vordering met zo'n aanwijzingsbeding betaalt dus
krachtens artikel 1421 Ned. B.W. (art. 1239 Belg. B.W.) bevrijdend aan de
aangewezen crediteur, ongeacht diens huwelijksgoederenregime en on-·
geacht het feit dat de gemeenschap ontbonden is. Deze regel snijdt voor
de debiteur de plicht af om de gegrondheid van aanspraken van deelgenoten van zijn crediteur na te gaan. Een plicht die, was de regel niet gegeven,
in verband met een mogelijk beroep op artikel 1422 Ned. B.W. {art.
1240 Belg. B.W.) met het oog op de goede trouw die dat artikel eist, beter
wel nagekomen kan worden : niet nakomen kan betekenen dat dubbel betaald moet worden. Overigens zal een levensverzekeraar dit risico niet
snel !open, omdat de polis meestal een regeling op dit punt bevat.
Men kan de vraag stellen: is voor elke gewone debiteur huwelijksgoederenregime en het ontbonden zijn van de gemeenschap irrelevant ? Elke over712

eenkomst wordt immers gesloten tussen twee bepaalde personen ! Het
lijkt me niet : het accent ligt bij de Hoge Raad op het speciale beding
waarin een persoon aangewezen wordt aan wie betaald moet worden.
Trouwens, was dit anders, dan zou dat bv. het huwelijksvermogensrecht
tijdens en na ontbinding van het huwelijk ernstig ondergraven. Het zou
immers betekenen dat in een gemeenschap waarin bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen is dat de man alle goederen van de gemeenschap
bestuurt, de debiteuren van de vrouw, in weerwil van de bestuursregeling,
alleen aan de vrouw kunnen betalen. De ongewenstheid blijkt nog duidelijker na ontbinding door echtscheiding, wanneer de verhouding tussen
de gewezen echtgenoten niet meer zo goed zal zijn. De regel dat na antbinding beide slechts gezamenlijk kunnen vorderen - juist opgesteld om
benadeling van de boedel te voorkomen - zou geheel illusoir worden.
Artikel 1335 Ned. B.W. - als het analoog op de ontbonden huwelijksgemeenschap toegepast mag worden - wijst ook in een andere richting.
Conclusie ; alleen voor de debiteur met speciaal aanwijzingsbeding is
huwelijksgoederenregime en het ontbonden zijn van de gemeenschap
irrelevant.
Kan dat aanwijzingsbeding door elke contracterende echtgenoot gemaakt
worden, met het gevolg dat hij alleen inningsbevoegd wordt ? Het is
misschien goed hierbij eerst aan te tekenen dat de Hoge Raad niet beslist
heeft dat een vordering door zo'n beding een prive-goed wordt. Het college
is er, in navolging van het cassatiemiddel, veronderstellenderwijs van uitgegaan dat het recht op uitkering van het verzekerd kapitaal behoorde tot
de gemeenschap. Op zichzelf is dit enigszins verrassend. De Hoge Raad
·had het cassatieberoep ·al kunnen afwijzen met de overweging dat deze
veronderstelling onjuist is. In 1922 besliste de Hoge Raad dat de begunstigde echtgenoot een zelfstandig recht heeft dat buiten de gemeenschap
valt, ook al zijn de premies betaald uit de gemeenschap (H.R., 10 maart
1922, N.]., 1922, 439). (Vgl. voor Belgie : Fredericq, S., Handboek, II,
nr. 1335.) Door echter van de veronderstelde juistheid van de stelling uit
te gaan, dat het recht op uitkering wei in de gemeenschap viel, schiep de
Hoge Raad zich de ruimte, een beslissing van rneer algemene strekking te
geven over de inningsbevoegdheid (en de daarmee corresponderende
kwijting) van een gemeenschapsvordering. Kan nu door een echtgenoot
die contracteert altijd zo'n aanwijzingsclausule gemaakt worden? Voor
het antwoord op deze vraag is van belang een zinsnede van dit arrest :
,terwijl zijn bekwaamheid en bevoegdheid om de overeenkomst met zo'n
beding aan te gaan niet in het geschil is". Vooral die bevoegdheid is intrigerend. Er kan mee bedoeld zijn : de bevoegdheid naar het tussen echtgenoten geldende huwelijksgoederenregime. Maar er zou ook mee bedoeld
kunnen zijn, om bij benadeling ten gevolge van zo'n clausu.le, - spe-.
ciaal bij levensverzekeringsovereenkomsten is dat niet ondenkbaar - de
mogelijkheid te openen voor inroepen van de nietigheid met de actio
Pauliana, althans de speciale bepaling in het huwelijksgoederenrecht die
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steunt op de gedachte van de Pauliana: artikel 163 lid 2 nieuw Ned.
B.W. : de echtgenoot kan de nietigheid daarvan inroepen (vgl. : Cass.,
10 juni 1943, Pas., 1943, I, 244). Artikel 163 lid 2 kan alleen ingeroepen
worden in geval van ontbinding door echtscheiding en scheiding van tafel
en bed, een beperking die men in Belgie ook aanlegt. V gl. voor deze
problematiek : het uitvoerige artikel van P.W. van der Ploeg (W.P.N.R.,
nr. 5097).
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III

ERFRECHT
4•

ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN IS ER WIL TOT AANVAARDING VAN

ERFENISDADEN?

Jl VAN VOORLOPIG BEHEER

(H.R., 26 april 1968,

N.J.,

1969, 322, met noot K. Wiersma)

De crediteur van een bedrijf vraagt het faillissement aan van de twee erfgenamen van een overleden eigenaar van het bedrijf.
.
Hij stelt daartoe dat beide erfgenamen, door twee dagen na het overlijden
van de eigenaar-erflater een onbeperkte volmacht te geven aan een schoonzoon van de erflater, die krachtens deze volmacht het bedrijf heeft voortgezet, bv. door facturen te voldoen en personeel aan te houden, de nalatenschap stilzwijgend aanvaard hebben (art. 1094 en 1095 Ned. B.W., art. 778
en 779 Belg. B. W.).
Het hof ziet noch in de volmachtsverlening, noch in de gedragingen van de
gevolmachtigde, noodzakelijkerwijs stilzwijgende aanvaarding van, de nalatenschap, omdat het ging om noodzakelijke maatregelen om het bedrijf
gaande te houden : daden van voorlopig beheer, artikel 1095 Ned. B.W.
(art. 779 Belg. B.W.).
Het is duidelijk dat een tegen een zo feitelijk oordeel gericht cassatiemiddel weinig kans maakt : het hof heeft terecht geoordeeld dat het bij
stilzwijgende aanvaarding gaat om de omstandigheden van het geval; het
op zuiver feitelijke gronden gegeven antwoord kan niet met vrucht in
cassatie bestreden worden, aldus de Hoge Raad.
Een erfgenaam volgt van n~chtswege op in de rechten en verplichtingen
van zijn erflater. Wat kan in deze opvatting nog de betekenis zijn van de
eis van aanvaarding (art. 1090 Ned. B.W., ar:t. 775 Belg. B.W.)? Deze :
na aanvaarding kan de erfgenaam niet meer verwerpen. In de heersende
opvatting is er aan het aanvaarden n6g een consequentie verbonden : de
erfgenaam kan ook niet meer beneficiair aanvaarden. N u kan men stellen
dat een erfgenaam die uitdrukkelijk, dat wil zeggen door middel van een
authentieke of onderhandse akte aanvaard heeft, geacht mag worden deze
consequentie gekend te hebben. Artikel 1094 Ned. B.W. (art. 778 Belg.
B.W.) bestempelt echter gedragingen ,.welke zijn mening om de erfenis
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te aanvaarden noodzakeiijk aan de dag leggen", ais stilzwijgende aanvaarding.
Is het nu billijk om aan de erfgenaam, die geheel onwetend van de consequenties van zijn gedraging waaruit de wii om te aanvaarden afgeieid wordt,
(art. 1094 Ned. B.W., art. 778 Beig. B.W.), 66k het recht te ontnemen
aisnog zijn aansprakeiijkheid tot de activa van de boedel te beperken ?
K. Wiersma, die deze vraag stelt in zijn noot, meent dat het feit dat door
die daden de boedei aan de controie van de crediteuren wordt onttrokken,
en daarmee een zeker risico voor volledige voidoening wordt genomen,
zwaarder moet wegen dan de billijkheidsoverwegingen.
Voor W. Kieyn (W.P.N.R., nr. 5062/63) wegen deze billijkheidsoverwegingen wei zwaar. Hij wii in verband met de toepassing van artikei
1094 Ned. B.W. (art. 778 Beig. B.W.), onderscheid maken tussen handeIingen die wei impiiceren dat men zuiver aanvaardt, althans die strijden
met een beneficiaire afwikkeling, en handelingen waaruit afgeieid kan
worden dat men niet wii verwerpen, maar waaruit geenszins noodzakeiijk
voort~Ioeit dat men ook afstand wii doen van het recht om beneficiair te
aanvaarden. In het Iaatste geval zou voor de erfgenaam een termijn openstaan om aisnog benificiair te aanvaarden.
Binnen het kader van de heersende leer kan de rechtstoepasser, door gebruik te maken van zijn interpretatievrijheid de grens tussen de artikeien
1095 en 1094 Ned. B.W. (art. 779 en 778 Beig. B.W.), te bepalen, al te
onbillijke gevolgen voorkomen.
Artikei 1095 Ned. B.W. (art. 779 Belg. B.W.) somt- niet lirnitatief- een
aantai gedragingen op waaraan de gevolgen van aanvaarding niet verbonden worden. Met name de categorie bij voorraad beheren biedt misschien
enige ruimte. De nadruk moet gezien bet vrij stringente patroon van een
uitgebreide jurisprudentie wei liggen op enige ruimte.
In het onderhavige gevai rekende het hof de gedragingen te behoren tot
bij voorraad beheren (art. 1095 Ned. B.W., art. 779 Belg. B.W.), met
andere woorden de erfgenamen k6nden nog verwerpen of beneficiair
aanvaarden. Hoe is hun positie tegenover de nalatenschap en tegenover
de crediteuren in die periode die aan verwerping of aanvaarding vooraf
gaat ? K. Wiersma wijst op de duidelijke analogie met de situatie die zich
voordoet als een erfgenaam de verklaring van beraad heeft afgelegd, (art.
1070 Ned. B.W., art ..793 Belg. B.W.). De artikelen 1072 e.v. Ned. B.W.
(art. 796 e.v. Belg. B.W.) regelen deze verhouding en kunnen analogisch
toegepast worden. Tegenover de crediteuren kunnen de erfgenamen aansprakelijk zijn wegens slecht'beheer. Als crediteuren dit stellen in het gevai
dat de erfgenaam alsnog beneficiair aanvaardt, zal de laatste moeten bewijzen dat hij de omvang van de boedel door zijn beheer niet verminderd
heeft. (Vgl. : Kleyn W., W:P.N.R., nr. 5063, 493.)
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TOEBEDELINGSGESCHIL ,BIJ BOEDELSCHEIDING. VRIJHEID OM VERZOEK

TOT BEVEL TOT OPENBARE VERKOOP TOE OF AF TE WIJZEN*. IN HOEVERRE
MAG BELANG VAN .PACHTER VAN HET ONR()EREND GOED DAARBIJ EEN ROL
SPELEN? *~

* (H.R. 6 oktober 1967, N.]., 1969, 12, met noot K. Wiersma)
** (H.R., 13 oktober 1967, N.J., 1969, 14, met noot K. Wiersma)
De feiten zijn eenvoudig. Erfgenamen van een voor de rest al gescheiden
boedel, bezitten nog in onverdeeldheid een aantal onroerende goederen.
In der minne kunnen zij het niet eens worden over een behoorlijke scheiding en deling. De. ene helft van hen wendt zich tot de rechtbank, met het
verzoek bevel te verlenen de goederen openbaar te verkopen. De andere
helft verzet zich hiertegen. Deze groep erfgenamen heeft voorgesteld twee
kavels. te maken, zodat na toewijzing .beide groepen kunnen doen wat ze
willen. Uit het taxatierapport blijkt dat deze tweedeling goed verwezenlijkbaar is. Zij verklaren zich bereid bovendien tegen taxatiewaarde de andere helft ove.r te nemen. Rechtbank en hof wijzen het verzoek af. Beiden
met de overweging dat er nog andere wegen openstaim om tot scheiding
te geraken en bevel tot openbare verkoop ultimum remedium is. Ook .in
cassatie vindt de groep die verkopen wil geen gehoor. De Hoge Raad is
van mening dat de rechter aan wie een bevel tot openbare verkoop gevraagd wordt, geheel vrij is rekenirig te houden met andere mogelijkheden
- die, in casu, naar het hof heeft vastgesteld - duidelijk aanwezig waren.
Terecht heeft het hof- aldus de Hoge Raad- niet als ,een belang van
de boedel" in de zin van artikel II22 Ned. B.W. (art. 825 Belg. B.W.)
beschouwd : de hoop dat' bij een openbare verkoop een hogere opbrengst
verkregen zal worden, nu de helft der deelgenoten geen opbrengst, maar
behoud van hun deel wenst.
Aan deelgenoten die het oneens zijn over de toedeling van de goederen
heeft de wetgever de lotingsprocedure van artikel I 125 Ned. B.W. (art.
828 Belg. B.W.) voor willen schrijven. In deze opvatting vervullen de
andere mogelijkheden die de wet kent om tot een oplossing in een dergelijk
geval te komen, - te weten enerzijds het uitlokken van een rechterlijk bevel
tot verkoop van onroerend goed (art. II22 Ned. B.W., art. 825 Belg. B.W.),
anderzijds het doen opmaken van een notarieel proces-verbaal van zwatigheden om ·daarmee het geschil aan een rechterlijk oordeel te onderwerpeneen hulpfunctie : zij zijn alleen toegelaten voor zover dat nodig is voor
het maken van geschikte kavels voor de loting van artikel II25 Ned. B.W.
(art. 825 Belg. B.W.) .. Zo achtte in 1946 de Hoge Raad toepassing van
artikel 1122 Ned. B. J. (art. 825 Belg. B.W.) niet geoorloofd omdat ook
zonder verkoop geschikte kavels gemaakt konden worden (H.R., 18
januari 1946, N,f, 1946, 92). (Vgl. voorB~lgie: Kluyskens, II, blz. 195 e.v.)
Sindsdien heeft zich in de rechtspraak een ontwikkeling voorgedaan waardoor artikel II25 Ned. B.W. (art. 828 Belg. B.W.) voor een goed deel zijn
dwingend karakter ontnomen is. Van der Ploeg (Asser-Meijers-van der

Ploeg, rt)67, blz. 321), acht deze onpopulaire lotingsprocedute alleen dwingend voorgeschreven voor formele scheidingen van artikel III7 Ned. B.W.
(art. 838 Belg. B.W.). Deze ontkoppeling van artikel II22 Ned. B.W.
(art. 825 Belg. B.W.) van de lotingsprocedure van artikel II25 Ned. B.W.
(art. 828 Belg. B.W.) in geval van een geschil over de toebedeling maakte
de positie van de rechter. vrijer tegenover een verzoek tot verkoop. Deze
uitspraak van de Hoge Raad dat, als aan de voorwaarden voor de toepassing
van artikel 1122 Ned. B.W. (art. 825 Belg. B.W.) voldaan is, de rechter
vrij is om de voorziening te geven of te weigeren, ligt geheel in de lijn van
deze ontwikkeling. Deze vrijheid stelt de rechter in staat om rekening te
houden met de mogelijkheid dat langs een andere weg een oplossing wordt
gevonden die meer toegesneden is op de specifieke omstandigheden. Met
name zal daarbij een rol spelen de overweging dat langs de weg van de
zwarigheden-procedure die passende oplossing in veel gevallen beter te
bereiken is, nu de Hoge Raad de rechterlijke mogelijkheden in deze procedure aanzienlijk heeft verruimd met zijn beslissing van 28 juni I963
waarin hij uitmaakte dat de rechter de scheiding naar redelijkheid en
billijkheid tot stand kan brengen (H.R., 28 juni I963, N.J., I963, 507).
Een andere mogelijkheid is de weg van de overbedeling van artikel I I25
lid 2 Ned. B.W. (art. 8z8 Belg. B.W.).
Naast de grand : ,om een behoorlijke verdeling te kunnen daarstellen",
kent artikel II22 Ned. B.W. (art. 825 Belg. B.W.) een andere grand voor
het geven van een bevel tot openbare verkoop : ,het belang van de boedel".
Daartoe rekent de Hoge Raad niet - met het hof- een hogere opbrengst
bij openbare verkoop in het geval dat de andere helft der deelgenoten juist
behoud van goederen wenst. Ook hier spreekt het streven om de weg open
te houden voor een meer passende oplossing.
Artikel II22 Ned. B.W. (art. 825 Belg. B.W.) schrijft, in een geval dat door
een der deelgenoten een verzoek gedaan wordt, v66r, dat de rechtbank de
andere belanghebbenden hoort. Daarmee zullen in ieder geval bedoeld
zijn : de overige deelgenoten. Met hun belangen za1 de rechter zeker rekening moeten houden. Moet hij dat ook doen met andere belangen dan die
van de deelgenoten? Het onroerend gqed waarvoor bevel tot openbare verkoop gevraagd wordt, kan bv. verpacht zijn. Deze pachter nu heeft een zeer
speciaal belang : de wet geeft hem nl. een voorkeursrecht (art. s6b Pachtwet), zij het- en dat maakt de verhouding tussen artikel I r 22 Ned. B. W.
en 56a e.v. Pachtwet zo problematisch- met deze restrictie dat het voorkeursrecht vervalt in het geval van verkoop op rechterlijk bevel. Dit schept
voor deelgenoten de mogelijkheid om onbelemmerd door het voorkeursrecht via artikel II22 Ned. B.W. te kunnen verkopen.
De vraag of de rechter rekening mag houden met het bestaan van een voorkeursrecht, met andere woorden, of de belangen van een pachter ook een
rol kunnen spelen, kwam aan de orde naar aanleiding van de volgende
familietwist : vier erfgenamen zitten in een onverdeelde boedel. Tot die
boedel behoort een boerderij plus grond die erflater verpacht had aan een

zekere de Bont, in algemene gemeenschap gehuwd met een der vier erfgenamen. In der minne kunnen zij niet tot een behoorlijke scheiding en
deling komen. Een van de drie andere deelgenoten vraagt bevel tot verkoop
van de boerderij met grond. Rechtbank en hof weigeren de gevraagde voorziening. Het hof komt tot de conclusie dat er een oplossing mogelijk is die
zowel uitoefening van het voorkeursrecht mogelijk maakt, als verwezenlijking van een behoorlijke verdeling inhoudt, nu de Bont bereid is, als
een van de mogelijkheden om uit de onverdeeldheid te geraken, tegen
betaling van een door een neutrale instantie vastgestelde prijs de boerderij
over te nemen. Het cassatiemiddel richt zich vooral tegen de opvatting
van het hof dat de Bont als echtgenoot van een deelgenoot belanghebbende
is en op grond daarvan tot een afweging van de Bonts belang tegen de
belangen van de deelgenoten was gekomen.
De Hoge Raad beslist kort en krachtig dat, nu de rechter nooit verplicht is
gehoor te geven aan een verzoek ex artikel 1122 Ned. B.W. (art. 825 Belg.
B.W.) hij aileen al daarom rekening mag houden met de belangen van de
pachter-echtgenoot van een deelgenoot. Bij de beoordeling van een verzoek
tot bevel ex artikel 1122 Ned. B.W. (art. 825 Belg. B.W.) mag de rechter
ook rekening houden met het feit dat het voorkeursrecht niet uitgeoefend
kan worden als het bevel gegeven zou worden.
Had het hof niet kunnen volstaan met te overwegen dat de weg van de
zwarighedenprocedure nog openstond, in dit geval waarin de Bonts
belangen praktisch dezelfde zijn als die van zijn, met hem in algemene
gemeenschap gehuwde deelgenoot? Zo'11- beslissing was geheel in de lijn
geweest van de hierboven geschetste ontwikkeling van de jurisprudentie.
De kans was immers zeer groot dat de rechter die naar redelijkheid zou
scheiden, het omstreden goed zou toebedelen aan de echtgenote.
·
Hoe dan ook, door de overwegingen van het hof kreeg de Hoge Raad de
gelegenheid zijn Iicht te Iaten schijnen over de verhouding tussen artikel
II22 Ned. B.W. (art. 825 Belg. B.W.) en het voorkeursrecht ex artikel
56 e.v. Pachtwet.
·
De Hoge Raad kent de rechter volledige vrijheid toe, zowel om rekening te
houden met de belangen van de pachter door in zijn oordeel mee te Iaten
wegen het feit dat bij openbare verkoop het voorkeursrecht vervalt. Vraag
is dan r;J.atuurlijk, welk gewicht die belangen' van de pachter in de schaal
leggen. In zijn Pre-advies voor de Broederschap van de Candidaat-Notarissen in 1967 verklaart]. M. Polak de stijgende populariteit van artikel 1122
Ned. B.W. (art. 825 Belg. B.W.) uit het wegvallen van het pachtersvoorkeursrecht.
·
Wordt om die reden een bevel tot verkoop verzocht dan zal de rechter naar
zijn mening een verbod moeten afwijzen, zoals trouwens in de lagere rechtspraak al beslist is (bv. Hof A'dam, 19 november 1965, N.J., 1966, 313).
In de praktijk zal dit moeilijk na te gaan zijn. Maar om dit ongewenst gebruik van artikel 1122 Ned. B.W. (art. 825 Belg. B.W.) tegen te gaan, doet

een rechter er verstandig aan in ieder geval oak de pachter te horen om te
beoordelen of het verzoek gegrond is. Dit wil overigens niet zeggen - K.
Wiersma wijst erop - dat de belangen van de pachter bij onenigheid
prevaleren. Andere omstandigheden, zoals de hogere opbrengst bij openbare verkoop, kunnen toewijzing van het verzoek rechtvaardigen.
6. Is EEN TESTAMENTAIRE BEPALING WAARBIJ ALLE ACTIVA AAN EEN DER
DEELGENOTEN WORDEN TOEBEDEELD, EEN VERDELING IN DE ZIN VAN ARTIKEL
u67 E.v. NED. B.W. (1075 E.v. BELG. B.W.)? MoETEN L.EGITIMARISSEN
GENOEGEN NEMEN MET EEN VORDERING IN GELD ?
(H.R., I9 september 1969,

N.J., 1969, 402, met noot K. Wiersma)

Artikel r r67 e.v. Ned. B.W. (art. 1075 e.v. Belg. B.W.) stelt bloedverwanten in opgaande lijn in staat tussen hun afstammelingen en hun echtgenoot
een verdeling van hun goederen te maken bij testament of notariele akte.
Deze zgn. ouderlijke boedelverdeling is speciaal geschikt om de langstlevende echtgenoot gedurende zijn of haar Ieven de voiledige beschikking
te geven over de nalatenschap met uitschakeling van de andere deelgenoten
gedurende zijn of haar Ieven. Dit wordt bereikt door een testament in de
volgende vorm : r. toebedeling van aile activa aan de vrouw (om haar als
langstlevende te nemen) onder de verplichting aile schulden op zich te
nemen; 2. toebedeling van geldvorderingen aan de andere deelgenoten
om de overbedeling van de vrouw te compenseren, welke vorderingen,
3. renteloos zijn e11 opeisbaar worden op het moment van overlijden van
de vrouw. Dit laatste (onder 3) wordt dan gerechtvaardigd met een beroep
op de verzorgingsplicht van de man tegenover zijn weduwe.
De Hoge Raad heeft in het beroemde Visser-Harmsarrest (H.R., 30 november 1945, N.j., I946, 62) het als een dringende verplichting van moraal
en fatsoen (natuurlijke verbintenis) van de man gezien om zijn vrouw riiet
onverzorgd achter te Iaten. Betalingen gedaan ter voldoening van die ongeschreven verzorgingsplicht zijn dus geen schenkingen en zijn onaantastbaar voor de aanspraken van legitimarissen.
Het zijn juist die aanspraken van legitimarissen- zij hebben immers recht
hun legitieme partie onbezwaard eh in de vorm van goederen uit de boedel
te krijgen - die de geldigheid van een ouderlijke boedelverdeling in hierboven geschetste vorm twijfelachtig maken.
Een procedure tussen de erfgenamen, echtgenote en kinderen, n.a.v. een
testament heeft. de Hoge Raad in staat gesteld zijn licht te doen schijnen
over deze problemen. Het testament .had - voorzoveel hier van belang de volgende inhoud : .,Overeenkomstig het bepaalde bij artikel u67
Ned. B.W. verklaar ik de navolgende scheiding en verdeling mijner
goederen te maken tussen mijn afkommelingen en mijn echtgenote
A. Wijnstra :
Ik bepaal dat aile door mij nate Iaten activa zuilen worden verkregen door
mijn genoemde echtgenote, onder gehoudenheid harerzijds om :
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a. alle passiva voor haar rekening te nemen en als eigen schulden te voldoen,
hieronder begrepen de successierechten, boedelkosten en begrafeniskosten.
b. aan ieder van mijn overige erfgenamen wegens overbedeling uit te
keren een bedrag in contanten, overeenkomende met het erfdeel van
ieder hunner .
.c.· Ik bepaal dat deze uitkeringen eerst bij het overlijden van mijn genoemde echtgenote behoeven te geschieden en dat door haar van deze
bedragen geen rente zal behoeven te worden vergoed, een en ander ter
voldoening aan de wettelijke verzorgingsplicht van echtgenoten onderling".
Een van de kinderen eiste vernietiging van deze boedelverdeling, subsidiair voor het geval dat de rechtbank deze verdeling geldig zou achten,
vernietiging van de clausule onder c. op grand van zijn legitieme partie.
De rechtbank besliste dat een boedelverdeling met toedeling van alle
baten aan een deelgenoot, met de verplichting om aan de anderen geld
uit te keren noch in strijd met artikel 1169 Ned. B.W. (art. 1078 Belg.
B.W.) noch in strijd met artikel 1170 Ned. B.W. (art. 1079 Belg. B.W.) is.
Wel was aantasting van de clausule onder c. mogelijk op grand van de
legitieme - buiten artikel 1170 in fine Ned. B.W. (art. 1079 Belg. B.W.)
om - omdat deze clausule losstaat van de boedelverdeling van artikel
1167 e.v. Ned. B.W. en deze clausule de legitimaris verhindert oni zijn
partie onbezwaard te ontvangen. Het beroep op de verzorgingsplicht kan
hier niet aan afdoen omdat niet gesteld noch gebleken was dat niet al aan
die verzorgingsplicht voldaan was.
Het hof bevestigt het oordeel van de rechtbank dat een boedelverdeling
waar alle activa aan een deelgenoot worden toebedeeld met overbedelingsvorderingen voor de anderen geldig is, maar besliste dat de clausule ook
onder c van directe invloed is op de contante waarde van de overbedelingsvorderingen zodat deze bepalingen deel uitmaken van de boedelverdeling.
Nu die contante waarde van de overbedelingsvorderingen geen driekwart
was van de nominale waarde, vernietigde het hof de boedelverdeling op
grand van de laesio-regel van artikel 1170 aanvang Ned. B.W. (art. 1079
Belg. B.W.).
In cassatie verwerpt de Hoge Raad de stelling dat de artikelen u67 e.v.
Ned. B.W. in de weg staan aan een verdeling waarbij alle goederen aan de
langstlevende echtgenoot worden toebedeeld onder gehoudenheid aan
ieder van de overige deelgenoten wegens overbedeling een bedrag in contanten uit te keren. Het cassatiemiddel hield de regel in zoals hij naar
Belgisch recht is op dit punt (de Page, VIIP, nr. 1674). Ook het subsidiair middel dat de stelling inhield dat de bepaling die de overbedelingsvordering temporiseert en renteloos maakt los staat van de boedelverdeling
in de zin van artikel 1167 e.v. Ned. B.W., slaagt niet. De Hoge Raad
overweegt dat het hof terecht deze bepaling tot de verdeling gerekend
heeft ,nu deze bepaling meebrengt dat in het onderhavige geval, voor

zover hier van belang, de langstlevende echtgenote die goederen verkrijgt,
waartegenover de overige erfgenamen verkrijgen niet een vordering
wegens overbedeling, welke vordering tot het overlijden van de langstlevende echtgenote niet opeisbaar zal zijn en waarover laatstgenoemde
geen rente behoeft te vergoeden".
Men zciu de stelling die het eerste middel inhield als volgt kunnen parafraseren : moet een legitimaris genoegen nemen met een uitkering in geld
i.p.v. een uitkering in boedelgoederen waar hij immers recht op heeft. Het
bevestigende antwoord van de Hoge Raad op deze vraag komt, formeel
gesproken, n:eer op de vaststelling dat artikel· 1170 Ned. B.W. (art. 1079
Blg. B.W.) derogeert wat betreft de aanspraak op een uitkering in goederen
aan de gewone bepalingen omtrent de legitieme~
De legitimaris kan de ouderlijke boedelverdeling waarbij hij aileen een
geldvordering toebedeeld krijgt slechts in twee gevallen aantasten : ten
eerste als hij voor meer dan een kwart benadeeld is en ten tweede als hij
in zijn legitieme tekort gedaan is door de gecombineerde werking van hetgeen met vrijstelling van inbreng aan andere erfgenamen gegeven is en van
de wijze waarop de boedel verdeeld is (art. I 170 Lf. Ned. B.W.).
Annotator K. Wiersma wijst erop dat gezien de tegenwoordige vermogenssamenstelling een uitkering in geld niet steeds beschouwd kan worden als
een ongewenste vergroting van zijn rechten.
Tach past hier een voorbehoud t.a.v. deze parafrase. De eiser had in eerdere
instantie al verklaard genoegen te nemen met een uitkering in geld. Het
cassatiemiddel voerde het recht op goederen oak niet expliciet aan als
argument. Gezien Wiersma's opmerkingen en de communis opinio op dit
punt onder de schrijvers geloof ik dat men de beslissing van de Hoge Raad
wel mag interpreteren als hierboven gedaan is.
Het subsidiaire middel was gericht tegen de beslissing van het hof dat de
bepaling die de overbedelingsvordering temporiseerde en renteloos maakte,
deel uitmaakte van de boedelscheiding omdat zij rechtstreeks van invloed
was op de contante waarde van die vordering, met het gevolg dat in geval
van benadeling voor meer dan een kwart, artikel 1170 Ned. B.W. (art.
1079 Belg. B.W.) aanhef van toepassing is. Door deze beslissing van het
hof kon niet meer aan de orde komen of deze testamentaire bepaling,
die immers gemaakt was met een beroep op de verzorgingsplicht; aangetast kon worden op grand van het recht van de legitimatis een onbezwaarde uitkering te krijgen. De strijd ging dus over de vraag of men deze
bepaling al dan niet los moet zien van de boedelverdeling van artikel
n67 e.v. Ned. B.W. Meent men dat een dergelijke bepaling losstaat van
de verdeling, dan kan een legitimaris zich verzetten tegen deze bepaling
op grand van zijn recht op een onbezwaarde uitkering, zij het dat deze
aantasting alleen maar reikt tot zijn legitieme partie. De verdeling zelf
blijft in stand, zelfs als de overbedelingsvordering wegens de renteloosheid
en de tijdsbepaling maar driekwart van zijn nominale waarde zou zijn :
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die bepalingen maken in deze opvatting immers geen deel uit van de verdeling zelf. Men kan de hier geschetste opvatting wel de heersende noemen
in de literatuur.
De Hoge Raad echter volgt het hof, met de motivering ,dat de niet-opeisbaarheid en renteloosheid modaliteiten zijn van een overbedelingsvordering
welke op zichzelf een integrerend deel van de testamentaire verdeling uitmaakt", zoals Wiersma in zijn noot de overweging van de Hoge Raad
parafraseert. Hij voegt eraan toe dat v66r de beslissing van de Hoge Raad
pleit dat de rechtspositie van de legitimaris in feite afhangt van het geheel
van de testamentaire verdeling inclusief de daaraan toegevoegde clausules.
Op twee punten heeft de Hoge Raad met dit arrest onzekerheden opgeruimd
met betrekking tot de ouderlijke boedeiverdeling. Er blijven er velen over.
Met name de zeer omstreden vraag 6f, en in hoeverre de regeling van artikel
r 170 in fine Ned. B. W. derogeert aan de gewone bepalingen omtrent de legitieme. Menzie vooi: dezevraag het artikel van Rombach, W.P.N.R., nr. 5075/76.
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ZAKENRECHT
AFDELING I

ZAKEN

7·

ZAKEN MET BESTEMMING TEN ALGEMENE NUTTE. LEER VAN GEDEELTE-

LIJK BUITEN HANDEL ZIJN*. MAG OVERHEID VERLENEN VAN VERGUNNING
AFHANKELIJK MAKEN VAN BEREIDHEID OM HAAR TOEBEHORENDE GROND,
BESTEMD

TEN ALGEMENE NUTTE, TE HUREN**.

0MVANG GEBRUIKSRECHT

VAN TEN ALGEMENE NUTTE BESTEMD VAARWATER DAT IN PARTICULIERE EIGENDOM IS***

* (H.R., 4 mei 1966, N.J., 1967, 217, met noot J.H. Beekhuis)
** (H.R., 19jamiari 1968, N.J., !968, r66, met noot G.J. Scholten; Ars
Aequi, XVIII, 189, met noot M: Troostwijk)
u* (H.R., r8 juni 1965, N.J., 1966, 474, met noot J.H. Beekhuis)

De vraag in hoeverre het burgerlijk recht toepasselijk is op zaken met een
publieke bestemming, wordt naar Nederlands recht in deze zin beantwoord
dat bepalingen van het burgerlijk recht slechts dan niet van toepassing zijn
als ,de bestemming ten algemene nutte dit niet zou gedogen" (AsserBeekhuis, Algemeen Deel, blz. 78). In principe zijn alle private rechten
bestaanbaar : de particulier kan eigenaar zijn van een ten algemene
nutte bestemde zaak, zij het dat dit eigendomsrecht beperkt is door een
publieke last. Hij kan dientengevolge niet op zijn eigendom een zakelijk
recht vestigen dat onverenigbaar is· met de bestemming. Een logisch uitvloeisel van deze leer van het gedeeltelijk buiten de handel zijn is dat voor
de overheid als eigenaresse van een ten algemene nutte bestemde zaak
722

hetzelfde geldt : zij is gewoon eigenaresse met alle eigenaarsbevoegdheden
die daaraan verbonden zijn (H.R., 19 januari 1962, N.]., 1962, 252, met
noot J.H. Beekhuis; - zie Bleeker en Vos, T.P.R., 1965, 579 e.v.). Maar
worden die eigenaarsbevoegdheden ook beperkt door de omvang van de
bestemming. M.a.w. kan een overheid zelfs een zakelijk recht vestigen
dat onverenigbaar is met de publieke bestemtning ?
Deze vraag kwam - zij het dan zijdelings - aan de orde in het volgende
geval : De Commissaris van de Koningin in Overijssel vorderde onteigening
van een terrein voor de aanleg van een weg, die het landbouwbedrijf van
de onteigende zou doorsnijden. Ter beperking van de schade hood de
provincie een erfdienstbaar~eid van overweg aan, ten laste van de autoweg.
De onteigende verzette zich tegen dit aanbod, omdat, naar zijn mening,
dit recht in feite waardeloos zou worden. In cassatie voerde de onteigende
een privaatrechtelijk interessante stelling aan : het aanbod is ondeugdelijk
omdat ook de overheid geen zakelijk recht kan vestigen op haar toebehorende grond als dit onverenigbaar is met de publieke bestemming (in casu
een autoweg) van de grond. De Hoge Raad erkent dat ,de in het B.W.
vervatte bepalingen betreffende erfdienstbaarheden m.b.t. ten openbare
bestemde onroerende goederen buiten toepassing blijven, in geval die toepassing onverenigbaar is met die bestemming" m.a.w. dat ook de overheid
als eigenaresse in haar eigenaarsbevoegdheden beperkt is door de omvang
van de bestemming. Op zichzelf was dat - volgens de Hoge Raad - niet
volqoende om het aanbod tot een ondeugdelijk aanbod te maken, nu het
ging om de enkele kans dat toeneming van het verkeer uitoefening van het
recht van overweg in de toekomst onmogelijk zou maken.
Ik laat de merites van deze beslissing binnen het kader van het onteigeningsrecht en het publiekrecht (Wegenverkeerswet) buiten beschouwing.
De Hoge Raad stelt - geheel in overeenstemming met de leer van het gedeeltelijk buite11 de handel zijn- de overheid op een lijn met de particuliere eigenaar. J.H. Beekhuis schrijft in zijn noot dat een andere benadering
denkbaar geweest zou zijn. Ook op het terrein van de ten algemene nutte
bestemde zaken is nl. de rechterlijke benadering van overheidshandelen
doorgedrongen die aan de overheid een marge van beleidsvrijheid toe kent
bij de afweging van de verschillende betrokken belangen. Zo besliste de
Hoge Raad dat de overheid bij het handhaven en bepalen van de openbare
bestemming, behoudens willekeur, vrij is (H.R., 19 januari 1962, N.J.
252, Staat-Gemeente Huizen : zie Bleeker en Vos, T.P.R., 1965, 578 e.v.).
Beekhuis meent dat deze benadering ook past bij · de beoordeling van de
juistheid van de in cassatie voorgedragen stelling. De rechter zou pas de
verlening door de overheid van een zakelijk recht op een ten algemene nutte
bestemd goed krachteloos oordelen, als de overheid bij de afweging van de
betrokken belangen in redelijkheid niet tot haar oordeel had kunnen komen
dat het verleende zakelijk · recht verenigbaar was met de openbare bestemming.
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Als deze ontwikkeling van marginale toetsihg zich ook op dit punt doorzet,
dan komen we in feite praktisch terug bij het punt waar de rechtspraak zich
in het begin van deze eeuw van losgemaakt heeft : de leer van het domain
public : in beginsel is de overheid vrij de verenigbaarheid van privaatrecht
en pi.Iblieke bestemming te beoordelen (Gerbrandy S., W.P.N.R., nr. 5067).
De merkwaardige dubbelpositie van de overheid : enerzijds gewoon eigenaresse en anderzijds overheid, geeft aanleiding tot een ander probleem.
Door deze dubbelpositie is zij nl. vaak in staat om zowel langs privaat-·
rechtelijke weg, als langs publiekrechtelijke weg bepaalde doeleinden · te
verwezenlijken. In hoeverre is de overheid nu vrij in die keuze? In concreto
doet de vraag zich in deze vorm voor: mag de overheid als eigenan!sse van
onroerend goed voor een bepaald gebruik daarvan vergoedingen vragen,
bv. huur, of kan zij dit aileen langs de publiekrechtelijke weg van belastingheffen ? Deze vraag kwam aan de orde naar aanleiding van het volgende
geval : de N.V. Staals vraagt aan de gemeente Eindhoven vergunning ingevolge artikel 20 van de Algemene Politieverordening voor het oprichten
van een benzinepomp voor haar garage op voor de openbare dienst bestemde
grond van de Gemeente. De Gemeente wilde de vergunning verlenen mits
Staals bereid was een huurovereenkomst met de Gemeente te sluiten t.a.v.
de grond v66r zijn garagebedrijf, met als huursom 1.4% van de omzet
van de pomp. Aldus geschiedt en de Gemeente verleent de vergunning.
Daarop heeft Staals de Gemeente gedagvaard, stellende dat de huurovereenkomst in strijd met de wet is en een geoorloofde oorzaak ontbeert omdat
heffing van gelden voor het gebruik van de voor de operibare dienst bestemde gronden krachtens artikel 275 Gemeentewet alleen kan door middel
van een plaatselijke belasting en niet door middel van een huurovereenkomst. Het gaat hier vooral om lid 3 van artikel 275 Gemeentewet: .. Voor
plaatselijke belastingen worden mede gehouden de door de Gemeente gevorderde gelden wegens het hebben van voorwerpen onder, op of boven
voor den openbaren diensten bestemde gemeentegrond of voor de openb~re dienst bestemd gemeentewater, ook indien deze gelden niet kunnen
worden aangemerkt als gevorderd voor het gebruik of genot van voor de
openbare dienst bestemde gemeentewerken en bezittingen of inrichtingen".
De rechtbank stelt Staals in het gelijk. De Gemeente gaat in cassatie en
met succes.
Nadat de Hoge Raad vastgesteld heeft dat de huurovereenkomst niet in
strijd met de tekst van artikel275 Gemeentewet is, omdat het artikel slechts
ziet op eenzijdig opgelegde vergoedingen, vraagt het College zich af of de
onderhavige huurovereenkomst in strijd is met de strekking van dit artikel.
Daartoe stelt de Hoge Raad voorop dat de vooronderstelling van de wetgever van 1851 bij het maken van dit artikel was dat zaken met publieke
bestemming geen onderwerp van privaatrechtelijke handelingen kunnen
zijn. Tegenwoordig- gaat de Hoge Raad verder- is de geldende rechts-,

opvatting dat de Gemeente als eigenaresse van de voor de openbare dienst
bestemde grond alle bevoegdheden toekomen zoals aan elke eigenaar en
deze grond, dus ook onderwerp van een gewone overeenkomst kan zijn,
voorzover de bestemming tot die openbare dienst daardoor niet wordt
aangetast. Ook de strekking van de bepaling brengt niet de onjuistheid
van de handelswijze mee. Tenslotte onderzoekt de Hoge Raad in hoeverre
artikel 275 met artikel 278 Gemeentewet er voor wil waken dat die vergoedingen niet te hoog kunnen worden. Deze artikelen hebben inderdaad
deze ratio, maar de wetgever heeft daarbij bepaaldelijk gedacht aan betalingen voor gebruik van voor de openbare dienst bestemde gronden, dat
voor ieder openstaat en niet aan bijzondere gebruiksrechten welke bij
overeenkom~t aan bepaalde personen toegekend worden. De Hoge Raad
casseert het vonnis van de rechtbank en wijst Staals' vordering af.
Dit arrest is in de eerste plaats zeer interessant wegens de gevolgde methode
van rechtsvinding. G.J. Scholten geeft in de noot het procede als volgt
weer : eerst stelt de Hoge Raad vast welke veronderstelling omtrent het
publiek domein de wetgever in r8sr had, vervolgens stelt hij daartegenover
de huidige opvatting, in het licht waarvan noch inhoud noch strekking
van de bepalingen in het kader van de huidige opvatting de huurovereenkomst in de weg staat, om tenslotte de werking van bepalingen te beperken
tot het doel dat de wetgever zich uitdrukkelijk gesteld had. De rechter zal
aan een wetsbepaling betekenis moeten geven aan de hand van de actuele
communis opinio, wil hij niet een volstrekt disfunctionele beslissing geven.
De kern van de beslissing ligt in de overweging dat die actuele rechtsovertuiging is, dat aan een overheid als eigenaresse van een zaak met
publieke bestemming alle bevoegdheden toekomen die aan elke eigenaar
toekomen, voorzover die bestemming door uitoefening van die bevoegdheden niet wordt aangetast.
Past dit arrest in de ontwikkeling van de civiele rechtspraak ? In verschillende opzichten wel. In het al meer genoemde arrest Staat/Huizen
(H.R., 19 januari 1962, N.]., 1962, 151) stelde de Hoge Raad 66k de bevoegdheden van de Staat als eigeraresse voorop.
Ten tweede koppelt de Hoge Raad aan de regel dat de overheid in beginsel
alle eigenaarsbevoegdheden toekomen, de voorwaarde dat de uitoefening
van die bevoegdheden niet de bestemming van de grond aantast. Men
vergelijke hiermee het hiervoor besproken arrest. De duidelijke verwantschap met het Staat/Huizen arrest geeft voedsel aan het vermoeden dat
de vraag of aan de rechter een onbeperkte of marginale toetsingsbevoegdheid toekomt m.b.t. het oordeel van een overheid dat een bepaald zakelijk of
persoonlijk recht verenigbaar is met de bestemrning, in laatstgenoemde zin
beantwoord moet worden. Een vraag blijft of die beperking van de toetsingsbevoegdheid ook geldt voor het geval dat een particulier een zakelijk
of persoonlijk recht wil vestigen op een hem toebehorend onroerend goed
met publieke bestemming (men zie het volgende arrest). De vrijheid van de
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overheid om binnen zekere grenzen straffeloos bepaalde beslissingen te
nemen berust op de overweging dat het niet aan de rechter is om een bepaalde afweging van belangen door de overheid, of een keuze voor een
bepaalde opvatting, in strijd met het ongeschreven recht te verklaren,
immers met dat ingrijpen zou hij komen op terrein van de politieke verantwoordelijkheid van een bestuur. Pas als de keuze voor een bepaalde opvatting, of een afweging van belangen leidt tot een overheidsgedraging
die in redelijkheid niet meer te verdedigen is, pas dan kan de rechter
wegens schending van ongeschreven recht optreden. (Men zie vooral :
Drion. H., W.P.N.R., nr. 5067, 65).
Dit brengt ons terug bij de onderhavige beslissing. De Hoge Raad laat de
Gemeente de vrijheid om te kiezen of zij haar doellangs privaatrechtelijke
of langs publiekrechtelijke weg wil bereiken. Rechterlijk optreden is bij
een dergelijke keuze echter gelegitimeerd als de keuze in strijd komt met
geschreven recht, d.w.z. een door de wetgever gegeven bepaling waaraan
de kennelijke bedoeling ten grond ligt om in het geval waarin de overheid
de keuze heeft gemaakt, de publiekrechtelijke weg dwingend voor te schrijven wegens de daarin gegeven waarborgen.
Dat nu, is het geval volgens de Hoge Raad, wanneer de Gemeente betalingen vraagt voor het gebruik van zaken met een publieke bestemming dat
aan iedereen openstaat - voor die gevallen is de weg van artikel 275
Gemeentewet dwingend voorgeschreven,
G.J. Scholten wijst erop dat dit criterium nog ruimte voor twijfels laat in
bepaalde concrete gevallen.
Hoe zit het, zo vraagt hij, met een cafehouder die vergunning vraagt om
een terras te mogen hebben op het trottoir, en hoe met vergunningen om
een zonnescherm hoven het trottoir te mogen hebben ? Is de overheid vrij
in deze gevallen ? Het geval van de cafehouder lijkt op dat van de benzinepomphouder, in het andere geval is er duidelijker sprake van een recht van
iedereen. Scholten zoekt het onderscheid in de vergunningspolitiek : is
die restrictief d.w.z. wordt er een speciaal voorrecht gecreeerd voor een
speciale gegadigde, dan gaat het om een bijzonder gebruiksrecht.
Men kan ook nog vragen : in hoeverre is de overheid vrij om te beoordelen
of het om een algemeen of een bijzonder gebruiksrecht gaat. Waar de
Hoge Raad bij het antwoord op de vraag wat de bedoeling van artikel 27 5
Gemeentewet is, spreekt van ,bepaaldelijk het oog gehad heeft op ...
enz." lijkt ook hier de Gemeente het voordeel van de twijfel te genieten.
Tenslotte de vraag: welke bescherming is er voor een burger, als de overheid de privaatrechtelijke weg kiest of een publiekrechtelijk doel mede
langs privaatrechtelijke weg wil bereiken, zoals in casu ? Die vraag klemt
daarom, omdat vaak de publiekrechtelijke precedure omkleed is met veel
waarborgen. Welke waarborgen zijn er in de privaatrechtelijke sfeer?
Ten eerste de regel dat de privaatrechtelijke weg niet strijdt met de inhoud
of de strekking van een publiekrechtelijke bepaling. Maar daarnaast zal

ook gelden wat voor elk typisch overheidshandelen geldt, ook als de overheid van haar vrijheid om een publiekrechtelijk doel langs privaatrechtelijke weg te bereiken gebruik maakt, nl. het verbod om willekeurig te
handelen of misbruik van haar bevoegdheid te maken (machtspositie).
In dit arrest stipte de Hoge Raad de laatste mogelijkheid expliciet aan
(vgl. biz. 726 van dit overzicht).
Het dorpje Giethoorn heeft als bijzonderheid dat een groot gedeelte van
het verkeer er te water en niet te land geschiedt. Deze en andere unieke
eigenschappen maken het dorpje tot een toeristische trekpleister.
Vele dorpelingen verdienen in de zomermaanden een aardige cent aan deze
toeristen, bv. door het exploiteren van rondvaartboten. Zo ook K. Bakker.
Zijn terrein, waaraan hij de rondvaartboten meerde, lag aan een gracht
- openbaar vaarwater - die eigendom was van A. K. Bakker. Deze
erkende K. Bakkers recht om door de gracht te varen, maar betwistte dat
K. Bakker het recht zou hebben in die gracht boten stil te leggen om passagiers te doen in- en uitstappen, via K. Bakkers wal. Deze laatste stelt dat in
Giethoorn het gebruik bestaat dat de eigenaar van een onroerend goed
grenzend aan een iemand anders in eigendom toebehorende gracht, boten
mag meren en doen stilliggen aan zijn wal. Door getuigen komt vast te staan
dat t.a.v. de Gemeente toebehorende grachten inderdaad het meren en doen
stilliggen ter exploitatie van een rondvaartbotenbedrijf gebruikelijk is, en
behoort tot het gewone verkeer. De rechtbank ontzegde A. K. Bakker zijn
vordering.
De Hoge Raad is het eens met de opvatting van het hof, dat, ook al staat
vast dat op de, de Gemeente toebehorende grachten, meren en stilliggen
inbegrepen is bij het normale verkeer en door de Gemeente toegelaten
wordt, dit nog niet meebrengt dat zodanig gebruik zou gelden voor niet
aan de Gemeente toebehorende grachten, omdat de Gemeente bij het toelaten van meren en stilliggen bewogen kan zijn door motieven, bv. overeenkomstig haar publieke taak van het begunstigen van economische bestaansmogelijkheden voor bepaalde groepen, en daarmee voor de gehele gemeenschap, motieven die niet gelden voor een particuliere eigenaar. Het antwoord op de vraag of een gebruik dat de ene eigenaar toelaat, ook als
bindend mag gelden voor vaarwater in eigendom bij een ander, kan mede
afhangen van de gronden waar dat toelaten op rust, aldus de Hoge Raad.
In deze procedure had prachtig de vraag aan de orde kunnen komen in
hoeverre een particulier eigenaar een bepaald gebruik van zijn eigendom
met publieke bestemming moet dulden. De gebruiker had kunnen stellen :
krachtens de publieke bestemming van een openbaar vaarwater is de eigenaar verplicht dit gebruik te dulden, waartegenover de eigenaar kon stellen :
de beperking van een prive-eigendom mag niet verder gaan dan de publieke
bestemming bepaaldelijk eist, en daaronder valt niet het doen in- en uitstappen van passagiers. ].H. Beekhuis trekt in zijn noot een vergelijking
met de situatie van een bewoner van een huis langs een openbare weg.

Niemand zal betwijfelen dat deze bewoner krachtens de publieke bestemming van de weg het recht heeft auto's te doen stil houden om mensen of
lading in- en uit te laden, welk doel daarmee dan ook gediend wordt.
Waarom zou dit bij openbaar vaarwater anders zijn? Naar zijn mening had
- ware het probleem zuiver gesteld - het doel dat K. Bakker nastreefde
met zijn in- en uitladen nl. het exploiteren van een rondvaartbotenbedrijf,
geheel buiten beschouwing behoren te blijven.
In 1941 (H.R., 17 januari 1941, N.J., 1941, 644) heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat met gewoon verkeer in een openbaar vaarwater ook ,tijdelijk
stilliggen met dit verkeer in zodanig verband staat dat geacht mag worden
daarvan deel uit te maken". Dit is een antwoord op de ook in casu relevante
vraag.
Dat het in deze procedure niet uitgelopen is op deze vraag, vindt zijn
oorzaak in het feit dat voor openbaar vaarwater niet een wettelijke regeling
is getroffen als voor de openbare weg (art. 14 Wegenverkeerswet).
Suyling nu (Zakenrecht, nr. 125 en 132) meent dat in de gevallen waarin een
wettelijke regeling ontbreekt, aan de hand van de gewoonte uitgemaakt
moet worden welk gebruiksrecht er bestaat. Waarschijnlijk is de rechtbank- in het voetspoor van Suyling- ertoe gekomen om te gaan onderzoeken of het doen stilliggen van boten ter exploitatie van een rondvaartbedrijf in Giethoorn gebruikelijk is. Daarmee verschoof de probleemstelling geheel : van de vraag naar de bestemming van openbaar vaarwater
naar de vraag wanneer van een gewoonte gesproken mag worden.
AFDELING 2

EIGENDOM

8. INBREUK OP EIGENDOMSRECHT. AFWEGING VAN BELANGEN
(H.R., 17 februari 1967, N.J., 1968, 101, met noot J.H. Beekhuis)
Van Aragon is eigenaar van een landgoed. De vijvers op dit landgoed staan
in open verbinding met aan van Aragon in eigendom toebehorende beken
die gedeeltelijk d66r en gedeeltelijk langs de nabij gelegen landerijen van
van de Ven stromen. Van Aragon houdt het water in zijn vijver op peil
door middel van een sten:en stuw met een klein overloopgootje. Door de
stuw, die het te snel wegstromen uit de vijver voorkomt wordt ook de
waterstand in de beken verhoogd, speciaal in natte perioden. Van de Ven
krijgt werkelijk last in 1960, toen van Aragon zijn beken heeft doen schonen,
waardoor zij veel meer water doen doorstromen. In kort geding spreekt
van de Ven van Aragon aan. Zowel president als hof in hoger beroep
wijzen van de Yens vordering toe, om van Aragon te veroordelen de
waterstand in zijn beken te houden op +16.35 ANP. Het hof is van
mening dat het schonen van de beken samen met het niet aanpassen van
de stuw aan de grotere watertoevoer de wateroverlast van van de Ven
veroorzaken en dit inbreuk op zijn eigendomsrecht betekent. Het feit dat

van Aragon voor de exploitatie van zijn visvijvers, de bevloeiing van zijn
hoger gelegen bouwland, en bewatering van zijn ijsbaan die hoge waterstand nodig heeft, kan hier niet aan afdoen, aangezien van van de Ven in
redelijkheid geen inbreuk van dergelijke omvang op zijn eigendomsrecht
ten behoeve van van Aragons belangen verlangd kan worden. De Hoge
Raad verwerpt het hiertegen gerichte cassatieberoep : het hof heeft als een
onrechtmatige daad beschouwd : niet het schonen van de beken op zichzelf, maar het feit dat van Aragon naliet bij het schonen van de beken
maatregelen te nemen ten aanzien van de stuw om de wateroverlast voor
van de Ven weg te nemen terwijl dergelijke maatregelen zonder ernstige
bezwaren voor zijn eigen belangen genomen hadden kunnen worden.
De stellirig van Van Aragon dat door het schonen van de beken deze
in hun natuurlijke functie van waterloop hersteld zouden zijn, brengt
hierin geen verandering omdat, ook al zouden ze hun natuurlijke functie
herkregen hebben, daarmee nog niet vaststaat dat het gehele complex van
vijver, beken en kunstwerken weer zou beantwoorden aan de vanouds
bestaande waterhuishouding. Daarvoor zou behalve, dat de beken weer in
de oorspronkelijke toestand teruggebracht zijn, ook vast moeten komen te
staan dat de kunstwerken zich van ouds, dus ook v66r dat de beken dicht
gegroeid waren, in de staat bevonden als waarin zij nu geleid hebben tot
van deVens wateroverlast, aldus de Hoge Raad.
Eigenaren van aan elkaar grenzende terreinen moeten tot op zekere hoogte
rekening houden met elkaars belangen, ook als zij op zichzelf volstrekt
gerechtvaardigde handelingen als het schonen van een beek verrichten.
Dergelijke handelingen brengen immers noodzakelijkerwijs ook veranderingen in de toestand van het aangrenzende terrein. De vraag is : in hoeverre
moet de een rekening houden met de belangen van de ander. Het antwoord
op deze vraag hangt mede hiervan af, welk juridisch instrumentarium de
rechter ten dienste staat bij het bepalen van een grens tussen toelaatbare
en ontoelaatbare handelingen. Immers daarvan hangt - in theorie - af
welke factoren gewicht in de schaal zullen leggen bij zijn oordeel.
Naar Nederlands recht staan twee wegen voor de rechter open : rechtsmisbruik of onredelijke hinder. Rechtsmisbruik kwam in casu niet in aanmerking : van Aragon, de man die de beken geschoond had, diende daarmee zeer respectabele eigen belangen.
Wanneer is er sprake van zodanige hinder, dat het tot overlast wordt die
niet geduld hoeft te worden? Naar Belgisch recht kan de stoornisverwekkende eigenaar aansprakelijk zijn voor elke hinder, mits veroorzaakt
door een foutieve handeling. Maar ook zonder zo'n fout kan hij aansprakelijk zijn, als de veroorzaakte schade de gewone maat van burenhinder te
buiten gaat (Cass., 6 april 1960, Pas., 1960, I, 915). De Nederlandse rechter
zal het aansprakelijkheidsoordeel altijd moeten baseren op artikel 1401
Ned. B.W. (art. 1382 Belg. B.W.).
In oude rechtspraak (H.R., 1881 en 1886, gevolgd door lagere rechtspraak)
IS regelmatig uitgemaakt met een onverantwoorde uitrekking van de

begrippen onrechtmatigheid en schuld van artikel 1401 Ned. B.W.- dat
een eigenaar die werkzaamheden op zijn terrein verricht waarvan te voorzien is dat het terrein van zijn buurman schade ondervindt, wegens inbreuk op diens eigendomsrecht onrechtmatig handelt, ongeacht de hoogte
van de kosten die verbonden zouden zijn aan adequate voorzorgsmaatregelen. Deze aldus geschapen (risico )aansprakelijkheid had - in theorie het ongewenste gevolg dat een eigenaar geen nuttige of zelfs noodzakelijke
werkzaamheden op zijn terrein kan verrichten, als deze werkzaamheden
ondanks alle voorzorgsmaatregelen schade brengen aan het terrein van zijn
buurman. In latere rechtspraak verschuift het accent van inbreuk op het
eigendomsrecht van de buurman naar de onbetamelijkheid van de handeling
in het licht van de omstandigheden. Er ontstond zo meer ruimte voor de
rechter om met allerlei andere factoren dan alleen belemmering van het
eigendomsrecht rekening te houden bij de onrechtmatigheidsvraag. Het
onderhavige arrest past geheel in deze ontwikkeling: de Hoge Raad overweegt dat van de Ven belemmerd wordt (in zijn normale eigendomsuitoefening), en dat van Aragon met geringe schade voor zijn eigen belangen deze belemmering kan opheffen.
Deze laatste overweging wekt de indruk dat het oordeel wel eens anders
had kunnen uitvallen als van Aragon voorzorgsmaatregelen had moeten treffen die wel in ernstige mate ten koste van zijn eigen belangen zouden zijn.
Zou in.dat geval het schonen van de beken een, vanuit het 0ogpunt van de
rechtsorde zo positief belang dienen (exploitatie van de visvijvers e.d.)
dat de handeling ondanks de schade niet onrechtmatig is, tenzij van Aragon
ook na een aanbod van van de Ven om een deel van de kosten voor zijn
rekening te nemen, blijft weigeren de geeiste voorzieningen te treffen ?
Annotator Beekhuis acht deze redenering- gelanceerd door de procureurgeneraal Langemeijer in zijn conclusie voor het bekende E.Z.H.-Baily
arrest (H.R., 14 juni 1963, N.J., 1965, 82, met noot J.H. Beekhuis; T.P.R.,
1965, 581 e.v.) zeer geschikt om een aanvaardbare oplossing te vinden voor
die situaties, waarin een eigenaar, wegens de zeer gecompliceerde betrekkingen tussen zijn terrein en die van zijn buren, mede in het belang
van zijn buren gedwongen wordt zeer kostbare en voor hem nadelige maatregelen te treffen ter voorkoming van schade, die op zichzelf volstrekt
redelijke handelingen op zijn eigen terrein, aan de buren zouden veroorzaken.
Tegen de toepassing van deze gedachte in dit geval pleit, dat het om een
zeer speciaal belang van de buren gaat nl. een belang dat de vorm van een
subjectief recht heeft; Langemeijer beperkt het bereik van zijn redenering
uitdrukkelijk tot de gevallen van krenking van belangen die niet subjectief
recht zijn. Aan Beekhuis moet anderzijds toegegeven worden dat de buren
van een normale waterstand in van Aragons beek een positief voordeel
hebben. Het gevolg van een geslaagde actie van de kant van de buren zou
dus zijn : niet het terugbrengen in de neutrale toestand, maar het afdwingen van een voordelige situatie op kosten van een ander.
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Men bedenke hierbij dat naar Nederlands recht een verbod gevraagd kan
worden van een dreigende onrechtmatige daad, hetgeen in het hier veronderstelde geval betekent dat van Aragon bij een geslaagde actie van zijn
buren aanzienlijk beperkt zou kunnen worden in een redelijke uitoefening
van zijn eigendomsrecht, zoals het exploiteren van visvijvers e.d.
9•

Js

(H.R.,

AFSTAND VAN EIGENDOMSRECHT VAN ONROEREND GOED MOGELIJK?
II

maart 1966, N.]., 330, met noot G.J. Scholten)

Wie meende dat deze vraag een louter academisch karakter heeft komt bedrogen uit, want het hieronder volgende geval stelde de Hoge Raad in
staat zich uit te spreken over deze vraag.
Aanleiding tot de procedure vormde een verlening van een erfpachtsrecht in 1947 door de Nederlandse Antillen aan een derde op een stuk
grand dat lag in het gebied van de zoutmeren van het eiland St. Maarten.
De N.V. Exploitatiemaatschappij van zoutmeren op het eiland St. Maarten
betwist de bevoegdheid van de Nederlandse Antillen tot deze erfpachtverlening en vordert verklaring voor recht dat zij eigenaresse is van het omstreden stuk grand. Ter staving van deze stelling legt zij een in 1898 verleden transportakte over waarin verklaard wordt dat aan deze N. V. de
grand wordt overgedragen, een akte die oak in de registers blijkt overgeschreven te zijn. Een complicatie is hier van belang : in 1940 is de N.V.
in liquidatie gegaan; waarop in 1945 de N.V. middels het bevoegde orgaan
in het handelsregister te 's Gravenhage doet inschrijven : ,de liquidatie is
geeindigd, zodat de zaak en de N.V. hebben opgehouden te bestaan. Het
plan van uitkering en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel
56a en 56c zijn niet ten kantore van het Handelsregister te 's Gravenhage
nedergelegd". Houdt dit oak afstand van recht in?
Nadat de Hoge Raad beslist heeft dat de N.V., ondanks de uitschrijving nog
bestaat, komt de vraag aan de orde of afstand van eigendom van onroerend
goed mogelijk is, n.a.v. de stelling van de Nederlandse Antillen dat de
inschrijving in het handelsregister als een afstand van recht bestempeld
moet worden van alle resterende baten en dus oak van de omstreden
grand. Het hof verwierp de stelling : zo al afstand van onroerend goed
mogelijk is, dan kan aan deze inschrijving moeilijk die betekenis gegeven
worden. De Hoge Raad komt aan de in het cassatiemiddel opgeworpen
vraag of het hof terecht in deze publikatie geen afstand heeft gezien niet
toe omdat ,het op dit punt toepasselijke B.W. van de Nederlandse Antillen
in artikel 596, evenals het Ned. B.W. in artikel 6oo, wel een regel geeft,
welke de mogelijkheid schept, dat een bezitter afstand doet van zijn bezit,
hetgeen met betrekking tot roerend goed tevens verlies van eigendom ten
gevolge kan hebben, maar, behoudens voor enkele, zich in dit geding, niet
voordoende bijzondere gevallen, geen bepaling inhoudt, krachtens welke
een eigenaar van onroerend goed afstand van zijn eigendomsrecht op dat
goed kan doen; dat zonder zodanige bepaling - welke dan zou moeten
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regelen hoe de afstand kan worden gedaan en hoe deze in de openbare
registers kan worden te hoek gesteld- de mogelijkheid daartoe niet kan
worden aanvaard".
Dogmatisch is afstand van recht een moeilijk te vangen begrip. Vooral
voor degeen die de concrete toepassingen van het begrip willen terugvoeren
tot een uitgangspunt, moet het zeer gecompliceerde beeld datal de concrete
toepassingen vormen, een doorn in het oog zijn. Het uitgangspunt is dan :
elk subjectief gerechtigde kan met zijn recht doen wat hij wil, dus oak het
laten varen wanneer hij wil. De werkelijkheid is echter gecompliceerder :
daar lijken meer factoren een rol te spelen dan een eenvoudige deductie
uit een begripsinhoud, die in aile situaties geldt.
Hoewel de wet het nergens expliciet vermeldt, wordt algemeen aangenomen
dat men van elk zakelijk recht afstand kan doen (Asser-Beekhuis, Bijz.
Deel, blz. 6). Hetzelfde geldt voor Belgie (de Page, I, blz. 131).
Zij die oak wat betreft eigendom van onroerend goed het uitgangspunt
willen handhaven dat ieder subjectiefgerechtigde afstand kan doen, be~
roepen zich op de aard van het eigendomsrecht zoals de juridische voorvaderen, zowel Franse (Toullier) als Nederlandse (Grotius), zich dat voorstelden, in welke voorstelling de mogelijkheid om afstand te doen een
essentiale van het eigendomsrecht was (vgl. : Cleveringa, R.P., W.P.N.R.,
nr. 2823/24). Daarbij wijzen zij op het bestaan van artikel 576 Ned. B.W.
(art. 539 Belg. B.W.), dat, wil het niet een overbodige herhaling zijn van
artikel 879 lid 2 Ned. B.W. (art. 723 Belg. B.W.), de mogelijkheid noodzakelijk v66ronderstelt. In de derde plaats beroepen zij zich op de artikelen
683 en 736 Ned. B.W. (art. 655 en 699 Belg. B.W.) die zij als uitvloeisels
zien van een algemene regel (deguerpissement, de Page, I, blz. 131).
Als het ware in het verlengde - zij het in omgekeerde richting - van deze
mogelijkheid om zich door middel van afstand van lasten te bevrijden, ligt
een argument van de tegenstanders. Zij menen dat het - buiten door de
wet uitdrukkelijk getolereerde gevallen - niet mogelijk is om bevrijd te
worden van lasten door afstand te doen. Vooral bij erfpacht is i.v.m.
de erfpachtcanon, omstreden of de erfpachter eenzijdig afstand kan doen
(Reepmaker, W.P.N.R., nr. 3300/1).
Hun tweede argument ontlenen zij aan artikel 576 Ned. B.W. (art. 539
Belg. B.W.) dat nl. meebrengt dat de ,eigenaar door afstand te doen de
zaak aan de staat zou kunnen opdringen, waardoor hij van de lasten die op
het onroerend goed rusten, bevrijd zou ralen" (Asser-Beekhuis, biz. 102).
Ook in het Ontwerp B.W. kunnen zij steun vinden in artikel 5.6.2. In het
Ontwerp B.W. wordt in zoverre afgeweken van de artikelen 722 en 726 Ned.
B.W. (art. 665 Belg. B.W.) die nu de materie regelen, dat voor bevrijding
van het servituut overdracht nodig is i.p.v. eenzijdige afstand van het voor
het genot van het servituut noodzakelijke stuk grond.
De Toelichting stelt dat te dezen geen reden is om de regel dat niemand
eigendom van onroerend goed opgedrongen kan worden, te doorbreken.
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In het Iicht van deze argumentatie doet de motivering van de Hoge Raad
wat schraal aan. Annotator G.J. Scholten wijst erop dat in de opvatting
van de Hoge Raad, dat aan verlies van bezit van onroerend goed niet de
betekenis van afstand van eigendomsrecht· gehecht mag worden, niemand
ooit bezitter te goeder trouw kan zijn: er is immers altijd een eigenaar. Hij
ziet eraan voorbij dat onroerend goed ook open kan komen te liggen door
verwerping van een erfenis of ontbreken van erfgenamen. Daarbij huldigt
hij, mijns inziens, een te strenge opvatting van bezit te goeder trouw speciaal als het gaat om recht op vruchten e.d .. (art. 630 e.v. Ned. B.W.,
art. 548 Belg. B.W.). Voor een geval dat de werkelijke erfgenaam zijn erfportie bestaande uit onroerend goed opeist van de vermeende erfgenaam
die zich in het bezit gesteld had, heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat pas
van bezit te kwader trouw in de zin van artikel 634 Ned. B.W. (art. 549
Belg. B.W.) gesproken kan worden, als hij lichtvaardig tot zijn onjuiste
rechtsopvatting is gekomen (H.R., 20 januari 1961, N.J., 1964, 381).
Zou dit ook niet gelden voor een plaatselijke overheid die een verlaten stuk
grond exploiteert in de mening dat zij eigenaresse is geworden? Daarbij
komt dat na dertig jaar of de overheid nu te goeder of te kwader trouw is,
de eigenaar wegens de extinctieve verjaring buiten spel gezet wordt, zij het
dat de overheid als bezitter te kwader trouw nooit eigenaar wordt.
Scholten voert verder aan ·dat de eis van de Hoge Raad dat de publikatie
geregeld zou moeten zijn niet voortvloeit uit het negatieve stelsel dat immers
alleen publikatie eist i.g.v. eigendomsovergang door levering. Deze redenering gaat van de vooronderstelling uit dat afstand in dit geval eenzijdig
kan geschieden, terwijl de Hoge Raad juist overweegt dat de wet geen
informatie geeft t.a.v. de vraag h6e afstand gedaan zou moeten worden.
Zou de afstand een tweezijdige handeling zijn (zoals art. 3·4·2.II. in het
Ontwerp B.W.) dan zou publikatie wel passen.
Het is niet verwonderlijk dat de Hoge Raad juist in het zakenrecht een meer
wettelijke argumentatie volgt i.v.m. het gesloten systeem van het zakenrecht. Men zou ook een meer maatschappelijke redenering kunnen volgen
door te stellen dat wanneer de overheid zoveellasten uit overwegingen van
algemeen belang legt op een onroerend goed dat het onredelijk wordt dat
de eigenaar dit allemaal draagt, het voor de eigenaar mogelijk moet zijn om
die lasten af te wentelen op de gemeenschap. Of dat eenzijdig moet kunnen,
is de vraag, zeker zolang er andere wegen openstaan om tegemoetkomingen
te krijgen of er voorzieningen getroffen zijn die de grond ten goede komen
(bv. bemaling t.o.v. polderlasten). Wel is het denkbaar dat een weigering
van de overheid om tegemoet te komen in wegens het algemeen belang drukkende kosten op een onroerend goed onder zeer sprekende omstandigheden
een daad van willekeur zou betekenen.
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10.

8TELPLICHT EN BEWIJSLAST

BIJ REVINDICATIE VAN ROEREND

GOED.

VERPLICHTING VOOR ANDER TE HOUDEN OOK ZAKENRECHTELIJK EFFECT

(H.R., 12 januari 1960, Ars Aequi, XVII, 150, met noot W.C.L. van der
Grinten)
De feiten kwamen hierop neer : Mulder en Peynenburg hebben onafhankelijk van elkaar op verschillende data in 1964 in open bewaring aan de
Teixerabank gegeven resp. een certificaat Nillmij a fl. rooo, nominaal
en 3 certificaten Nillmij a fl. rooo nominaal. Van deze certificaten zijn
geen nummers genoteerd, tot welke notering de bank, na de wijziging van
de Algemene Voorwaarden op r januari 1966, verplicht werd. De bank
komt deze verplichting niet na zodat op het moment dat aan haar surseance
van betaling wordt verleend (31 mei 1966) uit de nummernotering van de
administratie niet af te lei den valt welke effecten de bank voor welke clienten
hield en welke zij voor zichzelf hield. Ook anderszins valt dat niet vast te
stellen omdat de bank alle effecten, zowel die welke zij in opdracht voor
clienten hield als die welke haar eigendom waren, bewaarde in een grote
kluis, waarvan de inhoud een steeds wisselende was.
Het staat ook vast dat de bank in de periode van 1964 tot 31 mei 1966 in opdracht van clienten certificaten Nillmij met dezelfde nominale waarde als
die van Mulder en Peynenburg onder zich gekregen heeft. Op 31 mei 1966
worden in de effectenvoorraad gevonden: 4 certificaten Nillmij afl. rooo,
nominaal. Mulder en Peynenburg vorderen afgifte van resp. een en drie
certificaten aan Mulder resp. Peynenburg, althans afgifte van vier certificaten aan hen gezamenlijk. Daartoe stellen zij dat de zich thans in de
boedel bevindende 4 Nillmijcertificaten 6fwel a) de oorspronkelijke door
hen in bewaring gegeven certificaten zijn 6fwel b) stukken die door de bank
daarvoor in de plaats moeten worden gesteld en in de plaats gesteld zijn,
stukken die de bank voor hen moest gaan houden en is gaan houden
zodat zij 6f resp. als eigenaar van een en drie certificaten beschouwd
moeten worden of wel als eigenaar van de vier nog aanwezige stukken.
De vordering onder a) wordt door het hof afgewezen met de motivering
dat, nu de nummers niet genoteerd zijn en de voorraad van effecten een
steeds wisselende was, niet vastgesteld kan worden of de nu aangetroffen
certificaten de door hen in bewaring gegeven stukken zijn. Nu bovendien
vaststaat, zo gaat het hof verder, dat op het moment van verlening van
surseance de bank nog niet overgegaan was om bepaalde nummers in haar
administratie te stellen op naam van bepaalde clienten, zich niet het geval
voordoet dat de bank voor Mulder een en voor Peynenburg drie certificaten
is gaan houden. Het hof verwerpt ook de stelling dat zij gezamenlijk als
eigenaar beschouwd moeten worden. Het voerde voor deze verwerping
twee argumenten aan. Een : de rechtsbetrekking waarin de bank stond tot
haar afzonderlijke clienten kan toch moeilijk meebrengen dat zij gehouden
was, als zij niet voor die clienten afzonderlijk ging houden, voor hen- tussen wie geen enkele betrekking bestond - gezamenlijk te gaan houden.
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Twee : uit het feit dat er toevallig evenveel effecten in de voorraad waren
als aanspraken kan ook niet afgeleid worden dat de bank voor hen gezamenlijk was gaan houden, nu de bank te allen tijde gehouden was haar voorraad
te doen overeenstemmen met de aanspraken van clienten. In cassatie verwerpt de Roge Raad drie - hier ter zake doende - tegen de beslissing
van het hof gerichte middelen.
Ret eerste middel hield de stelling in, dat gezien de omstandigheden op de
bank de stelplicht en bewijslast rustten dat de stukken haar eigendom zijn
en niet van Mulder en Peynenburg. De Hoge Raad aanvaardt de stelling
niet : ,indien iemand een bepaalde onder een ander berustende roerende
zaak als zijn eigendom opvordert, de gedaagde die de eigendom van de
eiser betwist, kan volstaan met gemotiveerd te ontkennen dat het goed aan
de eiser toebehoort; - dat de eiser dan nader moet uiteenzetten waarom
de zaak zijn eigendom is en het bewijs van de door hem in dit verband gestelde vragen moet leveren; - dat de in het onderdeel aangegeven feiten
en omstandigheden hierin te dezen geen verandering brengen".
Ret tweede middel richt zich tegen de afwijzing door het Rof van de primaire zakelijke rechtsvordering die gegrond was op de alternatieve stellingen dat a) de aangetroffen stukken de oorspronkelijke zijn 6f b) de aangetroffen stukken in de plaats voor de oorspronkelijke zijn gekomen omdat
de bank verplicht was andere voor Mulder en Peynenburg te gaan houden.
Voor toewijzing van een zakelijke rechtsvordering gegrond op stelling
a), zo overweegt de Roge Raad, is een noodzakelijke voorwaarde dat de
aangetroffen stukken ook inderdaad de oorspronkelijke zijn. Het hof heeft
feitelijk uitgemaakt dat dit niet vast te stellen was, zodat aileen nog de
tweede mogelijkheid onder b) overblijft. Daarvoor is nodig dat komt vast
te staan dat de bank voor hen is gaa:n houden, hetgeen niet het geval is,
nu, zoals het hof vastgesteld heeft, de bank haar verplichting tot nummernotering niet is nagekomen.
Ret derde middel dat opkomt tegen de beslissing dat Mulder en Peynenburg gezamenlijk eigenaar geworden zijn, stuit af op de overweging van
de Roge Raad dat het hier gaat om uitleg van een overeenkomst die van
feitelijke aard is.
De Roge Raad is van oordeel dat deze effecten als eigendom van de bank
moeten gelden nu zij deel uitmaakten van een steeds, wat Nillmij certificaten betreft, wisselende voorraad en Mulders en Peynenburgs eigendom
niet is komen vast te staan.
Bewijslastverdeling. Voor de Rage Raad was de omstandigheid dat het
hier ging om een revindicatie van hetzelfde aantal zaken van dezelfde soort
als aan gedaagde door eiser was toevertrouwd, niet voldoende om te besluiten tot een doorbreking van de gewone regel van bewijslastverdeling
dat eiser die een zaak als zijn eigendom opvordert bij gemotiveerde antkenning door gedaagde nadere feiten zal moeten stellen ter staving van
zijn beweerd eigendomsrecht. Men zou zich kunnen voorstellen dat in deze
situatie, waarin immers een verplichting hestand om voor Mulder en
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Peynenburg te gaan houden en evenveel certificaten aangetroffen werden
als er aanspraken waren, gedaagdes ontkenning meer zou moeten inhouden
dan aileen de stelling dat de certificaten niet aan eisers (Mulder en Peynenburg) toebehoren. Zo denkt Drion in zijn noot aan de mogelijkheid dat de
plicht tot gemotiveerde ontkenning onder deze omstandigheden mee zou
brengen dat de bank gegevens zou moeten verschaffen over mutaties in
de effectenvoorraad. Overigens is de afwijzing door de Hoge Raad niet
absoluut: ten deze brengen de gereleveerde omstandigheden en feiten geen
verandering in de toepassing van de gewone regel. Onder andere omstandigheden zou het dus wel eens billijk kunnen zijn om een zwaardere stelplicht
en bewijslast op gedaagde te leggen. Annotator Drion wijst er nog op dat
de door de Hoge Raad geformuleerde regel de judex facti geenszins beperkt
in zijn vrijheid om aan omstandigheden een feitelijk vermoeden te ontlenen. In casu zou het hof zo'n vermoeden hebben kunnen ontlenen aan
het feit dat hetzelfde aantal zaken van dezelfde soort aangetroffen werd als
er aan de bank toevertrouwd waren.
In het tweede onderdeel kwamen twee te onderscheiden kwesties aan
de orde.
Ten eerste : is voor het slagen van een revindicatie voldoende dat zich
hetzelfde aantal certificaten van dezelfde soort als aan de bank was toevertrouwd, bij de bank bevindt op het moment van het instellen van de
revindicatie. Het antwoord van de Hoge Raad is duidelijk ontkennend :
voor het slagen van de revindicatie is nodig dat vast komt te staan dat de
aangetroffen certificaten inderdaad dezelfde zijn als de in bewaring gegeven
certificaten. H. Drion leidt uit deze beslissing af dat eigendom van slechts
naar de soort bepaalde zaken niet mogelijk is. W. J. Slagter (]uridische en
economische eigendom, Rectorale rede, Deventer, 1968) kan dit niet in de
beslissing van de Hoge Raad lezen. Slechts de revindicatie van uitsluitend
naar de soort bepaalde zaken is niet mogelijk, zo leest hij het arrest op dit
punt. De kwestie zal alleen praktische betekenis hebben met het oog op
de revindicatie van uit de macht van de eigenaar geraakte zaken. Zou zich
- anders dan in casu - het geval voordoen dat de bewaarnemer bij wie
precies hetzelfde aantal soort zaken als aan hem in bewaring gegeven,
worden aangetroffen, slechts het verweer zou voeren dat de bewaargever
maar moet bewijzen dat de zaken dezelfde zijn, zonder daarbij te stellen
dat hij (bewaarnemer) in de tussentijd oak andere specimina van dezelfde
soort heeft verkregen, in dat geval (ten dezen) lijkt een omkering van de
bewijslast gerechtvaardigd. De rechter zal dus ongewenste gevolgen van
de regel kunnen indammen 6f door een verzwaring van de stelplicht van
gedaagde 6f door grate soepelheid te betrachten bij het aannemen van feitelijke vermoedens. Tussen de opvatting van Drion · en Slagter zal dan
praktisch geen verschil meer zijn.
De regel dat eigendom van uitsluitend naar de soort bepaalde zaken niet
mogelijk is, heeft nag een ander gevolg : ondanks het feit dat bv.
bewaargeving geen titel van eigendomsovergang is, zal de bewaarnemer

van niet gei:ndividualiseerde zaken (ongewild) als eigenaar gelden; bij
diefstal zal de bewaarnemer moeten revindic:eren, niet de bewaargever.
Lijkt deze consequentie voor toonderpapieren en geld gezien hun zeer
speciale functie nog aanvaardbaar, voor andere uitsluitend naar de soort
bepaalde zaken lijkt hij minder gewenst.
De belangrijkste beslissing in dit arrest is dat de verplichting van de bank
om voor Mulder en Peynenburg te gaan houden op zich zelf geen zakenrechtelijke betekenis heeft. Pas wanneer de verplichting daadwerkelijk
nagekomen wordt treden zakenrechtelijke gevolgen in : met andere woorden
worden zij eigenaar.
Deze beslissing ligt geheel in de lijn van een aantal andere arresten van de
Hoge Raad op dit punt (H.R., 8 februari 1928, N.J., 1929, 882; - H.R.
20 december 1934, N.J., 1935, 768; - H.R., 22 mei 1953, N.J., 1954, 189).
De regel dat de verbintenisrechtelijke verplichting om te gaan houden voor
een ander pas zakenrechtelijk effect heeft als hij werkelijk nagekomen
wordt, betekent dat de eigenaar van in bewaring gegeven effecten ook
onder vigeur van de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden die de bank
verplicht om de nummers te noteren, slechts veilig is als de bank dat ook
inderdaad doet.
Na de verwerping van de eerste twee onderdelen is niet verbazingwekkend
dat het derde onderdeel - de stelling dat Mulder en Peynenburg medeeigenaar waren - ook geen genade vond. Het is niet duidelijk waarom de
Hoge Raad de verwerping motiveert met het feit dat een uitleg van een
overeenkomst niet ter cassatie kan komen ; een materiele verwerping had
meer in de rede gelegen.
De beslissing dat de certificaten als eigendom van de bank moeten gelden
berust op twee elementen. Een: het niet vaststaan van eigendom van Mulder en Peynenburg en twee: de wisselende voorraad van effecten. Vander
Grinten meent dat de bank rechtens ook eigenaar is, hoewel er geen door
de wet erkende wijze van eigendomsverkrijging heeft plaatsgevonden.
Drion daarentegen beperkt de betekenis van deze uitspraak als aileen geldend tussen partijen en niet verder reikend dan het gezag van gewijsde
draagt.
Het resultaat, overigens, is in beide opvattingen, praktisch gesproken hetzelfde. Het feit dat tegenover een derde het vonnis geen gezag van gewijsde
heeft, past geheel in Drions opvatting dat eigendom van naar de soort
bepaalde zaken niet mogelijk is.

u.

GoEDE TRouw BIJ ARTIKEL

2014 NED. B.W.

(ART.

2279

BELG.

B.W.).

STELPLICHT BIJ REVINDICATIE VAN ROEREND GOED

(H.R., 24 november 1967, N.J., 1968, 74, met noot H. Drion)
GaragebedrijfVan der Gun stelde een haar in eigendom toebehorende auto
ter beschikking aan een employe voor zijn werk. Deze verduisterde de auto
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en verkocht hem. Na van hand tot hand te zijn gegaan, koopt de firma
van der Peijl de auto. Bij haar nu revindiceert van der Gun de auto en
vordert wegens onrechtmatige daad tevens schadevergoeding. In eerste
instantie beriep Van der Peijl zich op het feit dat zij te goeder trouw verkregen had (art. 2014 lid 1 Ned. B.W., art. 2279 Belg. B.W.). De rechtbank acht haar echter niet te goeder trouw, omdat het ging om een praktisch nieuwe auto van recent bouwjaar waarvan kentekenbewijs en wegenbelastingkaart op van der Guns naam stonden, terwijl zij (van der Peijl)
tegen tweedehandsprijs gekocht had van een onbekende handelaar : zij had
onder die omstandigheden niet zonder nader onderzoek tot de koop mogen
overgaan. In hoger beroep meent het hof - gelijk de rechtbank - dat
aankoop onder deze omstandigheden laakbaar onzorgvuldig is en van der
Peijls verkrijging niet als te goeder trouw kan gelden.
Het hof bevestigt ook het oordeel van de rechtbank dat onder deze omstandigheden - met name het feit dat de auto niet op naam van haar verkoper
stond en het feit dat deze beschikte over van der Guns wegenbelastingkaart - zij onzorgvuldig jegens van der Gun gehandeld heeft. In hoger
beroep komt van der Peijl met een nieuw verweer : van haar rechtsvoorgangers was niet vast komen te staan dat deze allen te kwader trouw waren
en waar goede trouw wordt voorondersteld, is de eigendomsverkrijging
van van der Peijl die van artikel639 Ned. B.W. (dit artikel houdt de hoofdregel van eigendomsverkrijging naar Nederlands recht in : eigendomsverkrijging door levering krachtens geldige titel van een beschikkingsbevoegde) en niet die van artikel 2014 Ned. B.W. (art. 2279 Belg. B.W.)
zodat haar goede of kwade trouw irrelevant is.
Dit verweer verwerpt het hof met de overweging dat voor al deze tussenpersonen, die naar van der Peijls eigen zeggen allen tweedehandshandelaren
waren en allen hadden gekocht tegen tweedehandsprijzen, nog in sterkere
mate geldt wat voor van der Peijl geldt : zij hadden behoren te onderzoeken
alvorens te kopen.
De Hoge Raad volgt het hof wat betreft het hofs oordeel over van der
Peijls goede trouw bij artikel 2014 Ned. B.W. : aan hem die behoort te
begrijpen dat de zaak niet eerlijk is en desondanks nalaat inlichtingen bij
degeen op wiens naam de papieren staan, in te winnen, komt de bescherming van artikel 2014 Ned. B.W. niet toe.
In het tweede cassatiemideel stelt van der Peijl dat eiser van der Gun in
zijn dagvaarding had behoren te stellen dat alle tussenpersonen te kwader
trouw waren. De Hoge Raad verwerpt deze klacht : hij die een roerend
goed revindiceert hoeft niet meer te stellen dan dat hij eigenaar is en de
ander het goed zonder recht of titel onder zich houdt. Als de gedaagde
voldoende gemotiveerd het verweer voert dat hij eigenaar is en zich daarbij
beroept op zijn bezit, dan moet eiser nadere feiten en omstandigheden
stellen waaruit voortvloeit dat gedaagde geen eigendom heeft verkregen.
In casu heeft van der Gun aan haar stelplicht voldaan door tegenover van
der Peijls verweer, dat zij (van der Peijl) door koop en levering op de door
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haar gestelde wijze eigendom heeft verkregen, te stellen dat de tussenpersonen gezien de door van der Gun aangevoerde omstandigheden niet te
goeder trouw waren.
In een uitspraak van 1961 (H.R., 6 januari 1961, N.J., 1962, 16) gaf de
Hoge Raad een algemene definitie van goede trouw bij artikel 1198 lid 5
en artikel 20I4 lid I Ned. B.W. : , ... de niet aan eigen schuld te wijten
onbekendheid met het bij de verkrijging van recht bestaande gebrek in de
titel van rechtsvoorganger". Vanzelfsprekend hangt het geheel van de
omstandigheden af, wanneer een niet-weten eigen schuld is. Zodra er
reden is om te twijfelen zal men zich i.h.a. pas na een gedaan onderzoek
naar de herkomst, te goeder trouw kunnen noemen (H.R., 9 november
1951, N.J., I952, 588, met noot Ph.A.N. Houwing). Het zal geheel van de
praktische mogelijkheden en de aard van de zaak afhangen hoe ver die
onderzoeksplicht reikt. H. Drion brengt in zijn noot onder het arrest bv.
een nuancering aan voor de gevallen, waarin er wel reden voor twijfel is,
maar het praktisch onmogelijk is ook maar enigermate de herkomst te
onderzoeken. In die gevallen zou het behoren te twijfelen omtrent de herkomst alleen, niet voldoende zijn om kwade trouw aan te nemen. Het zou
inderdaad in die gevallen onredelijk zijn aan verkrijgers in die positie de
bescherming- want daar gaat het om- van artikel2014 lid I Ned. B.W.
(art. 2279 Belg. B.W.) te onthouden.
Behalve deze functie heeft artikel 2014 Ned. B.W. ook een processuele
functie. De precieze betekenis van artikel 2014 Ned. B.W. (art. 2279
Belg. B.W.) in dit opzicht kwam aan de orde n.a.v. het tweede middel.
Eiser moet stellen dat hij eigenaar is en de ander zonder titel houdt - wat
dit betreft is er geen verschil met de stelplicht bij revindicatie van onroerend
goed. De processuele functie van artikel 2014 Ned. B.W. brengt echter
mee, dat, wanneer gedaagde stelt eigenaar te zijn, waarbij hij zich op zijn
bezit beroept, eiser nadere feiten moet stellen die gedaagdes stelling ontkrachten. In casu had- naar de mening van het hof en de Hoge Raadvan der Gun voldoende gemotiveerd gesteld daten van der Peijl en zijn
rechtsvoorgangers te kwader trouw waren. Daarmee was voor van der
Peijl het sprookje uit : nu hij zelf geen beroep kon doen op artikel 20I4
Ned. B.W. en ook niet op artikel639 Ned. B.W., omdat al zijn rechtsvoorgangers volgens het hof ook te kwader trouw waren, kon hij het alleen
nog maar over de boeg (beter in dit geval : bumper) van de stelplicht
gooien. Tevergeefs echter, want in de dagvaarding hoefde van der Gun
alleen maar te stellen eigenaar te zijn; pas na beroep op zijn eigendom
door van der Peijl, moet van der Gun nadere feiten stellen, hetgeen hij
gedaan heeft.
Drion wijst erop dat gedaagde wel moet stellen eigenaar te zijn, omdat een
beroep op bezit alleen een revindicatie niet in de weg staat. Met een beroep
op zijn bezit, bewijst hij zijn door hem gesteld eigendomsrecht. Goede trouw
wordt verondersteld, eiser zal dus kwade trouw moeten bewijzen. Wat de
stelplicht betreft, leidt Drion uit dit arrest af - zij het met voorbehoud,
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omdat dit punt niet expliciet ter sprake is geweest - dat gedaagde ook niet
hoeft te stellen het bezit te goeder trouw verkregen te hebben.
12.

RECHT OP TERUGGAVE VOOR RECHTSOPVOLGER VAN MARKTKOPER IN

GEVAL VAN REVINDICATIE (ART.

637

NED. B.W., ART.

2280

BELG. B.W.).

RECHT OP VERGOEDING VAN GEMAAKTE KOSTEN TEN NUTTE VAN GEREVINDICEERDE ZAAK

(H.R., r6 december 1966, N.J., 1968, 70, met noot J.H. Beekhuis; Ars
Aequi, 1967, 171, met noot W.C.L. van der Grinten)
Op 26 oktober 1964 wordt een personenautao van Anker N.V. gestolen.
De auto wordt daarna op een automarkt gekocht door de autohandelaar
Wastenecker, die de auto opknapt alvorens hem te verkopen aan Klos.
Als deze laatste ter ore komt dat de politie de auto zoekt, omdat hij gestolen
is, komt hij met Wastenecker overeen de koop ongedaan te maken. Anker
NV legt revindicatoir beslag (art. 2014 lid 2 Ned. B.W., art. 2279 Belg
B.W.) onder Wastenecker en vordert in rechte afgifte. Wastenecker voert
twee verweren, ten eerste dat, hij als martkverkoper recht heeft op de teruggave van de prijs (art. 637 Ned. B.W., art 2280 Belg. B.W.) en ten tweede
vraagt hij vergoeding van kosten tot nut en behoud (art. 630 Ned. B.W,
art. 540 Belg. B.W.). De rechtbank verklaart het beslag van waarde en
veroordeelt Wastenecker tot afgifte. Het hof bekrachtigt dit vonnis. De
Hoge Raad verwerpt Wasteneckers eerste cassatiemiddel, dat de stelling
inhield, dat, waar artikel 637 Ned. B.W. (art. 2280 Belg. B.W.) bepaalt
dat de koopprijs teruggegeven moet worden aan de houder die de zaak op
de markt gekocht heeft, het artikel ook toepassing moet vinden als het
houderschap tijdelijk onderbroken is geweest. Wastenecker, zo overweegt
de Hoge Raad was ten tijde van de terugvordering bezitter, niet uit aankoop op de markt, maar uit hoofde van een met Klos gesloten overeenkomst. Hij maakt derhalve geen aanspraak op vergoeding van de koopprijs.
Wasteneckers tweede klacht betrof de beslissing van het hof dat hij geen
recht had op vergoeding ex art. 630 Ned. B.W. (art. 548 Belg. B.W.).
De Hoge Raad stelt bij zijn beslissing twee zaken voorop : r) de feitelijke
beslissing van het hof dat Wastenecker te goeder trouw bezitter werd toen
hij krachtens de tweede overeenkomst met Klos de auto weer terugkreeg;
2) nu niet anders is komen vast te staan, aangenomen moet worden dat
Wastenecker in de periode dat hij kosten maakte, bezitter te goeder trouw
was. De Hoge Raad stelt zich hierna de vraag wat de gevolgen ·van het
beginsel van artikel 630 Ned. B. W. zijn voor het geval dat degeen, die
kosten tot nut gemaakt heeft, onder bezwarende titel de zaak overdraagt.
Enerzijds is het onaannemelijk dat in dat geval de eigenaar zonder vergoeding kan terugvorderen, krachtens artikel 2014 lid 2 Ned. B.W. (art.
2279 in fine Belg. B.W.) terwijl anderzijds onredelijk zou zijn dat de vorige
bezitter nog vergoeding zou kunnen vragen van de eigenaar. De oplossing

740

- aldus de Hoge Raad- is dat in zo'n geval de vordering toekomt aan
de nieuwe bezitter.
Voor wat de beslissing ten aanzien van artikel 637 Ned. B.W. betreft :
het ongedaan maken door Wastenecker en K.los van hun koopovereenkomst, op het moment dat de politie de auto getraceerd had, had waarschijnlijk tot doel om aan een vroegere beslissing van de Hoge Raad te
ontkomen, volgens welke uitspraak het recht op teruggave van de koopprijs ex artikel 637 Ned. B.W. teniet gaat wanneer de marktkoper de
zaak doorlevert aan een derde (H.R., 27 februari 1953, N.J., 1954, 452).
In het onderhavige arrest stelt de Hoge Raad met de derde gelijk : de
oorspronkelijke marktkoper die de zaak krachtens een andere titel onder
zich krijgt als bezitter. Wasteneckers true mislukte dus.
Zowel D.J. Veegens (noot onder H.R., 22 februari 1953) als van der Grinten
(noot Ars Aequi, XVI, 5 onder Wastenecker-Anker) wijzen op een onbevredigend aspect van deze leer van de Hoge Raad. De positie van de
marktkoper-verkoper wordt nl. ongunstiger na zijn doorlevering, omdat
hij enerzijds, blootstaat aan een vrijwaringsactie van zijn koper, maar
anderzijds, zelf niet meer de koopprijs kan terugvorderen van de eigenaar,
nu in hun verhouding artikel 637 Ned. B.W. niet meer toepasselijk is. In
het voetspoor van J.C. van Oven (N.J., 1939, g) wijst annotator Beekhuis
daarentegen op de praktische problemen die rijzen in de opvatting dat het
recht op de koopprijs wei na de overdracht blijft bestaan. Bv. bij gestegen
marktprijs van de zaak, in welk geval de tweede koper zowel de marktprijs
zou kunnen vorderen van de revindicerende eigenaar, als het verschil
tussen deze prijs en de actuele waarde van zijn verkoper zou kunnen vragen.
Er is overigens een belangrijk verschil tussen de beide arresten. De Hoge
Raad beperkt de werking van artikel637 Ned. B.W. tot het geval van marktkoop te goeder trouw. Deze beslissing past helemaal in de gedachte
alleen de belangen van hem, die op de schijn van de beschikkingsbevoegdheid afging, te Iaten prevaleren hoven die van de eigenaar als de. eerstgenoemde te goeder trouw is. (Vgl. : voor een zelfde gedachtengang :
Heyvaert A., Overzicht van rechtspraak, Het bezit, bij een arrest van het
Brusselse hof van beroep, T.P.R., 1969, 766.)
De beslissing t.a.v. de vordering ex artikel 630 Ned. B.W. ter vergoeding
van gemaakte kosten is in verschillende opzichten interessant. Hoewel de
opvatting van de Hoge Raad in de literatuur nooit expliciet verdedigd is,
kan men wel zeggen dat ze in de lijn ligt van het beginsel dat aan artikel
630 Ned. B.W. ten grondslag ligt: het voorkomen van ongerechtvaardigde
verrijking.
Het valt op dat de Hoge Raad slechts in geval van overgang onder bezwarende titel wil weten van het kwalitatieve karakter van het vergoedingsrecht
van artikel63o Ned. B.W. Men zou deze beperking kunnen rechtvaardigen
door te redeneren, dat degeen die oorspronkelijk de kosten gemaakt heeft
deze kosten wel verdisconteerd zal hebben in de koopprijs, een redenering
die niet opgaat bij een overdracht om niet. Maar dan rijst de vraag - die
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beide annotatoren ook stellen - of de oorspronkelijke bezitter te goeder
trouw, die bv. geschonken heeft, zelf nog de vordering zou kunnen instellen. Die vordering zou dan niet rechtstreeks gebaseerd kunnen zijn op
artikel 630 Ned. B.W., welk artikel immers aileen een recht toekent aan
degeen, tegen wie een revindicatie ingesteld wordt. Zou hier een geschikt
geval zijn voor toepassing van ongerechtvaardigde verrijkingsactie zoals
de Hoge Raad die erkent, nl. passend in het systeem van de wet en aansluitend bij een wel in de wet geregeld geval?
Men kan ook een vraagteken zetten bij de andere eis die de Hoge Raad
stelt: de nieuwe bezitter moet te goeder trouw zijn. Vander Grinten schrijft
dat een primaire eis is, dat de oorspronkelijke bezitter te goeder trouw was
toen hij de kosten maakte. Hij kan dan ook niet goed zien, dat bij kwade
trouw van de opvolger van de bezitter te goeder trouw, het ontstane vergoedingsrecht te niet zou gaan. De opvatting van de Hoge Raad betekent
een ongerechtvaardigde verrijking voor de revindicerende eigenaar, omdat
hij aan de bezitter te kwader trouw niets hoeft te vergoeden. Maar men zou
er tegenover kunnen stellen dat een bezitter te kwader trouw bewust het
risico van een opvordering genomen heeft. Hoe dan ook, de constructie
blijft ingewikkeld, vooral als voor de oorspronkelijke bezitter wel de mogelijkheid openblijft vergoeding van de gemaakte kosten van de eigenaar te
vragen.
Men kan nog aarzelen bij de vraag of Wastenecker te goeder trouw was
bij zijn tweede bezitsverkrijging : hij wist toen immers dat het om een
gestolen auto ging I Waarschijnlijk is dat de reden dat de Hoge Raad zo
nadrukkelijk vooropstelt dat hij gebonden is aan de feitelijke beslissing
van het hof op dit punt.

AFDELING

3

BURENRECHT

(servitudes legales)
(H.R., 1 maart -,.967, N.J., 1968, 76, met noot J.H. Beekhuis)
13.

IZARAKTER VAN HET BURENRECHT

Over het karakter van de bevoegdheden die uit het burenrecht voortvloeien bestaat in Nederland veel strijd. lnzet van die strijd is de vraag
of een bevoegdheid een zakelijk of persoonlijk karakter heeft. In Belgie is
hier geen twijfel over : de natuurlijke en wettelijke erfdienstbaarheden
hebben een zakelijk karakter. De Nederlandse wetgever van het antwerp
van 1820 is echter uitdrukkelijk afgeweken van de servitudes legales van de
Code civil met het - ook door Kluyskens (V, blz. 258) juist geachte argument - argument dat onder erfdienstbaarheden niet moeten worden verstaan : verplichtingen, die voortvloeien uit de natuur en gesteldheid van
de grand, maar slechts verplichtingen die in uitzondering op het gemene
recht op het ene erf gelegd worden ten bate van het andere erf (Asser-
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Beekhuis, Zakenrecht, Bijz. Deel, blz. 176). Maar welk karakter heeft een
bevoegdheid uit het burenrecht dan wel ?
Deze vraag werd actueel in een onteigeningsgeding. Artikel 3 lid 2 van
de Onteigeningswet geeft nl. aan derden-belanghebbenden het recht om
tussen te komen om schadeloosstelling te vragen voor het verlies van een
zakelijk recht dat zij hebben op de grand die onteigend wordt. In casu
ging het om het recht van buren op een buurweg die liep over de grand die
onteigend werd. Artikel 719 Ned. B.W. wortelt in het oud-vaderlands
recht en bepaalt dat : ,Voetpaden, dreven en wegen aan verscheidenen
buren gemeen, en hun tot de uitweg dienenden, kunnen niet dan met
gemeenschappelijke toestemming worden verlegd, opgeheven of tot een
ander gebruik gebezigd dan waartoe zij zijn bestemd geweest".
De buren verdedigen- uiteraard- de stelling dat het recht op de buurweg een zakelijk recht is, omdat het burenrecht een nadere regeling van het
eigendomsrecht zou zijn en omdat het recht van buurweg in feite gelijke
functie vervult als een erfdienstbaarheid van weg. De onteigenende instantie stelt daar tegenover dat het hier gaat om een uit de wet voortvloeiende kwalitatieve verbintenis en de buren dus niet als derde-belanghebbenden in het onteigeningsgeding kunnen tussenkomen. De buren
worden door de rechtbank in het ongelijk gesteld, waarop zij in cassatie
hun stelling voorleggen aan de Hoge Raad.
N u had de Hoge Raad in twee arresten uit het eind van de vorige eeuw
beslist dat de vordering tot handhaving van een buurweg een persoonlijke
actie was (H.R., 10 december 1869, W., 3171 en H.R., 17 januari 1896,
W., 6766). Beide argumenten, die de stelling van het cassatiemiddel dat
het recht op een buurweg een zakelijk recht is, schragen, zijn - de conclusie van de advocaat-generaal Bakhoven toont het aan - niet sterk.
Het eerste argument - het hele burenrecht heeft een zakelijk karakter is historisch onjuist. De analogie met de erfdienstbaarheid van weg - het
tweede argument - wordt vaak verdedigd met de bewering dat het recht
van buurweg ontstaan is omdat de erfdienstbaarheid van weg niet door
verjaring kan ontstaan. Ook dit is onjuist in historisch opzicht, maar past
bovendien niet in een wettelijk systeem dat naa.st het recht op buurweg,
een erfdienstbaarheid van weg kent. Bovendien staat bij een buurweg het
element van wederkerig toegestaan gebruik op de voorgrond. Belemmeringen in het gebruik van de buurweg worden meer gezien als schendingen
van een stilzwijgende afspraak dan als inbreuk op een zakelijk recht.
De Hoge Raad verwerpt het beroep : het recht van buurweg is geen zakelijk
recht op het goed in de zin van artikel 3 lid 2 van de onteigeningswet.
Beekhuis vraagt zich in zijn noot af of een eigenaar om zijn recht op de
buurweg tijdens een faillissement te kunnen doen gelden, zich ter verificatie zou moeten melden, en of zijn recht weer zou herleven zodra de
onroerende zaak waar de buurweg overliep, door de curator verkocht zou
zijn. Al deze onzekerheden bestaan niet in het Belgische recht waar het
zakelijk karakter van het burenrecht onbetwist is.
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OVEREENKOMSTEN

AroELING I

TOT STAND KOMEN

14. EFFECT VAN HERROEPING VAN AANBOD. 0NHERROEPELIJK AANBOD
(H.R., 19 december 1969, N.J., 1970, 154, met noot G.J. Scholten; Ars
Aequi, II, met noot W.C.L. van der Grinten)
Er bestaat in de Nederlandse doctrine een controverse over de vraag of
een aanbod, waarvan de aanbieder verklaard heeft dat het een bepaalde
periode van kracht zal zijn, ingetrokken kan worden binnen die periode
en zo ja, met welk gevolg. Het gaat hier dus niet om de vraag of een aanbod
bindend is in die zin dat de aanbieder niet meer terug kan als er eenmaal
geaccepteerd is.
Ervan uitgaande dat een aanbod voor een bepaalde tijd onherroepelijk
gemaakt kan worden, gaat de controverse om de vraag of een herroeping
binnen die periode geen effect heeft, in die zin dat de aanbieder ondanks zijn
herroeping gebonden is door een acceptatie binnen die periode (sterke
werking), of een herroeping in zoverre effect heeft dat de aanbieder niet
gebonden wordt, maar wel schadeplichtig wordt jegens een eventuele
acceptant (zwakke werking). Het grootste deel van de Nederlandse schrijvers kiest hier voor de sterke werking van de onherroepelijkheid : de aanbieder mag en kan niet herroepen. Rutten (Asser-Rutten, blz. 95) beantwoordt de vraag in laatstgenoemde zin. Hij is van mening dat er geen wilsovereenstemming is als de aanbieder zijn aanbod herroept, ondanks de
onherroepelijkheid: ,Zijn wil (de wil van hem tot wie het aanbod is gericht)
kan die van de aanbieder niet meer ontmoeten, want die wil bestaat niet
meer".
De verwikkelingen rond een aanbod van prof. Lindeboom aan de Gemeente
Amsterdam om zijn kliniek voor fl 1.75o.ooo,- te kopen, gaven de Hoge
Raad de gelegenheid een standpunt te bepalen in deze controverse. Lindeboom had het aanbod gedaan onder de voorwaarde dat koop en overdracht
zouden plaatsvinden tussen 15 november en 15 december 1964. In de
periode dat de vereiste goedkeuring om tegen die prijs te kopen van de
Gemeenteraad (op 28 oktober) en van de Gedeputeerde Staten (op 10
november) afkomt, stuurt Lindeboom twee brieven aan de Gemeente
(13 en 27 oktober) waarin hij meedeelt zijn vrijheid te hernemen. Desondanks gaat de Gemeente door, en roept Lindeboom bij deurwaardersexploot op om ten notariskantore te verschijnen teneinde mee te werken
aan de overdracht. Een conceptakte was Lindeboom 14 dagen daarvoor gestuurd. Lindeboom weigert, waarop de Gemeente veroordeling van Lindeboom vordert om mee te werken op verbeurte van een dwangsom.
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Rechtbank en hof wijzen de vordering toe. Lindebooms stelling, in cassatie
voorgedragen, dat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen door de
aanvaarding van het ingetrokken aanbod wordt door de Hoge Raad verworpen. Uitgaande van het (feitelijke) oordeel van het hof dat het aanbod
onherroepelijk gemaakt was, geeft de Hoge Raad het hof gelijk dat het geoordeeld heeft dat de koopovereenkomst door de tijdige aanvaarding tot
stand is gekomen, ondanks het feit dat het aanbod al ingetrokken was op het
moment dat aanvaard werd, omdat ,degeen die zijn aanbod onherroepelijk
maakt, daarmee zichzelf de bevoegdheid ontneemt om alsnog te voorkomen,
dat door een aanvaarding van het aanbod binnen de gestelde termijn de
overeenkomst tot stand komt". Aan deze conclusie staat niet in de weg
het feit dat de overeenkomst tot stand is gekomen, terwijl de wil daartoe
bij partijen niet op een gelijktijdig tijdstip bestond.
De Hoge Raad heeft duidelijk gekozen voor de opvatting dat een onherroepelijk aanbod niet herroepen kan worden binnen een bepaalde periode.
Over de theoretische grondslag van de sterke werking van de onherroepelijkheid is in de literatuur nogal wat te doen geweest. Eggens (W.P.
N.R., nr. 4294) hield intrekking voor ongeoorloofd en daarom nietig.
Van Opstall (Hofmann-van Opstall, blz. 314) huldigt de opvatting dat de
aanbieder afstand van zijn recht om te herroepen heeft gedaan. De constructie van de Hoge Raad lijkt hier sterk op : de Hoge Raad spreekt van
,zichzelf de bevoegdheid ontnemen" (vgl. ook : Drion, H., Preadvies 1967
voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie
en Nederland, blz. 285).
Maar hoe nu het bezwaar van Rutten te ontkrachten dat door sterke
werking aan een onherroepelijk aanbod toe te kennen, er een contract
ontstaat op een moment dat een partij daartoe de wil niet meer heeft ?
Men kan daartoe twee redeneringen volgen : de op een bepaald moment
gegeven toestemming wordt geacht voort te duren zolang niet de aanbieder
er op terug gekomen is, hetgeen hij niet kan. De tweede redenering bereikt
hetzelfde resultaat zonder die fictie : een eenmaal gegeven toestemming is
voldoende zolang men er niet op terugkomt, hetgeen bij onherroepelijkheid niet kan. Het feit, dat de Hoge Raad in de vierde rechtsoverweging
uitspreekt, dat er geen rechtsregel is die eist dat de wil tot het sluiten van
het contract op hetzelfde moment bestaat, wijst in de richting van de tweede
redenering. Van der Grinten wijst erop dat in de eerste redenering een
onder curatele stelling, na het aanbod, maar v66r de aanvaarding de bestemming - die geacht wordt voort te duren - defectueus maakt, met
het gevolg dat de overeenkomst, door de aanvaarding ontstaan, aantastbaar
wordt (vgl. : de Page, II, blz. 515). Hij acht een voordeel van de laatste
redenering dat in die constructie een geldige overeenkomst tot stand
komt. Men zou hiertegen in kunnen brengen dat de Hoge Raad spreekt
van ,zich de bevoegdheid ontneemt om alsnog te voorkomen ... ", een
formule waaruit afgeleid zou kunnen worden dat het gaat om een (actieve)
handeling van de aanbieder.
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Twee vragen staan nog open. De Hoge Raad zegt niets algemeens over de
vraag wanneer een aanbod onherroepelijk is. Wijst de zinsnede , ... binnen
de gestelde termijn ... " erop dat een door de aanbieder gestelde termijn
een belangrijke rol speelt ? De tweede vraag is hoe dit alles ligt bij een herroepelijk aanbod. Artikel 6.5.2.2. Ontwerp B.W. neemt als regel aan dat
de bevoegdheid om te herroepen in dat geval bestaat.
Ook in Belgie neemt het merendeel van de rechtspraak en van de schrijvers
aan dat de aanbieder gedurende een bepaalde periode gebonden is en gedurende die periode niet kan herroepen (vgl.: Limpens, J. en Kruithof, R.,
Examen de jurisprudence, 1964 a 1967, Les obligations, R.C.J.B., 1969, 202
e.v.). De Hoge Raad heeft in het in de Belgische doctrine lopende debat
over de theoretische grondslag van die gebondenheid, duidelijk gekozen
voor de opvatting dat men zich eenzijdig kan binden (vgl. : de Page, II,
blz. 520; - Nov., Droit civil, IV, 1, 257).

AFDELING 2

GELDIGHEID

15.

VERSCHOONBAARHEIDSVEREISTE

BIJ

DWALING.

VERSCHOONBAAR

IN

HET ALGEMEEN? FUNCTIE GOEDE TROUW*. KAN BEDROG BESTAAN UIT V:l!:RZWIJGEN?**

*
**

(H.R., 21 januari 1966, N.J., 183, met noot G.J. Scholten; Ars Aequi
XVI, 4, met noot W.C.L. van der Grinten)
(H.R., 2 mei 1969, N.J., 344, met noot G.J. Scholten)

Artikel 1358 Ned. B.W. (art. nor Belg. B.W.) eist voor een succesvol
beroep op dwaling bij het aangaan van een overeenkomst dwaling in de
zelfstandigheid der zaak. De rechtspraak heeft in een uitgebreide jurisprudentie concrete betekenis gegeven aan dit vereiste. Onder zelfstandigheid der zaak - zo zou men de jurisprudentie kunnen weergeven - client
te worden verstaan, die eigenschappen van de zaak of die omstandigheden
bij het sluiten van de overeenkomst die van doorslaggevende betekenis
waren bij het besluit om te contracteren, en zo essentieel waren, dat had
de contractspartij die zich op dwaling meent te kunnen beroepen, geweten
dat deze veronderstelde eigenschappen of omstandigheden ontbraken,
zij niet of onder andere voorwaarden zou gecontracteerd hebben.
De rechtspraak heeft de begrenzing van het begrip zelfstandigheid der zaak
in twee opzichten nog nauwer getrokken. Wil een beroep op dwaling
succesvol zijn, dan moet de wederpartij begrepen hebben, of althans had
zij begrepen moeten hebben, dat die eigenschappen van doorslaggevende
betekenis waren voor de dwalende partij.
De tweede beperking die de rechtspraak aangelegd heeft ligt in de eis dat
de dwaling verschoonbaar moet zijn geweest. In een arrest van 1957 heeft
de Hoge Raad de vraag naar de verschoonbaarheid van de dwaling getoon-

zet in de sleutel van de goede trouw. Onderhandelende partijen- aldus
de Hoge Raad in 1957- staan tot elkaar in een door goede trouw beheerste
rechtsverhouding, hetgeen een gebondenheid meebrengt voor hem die wil
contracteren om binnen redelijke grenzen moeite te nemen om te voorkomen dat hij onder invloed van een ongunstige voorstelling tot bestemming komt. Deze aan te wenden zorg ter voorkoming van dwaling gaat niet
zover dat men in de regel niet op de juistheid van wederpartij's mededeling
mag afgaan. Tekortschieten in deze zorg kan tot het gevolg leiden dat de
regels van de goede trouw meebrengen dat zijn beroep op dwaling vruchte~
laos is.
Het Belgische recht - hoewel vanuit een iets subjectiever uitgangspunt
komend - verschilt niet veel. Oak niet op het punt van de verschoonbaarheid (Cass., 6 januari 1944, Pas., 1944, I, 133), hoewel goede trouw
in de argumentatie geen rol speelt. (Zie oak: Matthijs, J. en Baeteman, G.,
T.P.R., 1966, I 12, die aan goede trouw een belangrijke functie toekennen
bij de dwalingsvraag en speciaal bij de eis van verschoonbaarheid.)
Het hier te bespreken arrest bouwt het thema, met kleine variaties, vetder
uit.
Het ging om het volgende geval : de handelaar in kranen en draglines
Booy biedt een bepaalde kraan ter verkoop aan. Wisman, die geinteresseerd is, deelt aan de vertegenwoordiger van Booy mee dat hij de kraan wil
gebruiken voor lossingswerkzaamheden op verschillende plaatsen en hij
daarom aileen iets heeft aan een kraan die zelfstandig kan rijden met een
kentekenbewijs. Van Booys kant wordt geantwoord dat hij zeker een
kentekenbewijs zal krijgen omdat voor dergelijke kranen al diverse malen
kentekenbewijzen zijn afgegeven. Nadat Wisman de kraan gekocht· heeft,
blijkt hij geen kentekenbewijs te kunnen krijgen onder meer omdat de
kraan te zwaar was. Hierop vordert Wisman nietigverklaring van de overeenkomst op grand van dwaling. Het hof wijst Wismans vordering toe.
In cassatie stelt Booy de vraag aan de orde of Wismans dwaling verschoonbaar was, nu hij nagelaten heeft een onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van de aan te kopen kraan voor een kentekenbewijs, gezien de
eisen die daaraan gesteld worden. Het feit dat Booy in antwoord op een
vraag van Wisman verzekerd heeft dat deze kraan in aanmerking kwam
voor een kentekenbewijs en daarbij verwees naar soortgelijke kranen
waarvoor oak een kentekenbewijs verkregen was, ontsloeg Wisman niet
van de plicht - zie arrest van 1957 hierboven - om binnen redelijke
grenzen een onderzoek in te stellen ter voorkoming van lichtvaardige
dwaling, aldus het middel.
De Hoge Raad is het niet eens met deze opvatting en overweegt daartoe
eerst : ,dat voor degeen die overweegt een overeenkomst aan te gaan,
tegenover de wederpartij een gehoudenheid bestaat om binnen redelijke
grenzen maatregelen te nemen om te voorkomen dat hij onder invloed
van onjuiste veronderstellingen zijn toestemming geeft, in dier voege dat
bij het achterwege laten van zodanige maatregelen de regels van de goede
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trouw kunnen meebrengen dat hij zich niet op dwaling kan beroepen; dat
over het algemeen die gehoudenheid tegenover de wederpartij niet zover
gaat, dat hij niet zou mogen afgaan op de juistheid van door deze wederpartij gedane mededelingen, en integendeel veelal de regels van de goede
trouw er zich tegen zullen verzetten, dat de wederpartij ter afwering van
een beroep op dwaling aanvoert dat ten onrechte op de juistheid van haar
mededelingen is vertrouwd".
In casu brengt dit mee dat Wisman, die bij een deskundige, welke hem
op zijn vraag verzekert dat 66k deze kraan, gelijk bij vele soortgelijke kranen
in vroegere gevallen, de voor een verlening van een kentekenbewijs vereiste
eigenschappen bezit, in de veronderstelling dat deze mededeling juist is,
een kraan koopt, met vrucht een beroep op dwaling kan doen ook al heeft
hij geen onderzoek ingesteld naar de juistheid van zijn veronderstelling.
Bij vergelijking van dit arrest met dat van 1957, springen allereerst bepaalde
overeenkomsten in het oog. De Hoge Raad herhaalt dat de regels van de
goede trouw een beroep op dwaling in de weg kunnen staan, wanneer de
dwalende nagelaten heeft een onderzoek in te stellen naar de juistheid van
bepaalde, bij hem levende voorstellingen omtrent de zelfstandigheid der
zaak. Deze onderzoeksplicht is een plicht tegenover de wederpartij. De
vraag 6f in een concreet geval die plicht bestaat en in welke omvang,
wordt beheerst door de omstandigheden van het geval, en de verhouding tot
de wederpartij; verder bv. door de aard van het produkt dat verkocht
wordt, de vraag wie het best in staat is onderzoek te verrichten, de hoogte
van de gevraagde prijs en - dat is de tweede sprekende overeenkomst met
het arrest van 1957- mededelingen die wederzijds gedaan zijn. Tegenover
een wederpartij die mededelingen doet omtrent bepaalde veronderstelde
eigenschappen of omstandigheden bestaat die gebondenheid tot onderzoek
in het algemeen niet : men mag veelal afgaan op de juistheid van gedane
mededelingen.
De Hoge Raad handhaaft de belangrijke rol· die de goede trouw speelt in
deze constructie. Niet nieuw is in de constructie van beide arresten dat
goede trouw aanvullende verplichtingen jegens de wederpartij kan meebrengen, in casu onderzoeksplicht. Het bijzondere daarentegen zit in de
gevolgen van het niet-nakomen van die verplichting uit de goede trouw.
Uit de goede trouw vloeien geen verplichtingen voort waarvan nakoming
gevraagd kan worden; niet nakoming brengt geen schadevergoedingsplicht
mee : handelen in strijd met die verplichting kan meebrengen, dat een
beroep op een bepaald recht niet meer mogelijk is omdat het jegens de
wederpartij in strijd met de goede trouw is. Wanneer een contractant
nalaat om voor hem essentiele feiten te verifieren, verzetten de regels van
de goede trouw zich tegen een beroep op dwaling naderhand. En omgekeerd - een contractant die toezeggingen doet omtrent bepaalde feiten,
handelt in strijd met de regels van goede trouw wanneer hij de dwalende
tegenwerpt dat hij ten onrechte op de juistheid van zijn mededelingen heeft
vertrouwd en de onjuistheid door onderzoek had kunnen ontdekken.

In zijn noot in de N.J., onder het arrest van 1957 had Rutten al gesuggereerd dat de Hoge Raad aansluiting bij de leer van de rechtsverwerking
zocht. Die leer komt hierop neer dat een recht door verwerking teniet gaat
(of helemaal niet ontstaat), als tengevolge van gedragingen van de rechthebbende zelf rechtsuitoefening in strijd met de goede trouw is (zie uitvoeriger hierover : blz. 753 e.v. in dit overzicht).
Ph. A.N. Houwing wijst er in zijn preadvies voor de Broederschap der
Candidaat Notarissen handelende over rechtsverwerking (1968) op, dat
de constructie bij dwaling iets gecompliceerder is, omdat het bij dwaling
om twee rechtsverhoudingen gaat : een pre-contractuele en een contractuele, maar de onmiskenbare parallel zit hierin, dat ,na het tot stand komen
van een overeenkomst zonder dat er een afdwingbare verplichting tot
zekere zorg heeft bestaan, nochtans de goede trouw zich tegen uitoefening
van het recht op beroep op dwaling verzet indien die zorg niet in acht is
genomen".
Bij dwaling is het niet verrassend dat pre-contractuele gebeurtenissen
gevolgen hebben in de contractuele sfeer, maar het is aardig om hier te
signaleren dat deze osmose vaker optreedt, met het gevolg dat een contractspartij een bepaald contractueel beding niet kan inroepen tegen zijn wederpartij (zie in dit overzicht, blz. 767). Overigens, sinds de vertrouwensleer
en vogue is, zijn pre-contractuele omstandigheden van het grootste belang
om de reikwijdte van de contractsinhoud te kunnen bepalen.
Om verantwoord te kunnen kiezen tussen, enerzijds het belang van de
wederpartij dat de overeenkomst in stand blijft, en anderzijds het belang
van de dwalende dat hij niet gehouden kan worden aan niet werkelijk gewilde verplichtingen, heeft de Hoge Raad langzamerhand een verfijnd
instrumentarium geschapen waardoor de speciale omstandigheden van het
geval geheel tot hun recht kunnen komen. Kan men desondanks iets generaliserends zeggen? Speciale deskundigheid (zoals in dit arrest) zal zwaar
wegen, de hoogte van de prijs i.v.m. de aard van de zaak kan een indicatie
zijn (bv. bij koop van antiek); het feit dat het om een typische handelstransactie gaat zal de rechter misschien eerder doen besluiten het risico
voor de dwalende te Iaten.
Een opvallend verschil tussen het arrest van 1957 en het hier besproken
arrest is het feit dat de Hoge Raad niet meer rept van de pre-contractuele
verhouding als een rechtsverhouding. Moet men hieruit concluderen dat
aan de pre-contractuele fase geen aparte betekenis gehecht mag worden?
Men neemt algemeen aan van niet. Voor deze materie zij men verwezen
naar Drion en Schrans in hun pre-adviezen voor de Vereniging voor de
vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland (1967).
De contextualisering van de dwalingsvraag is niet beperkt gebleven tot dit
ene wilsgebrek; getuige het arrest van de Hoge Raad van 2 mei 1969
(N.J., 1969, 344), dat over bedrog handelt.
Beukinga sr. wil zijn zoon een goede start geven in de horecasector. Dit
doel tracht hij te bereiken door bemiddeling van een zekere Driessen.
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Beukinga verkoopt zijn huis aan van der Linde door bemiddeling van
Driessen, die als vertegenwoordiger voor van der Linde optreedt, om met
de koopsom de aankoop, oak door bemiddeling van Driessen, van een
cafetaria in Zandvoort te kunnen financieren. De hele transactie loopt op
een teleurstelling uit voor de familie Beukinga, vooral omdat de cafetaria
volledig onrendabel blijkt te zijn. Beukinga sr. vordert nietigverklaring
van de verkoop van zijn huis, wegens misleiding van de kant van Driessen
(art. 1364 Ned. B.W., art. 1116 Belg. B.W.). Rechtbank en hof wijzen de
vordering af.
In cassatie draait het om twee punten. Ten eerste dit : Beukinga sr. had
gesteld dat Driessens misleiding bestond uit het feit dat Driessen vergeten
was om te vertellen dat het cafetaria geheel ingesloten zou worden door
flatgebouwen en daardoor afgesloten zou worden van de boulevard,
terwijl de cafetaria oak in een bouwplan viel op grand waarvan het afgebroken zou moeten worden. Na getuigenverhoor had het hof vastgesteld
dat het niet ging om opzettelijke verzwijging en Beukinga's stellingen
geen beroep op bedrog rechtvaardigde. De Hoge Raad is het eens met het
hof : opzettelijk verzwijgen kan wel, onopzettelijk vergeten zwijgen niet
gelden als kunstgreep in de zin van artikel 1364 Ned. B.W. (art. 1116
Belg. B.W.).
In 1925 had de Hoge Raad zich terughoudend getoond ten aanzien van het
antwoord op de vraag ,of kunstgrepen in eene verzwijging kunnen bestaan ... " (H.R., 14 november 1925, N.J., 1925, 956). Die terughoudendheid is hier niet meer terug te vinden. Nederlandse en Belgische rechtspraak
zijn hier in overeenstemming (vgl. : Cass., 28 april 1961, Pas., 1961, I, 925).
Interessant is de vraag of dit onopzettelijk vergeten wel een beroep op
dwaiing zou kunnen rechtvaardigen, aangenomen dat het om een essentiele omstandigheid ging.
De goede trouw kan onder omstandigheden meebrengen dat een verkoper
bepaalde omstandigheden niet mag verzwijgen. Dit zal speciaal het geval
zijn als het om zeer speciale kennis gaat. Dwaling zal in zo'n geval verschoonbaar zijn oak al heeft de koper nagelaten een onderzoek in te stellen.
In het onderhavige geval - het gemeentelijke bouwplan ! - lijkt me dit
overigens niet op te gaan.
De tweede kwestie die in cassatie aan de orde kwam, was of men bij de
beoordeling van de vraag of er bedrog is, een objectieve of meer subjectieve
maatstaf moet aanleggen. In 1935 (H.R., 29 maart 1936, N.J., 1470) leek
de Hoge Raad naar de objectieve over te hellen. Nu overweegt de Hoge
Raad dat voor de vraag of ,er sprake is van kunstgrepen van dien aard
dat het klaarblijkelijk is dat de andere zonder die kunstgrepen de overeenkomst niet zou hebben gesloten, niet van belang is of een mens van normale
gaven, levenservaring en voorzichtigheid door die kunstgrepen tot het aangaan van de overeenkomst zou zijn bewogen, maar of de wederpartij
zonder die kunstgrepen daartoe niet zou zijn overgegaan". Net zoals de
Hoge Raad afstapte van de eis dat de dwaling in het algemeen verschoon-
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baar moet zijn, zo is bij bedrog niet maatstaf : de normale mens, maar de
bedrogene, zoals die in feite is : naief, dam of zorgeloos. Een verschil
met dwaling blijft overigens dat er minder reden is om de bedrieger
tegen naiviteit enz. van zijn slachtoffer te beschermen dan een nomale
wederpartij bet slachtoffer te laten worden van de naiviteit van de
dwalende.
AFDELING
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(H.R., 15 april 1966, N.J., 1966, 302, met noot
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Scholten)

Evenals in Belgie en Frankrijk maakt de doctrine in Nederland verschil
tussen overeenkomsten die een voorbijgaande verbintenis in bet leven
roepen en overeenkomsten die een voortdurende verbintenis in bet leven
roepen, de zg. duurovereenkomsten. Een van de karaktertrekken van een
duurovereenkomst is dat hij te allen tijde eenzijdig opzegbaar is. (Vgl.
voor Belgie : Horion, P., noot bij Cass., 25 mei 1967, R.C.].B., 1967, 263;
- de Bersaques, A., R.C.J.B., 1969, 523). Sommige schrijvers staan geclausuleerder tegenover deze eenzijdige opzeggingsbevoegdheid als automatisch verbonden aan elke duurovereenkomst (Clavareau, R.M. Themis,
1942, 121 e.v.; - Hijmans van de Bergh, Handelingen Ned. ]uristen Vereniging, 1952, blz. 126 e.v.). Zij wijzen erop dat onder bet begrip totaal verschillende contractsinhouden vallen als huur en een non-concurrentiebeding. Daarbij komt dat de a1gemene opzeggingsbevoegdheid ook beslist
niet in de wet te vinden is. Daar treft men een bonte verscheidenheid aan :
opzegging door beide partijen (huur van roerend goed), opzegging slechts
door een van de partijen mogelijk, terwijl de wederpartij slechts om
wettige redenen mag opzeggen (bewaargeving), in andere gevallen mag men
alleen opzeggen om bepaalde redenen. Wat moet een rechter doen als hij
voor een geval komt te staan waarin een beroep op de algemene opzeggingsbevoegdheid wordt gedaan ? Het volgende geval stelde de Hoge Raad in
staat een genuanceerd antwoord te geven : een familiedrama met enkele
juridisch interessante consequenties. Sanders jr. mag op bet erf van zijn
vader Sanders sr. een leegstaande schuur op eigen kosten verbouwen en
uitbreiden, om deze geschikt te maken voor bewoning door hem en zijn
gezin. Hij mag daarnaast oak een schuur en een stal op bet erf van zijn
vader bouwen. Sanders jr. besteedt aanzienlijke kosten aan bouw en verbouwing die hij grotendeels zelf verricht. De verhouding tussen vader en
zoon bekoelt en Sanders sr. vordert ontruiming hetgeen Sander jr. weigert.
Er volgt een proces. Rechtbank en hof beslissen dat Sanders sr. alleen om
stringente redenen de overeenkomst zou kunnen opzeggen.
De Hoge Raad geeft drie beslissingen. Ten eerste: een bevoegdheid t.a.v.
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overeenkomsten zonder begrensd doel, en voor onbepaalde tijd aangegaan,
om deze te allen tijde op te zeggen kan slechts worden aanvaard voorzover
zich dit met de goede trouw en de in verband met de aard van de overeenkomst gevorderde billijkheid en de verdere omstandigheden verdraagt.
Dit brengt mee - de tweede beslissing - dat het hof, gezien de zeer
speciale aard van deze overeenkomst : het op eigen kosten verbouwen en de
omstandigheid dat in Nederland woonruimte schaars is, terecht opzegging
slechts mogelijk heeft geacht om stringente redenen d.w.z. zo'n ernstige reden
dat continuering van de overeenkomst niet Ianger kan worden gevergd.
Dit zou niet anders zijn als de overeenkomst gekwalificeerd zou moeten
worden als een bruikleenovereenkomst - hetgeen de Hoge Raad met het
hof in casu niet aanneemt - omdat de onderhavige overeenkomst zodanig
afwijkt van de normale bruikleenovereenkomst voor onbepaalde tijd, in
welk geval wel te allen tijde van de opzeggingsbevoegdheid gebruik kan
worden gemaakt, dat het hof hier terecht een strenger criterium heeft aangelegd voor het antwoord op de vraag Of, en zo ja, onder welke omstandigheden opgezegd kan worden.
De Hoge Raad spreekt duidelijk uit dat de omvang van de opzeggingsbevoegdheid een functie van de goede trouw is. Goede trouw is het juridisch
instrument om de omstandigheden van het geval, de belangen en de aard
van de overeenkomst mee te Iaten spreken. In het algemeen zal de billijkheid meebrengen dat een gewone duurovereenkomst met een aan de omstandigheden aangepaste termijn opgezegd kan worden.
Welke aanknopingspunten heeft de rechter nu in de andere gevallen?
Het belangrijkste uitgangspunt is de aard van de overeenkomst. Het lijkt
oak alleszins acceptabel dat de uitoefening van de opzeggingsbevoegdheid
moet passen in het kader dat partijen zichzelf geschapen hebben door de
overeenkomst te sluiten. Een overeenkomst moet niet geisoleerd worden
beschouwd : de Hoge Raad houdt uitdrukkelijk rekening met buitencontractuele omstandigheden, zoals de woningnood. Het komt dus meer
aan op de sociale betekenis van het contract dan alleen op de strikt juridische
betekenis, meer op de vraag, wat partijen in de concrete situatie in feite
hebben willen bereiken met de overeenkomst, dan op de vraag of dit
eigenlijk een huurovereenkomst of een bruikleenovereenkomst is. Deze
benadering blijkt heel duidelijk uit de overweging van de Hoge Raad,
dat oak al zou het contract een bruikleenovereenkomst genoemd moeten
worden, het contract gezien zijn speciale aard tach door andere dan de
gewone regels beheerst wordt. Dit brengt mee dat niet de regels van benoemde contracten mechanisch toegepast mogen worden. Wel zal de
rechter bij het vinden van een regel zich kunnen orienteren op grondbeginselen die, in bepaalde contracten juridische vorm gekregen hebben. Zo'n
beginsel is de bescherming van hem die in een zeer vitaal aspect van zijn
bestaan in hoge mate afhankelijk is van een ander, welke bescherming
juridische gestalte heeft gekregen in dwingende bepalingen van een arbeidscontract en de regeling van de huurovereenkomst in de Huurwet.
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Artikel 18 Huurwet geeft de verhuurder slechts in bepaalde gevailen het
recht, van de huurder van het aflopen van een huurcontract ontruiming
te vorderen. Tot die gevailen behoren bv .. : wangedrag van de huurder,
wanbetaling en dringend eigen gebruik van de verhuurder.
Het is duidelijk dat de gevonden regel : aileen opzegging wegens stringente
redenen, zijn wortels heeft in het beginsel dat in artikel I 8 Huurwet vorm
heeft gekregen.
Wat zijn nu stringente redenen in dit geval? G.J. Scholten lanceert in zijn
noot de gedachte dat dit mede hiervan zal afhangen of de overeenkomst
voordeliger dan een huurovereenkomst is geweest (de verbouwing) of
nadeliger. In het eerste geval zal de bepaling van artikel 18 Huurwet een
minimum in het laatste eerder een maximum vormen. Het zal m.i. ook
zeer sterk samenhangen met het belang dat de vader heeft bij de ontruiming. Aileen incompatibilite d'humeur, zal zeker onvoldoende zijn.
17, LEER VAN DE RECHTSVERWERKING. RECHTSUITOEFENING IN STRIJD
MET DE GOEDE TROUW*, VERTROUWENSLEER BIJ EENZIJDIGE RECHTSHANDELINGEN. BEPERKENDE WERKING VAN DE GOEDE TROUW**. BEROEP OP
HUURBESCHERMING NIET TE GOEDER TROUW*, RECHTSVERWERKING ?***
* (H.R., 5 april 1968, N.j., 1968, 25 r)
** (H.R., ro februari 1967, N.J., 1967, 212, met noot G.J. Scholten)
*** (H.R., 8 maart 1968, N.]., 1968, 142, met noot G.}. Scholten)
Sinds 1952 erkent de Hoge Raad een belangrijke uitzondering op de regel
dat de goede trouw geen overeengekomen verplichtingen opzij kan zetten
(H.R., 14 november 1952, N.]., 1952, 135); - zie ook de bespreking van
het arrest H.B.U. - Saladin, in dit overzicht op blz. 767 e.v.).
De uitzondering is deze : een contractueel recht kan tenietgaan of in zijn
uitoefening beperkt worden, als door gedragingen van de rechthebbende
zelf, uitoefening van dat recht jegens de wederpartij, in strijd is met de goede
trouw. Het komt op twee elementen aan in deze leer van de rechtsverwerking : de functie van de goede trouw en de gedragingen zelf.
Het ligt voor de hand om te vragen hoe een recht teniet kan gaan, anders
dan door de wet (art. 1417 Ned. B.W., art. 1234 Belg. B.W.) of door de
wil van de rechthebbende (afstand).
De redenering die aan deze beperkende werking van de goede trouw ten
gronde ligt komt hierop neer : op grond van de goede trouw is een contractpartij verplicht tot op zekere hoogte rekening te houden met de belangen
van zijn wederpartij. Maar die verplichting is een zeer bijzondere, namelijk
schending van die verplichting Ievert geen schadevergoedingsplicht op,
noch is de nakoming van die verplichting direct afdwingbaar. Het recht
verbindt een ander gevolg aan het niet nakomen van die verplichtingen :
aan de rechthebbende wordt een beroep op een hem overigens toekomend
recht ontzegd, omdat na zijn gedraging waarmee hij die verplichting om
met grote belangen van zijn wederpartij rekening te houden, schond,
uitoefening alsnog van dat recht jegens die wederpartij in strijd met de
goede trouw zou zijn.
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Om welke gedragingen, van de rechthebbende gaat het nu ? In zijn preadvies
voor de Broederschap van Candidaat-Notarissen, uitgebracht in 1968,
komt Ph.A.N. Houwing tot het aanwijzen van twee categorieen van gedragingen die tot rechtsverwerking kunnen leiden. De eerste- en belangrijkste - categorie is de groep van gedragingen van een rechthebbende die
bij zijn wederpartij het vertrouwen wekken dat het recht niet, of niet meer,
bestaat. Schoolvoorbeeld is dat van een crediteur, die nalaat aan zijn leverancier binnen zekere tijd te doen weten dat de prestatie ondeugdelijk was
en daarmee bij zijn wederpartij het vertrouwen wekt dat de geleverde
prestatie deugdelijk was. Dan kan uitoefening van zijn rechten die uit de ondeugdelijkheid voortvloeien, in strijd met de goede trouw zijn. Niet zozeer
omdat de crediteur het vertrouwen gewekt heeft afstand te willen doen van
zijn rechten, maar omdat hij door nate Iaten te klagen bij de debiteur, de
verplichting om tot op zekere hoogte rekening te houden met diens belangen, schendt. Welke belangen heeft een debiteur dan bij een tijdig protest?
Vaak brengt het tijdsverloop tussen levering en protest moeilijker bewijspositie ten aanzien van de deugdelijkheid van de prestatie mee, die immers
in handen is van de wederpartij.
In de periode tussen levering en protest kunnen aanzienlijke waardedalingen optreden. Het is mogelijk dat zijn prijscalculaties, produktieschema's, orders aan toeleveringsbedrijven, aangepast moeten worden
wegens de fout van het produkt : hoe eerder protest, des te beter. Voor een
adequate behartiging van deze belangen is de debiteur mede afhankelijk
van de crediteur, die beweerde ondeugdelijke produkten onder zich heeft.
Daarom mag de crediteur niet te lang wachten met protesteren, of protesteren, nadat hij zonder controle een prestatie in zijn produktieproces heeft
opgenomen.
De andere categorie van gedragingen die Houwing noemt is deze : gedragingen van de rechthebbende die de positie van de verplichte onredelijk verzwaren.
Een voorbeeld (in dit overzicht op blz. 747 besproken) is het arrest BooyWisman : hij, die nalaat naar de juistheid van bepaalde voorstellingen
omtrent essentialia van een te sluiten overeenkomst een onderzoek in te
stellen, brengt zijn wederpartij op onredelijke wijze in een ongunstige
positie, als hij wegens teleurstelling in die verwachting de overeenkomst
naderhand zou kunnen doen vernietigen wegens dwaling. De gedachte die
aan de exceptio non adempleti contractus te grand ligt, behoort ook tot deze
categorie : de positie van een verplichte zou onredelijk verzwaard worden als hij van zijn kant wei zou moeten presteren, terwijl zijn wederpartij van zijn kant in gebreke blijft. Onredelijk, omdat risico van insolventie van de wederpartij en renteverlies bij krediet in valle zwaarte
op de verplichte komt te rusten. Het eerste, hier te behandelen arrest kan
ook in deze categorie worden ondergebracht. Het geval lag als volgt :
Oldehave sluit met de N.V. Calot een contract krachtens welk Oldehave
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in het tijdvak februari-december 1960, 140.000 peking-eenden zou leveren
tegen een basisprijs van fl. 1,8o per kilo, bij elke aflevering te betalen.
De eenden moesten aan zekere kwaliteitseisen voldoen; deden ze dat niet,
dan had Calot het recht een bepaalde korting toe te passen volgens artikel 5
van het contract. Tot 24 april verloopt de afwikkeling van dit contract
normaal : Oldehave Ievert steeds een partij eenden, waarop Calot betaalt.
Vanaf 24 april betaalt Calot echter met ingekorte bedragen. Als Calot
weigert om de ingehouden bedragen alsnog uit te keren, vordert Oldehave
het totale bedrag dat door Calot is ingehouden, in rechte terug. De hele
procedure draait om een door Calot opgeworpen stelling : Oldehave heeft
zijn recht om het ingehouden bedrag alsnog te vorderen, verwerkt door de
door Calot gedane betalingen te blijven accepteren en door te gaan met de
leveranties. De rechtbank honoreert dit verweer : Oldehaves houding wijst
op afstand van recht om tegen de kortingen op te komen, en hier doet
volgens de rechtbank niet aan af dat Oldehave - naar zijn zeggen herhaaldelijk tegen de kortingen geprotesteerd heeft.
De aanpak van het hof in hoger beroep is aanzienlijk subtieler. Uitgangspunt
van de redenering van het hof is zijn opvatting dat Oldehave niet meer te
goeder trouw volledige betaling kan verlangen als hij niet tijdig geprotesteerd heeft, terwijl hij doorging met leveranties tegen kortingen. Gezien
de aard van het contract - kort op elkaar volgende leveranties van eenden
die bestemd waren om in Calots fabriek verwerkt te worden, tegen betaling op elke levering - moeten die protesten vlak na elke korting plaats
gevonden hebben, hetgeen Oldehave te bewijzen opgedragen krijgt. Aileen
als Calot er niet in slaagt te bewijzen dat zij bij elke korting meegedeeld
heeft dat de kortingen geschiedden krachtens artikel 5 van het contract,
zou Oldehave met een eenmalig protest hebben kunnen volstaan. Calot
slaagt in zijn bewijs, terwijl Oldehave slechts van een aantal kortingen kan
bewijzen dat hij direkt geprotesteerd heeft. De ingehouden bedragen op
die betalingen kan hij terugvorderen, wat betreft de andere ingekorte
betalingen waartegen hij niet direkt geprotesteerd heeft, heeft hij zijn recht
om alsnog volledige betaling te vorderen, verwerkt.
De Hoge Raad sanctioneert de opvatting van het hof; het hof heeft met zijn
vaststelling dat, gezien de speciale aard van dit contract nl. dat er slechts
korte tijd beschikbaar was om de kwaliteit van de geleverde eenden vast te
stellen, als er een geschil zou ontstaan over de in verband met de kwaliteit
gedane inkortingen, tot uitdrukking willen brengen dat daarom enerzijds
Calot bij elke korting de reden daarvan aan Oldehave diende mee te delen en
dat anderzijds Oldehave, als hij tegen deze redenen bezwaar had, telkens zo
spoedig mogelijk diende te protesteren om Calot de gelegenheid te geven
tijdig (d.w.z. v66r verwerking in zijn fabriek) de kwaliteit zodanig te doen
vaststellen dat zij in een eventueel volgende procedure bewijs of tegenbewijs omtrent de kwaliteit zou kunnen leveren. Het hof heeft geen rechtsregel - en met name niet de artikelen 1374 en 1375 Ned. B.W. (art.
II34 en II35 Belg. B.W.)- geschonden door te beslissen dat Oldehave,
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voorzover hij niet tijdig geprotesteerd had tegen die kortingen, naderhand
niet te goeder trouw aanspraak kan maken op de door Calot ingehouden
bedragen.
Zowel in resultaat als in constructie verschilt de beslissing van de rechtbank van de beslissingen van hof en Hoge Raad. De rechtbank bereikt een
zeer ongenuanceerd resultaat met een constructie die niet meer is dan een
fictie. Het college neemt aan dat Oldehave geacht moet worden afstand te
hebben gedaan - dus de wil daartoe gehad heeft - van zijn recht om de
ingekorte bedragen alsnog te vorderen. Maar blijkt niet uit Oldehave's
protesten dat hij die wil juist niet had ? De werkelijkheid paste niet in de
fictie van de rechtbank! De speciale omstandigheden van bet geval komen
veel beter tot hun recht in de aanpak van bet hof en de Hoge Raad. Daar
vormt niet een fictieve wil de grondslag van de redenering, maar vormen
de concrete belangen van beide partijen bet hart van de redenering :
door niet te protesteren heeft Oldehave op onredelijke wijze bet grate
belang, dat Calot had bij een tijdig protest, geschaad. Dit is een prachtig
voorbeeld van de dubbele functie van de goede trouw. Uitvoering te goeder
trouw verplicht Oldehave rekening te houden met de belangen van Calot;
laat hij dit na, dan is het onredelijk dat hij daarna zijn recht alsnog tegen
Calot geldend zou maken. Interessant, en voor de praktijk van grate betekenis, is bet feit dat in deze leer van de rechtsverwerking bet op onredelijke wijze verzwaren.van de bewijspositie van de wederpartij materiele
rechtsgevolgen kan hebben : verval van recht.
G.J. Scholten borduurt op dit thema verder waar hij opmerkt dat de goede
trouw ook andere beperkende gevolgen kan hebben dan verval van recht.
Hij denkt bv. aan omkering van de bewijslast met instandhouding van bet
contractuele recht. Verval van recht is bet meest verstrekkende gevolg van
de beperkende werking van de goede trouw. Men moet eerst andere mogelijkheden aftasten voordat men daartoe besluit.
Het nu te bespreken arrest Zaan-Intercoal geeft een voorbeeld daarvan
(H.R., 10 februari 1967, N.J., 1967, 212). De Hoge Raad leert in deze beslissing dat de goede trouw de rechthebbende kan beperken in de uitoefening van zijn recht, zonder dat dit geheel vervalt. Het geval was als
volgt : de Zaan N.V. staat borg voor een schuld van H. Troost aan de
N.V. Intercoal. Deze schuld was ook door een tweede hypotheek op een
schip van H. Troost gedekt. Troost, die een krediet van de Rotterdamse
bank kan krijgen, mits hij voldoende zekerheid kan stellen, sluit een overeenkomst met Intercoal, inhoudende dat Intercoals vordering voortaan
gedekt zou worden door een derde hypotheek op bet schip. Intercoal
zendt een kopie van deze nadere overeenkomst aan de Zaan. De Zaan
betaalt nog enkele malen als borg termijnen van de schuld van Troost aan.
Plotseling weigert de Zaan verdere betaling en beroept zich daarbij op
artikel 1885 Ned. B.W. (art. 2037 Belg. B.W.). Dit artikel geeft de borg
bet recht op ontslag uit de borgtocht wanneer gestelde zekerheden verminderd kunnen worden. De rechtbank meent dat de Zaan met zijn be-
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talingen, gedaan na de omzetting van de tweede hypotheek in een derde,
bij lntercoal het vertrouwen heeft gewekt geen beroep te willen doen op
artikel 1885 Ned. B.W. (art. 2037 Belg. B.W.), en met de omzetting akkoord
te gaan. Ook bij het hof vindt de Zaans tweeledig verweer - en een in
verband daarmee gedaan bewijsaanbod- namelijk dat zij de brief onvoldoende bestudeerd had en zij niet wist, toen zij doorging met betalen, dat
zij op grond van het haar toen nog onbekende artikel 1885 Ned. B.W.
(art. 2037 Belg. B.W.) ontslag uit de borgtocht kon vragen, geen genade :
de Zaan - aldus het hof- moet geacht worden kennis genomen te hebben
van de inhoud van de hem gestuurde brief en kan zich niet beroepen
op onkunde met een wettelijke bepaling. Tegen deze laatste overweging
richt zich het cassatiemiddel, en met succes. Het hof, zo overweegt de
Hoge Raad, heeft ten onrechte aangenomen dat de Zaan afstand heeft
gedaan van haar recht op ontslag uit de borgtocht. Wil immers aan een
handeling de betekenis van afstand van recht toegekend kunnen worden,
dan is kennis van het recht dat men laat varen, vereist, dat wil zeggen niet
alleen kennis van de feitelijke omstandigheden, op grond waarvan hij zich
op ontslag uit de borgtocht kan beroepen, maar ook kennis van het feit
dat hij het op grond van die omstandigheden kan doen. Wel is mogelijk
dat hij door zijn gedragingen bij de wederpartij het gerechtvaardigde vertrouwen heeft gewekt dat hij dat recht prijsgeeft; in zo' n situatie kan de
goede trouw hem onder omstandigheden in zijn beroep op dat recht beperken. De Hoge Raad noemt vervolgens als zo'n omstandigheid, het feit
dat de wederpartij door hetgeen hij gedaan heeft op grond van vertrouwen,
in een ongunstiger positie is gekomen, dan hij zonder dat vertrouwen geweest zou zijn.
De beslissing heeft verschillende zeer interessante aspecten, In de eerste
plaats is de beslissing van belang voor de vraag wat rechtens de betekenis
is van een beroep op onbekendheid met een wetsartikel. Op dit punt houdt
de Hoge Raad praktisch letterlijk vast aan de eis die hij al gesteld had in
een arrest van 1939 (H.R., 1 december 1939, N.J., 1939, 459) : om aan een
handeling de betekenis van afstand van recht toe te kennen, moet men het
recht dat men laat varen, kennen. In zijn noot onder het arrest van 1939
schrijft Meijers dat het na deze beslissing niet meer de vraag is of ons recht
een algemene regel kent : ieder wordt geacht de wet te kennen - waarvan
het hof impliciet. het bestaan aannam in de Zaan-Intercoal procedure,
door te oordelen dat de Zaan zich niet kan beroepen op onkunde met
wettelijke bepalingen -, maar dat de vraag is : welke invloed heeft die
onbekendheid op het aanwezig zijn van bepaalde wettelijke begrippen.
Het antwoord op die vraag, aldus Meijers, zal afhangen van de mate waarin
men het begrip subjectief opvat, dan wel naar objectieve maatstaven
bepaalt. Nu zal er in het algemeen maar een zeer geringe mate van objectivering voor nodig zijn, om tot de conclusie te komen dat het risico voor de
gevolgen van onbekendheid met een rechtsregel rust op de onkundige.
Het is duidelijk, dat de Hoge Raad bij afstand van recht het begrip wil,
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de basis van rechtsafstand, subjectief opvat : een rechthebbende kan niet
de werkelijke wil hebben een recht te laten varen, als hij, dat recht niet
kent.
Nu ligt de vraag voor de hand : waarom stelt de Hoge Raad niet gelijk
met de wil om een recht te laten varen : de schijn die de rechthebbende
wekt het recht te willen laten varen ? Men kan bij de bescherming van hem
die op een gewekte schijn is afgegaan, en mocht afgaan, twee kanten op.
Uit oogpunt van een vlot verlopend rechtsverkeer is de meest passende
bescherming : de gewekte schijn als werkelijkheid te laten gelden (positief
belang). Zo besliste de Hoge Raad in 1959 dat op grond van de eisen van
het handelsverkeer, hij die het vertrouwen wekt bij zijn wederpartij dat hij
zich wil binden tot een overeenkomst onder bezwarende titel, ook werkelijk
gebonden wordt, hoewel hij in werkelijkheid zijn toestemming niet wilde
en niet k6n geven omdat hij op dat moment niet compos mentis was (H.R.,
I I december 1959, N.J., 1960, 280).
Waarom de Hoge Raad de eis stelt dat het moet gaan om een overeenkomst
onder bezwarende titel, wordt duidelijk als men de regel dat de gewekte
schijn als werkelijk geldt, toepast op overeenkomsten om niet of eenzijdige
rechtshandelingen (zoals afstand van recht), een situatie waarin de een een
prestatie verricht, terwijl de ander daar niets tegenover stelt. Toepassing
van de regel op zo'n situatie zou ertoe leiden dat degeen die bij zijn wederpartij ·het vertrouwen wekt zich tot een overeenkomst om niet te willen
binden of een eenzijdige rechtshandeling te stellen, uitsluitend een nadeel
lijdt ~ hij moet dan immers de prestatie verrichten - terwijl zijn wederpartij uitsluitend een voordeel toevalt waar deze van zijn kant niets tegenover stelt. De Hoge Raad weigerde dan ook de regel toe te passen in een
geval ,waarin de verklaring een afstand van recht inhoudt zonder dat de
wederpartij daartegenover harerzijds in vertrouwen op de verklaring meer
heeft gepresteerd, dan waartoe zij, naar achteraf blijkt, rechtens gehouden
was", en achtte degeen die zijn wilsverklaring afgelegd had op een moment
dat hij daartoe geestelijk niet in staat was, niet aan die verklaring gebonden,
ook al had hij bij zijn wederpartij het gerechtvaardigde vertrouwen gewekt, daartoe wel in staat te zijn (H.R., 15 mei 1959, N.J., 1959, 516).
Het is Ph.A.N. Houwing (Positief en negatief belang bij rechtsschijn, W.P.
N.R., 3868) die verdedigt, de regel dat schijn voor werkelijkheid geldt,
niet toe te passen op situaties waar de een de schijn wekt een recht prijs
te geven, of een verplichting op zich te nemen, terwijl de ander daar niets
tegenover stelt, omdat dit tot zeer onbillijke resultaten leidt. Zijn stelling
is dat de billijkheid hoogstens kan meebrengen dat degeen die de schijn
gewekt heeft, het nadeel vergoedt, dat hij die op de schijn vertrouwd heeft,
geleden heeft, doordat de schijn naderhand geen werkelijkheid blijkt te
zijn.
In casu ging het om de schijn een recht prijs te geven. Geheel in de lijn van
Houwings beschouwingen stelt de Hoge Raad niet het gewekte vertrouwen
gelijk aan de (niet) aanwezige wil, maar overweegt dat het billijk kan zijn,
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dat als Intercoal, door te vertrouwen, in een ongunstiger positie is gekomen,
de Zaan die het vertrouwen wekte, beperkt wordt in de uitoefening van zijn
recht. Deze wending past geheel in de leer van de rechtsverwerking : ten
gevolge van eigen gedragingen, kan rechtsuitoefening in strijd met de goede
trouw zijn. Als het gaat om eigen gedragingen die het vertrouwen gewekt
hebben een recht prijs te willen geven, zal het gevolg dat de goede trouw
daaraan verbindt van geval tot geval verschillen. Soms zal de meest doelmatige vorm zijn om de ongunstige positie, waarin de wederpartij door op
de schijn te vertrouwen is geraakt, ongedaan te maken, bestaan in een op
de goede trouw gegrond verbod om het recht nag uit te oefenen. Met
name zal dat het geval zijn bij de crediteur die te lang wacht met protesteren
tegen een ontvangen ondeugdelijke prestatie. Dan is het redelijk om het
risico voor de bewijsnood waarin hij zijn debiteur gebracht heeft, op hem
te doen rusten, in die zin dat zijn reclame-recht vervallen is. (Vgl. het hierboven besproken arrest Oldehave-Calot.) Maar men bedenke dat dit
betekent : enerzijds een verval van recht, anderzijds : ontslag uit een verplichting. Dat de goede trouw niet automatisch tot dit meest verstrekkende
gevolg hoeft te leiden, blijkt uit de Zaan-Intercoal procedure : de goede
trouw beperkt de rechthebbende in rechtsuitoefening voor zover zijn wederpartij in een ongunstiger positie is geraakt. Houwing (Preadvies 1968 voor de
Broederschap van Candidaat-Notarissen) geeft als voorbeeld van die beperking ,dat de schuldeiser, vertrouwend op het voortbestaan van de borgtocht, het crediet aan de schuldenaar heeft verhoogd terwijl hij, als hij
geweten had dat de borgtocht vervallen was, dit niet zou hebben gedaan.
De goede trouw zou kunnen eisen, dat de borg voor het bedrag der verhoging aansprakelijk bleef".
G.J. Scholten - noot onder het hierboven besproken arrest OldehaveCalot - gaf nag een andere mogelijkheid : omkering van de bewijslast
met instandhouding van recht ten aanzien waarvan het vertrouwen gewekt
was het prijs te willen geven.
Tenslotte kan men nag denken aan de meest voor de hand liggende vorm
om de door het vertrouwen veroorzaakte ongunstige positie ongedaan te
maken : schadevergoeding. De rechthebbende behoudt zijn recht, maar
mag dit pas uitoefenen als hij zijn wederpartij een vergoeding aangeboden
heeft ter compensatie van het nadeel dat deze geleden heeft doordat de
schijn geen werkelijkheid bleek te zijn. Ik laat hier de vraag rusten of de
grondslag zou zijn artikel 1401 Ned. B.W. (art. 1382 Belg. B.W.), of een
speciale billijkheidsactie.
Voor zover ik weet kent men in Belgie deze leer van de rechtsverwerking
niet, of beter : van de beperkende werking van de goede trouw. Maar
kunnen niet met de theorie van misbruik van recht dezelfde resultaten
bereikt worden ? Immers betekent deze theorie in contractibus niet A. de Bersaques (R.C.].B., 1969, 5o8) en F. van Neste (T.P.R., 1967,
375) wijzen erop - dat partijen verplicht zijn hun rechten te goeder
trouw uit te oefenen? Wat het uitgangspunt betreft is er inderdaad weinig
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verschil. Het verschil zit juist in de gevolgen die aan dit uitgangspunt verbonden worden in de leer van de rechtsverwerking : de goede trouw
kan in de weg staan aan uitoefening van het recht, of de uitoefening beperken. Misschien dat naar Belgisch recht dat resultaat te bereiken zou
zijn in bepaalde gevallen door tussenschakeling van artikel 1382 Belg.
B. W. : de rechter kan herstel in de vorige toestand bevelen.
Veel beter past in de beschouwingen van de Bersaques en van Neste de
rechtspraak van de Hoge Raad, waarin geleerd wordt dat een beroep op
huurbescherming (art. 18 Huurwet), in verband met de gedragingen van
de huurder als in strijd met de goede trouw terzijde gesteld moet worden
(H.R., 8 maart 1968, N.j., 1968, 142, met noot G. J. Scholten). Men kan
deze beslissing zowel onderbrengen bij het leerstuk misbruik van recht,
zoals zich dat in Belgie ontwikkelt, als onder de leer van de beperkende
werking van de goede trouw, zoals die zich in Nederland aftekent.
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(H.R., 5 januari 1968, N.J., 102; - H.R., 13 december 1968, N.J.,
1969, 174, beide met noot G.J. Scholten; Ars Aequi, XVII, ro, met
noot H. K. Koster)
(H.R., 23 februari 1968, N.J., 1969, 103, met noot G.J. Scholten)

Moet een debiteur instaan voor de deugdelijkheid van zaken die hij gebruikt bij de uitvoering van zijn contract? M.a.w.: kan hij zich disculperen
door te bewijzen dat hij alles gedaan heeft wat van hem gevergd kon worden,
zorgvuldige keus, voldoende onderhoud, enz., of is hij ook aansprakelijk
voor de schade ondanks het feit dat het door hem gebruikte materiaal
faalde, zonder dat hem op dit punt enig verwijt gemaakt kan worden ?
In het algemeen nam de doctrine aan dat voor de debiteur een zodanige
risicoaansprakelijkheid (uit wanprestatie) bestond voor de schade, die
ontstaat wegens onbehoorlijke nakoming van het contract ten gevolge van
het schuldloos falen (Koster) van gebruikte zaken (werktuigen, materiaal,
enz.) bij de uitvoering van het contract (Asser-Rutten, III, I, 266;- Meijers,
in noot bij H.R., 21 maart 1947, N.J., 1947, 383; - Houwing, W.P.N.R.,
nr. 4316-4324, pt 16 en pt 33). Deenigeuitzonderingvormdede Toelichting
(blz. 541) op artikel 6.r.8. Ontwerp B.W. Volgens de ontwerpers is een
regel dat een debiteur instaat voor de deugdelijkheid van zaken die hij bij
de uitvoering van het contract gebruikt, ,in zijn algemeenheid niet houdbaar ... ". Het hier nu volgende arrest toont duidelijk aan dat de Hoge Raad
deze gedachte volgt. Het ging om het volgende geval : Fokker N.V. geeft

opdracht aan Zentveld om een vliegtuigvleugel van Fokker uit een dekschuit over te takelen naar een daarnaast staande vrachauto, tegen een
beloning van fl. 17,50 per uur. Zentveld voert zijn opdracht uit met een hem
in eigendom toebehorende kraanwagen, terwijl personeel van_Fokker N.V.
hem aanwijzingen geeft. Op het moment dat de vliegtuigvleugel in de lucht
hangt, breekt de bout die de uitgeschoven hefarm van de kraan tegen terugglijden moest beschermen, en valt de vleugel op de grond. De schade voor
Fokker bedraagt fl. 119.856 een bedrag waarvoor Fokker door zijn
verzekeraars schadeloos gesteld wordt. Een van de gesubrogeerde verzekeraars (Assurazione) wil voor het aan Fokker, krachtens de verzekeringsovereenkomst uitgekeerde bedrag, verhaal nemen op Zentveld, daartoe o.a. stellende dat Zentveld aansprakelijk is voor gebreken in het door
hem, bij de uitvoering van de contractuele verbintenis, gebezigde materiaal.
Hoewel, naar de rechtbank aanneemt, Zentveld bij deze overeenkomst op
zich nam om de vleugel onbeschadigd over te takelen, komt de rechtbank,
ervan uitgaande dat ons recht de regel als door Assurazione gesteld in zijn
algemeenheid niet kent, tot de conclusie dat in dit geval het risico voor de
ondeugdelijkheid van de bout niet aan Zentveld toegerekend kan worden,
nu men dit niet met redelijke mate van waarschijnlijkheid had kunnen
voorzien.
Bij het hof heeft Assurazione meer succes, waar het hof meent dat Zentveld
naar een algemeen beginsel van het Nederlands verbintenissenrecht in
moet staan voor de deugdelijkheid van de kraan die hij bij de uitvoering
van zijn overeenkomst wenste te gebruiken.
De Hoge Raad casseert en overweegt: ,dat de vraag of en in hoeverre de
schuldenaar voor de gebreken van zodanige zaken aansprakelijk is, naar de
aard der overeenkomst, de verkeersopvattingen en de redelijkheid moet
worden beantwoord ; - dat ook bij overeenkomsten als de onderhavige,
waarbij een resultaat is toegezegd voor het bereiken waarvan de schuldenaar zich moet bedienen van werktuigen, die, indien zij falen, aan de wederpartij een ernstige schade kunnen berokkenen, de aard der overeenkomst,
de verkeersopvattingen of de redelijkheid kunnen meebrengen dat de
schuldenaar die aantoont dat dit falen door hem niet kon worden voorzien,
niet het gevolg was van een gebrek aan zorg bij de aanschaffing, het onderhoud en de controle aan het werktuig besteed en ook overigens niet aan zijn
schuld te wijten was, voor de door dat falen ontstane schade niet aansprakelijk is".
Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer het falen van een werktuig
schade van een dergelijke omvang kan veroorzaken, dat het gezien de in
verhouding daarmee geringe tegenprestatie onredelijk is de schuldenaar
daarvan het risico te doen dragen. In dergelijke gevallen kan in het feit,
dat de crediteur zich tegen dergelijke schades door een verzekering had
gedekt, een aanwijzing gevonden worden dat naar verkeersopvattingen het
risico voor zijn rekening komt.
Van de drie criteria die de Hoge Raad opsomt, lijkt de eerste : de aard van

de overeenkomst het belangrijkste. Ten eerste biedt het de mogelijkheid
van analogische toepassing van wel in de wet geregelde gevallen. Dat
analogische wetstoepassing een vrij onzeker kompas is, moge blijken uit
het feit dat de rechtbank de bepalingen van de huurovereenkomst (met
name art. I588 lid I Ned. B.W., art. I72I eerste lid Belg. B.W.) niet
toepasselijk achtte, terwijl het hof, zijnerzijds, artikel 1588 lid I Ned. B.W.
als een uitvloeisel zag van de door het hof aangenomen algemene regel!
Neen, het criterium wijst allereerst op een fundamenteel onderscheid in
het verbintenissenrecht, nl. tussen inspannings- en resultaatsverplichtingen (vgl. : de Page, II, blz. 591). Dit onderscheid vormt in de redenering
van de Hoge Raad een aanwijzing voor het antwoord op de vraag wie het
risico draagt voor het schuldloos falen van bij de uitvoering gebruikte
zaken. Maar het is niet beslissend : de Hoge Raad overweegt immers dat
onder bepaalde omstandigheden 66k bij een resultaatsverplichting die
specifieke aard mee kan brengen dat het risico voor het schuldloos falen
van gebruikte zaken niet rust op de debiteur. De speciale aard van het
contract kan dus mede gewicht in de schaalleggen. De Hoge Raad voert
twee argumenten aan ter adstructie van zijn oordeel dat in casu het risico
wel eens niet op de debiteur zou kunnen rusten. Ten eerste: de disproportionaliteit tussen het enorme risico dat Zentveld droeg, en de geringe
tegenprestatie. Dit argument heeft de Hoge Raad al eens eerder gebezigd
ter beantwoording van de vraag wie een bepaald risico droeg (H.R., 26
juni 1959, N.J., I959. 55I, met noot L.E.H. Rutten). Toen ging het om
de vraag of een werkgever die aangesproken was ex artikel I403 lid 3
Ned. B.W. (art. 1384, derde lid Belg. B.W.) voor een fout die een in zijn
dienst zijnde buschauffeur gemaakt had, verhaal kon nemen op de buschauffeur. De Hoge Raad beantwoordde die vraag ontkennend, mede op
grond van de overweging dat een buschauffeur in verhouding tot de enorme
schades die hij door de geringste fouten kan veroorzaken een geringe vergoeding krijgt, zodat het redelijk is dat niet hij, maar zijn werkgever de
draagplicht van schades, veroorzaakt door lichte fouten van de chauffeur,
heeft.
De tweede aanwijzing voor het feit dat het risico in dit geval rust op de
crediteur ziet de Hoge Raad in het feit dat Fokker zich verzekerd had ter
dekking van dit risico. De Hoge Raad formuleert heel voorzichtig : .,in
dergelijke gevallen ... kan in het sluiten van een verzekering, een aanwijzing
worden gevonden dat naar verkeersopvattingen het desbetreffende risico
voor zijn rekening was".
Uit deze dubbele clausulering : in dergelijke gevallen en de koppeling van
het verzekerd zijn aan een verkeersopvatting omtrent de risicoverdeling,
blijkt, dat men uiterst subtiel te werk moet gaan met het betekenis toekennen
aan de verzekering in het aansprakelijkheidsrecht. In dit geval kan men het
erover eens zijn dat het bestaan van de verzekering gewicht in de schaal
legt: de risk spreading capacity van Fokker is erop aanzienlijk vergroot door
de verzekering, terwijl ook het dekken van dit risico meer op haar weg lag.

Zentveld moet immers een aansprakelijkheidsverzekering sluiten voor,
in risico's zeer uiteenlopende werkzaamheden, terwijl Fokker in de waarde
van de vliegtuigvleugel een houvast heeft om tegen een redelijke premie
de risico' s van alle werkzaamheden aan de vleugel in een klap te dekken.
Kan men instemmen met het resultaat in het gegeven geval, het verlaten
van de oude regel dat de debiteur het risico draagt voor de bij de uitvoering
van zijn contract gebruikte zaken, schept grote onzekerheid voor gevallen
waar die grote onevenredigheid in de verhouding niet bestaat. Of moet
aangenomen worden dat voor die gevallen de oude regel onverminderd
geldt ? Gelukkig was de Hoge Raad nog geen jaar na het Vliegtuigvleugelarrest in staat de contouren wat scherper te trekken. Het ging om het volgende geval: De N.V. Hessing kwam met de N.V. Aluminium Extruders
Holland (A.E.H.) overeen om de fabriekshal van de A.E.H. schoon te
maken. Deze overeenkomst hield onder meer in dat Hessing geen schade
zou toebrengen aan de in de fabriekshal aanwezige goederen, en dat Hessing
vrij was in de keuze van het schoonmaakmiddel. Hessing koos het middel
Polyclean dat hem door de N.V. Cadix met garantie van volledige neutraliteit
en onschadelijkheid verkocht was. Na de reiniging van de hal, blijkt er aanzienlijke schade te zijn aan de aanwezige partij aluminium. Hessing erkende
zijn aansprakelijkheid jegens A.E.H. en cedeerde aan A.E.H. zijn vordering uit de garantie op Cadix. In de daarop volgende procedure tussen
A.E.H. en Cadix voerde Cadix het verweer dat Hessing zich op overmacht
had kunnen beroepen, omdat aan Hessing geen enkel verwijt gemaakt kon
worden. Cadix heeft voor het hof geen succes met zijn verweer : Hessing
heeft het risico voor het materiaal dat hij gebruikt, nu hij en niet A.E.H.
dat materiaal uitgekozen heeft. Een beroep op ontbreken van alle schuld
(c.q. overmacht) komt dus aan Hessing niet toe. Het cassatiemiddel houdt
de - aan het Vliegtuigvleugel-arrest ontleende - stelling in dat het hof
niet alleen uit Hessings keuzevrijheid en Hessings toezegging geen schade
te zullen toebrengen aan de opgeslagen partijen aluminium, had mogen
afleiden dat Hessing het risico droeg, maar dat die conclusie pas gerechtvaardigd zou zijn als zij zou voortvloeien uit de aard van de overeenkomst
en het zowel redelijk als in overeenstemming met de verkeersopvattingen
zou zijn dat Hessing het risico droeg. Noch heeft het hof vastgesteld, noch
is z6 de procedure gesteld - aldus het middel - feiten of omstandigheden
waaruit deze risicoaansprakelijkheid zou voortvloeien. Dit klemt temeer
omdat het leggen van die aansprakelijkheid op Hessing wel eens onredelijk
kon zijn, als zou blijken dat de vergoeding voor Hessing in geen verhouding
staat tot de omvang van de schade, nu - zoals A.E.H. gesteld heeft Hessing niet verzekerd was.
De Hoge Raad grijpt deze kans aan om iets scherpere lijnen te trekken :
,indien de aard van de overeenkomst, de verkeersopvattingen of de redelijkheid van een bepaald geval geen aanwijzing opleveren voor het tegendeel, als regel valt aan te nemen dat de schuldenaar van een resultaatsverbintenis er voor heeft in te staan dat het materiaal waarvan hij zich voor de

uitvoering van zijn verbintenis bedient, in het algemeen de eigenschappen
bezit die dit voor dit doel geschikt doen zijn". De Hoge Raad wijst ook
het beroep op de bijzondere omstandigheden af, in het slot van het cassatiemiddel gedaan : ,omdat, al was Hessing tegen de gevolgen van contractuele
aansprakelijkheid niet door verzekering gedekt, hij zich naar de stellingen
van de A.E.H., van de juistheid waarvan in cassatie moet worden uitgegaan, tegen die gevolgen op andere wijze had gedekt, te weten doordat
bij de overeenkomst waarbij Hessing het onderhavige schoonmaakmiddel
van Cadix kocht, Cadix hem ,de voiledige neutraliteit en onschadelijkheid"
daarvan had gegarandeerd, hetgeen meebracht dat de schade die Hessing als
gevolg van zijn aansprakelijkheid voor de werking van dat middel tegenover
A. E. H. mocht lijden, door hem op Cadix zou kunnen worden verhaald".
De Hoge Raad schept in de eerste plaats iets meer zekerheid : in de regel
moet de debiteur instaan voor de deugdelijkheid van zaken die hij gebruikt.
Er zijn echter uitzonderingen mogelijk. Een voorbeeld daarvan vormt het
hierboven besproken arrest Zentveld-Fokker. Maar de Hoge Raad brengt
ook een nuancering aan : de debiteur moet er voor instaan dat het materiaal
in het algemeen die eigenschappen bezit die het voor het beoogde doel
geschikt doen zijn. Er is een geval waarin het onderscheid tussen algemene
ongeschiktheid en incidenteel gebrek geen rol speelt. In het arrest HIMHeemskerk (zie dit overzicht, biz. 780) besliste de Hoge Raad dat, wanneer
een aanbesteder gebruik van een bepaald materiaal voorschrijft aan de
aannemer, het risico niet rust bij de debiteur ongeacht de vraag of het gaat
om algemene ongeschiktheid of incidenteel gebrek. In andere gevailen
heeft de nuancering in dit opzicht echter als gevolg dat de vraag, wie het
risico draagt voor schade die veroorzaakt is door een incidenteel gebrek
in het gebruikte materiaal, geheel afhankelijk wordt van de bekende drieeenheid van het arrest Zentveld-Fokker: aard van de overeenkomst, de redelijkheid en verkeersopvattingen. Kennelijk wil de Hoge Raad in deze gevailen de risicoverdeling niet praktisch aileen Iaten afhangen van een
juridische kwalificatie van een contractsinhoud, maar aile omstandigheden
van het geval mee Iaten spreken. H.K. Koster echter meent dat 66k in geval
van incidenteel gebrek, het risico bij zuivere resultaatsverplichtingen in de
regelligt bij de debiteur.
Nog een opmerking over deze risicoverdeling. Men mag uit de overweging
van de Hoge Raad dat het feit dat Hessing niet verzekerd was, in casu niet
van invloed was op de risicoverdeling omdat Cadix aan Hessing een garantie gegeven had, niet a contrario afleiden dat, was die garantie er niet
geweest, Hessing niet aansprakelijk geweest zou zijn. Ik geloof dat men
in deze overweging een nadere verduidelijking moet zien ten aanzien van
factoren die bij de vraag van de risicoverdeling een rol kitnnen spelen.
In Zentveld-Fokker sprak de Hoge Raad aileen van verzekering als factor.
De Hoge Raad preciseert nu : een factor zijn de afwentelingsmogelijkheden
van beide partijen (verzekering, garantie).
In verband met deze problematiek rijst een voor de rechtspraak kardinale

vraag : moet de crediteur bewijzen dat in het gegeven geval de debiteur
aansprakelijk is voor het falen of moet de debiteur bewijzen dat dit falen
hem noch te verwijten valt, noch voor zijn risico komt. Ook op dit punt
kent de Hoge Raad een belangrijke functie toe aan het onderscheid tussen
resultaats- en inspanningsverplichtingen. Ten eerste eist de Hoge Raad
(Zentveld-Fokker) een streng bewijs van onschuld van de debiteur van een
resultaatsverplichting : de debiteur moet bewijzen dat hem voor het falen
in geen enkel opzicht een verwijt valt te maken. Pas als de debiteur in dat
bewijs slaagt, komt de vraag aan de orde op wie de stelplicht en bewijslast
rusten t.a.v. het risico van schuldloos falen van gebruikt materiaal. Deze
vraag kwam aan de orde in de volgende procedure. Het geval was als volgt :
Bij een in opdracht van de eigenaar van Dijk verrichte verplaatsing van een
kraan door de N.V. van der Spek, die de kraan ook in onderhoud hield,
breekt een kabel waardoor een gedeelte van de kraan naar beneden stort.
De schade krijgt van Dijk uitgekeerd van zijn verzekeraar, die gesubrogeerd
in de rechten van van Dijk, van der Spek aanspreekt wegens wanprestatie.
De oorzaak van breuk kan niet vastgesteld worden. Is, onder deze omstandigheden, van der Spek bevrijd (wegens overmacht) als hij bewezen
heeft dat hij zich aile inspanningen getroost heeft om zijn opdracht behoorlijk te volvoeren, zoals de rechtbank meent, 6f had hij daarbij 66k moeten
steilen en bewijzen dat de breuk veroorzaakt is door een omstandigheid die
niet voor zijn risico is, zoals het hof aanneemt ?
In cassatie overweegt de Hoge Raad dat het feit dat van der Spek een
resultaatsverplichting op zich genomen heeft, geen grond geeft haar
aansprakelijk te steilen voor de schade wanneer deze te wijten zou zijn
aan een omstandigheid welke ten aanzien van van der Spek overmacht
zou opleveren. Vander Spek kan zich echter van de op hem te dien aanzien rustende stelplicht en bewijslast aileen behoorlijk kwijten door te
steilen en te bewijzen ,hetzij dat de beschadiging van de kraan een bepaalde
oorzaak had die niet voor haar rekening kwam hetzij dat die beschadiging
plaats vond onder omstandigheden die uitsluiten dat deze een oorzaak
had welke wei voor haar rekening kwam".
Op het terrein van de resultaatsverplichtingen is de Hoge Raad tot een
systeem gekomen : de debiteur moet steilen en bewijzen, niet aileen dat
hem geen verwijt treft, maar ook dat het falen niet te wijten is aan een
omstandigheid die voor zijn rekening is. Hij zal dus moeten bewijzen,
dat in dit speciale geval de regel dat de debiteur voor de deugdelijkheid
van gebruikt materiaal moet instaan, niet geldt. In de meeste gevallen, zal
dit meebrengen dat hij moet aangeven wat precies de oorzaak van het falen
is, en dat deze oorzaak in het gegeven geval een omstandigheid is die niet
voor zijn risico komt. In het bewijs zal hij waarschijnlijk iets eerder slagen
als het gaat om een incidenteel gebrek, dan wanneer er sprake is van algemene ongeschiktheid (A.E.H.-Cadix). De Hoge Raad laat wel de mogelijkheid open dat de debiteur omstandigheden stelt en bewijst, die uitsluiten dat de oorzaak voor zijn rekening komt.

Hoe ligt dit nu bij de tegenhanger : de inspanningsverplichting? We
moeten op voorhand aannemen - nu de Hoge Raad hierover niets beslist
heeft - dat de crediteur moet stellen (en bewijzen) dat de debiteur onvoldoende zorg betracht heeft en - als het gaat om aansprakelijkheid voor
het schuldloos falen van gebruikt materiaal - dat naar ,de aard van de
overeenkomst, de redelijkheid en de verkeersopvattingen", dit voor rekening van de debiteur komt.
Nu de Hoge Raad zeer belangrijke gevolgen verbindt aan de kwalificatie :
resultaatsverplichting, rijst de vraag wat het criterium is om uit te maken
of een contract een resultaatsverplichting inhoudt. De Ho·ge Raad meent
dat dit een feitelijke vraag is (van der Spek-De Nieuwe Eerste Nederlanden). In de procedure Zentveld-Fokker gebruikt het college de woorden :
, ... een overeenkomst waarbij een resultaat is toegezegd ... ". De kwestie
is daarom belangrijk, omdat bij dit soort sterk abstraherende begrippen het
gevaar dreigt, dat de kwalificatie een gevolg wordt van een door de rechter
billijk geachte risicoverdeling, hetgeen ten koste zou gaan van een werkelijke motivering (vgl. : Schoordijk, Bouwrecht, 1969, blz. 65, noot 73).
Overigens vormt het arrest Zentveld-Fokker een voorbeeld van zo'n werkelijke motivering !
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EXONERATIECLAUSULE

19. CRITERIA OM GELDIGHEID EXONERATIECLAUSULE TE TOETSEN
(H.R., 19 mei 1967, N.J., 1967, 261, met noot G.J. Scholten; Ars Aequi,
XVI, 6, met noot P.A. Stein)

Het Belgische en Nederlandse recht lopen op het punt van de geldigheid
van exoneratieclausules nogal uiteen. In beide landen is men het er wel
over eens dat in principe een exoneratiebeding zowel terzake van contractuele als buiten-contractuele aansprakelijkheid geldig is. Ook is er geen
verschil van opvatting over de toelaatbaarheid van uitsluiting van aansprakelijkheid voor de fouten van ondergeschikten : de aansprakelijkheidsuitsluiting mag ook zelfs opzet van de ondergeschikte omvatten (Cass.,
25 september 1959, Pas., 1960, I, I 13; - H.R., 3 juni 1938, N.J., 1938,
920 ). Het grote verschil zit in de benadering van de vraag in hoeverre
men aansprakelijkheid voor eigen gedragingen mag uitsluiten. In Belgie
wordt het terrein op dit punt beheerst door de beslissingen van het hof
van cassatie van 5 januari 1961 (Pas., 1961, I, 483) van 25 september 1959
(Pas., 1960, I, 113), waarin uitgemaakt is dat uitsluiting van aansprakelijkheid 66k voor grove fouten geldig is. Het beeld van de Nederlandse jurisprudentie werd tot het hier te bespreken arrest nog niet z6 beheerst door
een principiele uitspraak, maar vertoonde een meer casui:stisch karakter.
Factoren die in de verschillende uitspraken een rol speelden waren :
zwaarte van de schuld, de aard van de betrokken belangen en wettelijke
bepalingen. Met name de vraag of aansprakelijkheid voor grove fouten

__I -

~--

uitgesloten kon worden, was in zijn algemeenheid nooit beantwoord door
de Hoge Raad; in een speciaal geval- een sleepovereenkomst- werd deze
uitsluiting ongeoorloofd geacht (H.R., 12 maart 1954, N.J., 1955, 386).
In de procedure die eindigde met de uitspraak van de Hoge Raad van
19 mei 1969 ging het om een exoneratiebeding dat de H.B.U.-bank gemaakt had bij het accepteren van een aankooporder van effecten. De feiten
waren als volgt: functionarissen van de H.B.U. hadden een zekere Saladin,
een trouwe client van de bank, sterk aangeraden om bepaalde effecten
van een zekere Savard via bemiddeling van de bank te kopen. Zij gaven
hoog op van deze transactie : Savard was onmetelijk rijk; de transactie was
100% safe en bovendien beschikte de bank over een terugkoopgarantie
van Savard als het koersverloop tegen zou vallen. Nadat Saladin de aandelen gekocht heeft, blijkt het koersverloop inderdaad slecht te zijn, zodanig zelfs dat Saladin na een jaar besluit om gebruik te maken van de
terugkoopgarantie. Maar dan wacht Saladin een tweede tegenslag : Savard
blijkt slechts in staat te zijn om een gering deel van de effecten terug te
kopen. Door het koersverlies lijdt Saladin aanzienlijke schade. Hij vordert
vergoeding van die schade van de H.B.U., primair wegens wanprestatie,
secundair wegens onrechtmatige daad. De bank beroept zich op een beding
dat zij gemaakt had in de bevestigingsbrief van de transactie, luidende :
,Hoewel de ons ten dienste staande informaties over Savard en Hart (de
compagnon van Savard) gunstig luiden kunnen wij echter generlei aansprakelijkheid voor deze transactie op ons nemen". Saladin bestrijdt dit
verweer, allereerst omdat het beding in strijd met de goede zeden zou zijn;
ten tweede, als het geldig zou zijn, dat het de aansprakelijkheid van de
H.B.U. uit onrechtmatige daad niet zou uitsluiten. Rechtbank en hof
wijzen Saladins vordering af.
Het hof overweegt dat H.B.U.'s handelswijze niet dermate onzorgvuldig
was dat een beroep op de clausule in strijd met de goede zeden of de goede
trouw zou zijn, nu vaststaat dat de bank niet te kwader trouw gehandeld
heeft, maar veeleer de risico's van de transactie niet voldoendeoverzien heeft.
Ret tegen deze beslissing gerichte cassatiemiddel brengt de Hoge Raad
tot de volgende belangrijke overweging : ,dat het antwoord op de vraag
in welke gevallen aan degeen die- gelijk te dezen de bank - bij ontractueel beding zijn aansprakelijkheid voor zekere gedragingen ook indien
deze jegens zijn wederpartij onrechtmatig zijn heeft uitgesloten, een beroep
op dit beding niet vrijstaat, afhankelijk kan zijn van de waardering van
tal van omstandigheden, zoals : de zwaarte van de schuld, mede i.v.m.
de aard en de ernst van de bij enige gedraging betrokken belangen, de aard
en de verdere inhoud van de overeenkomst waarin het beding voorkomt,
de maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van de partijen
de wijze waarop het beding is tot stand gekomen, de mate waarin de wederpartij zich de strekking van het beding is bewust geweest". Waarna de
Hoge Raad vaststelt dat het hof onder de gegeven omstandigheden tot zijn
oordeel kon komen dat de bank een beroep op de clausule toekwam.

Dit arrest biedt in de eerste plaats stof voor enkele meer algemene en rechtstheoretische opmerkingen. Deze beslissing is een typisch voorbeeld van
een ontwikkeling in de jurisprudentie van de Hoge Raad op het punt van
het contractenrecht. Die ontwikkeling is de contextualisering van de rechtsvinding d.w.z. de beslissing zoveel mogelijk te doen passen in de feitelijke
verhouding van partijen. Die ontwikkeling weerspiegelt zich oak in andere
in dit overzicht besproken arresten : H.R., 21 januari 1966, N.]., 1966,
183 (Booy-Wisman) en H.R., 5 januari 1968, N.J., 1968, 102 (ZentveldFokker). Oak de onderhavige beslissing is een aardige illustratie van deze
tendens : de geldigheid van een exoneratieclausule is niet meer alleen
afhankelijk van de vraag of het beding aansprakelijkheid voor grove schuld
of opzet uitsluit, maar van een hele reeks factoren; een reeks die trouwens
niet limitatief opgesomd is. De Hoge Raad wil zelfs zozeer terug naar het
concrete geval, dat hij meent dat voor de toetsing door de cassatierechter
- die zich buiten feitelijke vragen houdt - van exoneratiebedingen slechts
beperkte ruimte is.
Wie de reeks van relevante factoren bekijkt, moet G.J. Scholten gelijk
geven als hij schrijft dat de betekenis van het arrest zich niet beperkt tot
de beoordeling van exoneratieclausules, maar dat die criteria oak van
eminent belang kunnen zijn ,bij elke uitoefening van contractuele rechten ... ". Hij denkt daarbij met name aan factoren als de maatschappelijke
positie in de verhouding tussen partijen, de wijze van tot stand komen
en de mate van bewustheid van de inhoud. Er liggen hier vooral openingen naar het redresseren van onredelijke bepalingen in standaardcontracten !
(Vgl. : de Page, II, blz. 540 en 541).
Op het punt van de geldigheid van exoneratieclausules heeft het arrest
oak een meer algemene vraag actueel gemaakt. Vaste jurisprudentie was
dat exoneratieclausules getest werden aan de goede zeden (art. 1371
Ned. B.W., art. II3I Belg. B.W.). Het is vooral H. Drion geweest die
bezwaren naar voren heeft gebracht tegen dit criterium (Preadvies Nederlandse Juristenvereniging 1957, blz. 236). Als alternatiefbracht hij toetsing
aan de goede trouw naar voren die een aanpak van geval tot geval mogelijk
zou maken en niet tot absolute nietigheid (van het begin af aan), zoals bij
toetsing aan artikel 1371 Ned. B.W. (art. 1131 Belg. B.W.) zou leiden.
Het is niet duidelijk of de Hoge Raad de goede trouw-constructie volgt.
De gebezigde zinswending : , ... een beroep op dat beding niet vrijstaat ... "
wijst eerder in de richting van deze constructie dan van de goede zedenconstrcutie. Het hof had zich trouwens voor twee ankers gelegd ; nergens
blijkt uit dit arrest dat de Hoge Raad hiertegen grate bezwaren heeft.
Als het waar zou zijn dat de Hoge Raad kiest voor de goede trouw-constructie dan is daarmee de regel dat goede trouw geen overeengekomen
verplichting opzij kan zetten, definitief ten grave gedragen (vgl. : Cass.,
3 februari 1950, Pas., 1950, I, 300). Deze regel steunt op de gedachte dat
de goede trouw een norm is die de uitvoering van een overeenkomst beheerst, niet de geldigheid. Het is de vraag of deze stelling nag geldig is,

nu de Hoge Raad ook op het punt van de geldigheid betekenis toekent aan
de goede trouw (H.R., 21 januari 1966, 183, Booy-Wisman, in dit overzicht, blz. 747) en de daarmee samenhangende opkomst van de leer van
de rechtsverwerking (zie in dit overzicht, blz. 753). Hoe dit zij, men kan
het met A.R. Bloembergen (Bouwrecht, 1969, blz. 359) eens zijn dat deze
grondslagenstrijd voor het praktisch resultaat van de toetsing in de meeste
gevallen van weinig invloed zal zijn. Dat brengt ons op de betekenis van de
factoren die de Hoge Raad opsomt.
Drie van de relevant geachte omstandigheden : zwaarte van schuld, in
verband met de ernst van de betrokken belangen, en de verdere inhoud
van de overeenkomst, zijn bekende begrippen uit de jurisprudentie. De
Hoge Raad hanteert niet het begrip grove schuld maar opent de mogelijkheid de schuldgraad te relateren aan het met de clausule gediende en het
door de fout geschade belang (letsel of goederenschade bv.). Men vergelijke : H.R., 14 april 1950, N.j., 1951, 17, waarin de Hoge Raad, voor
een geval van blijvende verminking door een medisch onaanvaardbare
behandeling van een arts, meende dat het hof terecht uitsluiting van aansprakelijkheid door de arts krachteloos geoordeeld had, zonder daarbij te
reppen van grove schuld.
Belangrijk is ook dat de Hoge Raad de gerechtvaardigdheid van een beroep
op de clausule beoordeeld wil zien binnen het kader van de hele contractuele verhouding, zowel wat zijn inhoud betreft, als wat zijn wijze van tot
stand komen betreft. Bloembergen wijst erop dat het hatelijke van veel
standaardcontracten juist zit in een complex van bepalingen, waarin de
exoneratieclausule een onderdeel vormt. De rechter zou hiermee nu rekening kunnen houden.
Geheel nieuw zijn de omstandigheden die de wijze van tot stand komen
betreffen : maatschappelijke positie en onderlinge verhoudingen van
partijen, wijze van tot stand komen en de mate van bewustheid van de
strekking van het beding. Speciaal op het terrein van de standaardcontracten zullen deze omstandigheden een rol spelen. De rechter kan in zijn beoordeling betrekken de vraag of het contract na onderhandeling of door
wilsonderwerping aan een standaardcontract is ontstaan. Van betekenis bij de
beoordeling van een beding wordt een eventuele monopoliepositie van de
exonerant (vgl. : H.R., 24 mei 1968, N.j., 1968, 252, in dit overzicht
blz. 785). In de laatste omstandigheid, de mate van bewustheid van de
strekking van het beding, zal vooral de juridisch ongeschoolde contractant
die tegenover een deskundige en machtige wederpartij staat een bescherming vinden. Hoe vaak zal hij geen flauwe notie hebben van de betekenis
van ingewikkelde bepalingen ? Ook de macht van de beruchte kleine
lettertjes kan hierin een beperking vinden.
Nag een kwestie verdient de aandacht. De Hoge Raad begint zijn hoofdoverweging met te zeggen dat het gaat om uitsluiting door de bank van
aansprakelijkheid voor zekere gedragingen. Maar om wiens gedragingen
gaat het? Van een orgaan van de H.B.U. of van een ondergeschikte? Voor

de toepasselijke regels omtrent de toelaatbaarheid van exoneratieclausules
maakt dit groat verschil. Het hof achtte de mededelingen van de procuratiehouder, gedaan namens de bank. Het omzeilde daarmee de hier aangestipte klacht op dit punt en men zou daarmee de zaak als afgedaan
kunnen beschouwen. Bloembergen echter, brengt een andere benadering
naar voren. Hij stelt de vraag of de Hoge Raad aan het traditionele onderscheid tussen ondergeschikte en orgaan, als onbelangrijk voorbij is gegaan.
Zou dat kunnen wijzen- zo speculeert hij verder- in de richting van het
standpunt van H. Drion (Hofmann-Drion, blz. 203), die betoogd heeft
,dat men de vraag of uitsluiting van aansprakelijkheid voor onrechtmatige
daden van figuren uit de topleiding van een rechtspersoon geoorloofd is,
niet volledig daarvan moet laten afhangen of die figuur nu al dan niet beschouwd kan worden als orgaan van de rechtspersoon". Deze benadering
zou in ieder geval beter passen in de aanpak van de Hoge Raad dan de nogal
dogmatisch aandoende scheiding tussen orgaan en ondergeschikte, vooral
als het gaat om hager personeel.
Uit het arrest blijkt duidelijk dat de Hoge Raad open oog heeft voor het
sociale aspect van exoneratieclausules. De arresten van 1959 en 1960 van
het hof van cassatie hebben juist op dit punt nogal kritiek ondervonden
(Dabin, J., R.C.].B., 1960, 14 e.v.; - Matthijs,J, en Baeteman, G., T.P.R.,
1966, 73).
AFDELING
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OVEREENKOMST EN DERDE

20.

TEGENWERPING VAN EXONERATIECLAUSULE AAN NIET-CONTRACTANT.

1376 NED. B.W. (ART. II65 BELG. B.W.)
(H.R., 7 maart 1969, N.J., 1969, 249, met noot G.J. Scholten)
BETEKENIS ARTIKEL

In het arrest HIM-Heemskerk (H.R., 25 maart 1966, N.J., 1966, 279,
met noot G.J. Scholten, zie blz. 780 van dit overzicht) was de Hoge Raad
de mening toegedaan dat het beginsel van artikel 1376 Ned. B.W. (art.
u65 Belg. B.W.) niet toeliet dat een exoneratieclausule tegengeworpen
zou worden aan een derde-niet-contractant. De formulering van dat oordeel
liet echter ruimte voor de mogelijkheid dat een exoneratieclausule wei
derdewerking zou hebben. De onderhavige procedure is een voorbeeld van
die mogelijkheid.
Het geval was als volgt : Noordermeer had uien op hetland gekocht van
de Klerk. Deze uien waren geoogst door de Klerk, en ten behoeve van
Noordermeer opgeslagen in cellen op hetland van de Klerk. Na verloop
van tijd bleek dat de larve van de zgn. uienmot de uien aantastte. De
Klerk vroeg en kreeg van Noordermeer toestemming om de uien te laten
behandelen, namelijk te laten gassen door de Gemeetereinigingsdienst, de
Roteb. Na de gassing door de Roteb, in opdracht van de Klerk, bleken de
uien totaal bedorven te zijn.
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Noordermeer vorderde schadevergoeding van de Roteb, omdat de behandeling roekeloos en onvakkundig geweest zou zijn. Zij baseerde haar
vordering primair op wanprestatie, secundair op onrechtmatige daad. De
rechtbank stelde vast dat ,de Klerk bij het geven van de opdracht aan
de Roteb is opgetreden als lasthebber van Noordermeer", zonder zich
daarbij te verdiepen in de vraag of de Klerk, al dan niet op naam van
Noordermeer gehandeld had.
Van haar kant beriep de Gemeente (de Roteb) zich op een contractuele
uitsluiting van aansprakelijkheid. Zij beweerde namelijk dat zij v66r
het sluiten van de overeenkomst, de Klerk erop gewezen had dat zij onervaren was in dit soort behandelingen en zij er niet voor kon instaan dat
de uien niet aangetast zouden worden. De Gemeente werd terzake van deze
steiling bewijs opgelegd.
Beide partijen gaan van dit bewijslocutoir in hoger beroep. Het hof begon
met een verwerping van de primaire vordering : de Klerk was geen lasthebber van Noordermeer. Tussen de Gemeente en Roteb was dan ook geen
contract tot stand gekomen. Maar nu kwam het hof voor de moeilijkheid te
staan hoe het door de Gemeente gemaakte exoneratiebeding aan Noordermeer tegengeworpen kon worden, als hij geen contractpartij was. Het hof
redde zich hieruit met de overweging, dat het neerleggen, door de Klerk,
bij de mededeling dat de Gemeente niet instond voor de eventuele schadelijke gevolgen van de behandeling, geacht moet worden, voor wat Noordermeers uien betreft, ook namens Noordermeer geschied te zijn.
Noordermeer voerde in cassatie aan dat de beslissing van het hof innerlijk
tegenstrijdig is : enerzijds erkent het hof dat Noordermeer geen partij was
bij de overeenkomst tot behandeling, maar anderzijds zou het neerleggen
door de Klerk wei namens Noordermeer geschied zijn.
De Hoge Raad komt tot de conclusie dat, hoewel Noordermeer geen contractspartij was, zij onder de hier zich voordoende omstandigheden het
exoneratiebeding in redelijkheid toch tegen zich zal moeten Iaten gelden;
,dat zij immers blijkens 's Hofs arrest zonder enige beperking of nadere
omschrijving aan de Klerk toestemming heeft gegeven haar uien, die in de
ceilen van de Klerk waren opgeslagen, door de Roteb te Iaten gassen,
daarbij aan de Klerk de vrije hand latende bij het regelen van de opdracht
aan de Roteb, en aldus een situatie in het Ieven heeft geroepen waarin de
Gemeente, zo zij aile aansprakelijkheid voor de gevolgen die de gasbehandeling voor de uien zou hebben, heeft uitgesloten, er van heeft kunnen
uitgaan dat die aansprakelijkheidsbeperking voor aile in De Klerk's ceilen
opgeslagen en aan de Roteb ter behandeling gegeven uien zou gelden".
Het is duidelijk dat de Hoge Raad niet de redenering van het hof volgt,
dat de Klerk zich namens Noordermeer neergelegd had bij het beding.
Maar waarom moet Noordermeer dan toch het beding tegen zich Iaten
gelden? Welke waren de omstandigheden die meebrachten dat Noordermeer in redelijkheid het beding tegen zich moest Iaten gelden ? De Hoge
Raad noemt ten eerste de ongeclausuleerde toestemming van Noordermeer
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om de uien te laten behandelen. Ten tweede noemt hij : het feit dat er
aldus een situatie ontstond waarin de Gemeente er vanuit mocht gaan dat
haar exoneratieclausule zou gelden voor alle, in de Klerks cellen opgeslagen, uien.
Deze tweeledige redenering vertoont een duidelijke verwantschap met de
argumentatie die gebruikt wordt ter rechtvaardiging van de bescherming
van de bezitter te goeder trouw van een roerende zaak die verkregen heeft
van een beschikkingsonbevoegde (art. 2014, lid 2 Ned. B.W., art. 2279
Belg. B.W.), ten koste van de oorspronkelijke eigenaar. Het is redelijk
- zo luidt de argumentatie - om het belang van de derde te goeder
trouw, die af mocht gaan op de schijn van beschikkingsbevoegdheid,
beschermenswaardiger te vinden dan het belang van de oorspronkelijke
eigenaar, wanneer deze de schijn van beschikkingsbevoegdheid geschapen
heeft door de zaak vrijwillig uit handen te geven.
H. Drion heeft op grond van deze analogie al een derde werking van exoneratieclausules in dit soort gevallen bepleit (preadvies voor de Nederlandse
Juristen Vereniging 1957, blz. 257). Hij achtte al voldoende voor derdewerking dat de derde (i.e. de Gemeente) te goeder trouw mocht aannemen
dat zijn medecontractant (in casu de Klerk) bevoegd was om de zaak
onder dergelijke voorwaarden aan hem toe te vertrouwen. De Hoge Raad
voegt hier nu een eis aan toe : de eigenaar moet ongeclausuleerd toegestemd
hebben. Als aan deze beide eisen voldaan is, is het redelijk om het risico
van de gevolgen (i.e. het tegen zich laten gelden van de exoneratieclausule) van het wekken van vertrouwen bij de derde toe te rekenen aan de
eigenaar en deze een beroep op het beginsel van artikel 1376 Ned. B.W.
(art. II65 Belg. B.W.) te ontzeggen.
Men kan uit deze beslissing afleiden dat aan Noordermeer wel een beroep
op het beginsel van artikel 1367 Ned. B.W. (art. u65 Belg. B.W.) toe
zou komen, als hij zijn toestemming gegeven had onder de voorwaarde dat
de derde (de Gemeente) zou instaan voor een gunstig resultaat. Vanwaar
deze bijkomende eis? Men zou de parallel met artikel 2014 Ned. B.W.
(art. 2279 Belg. B.W.) kunnen doortrekken : Het belang van de oorspronkelijke eigenaar wordt (gedurende 3 jaar), ook bij artikel 2014 Ned.
B.W.) boger gesteld dan dat van de derde eigenaar te goeder trouw, in
het geval dat de eigenaar tegen zijn zin in de zaak is kwijt geraakt.
Als de Klerk wel aan de gemeente meegedeeld zou hebben dat er uien van
Noordermeer bij zaten, dan zou Noordermeer alleen aan die afspraken
gebonden zijn, die vielen binnen de volmacht van de Klerk. Met andere
woorden : hij zou wel gebonden zijn als hij ongeclausuleerd toegestemd
had, niet wanneer hij een toestemming gegeven had met een beperking
waaraan de Klerk zich niet gehouden had. Het is in zoverre gerechtvaardigd
om .aan deze situatie te refereren, omdat bet volstrekt toevallig is dat de
Klerk niet gezegd heeft tegen de gemeente dat hij gevolmachtigd was door
Noordermeer. Maar zou in een vertegenwoordigingsconstructie de redenering niet voor de hand liggen dat Noordermeer, ondanks zijn beperkte
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volmachtsverlening, aan derden deze beperking niet kan tegenwerpen,
omdat hij door de uien uit handen te geven, het risico heeft genomen
dat derden uit de Klerks beschikkingsmacht zouden afleiden dat de Klerk
bevoegd was overeenkomsten met betrekking tot de uien aan te gaan ?
(Vgl. : P. van Schilfgaarde, Toerekening van rechtshandelingen, Deventer,
1969, blz. 120). Dit vestigt de aandacht op het onbevredigende aspect van
de beslissing : de positie van de Gemeente hangt geheel af van de interne
verhouding tussen de Klerk en Noordermeer, van welke verhouding hij
helemaal niets weet. (Vgl. : Van der Grintens kritiek op de beslissing van
de Hoge Raad in de procedure HIM-Heemskerk (H.R., 25 maart 1966,
N.J., 1966, 279), in dit overzicht op blz. 780).
In ieder geval is duidelijk dat de Hoge Raad een voorzichtige koers vaart
met betrekking tot de derdewerking van exoneratieclausules, dicht langs
de veilige kustlijn van artikel 1376 Ned. B.W. (art. 1165 Belg. B.W.).
HooFnsTUK VI

BIJZONDERE CONTRACTEN
21.

GIFT VAN HAND TOT HAND TUSSEN SAMENWONENDEN. ZAKELIJKE

OVEREENKOMST. BEZITSOVERDRACHT

(H.R., 19 februari 1966,

N.J.,

1966, 109, met noot J.H. Beekhuis)

Dit arrest vormt een aardige illustratie van het verschijnsel dat een zelfde
instituut zich binnen twee juridische systemen verschillend ontwikkelt.
Het gaat om het instituut : de gift van hand tot hand.
In Belgie wordt de mogelijkheid daartoe traditioneel erkend, zij het zonder
een wetsartikel als basis. Voor het Nederlands recht stelt artikel 1724
Ned. B.W. buiten twijfel dat een schenking die geschiedt door enkele
overlevering geldig is, ook al ontbreekt een notariele akte.
Maar de aanwezigheid van een wettelijk fundament is niet het belangrijkste
verschil in juridische systematiek. Dat verschilligt in de verhouding verbintenissenrecht tegenover zakenrecht : naar Nederlands recht gaat het
zakelijk recht niet over door enkele verplichting, maar pas door een op die
verplichting voortbouwende leveringshandeling (art. 639 Ned. B.W.).
Zo wordt voor eigendomsoverdracht van roerend lichamelijke zaken
(art. 667 Ned. B.W.), naast beschikkingsbevoegdheid van de overdrager
en een geldige verplichting tot eigendomsoverdracht, vereist dat de overdrager het bezit verschaft aan zijn verkrijger.
De meest voorkomende manier van bezitsverschaffing is uiteraard : de
feitelijke overdracht. Het is deze betekenis van feitelijke overdracht (tradition nfelle) die historisch gezien, gehecht moet worden aan het woord
overlevering in artikel 1724 Ned. B.W. : de gift van hand tot hand is een
reeel contract dat tot stand komt door de bezitsverschaffing door feitelijke
overdracht. Het hof van cassatie stelde dit in 1961 nog eens uidrukkelijk
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vast (Cass., 2 februari 1961, Pas., 1961, I, 587) voor het Belgische recht.
Naar Nederlands recht kan echter ook op andere manieren bezit - en
daarmee krachtens artikel 667 Ned. B.W.- eigendom verschaft worden.
Bij die vormen van overdracht is het feitelijke element geheel verdrongen
door het consensuele element : traditio brevi manu, traditio longa manu
en de bezitsoverdracht : constituto possessorio, die door de Hoge Raad in
het Smallingerland-arrest (H.R., 29 september 1961, N.J., 1962, 14)
bezitsoverdracht door wilsovereenstemming genoemd werd. De vraag nu,
die in verband met de gift van hand tot hand rijst is deze : moeten deze
vormen van bezitsoverdracht nu ook vallen onder de term overlevering
van artikel 1724 Ned. B.W.? In een wetshistorisch uitvoerig geargumenteerde beslissing (H.R., 28 februari 1940, N.J., 1940, 215) heeft de Hoge
Raad uitgemaakt dat onder overlevering niet alleen feitelijke overdracht,
maar ook de bezitsoverdracht constituto possessorio begrepen moet worden.
Een beslissing die- zoals in R.M. Themis, 1957,496 door H. Schuttevaer
betoogd is -, historisch niet goed houdbaar is. (Vgl. : de Page, VIII, I,
nr. 525.) Het volgende geval stelde de Hoge Raad in de gelegenheid op de
(historische) dwalingen zijns weegs terug te komen :
De heer Wortelboer heeft gedurende velejaren samengeleefd met Goubitz.
In 1960 was dit concubinaat geeindigd, Wortelboer begint daarop een
nieuwe verhouding met Klinger, met wie hij ook gaat samenleven. Na zijn
overlijden, bleek Goubitz bij_!estament aangewezen te zijn als enig erfgename. Toen zij uit dien hoofde cfi inboedelvan het huis waarin Klinger
en Wortelboer samengewoond hadden, opvorderde, stelde Klinger daartegenover dat Wortelboer vlak voor zijn overlijden de inboedel aan haar
(Klinger) had geschonken. De procedure liep over de vraag of onder deze
omstandigheden gesproken kon worden van gift van hand tot hand (art.
1724 Ned. B.W.).
Zowel door rechtbank als hof wordt Goubitz' vordering afgewezen. Het
hof overweegt : ,dat toch in de gegeven feitelijke omstandigheden, zoals
deze bij de behandeling van de eerste klacht zijn gebleken - te weten :
een gemeenschappelijke huishouding van een man en een vrouw, die niet
met elkaar zijn gehuwd, waarin de man aan de vrouw de door heiden gebruikte goederen ten geschenke geeft - de door de man aan de vrouw
geschonken goederen die in het bezit van de vrouw, die de schenking heeft
aanvaard, overgaan door de wilsverklaring van de man, oorspronkelijk
eigenaar en bezitter dier goederen, die, na schenking daarvan, mede gebruiker van de goederen blijft".
De Hoge Raad begint met een vrijmoedige parafrasering (J.H. Beekhuis
in de noot) van het vonnis van het hof nl. dat het hof de wilsverklaringen
van Wortelboer en Klinger ,aldus heeft uitgelegd dat zij mede inhielden :
aan de zijde van Wortelboer dat hij de goederen aan Klinger in eigendom
overdroeg, en aan de zijde van Klinger dat zij deze eigendomsoverdracht
aanvaardde".
Het eerste onderdeel van het middel hield de stelling in dat Klinger geen
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bezit en dus oak geen eigendom heeft verkregen omdat er geen verschuiving
in de feitelijke macht heeft plaatsgevonden van Wortelboer naar Klinger.
De Hoge Raad overweegt dat in een geval als dit, waar ontvanger en overdrager samenwonen en de over te dragen goederen zich zowel in de gemeenschappelijke waning bevinden als aan de gemeenschappelijke huishouding dienstbaar zijn, zo'n feitelijke machtsverschuiving niet nodig
is voor een in artikel 667 lid a Ned. B.W. bedoelde eigendomsoverdracht.
Daarvoor is in zo'n geval slechts nodig een verklaring van de zijde van de
overdrager, eigendom te willen overdragen en een verklaring van de wederpartij de goederen in eigendom te willen aannemen.
De Hoge Raad verwierp oak het betoog van het tweede onderdeel dat er
ten deze geen sprake was van een rechtsgeldige schenking in de zin van
artikel 1724 Ned. B.W. : voor een gift in de zin van artikel 1724 Ned.
B.W. is voldoende een overdracht gedaan overeenkomstig de wijze waarop
van roerend goed de eigendom door levering over kan gaan, hetgeen zoals
uit de beslissing op het eerste onderdeel blijkt, in dit geval gebeurd is.
De Hoge Raad keert overduidelijk niet terug op het historisch rechte pad.
Het college stelt juist voorop : de mogelijkheid van bezitsoverdracht door
wilsovereenstemming (de vrijmoedige parafrase), om daarna te concluderen
dat een overdracht als in casu genoemd kan worden : een overlevering in
de zin van artikel 1724 Ned. B.W. In feite komt dit neer op erkenning van
de enkele schenkingsbelofte als bindend, mits die belofte oak een zakelijke
overeenkomst inhoudt !
Hoeft men hiertegen niet zoveel bezwaar te hebben als het gaat om de
positie van schenker tegenover begiftigde, de mogelijkheid van overlevering
door enkele overeenkomst maakt vooral de positie van derden, en met name
erfgenamen, tegenover de begiftigde zeer moeilijk. Speciaal in het geval
dat de begiftigde de laatste huisgenoot is van de erfl.ater en zich op schenking beroept, is de bewijspositie van andere erfgenamen zeer moeilijk in
verband met de processuele functie van artikel 2014 Ned. B.W. (art.
2299 Belg. B.W.). De enige mogelijkheid voor de rechter, om aan onredelijke resultaten te ontkomen, is om scherpe eisen aan het bezit te stellen,
bv. dat het bezit ondubbelzinnig moet zijn. In Belgie is op dit punt een veel
rijkere jurisprudentie (vgl. : de Page, VIII, I, blz. 653) dan in Nederland.
Overigens was in deze procedure alleen de principiele vraag aan de orde
of een bezitsoverdracht door enkele overeenkomst tussen samenwonende
man en vrouw rechtens geldt als een overlevering in de zin van artikel
1724 Ned. B.W.
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HooFDsTUK VII

VERBINTENIS UIT DE WET
22.

ACTIE

UIT

ONGERECHTVAARDIGDE

VERRIJKING.

}UISTE ANALOGIE.

0NVERSCHULDIGDE BETALING

(H.R., 18 april 1969, N.J., 1969, 336, met noot G.J. Scholten)
Het burgerlijk wetboek kent geen bepaiing, die een vordering geeft wegens
ongerechtvaardigde verrijking tegen hem, die ten koste van een ander verrijkt is. Desondanks hebben vele schrijvers, met voorop M.H. Bregstein in
zijn dissertatie over dit onderwerp, gepleit voor erkenning door de rechter
van een algemene verrijkingsactie. De Beigische cassatierechter heeft zich
door het ontbreken van een wettelijke grondslag oak niet belemmerd gevoeld om de actie uit ongegronde verrijking als geldend te aanvaarden
(Cass., 27 mei 1909, Pas., 1909, I, 272). De Hoge Raad heeft in een arrest
van 30 januari 1959 (N.J., 1959, 548) echter anders beslist, en ongerechtvaardigde verrijking niet erkend ais zelfstandige bran van verbintenissen.
In bepaalde, niet door de wet geregelde gevallen kan de actie wei worden
aanvaard, nl. wanneer de toepassing ,past in het systeem der wet en aansiuit
bij de in de wet wei geregelde gevallen". Na dit arrest was de vraag :
hoe ruim is de Hoge Raad in het aannemen van analogie met wel in de wet
geregelde gevallen ? In het hier te bespreken arrest werd door rechtbank
en hof een poging tot aanknoping gedaan bij een wetsartikei, een aanknoping die naar de mening van de Hoge Raad te ruim was.
Het geval was ais volgt : aannemer van Duyn is in opdracht van de gemeente Katwijk bezig met het uitgraven van de haven in die gemeente.
Wanneer van Duyn in financiele moeilijkheden komt en de Gemeente
de opdracht intrekt, komt de Gemeente in contact met de aannemer Westdijk, die al eerder belangstelling getoond had voor het zand dat bij de antgraving vrij zou komen. Westdijk blijkt bereid het werk over te nemen.
Op verzoek van de directeur van gemeentewerken met wie hij verschillende
besprekingen heeft, doet Westdijk een offerte. Hangende de besiissing over
de uiteindelijke vergunning van het werk begint Westdijk - met medeweten en toestemming van de directeur - alvast met het weghalen van een
kleilaag die het zand bedekt. Als hij hiermee bijna gereed is, krijgt hij
bericht dat het werk aan een andere aannemer gegund is. Daarop vordert
Westdijk vergoeding voor het weghalen van de kieilaag. Primair acht
Westdijk de Gemeente aansprakelijk uit onrechtmatige daad omdat het werk
hem niet gegund was terwiji hij pas na hevige aandrang van de directeur
om het werk voort te zetten, met de afgraving was begonnen. Hij siaagt
er echter niet in die aandrang te bewijzen, zodat de rest van de procedure
loopt over zijn secundaire stelling : de Gemeente is door zijn werk ongegrond verrijkt. Overigens stelt de Gemeente hier een geheel andere
voorstelling van zaken tegenover : Westdijk zou uitdrukkelijk verzocht
hebben vast te mogen beginnen en hij zou zo zeker geweest zijn van de

gunning aan hem dat hij wei enig risico durfde te nemen. Rechtbank en
hof wijzen de vordering toe. Beide zijn van mening dat onder deze omstandigheden in de artikelen 1487 en 1488 Ned. B.W. (art. 1304 e.v.
Belg. B.W.) een aanknopingspunt gevonden kan worden. Tot die omstandigheden behoort naar het hof uitdrukkelijk vaststelt, behalve het feit
dat de Gemeente verlof heeft gegeven vast te beginnen, ook de omstandigheid dat .,Westdijk, naar uit zijn eigen stellingen en uit de verklaring van
de getuige de Klerk blijkt, er zozeer op rekende, dat het werk hem door
appellante zou worden gegund, dat hij wei enig risico durfde nemen en ook
heeft genomen, door met het afgraven aan te vangen, alvorens hem het
werk gegund was". In de ogen van de Hoge Raad kan de aanknoping aan
de artikelen 1487 en 1488 Ned. B.W. (art. 1304 Belg. B.W.) geen genade
vinden: .,dat toch in de artikelen 1487 en 1488 wordt gedoeld op prestaties,
die verricht zijn ingevolge een overeenkomst welke later nietig wordt
verklaard, waarmede niet op een lijn kan worden gesteld een prestatie
die zonder enige verplichting en slechts in de hoop en de verwachting dat
een gedane offerte zal worden geaccepteerd, is verricht; - dat evenmin
uit enig ander wettelijk voorschrift of uit het stelsel der wet valt af te leiden
dat zodanige prestatie degene die daarvan voordeel geniet, verplicht tot
vergoeding van het nadeel dat door hem, die de prestatie verrichtte, deswege mocht zijn geleden ;".
Men had kunnen verwachten dat de Hoge Raad, anticiperend op artikel
6.4.3·1. antwerp B.W., welk artikel een algemene actie uit ongerechtvaardigde verrijking geeft, een soepeler standpunt zou innemen dan hij in
1959 heeft gedaan. G.J. Scholten spreekt zijn teleurstelling uit over het
feit dat de Hoge Raad bij dat standpunt is gebleven, maar geeft toe dat
binnen het kader van het systeem van de Hoge Raad de door rechtbank en
hof gevonden analogie te vrijmoedig is. Inderdaad, toepasselijkheid van
deze artikelen v66ronderstelt een, door althans een van de partijen aanvankelijk geldig geachte overeenkomst, die verplichtte tot prestaties ; in
de onderhavige procedure waren partijen het over een ding eens : er was
geen overeenkomst. Er· komt nog een bezwaar bij : zou deze analogie
geaccepteerd worden, dan kan men met recht vragen welke gevallen van
ongerechtvaardigde verrijking die geen direkte regeling in de wet vinden,
daar dan niet onder zouden vallen. Hecht men immers geen betekenis
meer aan het feit dat deze artikelen spreken van nietigverklaring - hetgeen
een aanvankelijk geldige rechtshandeling veronderstelt - dan kan men wel
van aanknoping spreken, maar in feite erkent men dan de mogelijkheid dat
elk zonder grand gepresteerde teruggevorderd kan worden, m.a.w. men
erkent de in werkelijkheid gewraakte algemene verrijkingsactie. Mijns
inziens stuiten we hier op een probleem dat aan de opvatting van de Hoge
Raad inherent is. Wat is op grond van analogie, een niet door de wet geregeld geval onder de werking van een bepaling brengen anders dan de
erkenning, dat de ratio (het algemeen beginsel van ongerechtvaardigde
verrijking, dat aan de bepaling ten grondslag ligt) meebrengt dat 66k
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het niet geregelde door de bepaling beheerst wordt ? Zal niet analogische
toepassing heel snel in feite erkenning van het algemeen beginsel zijn ?
Nu kan men zeggen dat, ook al zou dit zo zijn, het voordeel van de opvatting van de Hoge Raad blijft, dat de rechter gedwongen wordt tot een
precieze argumentatie dat de aanknoping in een bepaald geval gerechtvaardigd is. Zo beschouwd zou de eis van aanknoping een rem kunnen zijn
op een al te lichtvaardige greep naar het ongegronde verrijkingsbeginsel
om tot een naar de mening van de rechter billijke oplossing te komen.
Zo'n argumentatie wordt in deze procedure, zowel bij de rechtbank als
bij het hof, node gemist, hetgeen duidelijk maakt dat men niet te hoge
verwachtingen moet hebben van de remfunctie van de aanknopingseis. Het
lijkt mij dan ook, dat, wil de Hoge Raad zijn opvattingen werkelijk handhaven, hij zeer strenge eisen zal moeten stellen aan de gevonden aanknopingen. Misschien is extensieve interpretatie een beter woord ervoor
dan analogie. Dat de Hoge Raad inderdaad vrij scherpe grenzen trekt,
zou kunnen blijken uit de woorden die het college gebruikt bij de beoordeling van de constructie van het hof : pas als men het niet geregelde geval
op een lijn kan stellen met het wel geregelde geval, mag men spreken van
een gerechtvaardigde aanknoping.
Wie de beslissing van de Hoge Raad op de keper beschouwt, moet tot de
conclusie komen dat deze in wezen steunt op de v66ropstelling van het hof
van het volgende feit : Westdijk zou, naar eigen zeggen, bevestigd door een
getuige, zo zeker zijn van de gunning van het werk dat hij wel enig risico
durfde te nemen en, voegt het hof daaraan toe ,ook heeft genomen, door
met afgraven aan te vangen, v66r de gunning, waarbij hij het risico voor
de niet-gunning voor eigen rekening nam". Ik geloof dat deze argumentatie
ook geheel past in het Belgisch recht op dit punt : de Page, III, nr. 40,
blz. 53 onder 3e; - vgl. ook : Kruithof, R., R.C.].B., 1966, 71; - Limpens,
J. en Kruithof, R., Examen de jurisprudence 1964 a 1967, R.C.].B., 1969, 249.
Bij de beoordeling van de vraag wie het risico voor de gevolgen van bepaalde gedragingen in de pre-contractuele fase draagt, is dit een acceptabel
uitgangspunt nl. : risico in principe voor hem die een gedraging stelt. Men
denke bv. aan kosten voor offertes en onderzoek.
' Alleen bijzondere omstandigheden kunnen een andere oplossing rechtvaardigen. Nu ging het in dit geval niet om voorbereidingskosten, maar
om een- premature- gedeeltelijke uitvoering van een te sluiten overeenkomst. Waren er in dit geval bijzondere omstandigheden, die een risicoverschuiving rechtvaardigden ?
Was Westdijk geslaagd in zijn bewijs dat de directeur hem in de waan
gebracht had dat hij voor zijn werkzaamheden vergoeding zou krijgen,
dan had artikelqo1 Ned. B.W. of artikel 1403 lid 3 Ned. B.W. (art. 1832
en 1384, derde lid Belg. B.W.) die risico-verschuiving kunnen bewerken.
De verrijking van de Gemeente, zonder enige rechtvaardiging verkregen,
vormt naar de mening van rechtbank, hof en annotator G.J. Scholten,
zo'n omstandigheid die afwenteling van bepaalde risico's op de Gemeente

rechtvaardigt. De Hoge Raad ziet daarentegen geen aanknopingspunt
waaruit valt af te leiden dat degene jegens wie een ander een prestatie
verricht, in de hoop op acceptatie van een offerte, verplicht is dat voordeel
te vergoeden.
Er is nog een bijzondere omstandigheid die misschien Iicht zou hebben
kunnen doen gloren voor Westdijk : de verrichte werkzaamheden zijn
duidelijk in het belang van de Gemeente. In zijn preadviesvoor de Vereniging voor vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland van
I967 over precontractuele verhoudingen heeft H. Drion gesuggereerd dat
via de weg van de zaakwaarneming vergoeding van gemaakte kosten gevorderd zou kunnen worden. Zou via deze weg Westdijk niet meer kans
op succes gehad hebben ? Anders dan in Belgie, staat aan een beroep op
zaakwaarneming niet in de weg het feit dat men mede een eigen belang
gediend heeft (Scheltema, M., T.P.R., I969, 343).
Westdijk had nog een andere pijl op zijn boog : het hof had in ieder geval
Westdijks vordering als berustend op onverschuldigde betaling moeten
beoordelen. Kan het afgraven beschouwd worden als betaling in de zin
van artikel I395 lid I Ned. B.W. (art. I235, eerste lid Belg. B.W.)? Algemeen wordt onder betaling verstaan : een gewilde vermogensovergang
met het doel een- vermeende- schuld te delgen (vgl. : voor Belgie :
de Page, nr. 2,6 en 8). Daaronder valt niet het afgraven door Westdijk,
dat hij deed zonder enige verplichting en slechts in de hoop en verwachting dat zijn offerte geaccepteerd zou worden. Ook een toepassing van artikel I395 lid I Ned. B.W. (art. I235, eerste lid Belg. B.W.) stuit af op
het feit dat Westdijk - naar de vaststelling van het hof- enig risico
genomen heeft. Zouden en Westdijk en de Gemeente de gunning, en dus
het tot stand komen van de aannemingsovereenkomst als zeker voorgesteld
hebben - quod non, in dit geval - dan zou er ruimte zijn voor toepassing
van artikel I395 lid I Ned. B.W.
HooFDSTUK

VIII

ONRECHTMATIGE DAAD
AFDELING I

ALGEMEEN

23· AANSPRAKELIJKHEID EX ARTIKEL I401 NED. B.W. (ART. 1382 BELG.
B.W.) VAN FABRIKANT VOOR ONDEUGDELIJK PRODUKT. RISICO VOOR DEUGDELIJKHEID VAN MATERIAAL BIJ AANNEMINGSOVEREENKOMST. DERDEWERKING
EXONERATIECLAUSULE
(H.R., 25 maart I966, N.j., I966, 279, met noot G.J. Scholten; Ars Aequi,
XV, 38I, met noot W.C.L. van der Grinten)
Produktenaansprakelijkheid is een van de terreinen van het aansprakelijkheidsrecht dat zich in een grote belangstelling mag verheugen. Wie een
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open oog heeft voor de ontwikkelingen in de Westeuropese industriele
maatschappij zal deze belangstelling, die vooral in de juridische literatuur
tot uiting komt, toejuichen. Weerspiegelt de jurisprudentie de problemen
die rijzen op het terrein van de aansprakelijkheid voor produkten ? Zo
is er de vraag : risico- of schuldaansprakelijkheid, de vraag of ondeugdelijkheid alleen voldoende is om buiten contract onrechtmatigheid jegens
gebruikers aan te nemen, en rijst er de vraag welke schade voor vergoeding
in aanmerking komt : persoons- en zaakschade, of 66k economisch verlies.
De lijst zou uitgebreid kunnen worden. Voor een uitstekend overzicht
van de antwoorden die de rechtspraak in verschillende landen op deze en
andere vragen geformuleerd heeft, en/of zou kunnen formuleren, wordt de
lezer verwezen naar het artikel van W. van Gerven in S.E. W., 1970, 271 e.v.
De Hoge Raad had zich nog nooit expliciet met deze problematiek bezig
gehouden, in tegenstelling tot de lagere rechtspraak. Typische vragen
van produktenaansprakelijkheid kwamen in het kader van de volgende
procedure aan de orde.
De N.V. HIM is sedert geruime tijd fabrikant van een dichtingsmiddel
voor rioolbuizen, het zgn. moffenkit. Ter stimulering van de verkoop
verspreidt de N. V. allerlei publikaties waarin op verschillende manieren
de goede eigenschappen van de moffenkit weergegeven worden. Bv. dat
in de afgelopen jaren reeds honderden tonnen van de kit met succes gebruikt werden bij het dichten van rioolbuisnaden, dat vele gemeenten
en provincies het hebben gebruikt en er zeer tevreden over zijn; daarvan
getuigen de in de folder afgedrukte tevredenheidsverklaringen.
De Gemeente Heemskerk, die aan haar aannemer opdracht heeft gegeven
een riool aan te leggen, heeft, afgaande op de reclame en de aanbevelingen
van HIM, het gebruik van HIMs moffenkit bij de aanleg voorgeschreven.
Enkele maanden later bleek dat diverse voegen van de rioollekten, hoewel
de aannemer het kit op de juiste wijze had aangebracht. De Gemeente
die de riool weer waterdicht moest maken, lijdt hierdoor schade, groat
fl. 8o.s67,7o.
De Gemeente vordert dit bedrag van HIM, stellende dat HIMjegens hem
een onrechtmatige daad pleegde, door kennelijk ondeugdelijk kit te leveren,
terwijl HIM de geschiktheid van de kit voor het doel waar de Gemeente
het voor gebruikt had, in zijn propagandamateriaal zo nadrukkelijk en
omstandig aangeprezen had.
Het hof wijst de vordering tot het valle bedrag toe. De Hoge Raad verwerpt
het cassatieberoep van HIM een geeft daarbij een aantal interessante beslissingen.
Het eerste middel betwist de juistheid van de opvatting van het hof dat in
de vastgestelde omstandigheden, HIM tekort geschoten is in de zorgvuldigheid die passend is in het maatschappelijk verkeer jegens de Gemeente, en
HIM daarom uit artikel 1401 Ned. B.W. (art. 1382 Belg. B.W.) aansprakelijk te achten, zonder dat een fout of nalatigheid is gesteld, en/of is komen
vast te staan t.a.v. de bewezen verklaarde ondeugdelijkheid van de ge-

leverde kit. De Hoge Raad beslist dat het hof de levering van het ondeugdelijk materiaal onder de vastgestelde omstandigheden terecht als onrechtmatig bestempeld heeft : de Gemeente, die, afgaande op de openlijke
reclame, de kit in het bestek had voorgeschreven, kan het als een tekortschieten in de zorgvuldigheid aan HIM verwijten dat HIM, die moest
verwachten dat de aanbesteders op grand van de reclame de kit aan hun
aannemers zouden voorschrijven, er niet voor heeft gezorgd dat geen ondeugdelijk materiaal geleverd werd. Ook heeft het hof het schuldvereiste
niet miskend : in de door het hof vastgestelde omstandigheden ligt besloten
dat te voorzien was voor HIM dat aflevering van ondeugdelijk materiaal
de Gemeente aanzienlijke schade zou berokkenen. Met het feit van de ondeugdelijkheid heeft het hof terecht schuld aangenomen, z6nder dat de
eis gesteld was dat vast kwam te staan dat die ondeugdelijkheid gevolg
was van een fout of nalatigheid van RIMs kant, nu HIM niet als verweer
gevoerd heeft dat de ondeugdelijkheid van het geleverde niet aan enige,
door haar begane fout te wijten was.
In zijn beslissing op het tweede middel geeft de Hoge Raad een regel van
risicoverdeling voor gebruikte materialen bij aanneming van werk. In een
geval dat de aanbesteder de toepassing of gebruik van een bepaald materiaal
aan de aannemer voorschrijft, kan hij gebleken gebreken niet voor rekening
van de aannemer laten, ongeacht de vraag of de ondeugdelijkheid de hele
soort betreft, of alleen het speciale, voor dit werk gekochte materiaal.
In het derde middel betoogde HIM, dat zij de aansprakelijkheidsbeperking
die in de leveringsvoorwaarden opgenomen was, 66k aan de Gemeente
kon tegenwerpen. De Hoge Raad verwierp deze opvatting met de overweging dat het beginsel van artikel 1376 Ned. B.W. (art. rr6s Belg. B.W.)
in dit geval geen uitzondering lijdt, ook al zijn de leveringsvoorwaarden
algemeen bekend en was de Gemeente van de inhoud op de hoogte.
Allereerst moet een prealabele vraag beantwoord worden : heeft de Hoge
Raad bij zijn onrechtmatigheidsoordeel betekenis toegekend aan het feit
dat de ondeugdelijke levering 66k wanprestatie vormde jegens de aannemer ? Met andere woorden : is er een samenloopsprobleem ? Het lijkt
me van niet : de valle zwaarte in de argumentatie ligt op het door reclame
bij derden wekken van verwachtingen, terwijl de wanprestatie jegens de
wederpartij geen rol speelde. Anders zou dit komen te liggen als het rechterlijk oordeel geweest was dat het in het verkeer brengen van een ondeugdelijk produkt op zichzelf onrechtmatig was. Dan kan de vraag rijzen of
hier de rechter schending van een contractuele plicht alleen voldoende acht
om onrechtmatigheid aan te nemen, of dat hij een plicht van maatschappelijk behoren geschonden acht door ondeugdelijke produkten in het verkeer
te brengen, los van eventuele contractuele verplichtingen.
Overigens is het duidelijk dat de Hoge Raad het bestaan van een dergelijke ongeschreven regel niet aanneemt : het is juist de combinatie van
ondeugdelijkheid en reclame die de elementen van het onrechtmatigheidsoordeel vormen.

Gaat het om gevaarlijke produkten, dan acht de Hoge Raad het in het verkeer brengen sec voldoende om tot onrechtmatigheid te besluiten (H.R.,
6 april 1933, N.J., 1935, nr. 58r).
In zijn bespreking van dit arrest (Bouwrecht, 1966, biz. 325 e.v.) stelt
A.R. Bloerhbergen de vraag of het niet wenselijk is om het in het verkeer
brengen van een ondeugdelijk produkt niet zonder meer onrechtmatig te
noemen. Verschillende argumenten voor aanvaarding van deze regel zijn
aan te voeren. De producent is toch in de eerste plaats verantwoordelijk
voor de ondeugdelijkheid. Het moeilijke en onzekere vraagstuk van de
bijkomende omstandigheden (in casu de uitdrukkelijke reclame) zou geecarteerd zijn. Is de grens tussen gevaarlijke- en ongevaarlijke produkten
wei scherp genoeg om daaraan verschillende gevolgen te verbinden ?
Tenslotte : de fabrikant heeft de grootste risk-spreading-capacity : in zijn
prijzen en door verzekering.
De Hoge Raad gaat echter (nog ?) niet zo ver. Het college ziet de onzorgvuldigheid jegens de Gemeente in drie bijkomende omstandigheden, naast
de ondeugdelijkheid : I. de openlijke reclame; 2. het feit dat de Gemeente
bij het voorschrijven van de kit, op de reclame is afgegaan; 3. HIM kon
gezien de openlijke reclame verwachten dat de aanbesteders verlokt zouden
worden.
Wat opvalt bij dit onrechtmatigheidsoordeel is de nogal algemene formulering, vooral op het punt van de reclame. De enige specificaties - als
men het zo al zou willen noemen - die de Hoge Raad geeft van de term
reclame, zijn, dat ten eerste de reclame openlijk moet zijn- welke reclame
is dat niet? - en ten tweede zodanig moet zijn dat de reclame-maker
moet verwachten dat derden in hun keuze van materialen, verlokt worden
door de reclame - dat is precies datgene wat ieder die reclame maakt
beoogt te bereiken !
Als men het zo opvat, dan wordt de betekenis van de bijkomende omstandigheden bij de ondeugdelijkheid in feite tot nul gereduceerd voor praktisch
elk produkt, waarvoor reclame gemaakt wordt, en wei, openlijk en met het
doel kopers te verlokken. Ook het derde element : de koper moet afgegaan
zijn op de reclame, zal in de praktijk niet veel meer zijn dan een formaliteit
in de stelplicht van de eiser.
Zo opgevat, is het gewicht van de bijkomende omstandigheden, praktisch
gesproken, zeer gering. Men is dan niet ver meer weg van datgene wat men
juist niet wilde : het in het verkeer brengen van ondeugdelijke produkten
op zichzelf is onrechtmatig. Immers, welk industrieel produkt verlokt niet
door het feit dat het een (bekend) merk draagt, of ter verkoop wordt aangeboden in een speciaalzaak? Dit is duidelijk niet de bedoeling van de
Hoge Raad. Men zal daarom moeten differentieren tussen gewone reclame,
en reclame, zoals die van HIM, waar zonder voorbehoud het produkt als
zeer geschikt wordt aangeprezen, onder meer door foto's en tevredenheidsbetuigingen.
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In deze procedure ging het niet om onware mededelingen, in de zin dat
HIM met zijn reclame aanbesteders misleid heeft, omdat zijn kit in het
algemeen niet geschikt was om rioolbuizen te dichten. Dan is aan de orde
de vraag 6f de fabrikant, gezien de stand van wetenschap en techniek,
een produkt in het verkeer mocht brengen, waarvan hij, als min of meer
deskundige, had behoren te betwijfelen of het geschikt was voor het gebruik
waarvoor hij het juist aanprees (Drion, H., Bouwrecht, 1949, blz. 352). In
dat geval gaat het dus juist om het verschil tussen incidentele ondeugdelijkheid en algemene ondeugdelijkheid, een onderscheid dat de Hoge Raad
in deze procedure als irrelevant terzijde schoof. Terecht? Drion meent
van wel en wijst op het feit dat HIM uitdrukkelijke mededelingen had
gedaan, en dat HIM juist het verweer had gevoerd dat 66k dit materiaal
deugdelijk was.
In zijn noot in Ars Aequi merkt van der Grinten op dat men ook had kunnen
redeneren dat de maatschappelijke zorgvuldigheid wel meebrengt, dat het
produkt in het algemeen aan de door de reclame gewekte verwachtingen
voldoet, doch een incidentele gebrekkigheid niet onzorgvuldig is. Hij
voegt er aan toe dat het echter in dit geval wel om zeer uitdrukkelijke mededelingen ten aanzien van de homogeniteit ging.
Uit dit arrest blijkt duidelijk dat de Hoge Raad 66k bij onzorgvuldigheid
zelfstandige betekenis blijft toekennen aan het schuldvereiste naast onzorgvuldigheid. De Hoge Raad noemt twee elementen waaruit de schuld
van HIM bestaat. Ten eerste : het feit dat HIM kon voorzien dater aanzienlijke schade zou zijn. Ten tweede : aan HIM kan een verwijt van de
ondeugdelijkheid gemaakt worden nu zij niet het verweer gevoerd heeft
dat de ondeugdelijkheid niet aan een door haar gemaakte fout of nalatigheid te wijten is geweest, zodat, met het vaststellen van het feit van de ondeugdelijkheid, ook schuld van HIM vast kwam te staan. Wat is nu de
betekenis van deze overweging: ,nu HIM niet het verweer gevoerd heeft" ?
Heeft de Hoge Raad bedoeld te zeggen dat de Gemeente schuld had moeten
bewijzen als HIM dit verweer wel had gevoerd, met andere woorden, is er
sprake van een vermoedens-constructie ? Of heeft de Hoge Raad de bewijslast op dit punt op HIM willen leggen ?
Van der Grinten meent dat HIM door haar processuele houding, het de
rechter makkelijk heeft gemaakt : had HIM niet het verweer gevoerd
dat de kit deugdelijk was, maar in plaats daarvan gesteld had dat hoe de
kwaliteit van de kit ook was, de ondeugdelijkheid aan een fout harerzijds
te wijten was, dan was er wel reden geweest tot een nader onderzoek toen
de ondeugdelijkheid was komen te ontstaan. H. Drion wijst erop dat deze
redenering voorbij gaat aan het feit dat impliciet aan het verweer dat de
kit deugdelijk was, toch ook een ontkenning van enige fout ten grond lag.
Gesteld dat HIM inderdaad het verweer gevoerd had dat, ongeacht deugdelijkheid, haar geen fout te verwijten viel, aan wie moet de rechter dan
bewijs opdragen? De formulering van de Hoge Raad : nu HIM geen verweer enz. wijst erop, dat, was het verweer wel gevoerd, de Gemeente de

schuld van HIM had moeten bewijzen. Maar dat zou wei een zware bewijslast zijn voor iemand die buiten het produktieproces staat.
A.R. Bloembergen meent dat de Hoge Raad de Gemeente in deze bewijsnood tegemoet gekomen is : hij die een ondeugdelijk produkt Ievert, heeft
daaraan schuld, tenzij hij omstandigheden stelt en eventueel bewijst, die
zijn onschuld meebrengen; een omkering van de bewijslast dus. Wei
maakt Bloembergen een voorbehoud ten aanzien van het bewijsrisico, omdat daaromtrent niets beslist hoefde te worden, nu HIM geen bijzondere
feiten had aangevoerd.
De opvatting van Bloembergen anticipeert op artikel 6.3.13. van het Ontwerp B.W. waar een soortgelijke regeling gegeven wordt. (Vgl. : van
Gerven, art. cit.)
Het is niet duidelijk of de Hoge Raad inderdaad deze stap gedaan heeft,
en die onduidelijkheid op een praktisch zo belangrijk punt, valt te betreuren.
In het tweede middel heeft HIM de stelling neergelegd dat de Gemeente
geen schade heeft geleden, omdat de gebrekkige dichting van de riool
voor risico van de aannemer is. Deze stelling steunde op de regel dat het
risico voor fouten in gebruikt materiaal bij de debiteur rust (zie de op blz.
760 e.v. behandelde arresten).
De Hoge Raad heeft nu uitgemaakt dat deze regel in ieder geval geen
toepassing vindt in 't geval dat de aanbesteder een bepaald materiaal
uitdrukkelijk aan de aannemer heeft voorgeschreven, ongeacht of het gaat
om een incidenteel gebrekkige zaak, of om een produkt dat in het algemeen
ondeugdelijk is.
In de constructie van dit arrest hangt de positie van HIM voor een goed
deel af van de risicoverdeling tussen de Gemeente en haar aannemer.
Vander Grinten stelt de vraag, hoe het afgelopen was als de Hoge Raad
geoordeeld had dat het risico wei bij de aannemer lag. Gevolg daarvan zou
zijn dat de aannemer wanpresteert, zodat de gemeente het ondeugdelijke
werk niet hoeft te accepteren, en de herstelkosten voor rekening van de
aannemer kan Iaten. De Gemeente heeft geen schade, terwijl HIM buiten
schot blijft, omdat de exoneratieclausule aan de vordering van de aannemer
in de weg staat.
Hiermee komen we op het terrein van de derde beslissing van de Hoge
Raad : de leverancier kan de Gemeente de exoneratieclausule uit het leveringscontract niet tegenwerpen, omdat het in artikel 1376 Ned. B.W.
(art. u6s Belg. B.W.) uitgedrukte beginsel voor dit geval geen uitzondering
lijdt. De Hoge Raad spreekt van beginsel : in andere gevallen zijn dus wei
uitzonderingen denkbaar. (Zie : H.R., 7 maart 1969, N.J., 1969, 249,
in dit overzicht behandeld op blz. 770.)
Hiermee is de nuttige functie die (redelijke) exoneratieclausules kunnen
hebben : het overzienbaar maken van risico' s, en het daarop afstemmen
van pnJzen, gefrustreerd. Drion schrijft hierover (Bouwrecht, 1969, blz.

354, noot 30) : ,Als men exoneratieclausules wil bestrijden, moet men dit
niet doen door ontduiking ervan mogelijk te maken via acties van derden.
Dit leidt tot willekeurige en onberekenbare verschuivingen van de risico's".
Bloembergen wijst er daarentegen op dater andere wegen openstaan voor
een producent om zijn risico te begrenzen : verzekering. Hij acht de argumenten die van der Grinten aanvoert : de derdewerking van exoneratieclausules in het zeerecht, onvoldoende om ook in dit geval deze werking
aan HIM's exoneratiebeding te geven.
Tot slot nog een opmerking : artikel 6.3.I3. Ontwerp B.W. beperkt de
aansprakelijkheid tot gevallen van persoons- en zaakschade. De Hoge
Raad gaat in dit opzicht een stap verder : het ging in casu om vervangingskosten. Misschien dat in geval van persoons- of zaakschade de Hoge Raad
in andere opzichten verder wil gaan bij de bescherming van de consument.
24.

M1SBRU1K VAN OMSTANDIGHEDEN BU1TEN

CONTRACT.

MoNOPOLIE-

POS1TIE OP ZICHZELF ONRECHTMATIG? VERTROUWENSPOS1TIE EN PROFITEREN
VAN WANPRESTAT1EVORM VAN SCHADEVERGOEDING

(H.R., 24 mei I968, N.J., 1968, 252; - H.R., I7 november I967, N.J.,
I968, 42)
In I957 heeft de Hoge Raad voor het eerst betekenis toegekend aan het
feit dat een partij wegens zijn overwicht een onredelijke invloed heeft uitgeoefend bij het aangaan van een overeenkomst, terwijl dit overwicht niet
als bedrog, dwang of dwaling gekwalificeerd kon worden (H.R., I I januari
I957, N.j., 1959, 37). Het ging in het toen berechte geval om een economische machtspositie die de monopolist in staat stelde een nadelige clausule aan zijn contractpartner op te dringen.
In een arrest van I964 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat zo'n bijzondere
invloed ook uit kan gaan van een vertrouwenspositie die de ene partij
tegenover een andere heeft (H.R., 29 mei 1964, N.J., 1964, 104). De Hoge
Raad stelde in dit geval niet duidelijk de eis van benadeling, maar vond
benadeling slechts een factor in een heel complex van factoren. (Vgl. :
Bleeker en Vos, Overzicht van rechtspraak I964-1965, T.P.R., I968,
74 e.v.).
De hier te bespreken arresten liggen in zekere zin in het verlengde van het
leerstuk misbruik van omstandigheden. In beide gevallen kwam de vraag
aan de orde wat de betekenis van misbruik van omstandigheden is buiten
de contractuele sfeer.
In de procedure die eindigde met H.R., 24 mei 1968 (N.J., 1968, 253)
ging het om de vraag of bepaalde handelingen van een monopolist onrechtmatig waren. De monopoliepositie was door de wet gecreeerd :
artikel 30a van de auteurswet vereist voor het als bedrijf verlenen van bemiddeling inzake muziekauteursrecht toestemrning van de Minister van
Justitie. Deze toestemming is alleen verleend aan het Bureau voor Muziek-

Auteursrecht, BUMA. Aanleiding tot de onderhavige procedure vormde
de verandering die de BUMA op I september I966 in de regeling van vergoeding voor auteursrechten die verschuldigd zijn voor uitvoeringen van
muziekwerken door organisaties als beatclubs e.d. in zalen van Horecabedrijven, doorvoerde. V66r I september was de afwikkeling daarvan
uitsluitend een zaak tussen organisatie en BUMA, de zaalverhuurder
stond er buiten. De nieuwe regeling hield in een differentiering van tarieven,
naar gelang de zaalverhuurder als tussenpersoon de verschuldigde tarieven
voor de BUMA inde, om de bedragen na aftrek van Io% administratiekosten, af te dragen aan de BUMA, (tarief BI), of de organisator zonder
tussenkomst van de zaalverhuurder direkt aan de BUMA afdroeg (tarief
Bz). Dit laatste tarief bedroeg het dubbele van het eerste. Het is duidelijk
dat elke organisator liever huurt bij een zaalverhuurder die de eerste
regeling (BI) gekozen heeft : het scheelt hem ongeveer de helft van de te
betalen auteursrechten I De meeste exploitanten gingen dan ook een overeenkomst met BUMA aan. Niet echter Brinkman; hij weigert, sterker,
hij spreekt BUMA in rechte aan, stellende dat BUMA onrechtmatig
handelt door, gebruikmakende van haar monopoliepositie met haar dubbele
tarifering Brinkman min of meer te dwingen tarief Br te kiezen.
De president wijst de vordering in kort geding toe. Het hof bevestigt dat
vonnis : BUMA, gebruikmakende van haar monopoliepositie, stelt Brinkmanop straffevan econornische ondergang bloot aan ongeoorloofde.pressie
van de kant van de organisatie om de regeling te accepteren.
De Hoge Raad oordeelt anders. Noch het ontwerpen en invoeren van de
regeling door BUMA, noch het feit dat dit gebeurt vanuit een monopoliepositie maakt BUMA' s handelswijze ongeoorloofd, ,immers niet gebruik,
maar het misbruik van de in een monopolie gelegen machtspositie het gedrag
van de monopoliehouder onrechtmatig doet zijn; dat, wat het onderhavige geval betreft, van zulk misbruik sprake zou kunnen zijn, indien de
medewerking die in de zaalverhuurderregeling door BUMA van de zaalverhuurders wordt gevraagd, voor deze z6 bezwaarlijk en nadelig was,
dat BUMA, rekening houdende met alle bij de door haar ontworpen
regeling betrokken belangen, naar redelijkheid niet had kunnen komen tot
een regeling welke de zaalverhuurders in een positie bracht waarin zij door
hun huurders tot zulk een voor hen bezwaarlijke en een nadelige medewerking konden worden genoopt; dat BUMA echter de volgens Brinkman aan die regeling verbonden nadelen heeft betwist en zelfs heeft gesteld
dat die regeling ook voor de zaalverhuurders gunstig was".
Bij de beoordeling van deze kwestie moet voorop staan dat een van de
grondtrekken van de economische structuur is : vrijheid van bedrijf,
d.w.z. onder die voorwaarden contracteren die men wil. Het is in de eerste
plaats aan de wetgever om wegens strijd met andere principes deze vrijheid in te perken : Huurwet, Wet op de C.A.O. Dit is ook duidelijk de
uitgangspositie van de Hoge Raad : het ontwerpen van de litigieuze tariefregeling op zichzelf is niet ongeoorloofd, ook al was te voorzien dat de

organisatoren pressie zouden gaan uitoefenen de voor hen gunstigste
regeling te kiezen, en onttrekking aan die aandrang de zaalverhuurders op
economisch nadeel zou komen te staan.
Nu is het zo dat de werkelijke betekenis van een grondprincipe pas duidelijk aan het licht treedt wanneer het in conflict komt met een ander grondprincipe, of gelijk principe maar dan vanuit de wederpartij gezien. Zo
ook hier : de klacht immers van Brinkman is juist dat hij in zijn contractsvrijheid beperkt wordt. Zouden BUMA en Brinkman gelijkwaardig
tegenover elkaar staande partijen zijn - gelijkheid is tot op zekere hoogte
een noodzakelijk complement van vrijheid - dan zou Brinkmans klacht
afstuiten op de vrijheid om z6 te contracteren als men wil.
Brinkmans klacht krijgt echter relief door het feit dat die gelijke posities
niet bestaan : t.a.v. de bemiddeling i.z. muziekauteursrechten is BUMA
een monopolist, heeft het een machtspositie. Maar ook die positie alleen
maakt, naar de opvatting van de Hoge Raad, BUMA's gedrag nog niet
onrechtmatig. M.a.w. het door middel van machtspositie opleggen van
een bepaald, voor de wederpartij bezwaarlijk contract of contractuele
bepaling is op zichzelf niet onrechtmatig.
De grens van het geoorloofde wordt pas overschreden als de monopolist
misbruik maakt van zijn positie. '
Het is heel duidelijk dat dit arrest sterke verwantschap vertoont met de
hierboven al gereleveerde rechtspraak met name H.R., I I januari 1957,
N.j., 1959, 37, waarin de Hoge Raad heeft uitgemaakt dat een overeenkomst een geoorloofde oorzaak ontbeert wanneer de ene partij onder druk
van de omstandigheden, waarvan zijn wederpartij misbruik maakt, een
onevenredige last accepteert.
Van der Grinten geeft een mooie parafrase van de basisgedachte : ,Het
beschikken over een monopolie brengt mede feitelijke macht, die anderen
min of meer machteloos doet zijn. Het monopolie doorbreekt de gelijkheid van positie, er is overwicht bij een persoon. Voor het recht heeft dit
gevolgen. Wie zulk een overwicht heeft kan rechtens niet voorbijgaan aan
de belangen van anderen. Bij de beslissing omtrent zijn gedragingen
behoort hij de belangen van dezen die bij deze gedragingen in het geding
zijn, mede te betrekken. Doet hij dit niet, of doet hij dit onvoldoende, dan
maakt hij misbruik van zijn machtspositie en handelt hij onrechtmatig
(noot in Ars Aequi, XVIII, 313).
De vraag waar het dus op aankomt is : waar wordt gebruik tot misbruik,
of anders gezegd : welke mate van zorg voor de belangen van de machteloze
wordt van de monopolist geeist ?
In de voorzichtig geformuleerde overweging die hier op ingaat geeft de
Hoge Raad twee richtlijnen.
Er kan sprake zijn van misbruik wanneer BUMA, rekening houdende met
alle betrokken belangen niet tot deze regeling, die Brinkman in een dwangpositie bracht, had kunnen komen. Deze marginale formulering laat BUMA

een zekere vrijheid om de verschillende belangen af te wegen; pas als over
de 6nredelijkheid van de regeling tussen redelijk denkende mensen communis opinio zou zijn, komt zijn gedra~ aan de grens waar toetsing door de
rechter begint. Een aanwijzing dat de BUMA in een behoorlijke belangenafweging tekort is geschoten, kan liggen in het feit dat de gevraagde
medewerking voor Brinkman evident nadelig is. Van der Grinten wijst
op de overeenstemming van de formule van de Hoge Raad met die, welke
artikel 8 van de inleidende Titel van het Ontwerp B.W. voor misbruik
van een bevoegdheid gebruikt. In de Toelichting wijst Meijers erop dat bij
die belangenafweging de ernst van de schade aan belangen van derden een
rol speelt, ook al wordt mede een gerechtvaardigd eigenbelang gediend.
Men vergelijke de eis die de Hoge Raad stelt dat het voor Brinkman nadelige karakter van de nieuwe regeling komt vast te staan, hetgeen het hof
nagelaten had.
Er zitten twee verschillen in de aanpak van de Hoge Raad tegenover die
van president en hof. De laatsten gaat uit van Brinkmans contractvrijheid,
waarin hij belemmerd wordt. De Hoge Raad kiest juist BUMA's vrijheid
om alleen tegen bepaalde voorwaarden te willen contracteren, als uitgangspunt. Pas als het gebruik van die vrijheid tot misbruik wordt, d.w.z. als
hij evident tekort schiet in de zorg die hij als monopolist heeft om rekening
te houden met andere belangen, pas dan is de belemmering van Brinkman
in zijn vrijheid onrechtmatig. Het tweede verschil zit in het feit dat de
Hoge Raad de rechter dwingt tot een belangenafweging in concreto, zodat
aard van het gediende belang, ernst van het nadeel, en de verhoudig tussen
de partijen openlijk een rol kunnen spelen. Bij president en hof kwam het
aan op de monopoliepositie alleen, los van de vraag hoe die uitgeoefend
werd, en onder welke omstandigheden.
In de tweede procedure (H.R., 17 november 1967, N.J., 1968, 42) kwam
de vraag aan de orde in hoeverre het misbruik van een vertrouwenspositie
jegens een derde onrechtmatig kan zijn. Het geval was als volgt : Van de
Bosch is pachter van een weiland dat in eigendom toebehoort aan Gerrit
Brouwer, die het hem verpacht. In 1950 nemen ze in het pachtcontract
een clausule op die ten gunste van van de Bosch een optierecht vestigt
op het gepachte weiland, op grond waarvan van de Bosch het recht verkrijgt
bij overlijden van de langstlevende van de verpachter en zijn bij hem inwonende zusters de grond met opstallen te kopen tegen een door deskundigen vast te stellen prijs, mits hij zijn verlangen hiertoe binnen drie
maanden na overlijden bekend maakt. Daartoe neemt de verpachter en
zijn rechtverkrijgende de verplichting op zich als zij gedurende het leven
van de langstlevende van hem en zijn zusters tot vervreemding willen
overgaan, dit eerst aan van de Bosch zullen meedelen, waarna hij binnen
drie maanden van zijn optierecht gebruik kan maken. Eind december
1964 overlijdt de langstlevende, Brouwers zuster Neeltje, waarop van de
Bosch laat weten van zijn kooprecht gebruik te willen maken. Dan blijkt
dat deze Neeltje in 1963 het litigieuze stuk grond geschonken heeft aan

haar achterneef Pos, die executeur-testamentair van haar nalatenschap is
en al enkele jaren haar vermogen beheerde.
Tegen deze Pos, die weigert om het perceel aan van de Bosch over te drageri
maakt van de Bosch een procedure aanhangig, om hem te dwingen tot
verkoop aan hem, daartoe stellende dat Pos als vertrouwensman van Neeltje
Brouwer, welbewust van haar wanprestatie jegens van de Bosch onrechtmatig gehandeld heeft tegenover hem. Van de Bosch, bang dat Pos, door
het goed te vervreemden of met zakelijke lasten te verzwaren, de uitvoering
van het vonnis onmogelijk zou maken, vordert in kort geding dat Pos verboden wordt gedurende de behandeling van het hoofdgeschil, het omstreden goed te vervreemden of te bezwaren. De president wijst de vordering in
kort geding af. Het hof komt tot een tegenover gestelde conclusie en meent
dat een juiste belangenafweging meebrengt dat van de Bosch de gevraagde
voorziening krijgt. Het meent dat van de Bosch voldoende aannemelijk
heeft gemaakt dat Pos' aanvaarding van de schenking van het onroerend
goed onder de aangevoerde omstandigheden jegens van de Bosch voorshands onrechtmatig geacht moet worden en daarmee tevens vaststaat dat
een vervreemding door Pos zonder het oordeel van de rechter in het bodemgeschil over de rechtmatigheid van Pos' aanvaarding af te wachten, onrechtmatig zou zijn, omdat hij (Pos) dusdoende zich welbewust buiten
staat zou stellen om aan zijn verplichting, de gevolgen van de onrechtmatige
aanvaarding op te heffen, te voldoen. In cassatie sanctioneert de Hoge Raad
het voorlopige oordeel van het hof dat de aanvaarding van de schenking
door Pos onder de voorlopig voldoende aannemelijk geachte omstandigheden onrechtmatig was. Tot die omstandigheden behoort enerzijds het
feit dat Pos wist van de optie van van de Bosch, en zich dus bewust moet
zijn geweest van het aannemelijk nadeel dat hij van de Bosch toebracht, en
anderzijds het feit dat hij een vertrouwenspositie had ten opzichte van de
bejaarde Neeltje en uit dien hoofde invloed kon uitoefenen.
Ook een ander bezwaar van Pos, gericht tegen Boschs eis in het bodemgeschil, vond geen oor bij de Hoge Raad, Van de Bosch had nl. in het bodemgeschil gevorderd dat Pos veroordeeld werd de boerderij aan hem~te
verkopen. Pos verdedigt in cassatie de stelling dat een dergelijke vordering
de grenzen van het wettelijke begrip van schadevergoeding te buiten gaat.
De Hoge Raad overweegt: ,dat de bedrijver van een onrechtmatige daad
kan worden veroordeeld om tot vergoeding van de door hem toegebrachte
schade aan de benadeelde een geldsom te betalen, maar hij ook zo de benadeelde dit vordert en de rechter het een passende vorm van schadevergoeding acht, kan worden veroordeeld om ten behoeve van de benadeelde
een andere prestatie te verrichten, welke geschikt is om de aangebrachte
schade weg te nemen". Het onrechtmatigheidsoordeel van de Hoge Raad
is geen verrassing. Casuspositie zowel als beslissing vertoont veel overeenkomst met een geval dat in 1964 door de Hoge Raad berecht werd (H.R.,
3 januari 1964, N.J., 1965, 16; Bleeker en Vos, T.P.R., 1968, 86).
De voor het onrechtmatigheidsoordeel relevant geachte omstandigheden

vertonen grote overeenkomst, terwijl het in beide gevailen ook ging om het
frustreren van een contractueel recht van een derde. Nu zal het sterk
afhangen van de manier waarop dit frustreren plaatsvindt om de vraag te
kunnen beantwoorden of er sprake is van een onrechtmatige daad. Immers,
het handelen met iemand terwijl men weet, dat deze door dit handelen een
door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, is op zichzelf niet
onrechtmatig jegens die derde (H.R., 12 januari 1962, N.J., 1962, 246;
Bleeker en Vos, T.P.R., 1965, 588 e.v.). Pas bijkomende omstandigheden
kunnen een dergelijk handelen tot een onrechtmatig handelen stempelen
In casu lag de voile nadruk op de vertrouwenspositie die Pos had tegenover
een bejaarde tante toen hij ten koste van van de Bosch de schenking accepteerde, terwijl Pos wist dat Van de Bosch een optie had.
In zijn noot stelt G.J. Scholten de vraag of alle genoemde omstandigheden
noodzakelijk zijn voor onrechtmatigheid. Zou het hebben van een vertrouwenspositie tegenover een bejaarde aileen - de Hoge Raad noemt als
relevante omstandigheden : vertrouwenspositie en de invloed die uitgeoefend kan worden - niet voldoende zijn om onrechtmatigheid aan te
nemen?
Het grote voordeel van een bevestigend antwoord zou hierin liggen dat men
daarmee het bewijsrisico legt bij de (vermeende) profiteur : hij zal moeten
bewijzen dat hij geen invloed heeft uitgeoefend. Het lijkt me een aileszins
redelijke verdelirig -van cle- bewijslast:
Dezelfde vraag zou men kunnen steilen ten aanzien van een andere omstandigheid : het weten van het contractuele recht van de derde. Zal
men in het algemeen met weten niet te snel gelijk mogen stellen redelijkerwijs hebben kunnen weten, in het geval van een vertrouwenspositie ten opzichte van een bejaarde zou het acceptabel zijn de eiser slechts te belasten
met de stelplicht, terwijl gedaagde het bewijs zal moeten leveren dat hij
noch wist, noch k6n weten. Voor eiser immers zal het speciaal in het
geval van een vertrouwensrelatie buitengewoon moeilijk zijn om te bewijzen dat de profiteur werkelijk wist van de contractuele afspraak.
In Frankrijk zou de beslissing zonder twijfel hetzelfde zijn uitgevallen
als in Nederland. Men vergelijke : Cass. fr. civ., 23 oktober 1957, D., J.,
729. In Belgie heerst op het punt van de derde medeplichtigheid aan een
contractuele fout weinig eenstemmigheid. Naar de beslissing van het hof
van cassatie van 24 november 1932 (Pas., 1933, I, 19) zal het antwoord
afhangen van de vraag of men het invloed hebben wegens een vertrouwenspositie gelijk wil steilen met het in dat arrest gegeven criterium : het opzet
om hem die wanpresteert behulpzaam te zijn met het niet nakomen van
zijn verplichting.
De tweede beslissing die de Hoge Raad geeft in dit arrest is net zo min
verrassend als de eerste : hij past geheel in het door de Hoge Raad op dit
punt ontwikkelde systeem.
In 1903 erkende de Hoge Raad dat schadevergoeding zou kunnen bestaan
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uit herstel in de vorige toestand, in plaats van in de vorm van geld (H.R.,
13 maart 1903, W., 7899). Maar de rechter is niet verplicht op vordering
van de eiser schadevergoeding anders dan in geld te geven (H.R., 13 juni
1919, N.J., 1919, 782). De beslissing van de Hoge Raad dat de rechter op
vordering van de eiser de gedaagde tot het verrichten van de prestatie kan
veroordelen die geschikt is om de schade weg te nemen als de rechter dit
een passende vorm van schadevergoeding acht, ligt geheel in de lijn van
de arresten van 1903 en 1913 enerzijds en anticipeert anderzijds op artikel
6.6.9.9· Ontwerp B.W., dat een overeenkomstige regeling inhoudt.
In casu was de geschiktste weg : levering aan van de Bosch tegen betaling
van de geschatte waarde.
Men kan zich afvragen hoe het gegaan zou zijn als de traditionele weg gekozen was. Pos had dan eerst aan de erfgenamen van Neeltje moeten
leveren. Zij hadden dan door moeten leveren aan van de Bosch - zoals
in het optiecontract vastgelegd was - van de door deskundige geschatte
waarde. Zou Pos schadevergoeding kunnen vorderen van de erfgenamen
van Neeltje, aangenomen dat het schenkingscontract geldig is? Van der
Grinten meent dat die schadeloosstelling in ieder geval niet boven het
voordeel dat de erfgenamen genieten, te weten de koopprijs, mag gaan. Dat
resultaat wordt nu rechtstreeks bereikt, terwijl Neeltjes erfgenamen bovendien buiten de afwikkeling gehouden worden en zij dus niet het risico
lopen meer schade aan Pos te moeten vergoeden dan de ontvangen kooppnJs.
Deze beslissing schijnt geheel in overeenstemming met hetgeen R. Dalq
leert (Nov., V, II, nr. 4153) : de gelaedeerde kan een veroordeling vragen
waarvan de specifieke vorm geschikt lijkt om de schade weg te nemen.
25•

!NSTEMMING MET HANDELEN DAT INBREUK OP EIGENDOM MAAKT.

RECHTVAARDIGINGSGROND?

(H.R., 31 januari 1969,

N.J.,

1969, 241, met noot G.J. Scholten)

Het geval was als volgt : Van Blaaderen is eigenares van een perceel dat
bestaat uit een huis, akkers en water. Aan haar perceel grenst dat van van
Dijk, ook bestaande uit huis, akkers en water. Door de golfslag van de
Loosdrechtse plassen, waarin de percelen liggen, is de grond onder het huis
van van Dijk zover weggeslagen, dat de fundamenten bloot komen te liggen.
Om te voorkomen dat zijn huis tijdens de naderende herfststormen in de
plassen zal zinken, geeft van Dijk opdracht zand op zijn perceel te spuiten.
Als blijkt dat het water dat hem toebehoort geen geschikte zandbodem
heeft, geeft van Dijk opdracht meer oostelijk zand te zuigen. Naderhand
blijkt dat er zand gezogen is van van Blaaderens eigendom. Hoewel van
Dijk van plan was slechts een geringe hoeveelheid zand op te spuiten, wordt
hij genoodzaakt tengevolge van de zijwaartse druk die door de opspuiting
aan een kant ontstond op de fundering, ook aan de andere kant zand te
doen opspuiten om te voorkomen dat het huis zou instorten. Drie jaar later
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vordert van Blaaderen vergoeding voor het verlies van het haar toebehorende zand dat op van Dijks terrein gespoten is. De rechtbank wijst
de vordering af, omdat van Dijk naar de mening van de rechtbank niet
onrechtmatig gehandeld heeft jegens van Blaaderen. Het hof ziet in het
feit dat van Blaaderen zowel tijdens de werkzaamheden als drie jaar
daarna niet geprotesteerd heeft een stilzwijgende toestemming met als
gevolg dat aan de handelingen van van Dijk het onrechtmatig karakter is
ontnomen. Als argumenten voor die opvatting voert het hof o.a. aan :
het feit dat van Dijk en van Blaaderen buren waren die op het moment
van de opspuiting nog op goede voet met elkaar stonden ; dat van Blaaderen zonder duidelijk te protesteren gezien en toegelaten heeft dat uit haar
perceel zand gezogen werd en dat de opspuiting hoogst noodzakelijk was
gezien de toestand van het huis. Maar het hof heeft nog een verrassing
in petto : ambtshalve rechtsgronden aanvullend, komt het hof tot de conclusie dat de beginselen die aan de artikelen 657 en 66o Ned. B.W. (art.
554 en 556 Belg. B.W.) ten grond liggen, meebrengen dat van Blaaderen
de waarde van het onttrokken zand kan terugvorderen wegens ongegronde
verrijking van van Dijk.
De Hoge Raad verwerpt de grief van van Blaaderen die inhield dat het
hof niet heeft kunnen beslissen dat van Dijk afgegaan is op de toestemming
van van Blaaderen, zonder daarbij vastgesteld te hebben dat van Dijk
wist dat zij zand onttrok aan van Blaaderens perceel. De Hoge Raad
overweegt dat van Dijk, als hij dat niet wist, inderdaad geen beroep op de
toestemming als rechtvaardigingsgrond zou kunnen doen, maar dat dit
niet afdoet aan het resultaat van het hof dat van Blaaderen geen recht
heeft om van Dijk uit artikel 1401 Ned. B.W. (art. 1382 Belg. B.W.) aan
te spreken omdat ,dat zij immers door haar tegenover dat handelen aangenomen houding, zoals deze door het hof is uitgelegd, bij Van Dijk en
Serry, wat deze ook mogen hebben gedacht, in ieder geval de indruk moet
hebben gevestigd of doen bestaan dat hun wat zij deden vrijstond en ook
dit meebracht dat zij hun ter zake van dat handelen niet achteraf het verwijt
kan maken tegenover haar een onrechtmatige daad te hebben gepleegd".
De Hoge Raad heeft twee duidelijke beslissingen gegeven. Ten eerste :
op een rechtvaardigingsgrond kan alleen een beroep gedaan worden als
men weet onrechtmatig gehandeld te hebben. Toestemming als rechtvaardigingsgrond bood dus geen oplossing in dit geval. De tweede duidelijke beslissing is dat de Hoge Raad expliciet toestaat dat instemming
met bepaalde handelingen afgeleid wordt uit gedragingen van de gelaedeerde,
mits dit voor de plegers van de daad kenbaar is. Maar hoe rijmt men - dat
is de 6nduidelijkheid op het eerste gezicht - met elkaar dat toestemrning
niet als rechtvaardigingsgrond in aanmerking komt, maar van Blaaderen
toch niet uit artikel 1401 Ned. B.W. (art. 1382 Belg. B.W.) kan ageren
wegens aantasting van haar eigendomsrecht, omdat zij stilzwijgend toegestemd heeft met de zandonttrekking? Het antwoord moet liggen in de
interpretatie die men geeft aan de hierboven geciteerde overweging waarin

792

geadstrueerd wordt waarom van Blaaderen dat recht om te ageren mist.
G.J. Scholten ziet in de overweging een bevestiging van zijn opvatting dat
toestemming niet onder de rechtvaardigingsgronden moet worden .gebracht, maar daarnaast gesteld moet worden. In zijn opvatting werkt een
gegeven toestemming aanspraak belemmerend d.w.z. de onrechtmatigheid
wordt in de kern weggenomen. Een rechtvaardigingsgrond neemt aan de
kant van de dader de onrechtmatigheid weg, terwijl een gegeven toestemming in de weg staat aan een aanspraak van de kant van de gelaedeerde. Dit
verklaart ook waarom van een rechtvaardigingsgrond wei bewust gebruik
gemaakt moet worden, maar het bij toestemming irrelevant is of de dader
wist dat hij onrechtmatig handelde (,wat deze (van Dijk en Serry) ook
gedacht mogen hebben").
In deze interpretatie ligt de nadruk op de getoonde stilzwijgende toestemming die de onrechtmatigheid niet rechtvaardigt, maar onrechtmatigheid helemaal wegneemt.
Waar zat volgens de Hoge Raad die stilzwijgende toestemming in? Die
zat in van Blaaderens houding die bij van Dijk de indruk heeft doen
bestaan dat hem vrijstond wat hij deed. Het hof geeft, naast van Blaaderens
houding, nog twee argumenten voor zijn oordeel dat van Blaaderen stilzwijgend toegestemd heeft : nl. het feit dater op dat moment een goede
verhouding bestond tussen de buren en het feit dat van Dijk in een noodsituatie verkeerde. Heeft de Hoge Raad deze argumenten niet voor zijn
rekening willen nemen door aileen te spreken van van Blaaderens houding ? De vraag is hierom niet geheel onbelangrijk, omdat men aan de
argumentatie van het hof twee nuanceringen kan geven. De ene nuance
is : het hof heeft met deze argumenten niets anders gedaan dan nader
aangegeven dat in de gegeven situatie van Dijks indruk gerechtvaardigd
was. Maar men kan ook anders nuanceren : het hof geeft twee argumenten
die aangeven dat van Blaaderen zo behoorde te handelen als goede buur
en zolang het tegendeel niet gebleken is, aangenomen moet worden dat zij
ook zo gehandeld heeft. Zo behoorde te handelen : het gaat hier niet om een
afdwingbare verplichting maar om een verplichting die voortvloeit uit de
goede trouw, die ook geldt tussen buren. Niet nakoming van deze verplichtingen kan meebrengen dat men een te dier zake bestaand recht niet
meer mag uitoefenen (vgl. de op biz. 753 e.v. besproken arresten over rechtsverwerking). H.C.F. Schoordijk (Bouwrecht, 1969, biz. 147 e.v.) staat, als
ik hem goed begrepen heb, deze interpretatie voor. Naar zijn mening geldt
de goede trouw ook in dit soort, contractuele situaties als tussen buren.
In zijn interpretatie, die sterk steunt op de argumentatie van het hof, ligt
de nadruk op de inconsequentie (het terugkomen op een ingenomen
houding) van van Blaaderens gedrag.
Hoewel Schoordijks interpretatie verreikende en verlokkelijke perspectieven
biedt, houd ik Scholtens opvatting voor de meest passende in het beeld
van dit arrest en de hele jurisprudentie. Daar komt bij dat de Hoge Raad
in zijn eerste overweging nogal nadrukkelijk stelt : , . .. ook al zou het
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gebruik van de term rechtsverwerking voor de onderhavige situatie niet
op zijn plaats zijn geweest ... ".
Een zelfde gebrek aan enthousiasme over een constructie van het hof toont
de Hoge Raad bij zijn overwegingen over de vraag of het hof een juiste
maatstaf, nl. de gebruikelijke prijs voor zand uit de Loosdrechtse plassen,
had aangelegd bij de berekening van de waarde in de zin van de door het
hof als aanknopingspunt voor een ongerechtvaardigde verrijkingsactie
aangevoerde artikelen 657 en 66o Ned. B.W. (art. 554 en 555 Belg. B.W.).
De Hoge Raad constateert nl. ten aanzien van deze aanknoping - enigszins
spijtig ? - dat tegen deze aanknoping op zichzelf geen van beide is opgekomen I (Zie voor de ongerechtvaardigde verrijking : biz. 776 van dit
overzicht.)

26.

Is

AUTO-EIGENAAR DIE AUTO MET CONTACTSLEUTEL ERIN ONBEHEERD

ACHTERLAAT, AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DIEF VAN
AUTO?

CAUSALITEIT*.

CAUSAAL VERBAND BIJ TUSSENKOMEND

SCHULDIG

MENSELIJK HANDELEN**. SAMENWERKENDE OORZAKEN***

*
**
***

(H.R., 2 december 1966, N.J., 1967, 41, met noot G.J. Scholten)
(H.R., 20 juni 1969, N.j., 1970, 374, met noot G.J. Scholten)
(tl.R., 23 fe!:>l"ua.ri 1968, ]IJ.I1__1968, ~92, met noot G.J. Scholten)

De Soet, eigenaar van een auto, laat deze onafgesloten achter met het
contactsleuteltje nag in het contact. De minderjarige van Ruler maakt
hiervan gebruik, rijdt met de auto weg en veroorzaakt een ongeluk. De
slachtoffers van dit ongeluk spreken de Soet aan tot vergoeding van de
door hen geleden schade. De rechtbank wijst de vordering toe. In appel
ontkent de Soet onrechtmatig gehandeld te hebben, en betwist dat er causaal
verband tussen zijn daad en de schade bestaat.
Uitgangspunt van het hof voor het antwoord op de vraag of dit een onrechtmatige daad is jegens de slachtoffers, is de vraag met welke mate het
waarschijnlijk was dat een tot rijden onbekwaam persoon zich van de Soets
auto meester zou maken en met dit - in zijn handen gevaarlijk - voertuig
een ongeluk zou veroorzaken. Vervolgens stelt het hof vast dat het van
algemene bekendheid is, dat dergelijke roekeloze figuren zich meester
maken van onbeheerde auto's en daarmee regelmatig ongelukken veroorzaken met het oog waarop de wetgever een speciale wetsbepaling heeft
gecreeerd om dit euvel te bestrijden. De Soet is dus, volgens het hof,
aansprakelijk.
Het cassatiemiddel bevat de klacht dat het hof geen duidelijk antwoord
heeft gegeven op de door het hof juist beslissend geachte vraag met welke
mate van waarschijnlijkheid nu verwacht kon worden dat onbekwame personen een ongeluk zouden veroorzaken met de onbeheerd gelaten, startklare auto.
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De Hoge Raad oordeelt dat het hof bij beantwoording van de vraag of een
handeling als de onderhavige onrechtmatig is, kan volstaan met te beslissen
dat de mate van waarschijnlijkheid dat die handeling schade aan derde toe
zou brengen, groat genoeg was om haar in strijd te doen zijn met de maatschappelijke zorgvuldigheid, zonder dat het hof daarbij hoefde vast te
stellen hoe groat die waarschijnlijkheid bij een handeling als de onderhavige moet zijn, om die handeling onrechtmatig te doen zijn en hoe
groat die waarschijnlijkheid in het gegeven geval was.
Men zou kunnen volstaan met de aantekening bij deze beslissing, dat het
een duidelijke en afdoende reactie op een motiveringsklacht bevat. Wat
tot doordenken prikkelt (G.J. Scholten in zijn noot) is het feit dat - min
of meer onuitgesproken - twee fundamentele kwesties van het aansprakelijkheidsrecht op de achtergrond meespeelden. De eerste is de
vraag naar de causaliteit : G.J. Scholten noemt de beslissing op dit punt
kras.
R.O. Dalq (Nov., V, II, nr. 2441) meent dat causaal verband ontbreekt in
dit soort gevallen. Er is echter rechtspraak in Belgie die - getrouw aan
het conditio sine qua non criterium - wei causaliteit aanneemt (Brussel,
17 december 1958, ]. T., 1959, 78;- Brussel, 27 september 1963, R.G.A.R.,
1963, 163).
De reden dat de causaliteitsvraag in deze procedure niet grondig aan de
orde is gekomen, ligt in het feit dat naar Nederlands recht- de tweede
fundamentele kwestie - zowel de vraag of iemand onzorgvuldig gehandeld
heeft en schuld heeft, als de causaliteitsvraag, in dit soort gevallen, beantwoord wordt aan de hand van een criterium : de mate van waarschijnlijkheid dat het gevolg zou intreden.
Dit spreekt heel duidelijk uit het hierboven letterlijk aangehaalde gedeelte
van het arrest van het hof. Deze osmose is mogelijk doordat in Nederland
de causaliteitsvraag niet beheerst wordt door het in Belgie gehuldigde
conditio sine qua non criterium, maar door het adequatiecriterium : het
redelijkerwijs te verwachten gevolg van de daad, zoals het meestal omschreven wordt. Nu zal het in de meeste gevallen praktisch weinig uitmaken
dat de mate van de voorzienbaarheid zowel beslissend is voor de onrechtmatigheidsvraag, als voor de causaliteitsvraag : met het oordeel dat het
gevolg in die mate te voorzien was dat de dader zijn daad had behoren na
te laten, staat voldoende mate van waarschijnlijkheid ook vast.
Het gevaar echter dat in deze procedure schuilt is dit : een (geschonden)
zorgvuldigheidsnorm wordt vaak opgesteld, juist om aan te geven dat door
voldoende zorg.te betrachten, het (ongewenste) gevolg voorkomen behoort
te worden (vgl. : Dabin, J., R.C.].B., 1961, 179).
Naarmate nu het gevolg ernstiger of maatschappelijk ongewenster is, des
te eerder zal men, als het gevolg intreedt, het gebrek aan zorg als oorzaak
zien.
Men zal dan genoegen nemen met een zeer geringe mate van voorzienbaar-
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heid. Voor het onrechtmatigheidsoordeel vormt dat geen bezwaar; 's hofs
beslissing is ook een typisch onrechtmatigheidsoordeel : het gevolg was
zo voorzienbaar dat hij meer zorg had behoren te betrachten ter voorkoming van het gevolg. Wel een bezwaar is dit voor het causaliteitsoordeel,
als men tenminste blijft vasthouden aan het adequatiecriterium. Daar
ligt de nadruk niet op de uitspraak dat het zo voorzienbaar was .. . enz.,
maar op de vraag : in welk soort gevallen is welke mate van voorzienbaarheid vereist.
Kan men - om tot het geval terug te keren - meten in hoeverre het
waarschijnlijk is dat een roekeloos iemand en de auto zal stelen en ermee
een ongeluk zal maken ?
Die kans op een dubbele ongerechtigheid - het ging om een paar minuten
- zal klein zijn : is de schade toch het redelijkerwijs te verwachten gevolg
van de slordigheid ?
Beantwoordt men deze vraag bevestigend dan zal men moeten aangeven
waarom men in dit soort gevallen met een geringe mate van waarschijnlijkheid genoegen neemt en dus noodzakelijkerwijs met andere argumenten
dan het waarschijnlijkheidsargument moeten opereren.
Volstaat men met de uitspraak dat het gevolg zo voorzienbaar enz., dan
worden de werkelijke argumenten verhuld : het criterium is een toverformule geworden.
Dit is de kern van de kritiek (A.R. Bloembergen in zijn proefschrift
Schadevergoeding bij onrechtmatige daad (1965), blz. 164 e.v., en H.K.
Koster in zijn inaugurale oratie (Causaliteit en voorzienbaarheid, 1963) op
het adequatiecriterium : het geeft niet aan in welke gevallen welke mate van
voorzienbaarheid voldoende is en de rechtstoepasser komt dientengevolge
met hetzelfde criterium tot verschillende resultaten in gelijke gevallen. Zij
voelen voor een ander criterium : de redelijke toerekening. Deze formule
zou naar hun mening, meer ruimte bieden om met allerlei factoren rekening te houden die formeel geen rol mogen spelen binnen het kader van het
adequatiecriterium.
Ook in Belgie komt men in dit soort gevallen aan de hand van hetzelfde
criterium- de conditio sine qua non die in concreto noodzakelijk was voor
de schade - tot verschillende resultaten (Brussel, 17 december 1958,
]. T., 1959, 78; - Brussel 27 september 1963, R.G.A.R., 1963; - anders:
Vred. Namen, 4 mei 1962, fur. Liege, 1962-63, 238). Kennelijk spelen ook
daar buiten-causale argumenten - binnen het kader van de causaliteitsvraag I - een rol.
In dit geval van tussenkomend schuldig handelen staan tegenover elkaar :
enerzijds de ook in dit arrest impliciet gehuldigde causaliteitsregel (Marwijk
Kooi, Onrechtmatige daad, V, nr. 132) dat indien een gedraging die onrechtmatig is omdat daardoor het gevaar voor verkeersongevallen in het
algemeen verhoogd werd en het gevaar zich verwezenlijkt, het causaal
verband daarmee gegeven is, tegenover anderzijds, de regel dat iemand die

in vrijheid handelt zelf aansprakelijk is waardoor de causale keten tussen
onbeheerd achterlaten en ongeval doorbroken wordt.
Waarom prevaleert de eerste regel, waarom neemt de rechter in dit soort
gevallen genoegen met een geringe mate van waarschijnlijkheid. In de
context van de leer van de redelijke toerekening komt men tot een aannemelijke argumentatie. Zo noemt Bloembergen (o.c., blz. 171 e.v.) als
naast de graad van waarschijnlijkheid relevante factoren o.a. : 1. normen
van geschreven recht (het bestaan van art. 31 Wegenverkeerswet dat voor
ongelukken tussen auto en personen een risicoaansprakelijkheid schept
berustend op de speciale gevaarlijkheid van de auto; 2. heersende rechtsovertuiging (onschuldig slachtoffer hoort niet risico van insolventie van de
joy-rider te dragen ?) ; 3· aard van de schade (letsel) en tenslotte 4· het
vermogen om de schade te dragen (de eigenaar heeft een verplichte W.A.
verzekering).
De leer van de toerekening naar redelijkheid lost de problemen niet op,
maar in het kader van deze leer wordt bereikt dat de begripsvorming niet
in de weg staat aan een werkelijke motivering.
Een ander geval waarin het gaat om de vraag of de (oorspronkelijke)
laedens ook aansprakelijk is voor de (verdere) gevolgen die veroorzaakt
zijn door het tussenkomend schuldig handelen van een derde, is de situatie
van de arts die bij de behandeling van een gewonde een fout maakt.
In casu ging het om een verkeersslachtoffer dat door een medische nalatigheid in nog grotere mate invalide was geworden. De laedens bracht in
hoger beroep naar voren dat hij voor de tengevolge van de medische fout
veroorzaakte schade niet aansprakelijk was, omdat de causale keten verbroken zou zijn.
Het hof acht wel causaal verband aanwezig tussen ongeluk en de .,verdere"
schade (i:c. de hogere graad van invaliditeit), omdat het ongeluk een
conditio sine qua non was voor die verdere schade, en omdat naar ervaringsregelen, een medische behandeling te verwachten was waarbij iets - hoe
voor de hand liggend ook - over het hoofd kon worden gezien.
Het cassatiemiddel, dat een beperktere stelling inhield dan die welke aan
het hof voorgedragen was, nl. dat in een geval dat de fout .,zo onvoorzienbaar, onwaarschijnlijk en redelijkerwijze onverwacht kan zijn", dat er
geen causaal verband is tussen het ongeluk en de uit de fout voortvloeiende
verdere schade, houdt naar de mening van de Hoge Raad een feitelijke
stelling in die niet aan de orde kan komen. Daarv66r had de Hoge Raad
nog wei overwogen dat de stelling, zoals die bij het hof was voorgedragen,
nl. dat de laedens niet aansprakelijk is voor de gevolgen van de medische
fout, in zijn algemeenheid onjuist is.
Helaas kon de Hoge Raad niet toekomen aan de vraag waar nu de grens
ligt tussen medische fouten die wel, en fouten die niet de causale keten
doorbreken. In het kader van het adequatiecriterium ligt een grensbepaling
voor de hand, zoals in het middel vervat was. Aan de hand van deskundigen-
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verklaringen is in de regel wel uit te maken hoe groot de kans is op het
maken van een bepaalde fout.
Het is opvallend dat Scholten - ter verdediging van de beslissing van het
hof op het punt van de causaliteit - aanvoert dat aansprakelijkheid van de
veroorzaker van een ongeluk praktischer is omdat deze in een regresactie
tegen het ziekenhuis betere kansen heeft. Een buiten-causaal argument
om een bepaald causaal verband te verdedigen. Ook Bloembergen hanteert
in zijn proefschrift (blz. 201) een dergelijk argument, nl. dat de processueleen bewijspositie voor het slachtoffer zeer moeilijk wordt als hij voor een
schade twee personen voor een gedeelte moet aanspreken, terwijl het
bewijsrisico voor de medische fout geheel op zijn schouders rust.
In het kader van het conditio sine qua non criterium zal des te eerder, lijkt
me, besloten kunnen worden dat de oorspronkelijke dader 66k aansprakelijk is voor de (verdere) schade, veroorzaakt door een medische fout (vgl. :
Gent, 9 januari 1959, R.G.A.R., 1959, 6264, 6274 en 6298, in welk geval
het ging om een verkeersslachtoffer dat tengevolge van het nalaten hem
tegen tetanus in te enten, overleed).
De vraag of de fout van een ander het adequaat causaal verband tussen de
fout van de veroorzaker en de schade doorbreekt, doet zich in het verkeersrecht speciaal voor als een bestuurder van een auto een ongeluk veroorzaakt
op een weggedeelte dat met het oog op zijn speciale gevaarlijkheid beter
door de wegbeheerder met waarschuwingsbord~n bebakend had behooi'd
te worden.
In de procedure die eindigde met H.R., 23 februari 1968 (N.J., 1968, 192)
kwam die vraag aan de orde : op een weggedeelte dat van vierbaansweg
tweebaansweg wordt, veroorzaakt van Veen door een verkeerd inhaalmanreuver een ongeluk. Zijn gesubrogeerde assuradeuren spreken de Staat
voor so% van de door hen uitgekeerde schadevergoeding aan omdat de
Staat als wegbeheerder die versmalling onvoldoende bebakend had. Rechtbank en hof wijzen de vordering af wegens gemis aan causaal verband :
de schade zou uitsluitend door van Veens fout veroorzaakt zijn.
De Hoge Raad die veronderstellenderwij s van de onzorgvuldigheid van
de handelwijze van de Staat uitgaat, casseert, omdat het causaliteitsoordeel
van het hof berust ,op een onjuist inzicht in het wettelijk begrip oorzakelijkheid". Ook al zou van Veen door tijdig remmen het ongeluk hebben
kunnen voorkomen, dan laat dit nog onverlet de mogelijkheid dat de onvoldoende bebakening ,de onvoldoende wijze van rijden van van Veen
in de hand heeft gewerkt en daardoor de botsing mede veroorzaakt heeft".
De beoordeling van de causaliteitsvraag kan in dit geval niet los van de
onrechtmatigheid gezien worden.
Waar zat volgens de Hoge Raad de fout in de redenering van het hof?
G.J. Scholten meent dat die fout zit in de opvatting dat als er een adequaat
causale keten gesmeed is, deze noodzakelijkerwijs de enig mogelijke is.
De Hoge Raad wil duidelijk de mogelijkheid openhouden dat beider gedragingen in causaal verband staan met de schade.
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In principe is er geen verschil bij het beoo:rdelen van de causaliteitsvraag
in geval van een doen of een nalaten. In dit arrest leert de Hoge Raad dat
speciaal bij nalaten, om de causaliteit te beoordelen eerst gekeken moet
worden naar de norm die het nalaten onrechtmatig maakte .
., ... Zander norm" ... zo schrijft G.J. Scholten .,is er zelfs geen causaliteit
van het nalaten". Pas als men vastgesteld heeft waarom handelen geboden
was en nalaten dus onrechtmatig, kan men beoordelen of het nalaten in
causaal verband staat met de schade. Doet men dit niet dan kan dat tot
fouten leiden, speciaal als er 66k een onrechtmatig doen is, zoals in casu.
Ik vraag me af of dit scherpe onderscheid niet berust op een onjuist handelingsbegrip. Uitgangspunt van juridische verwerking is immers niet een
natuurwetenschappelijk handelingsbegrip, maar is : de betekenis van een
gedraging (handelen of nalaten) in de juridische context. 06k bij de beoordeling van de causaliteit van een doen zal bekeken moeten worden
waarom dit onrechtmatig is.

27.

DUBBELE VEROORZAKING. HYPOTHETISCHE CAUSALITEIT

(H.R., 4 maart 1966,

N.J.,

1966, 268, met noot G.J. Scholten)

Krings heeft van Huynen expositieruimte in een tentoonstellingshal
gehuurd. De tentoonstelling was nag geen dag oud, of Huynen gelastte
Krings zijn stand te verwijderen omdat hij zich, volgens Huynen, niet aan
de verhuurvoorwaarden gehouden had. Zou Krings niet uit zichzelf weggaan, dan zou Huynen dit wel met behulp van de politie doen. Als tijdens
een bespreking de raadsman van Huynen, Mr. X, nag meedeelt dat naar
Nederlands recht een last tot ontruiming op zan- en feestdagen zonder
rechterlijk vonnis ten uitvoergelegd kan worden, ontruimt Krings zijn
stand. Krings spreekt Huynen en Mr. X aan wegens ontneming van zijn
huurgenot. Het hof wijst de vordering tegen Mr. X af omdat door het optreden van Huynen de mogelijkheid om de stand te gebruiken al aan
Krings ontnomen was en de inlichtingen daarop geen invloed meer hebben
kunnen gehad.
De Hoge Raad onderscheidt twee situaties. Als het hof bedoeld zou hebben
te zeggen dater geen causaal verband is omdat, indien de gedragingen van
Mr. X achterwege waren gebleven, de schade tach opgetreden zou zijn
door een handeling van een derde, zou het middel deze opvatting terecht
bestrijden. De gedachtengang van het hof is echter een andere : toen
Mr. X zijn (onjuiste) inlichtingen gaf, was als gevolg van de gedragingen
van Huynen reeds een resultaat ingetreden waarin de door Krings geleden
schade reeds vaststond.
De vraag waar de Hoge Raad voor gesteld was, is of, en in hoeverre men bij
de beoordeling van de causaliteitsvraag rekening moet houden met gebeurtenissen die, indien de onrechtmatige daad niet gepleegd was, de
schade tach veroorzaakt zouden hebben. De eerste beslissing is in overeenstemming met hetgeen in de literatuur algemeen aangenomen wordt :
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het feit dat, oak een latere gebeurtenis, bij uitblijven van de eerste oorzaak,
de schade veroorzaakt zou hebben, is van geen invloed op de causale keten
tussen eerste oorzaak en schade. Het voorbeeld van deze zgn. hypothetische causaliteit : het huis, als gevolg van brand verwoest, zou later door
een bombardement verwoest zijn. De brand is de enige oorzaak van de
verwoesting.
Hiertegenover stelt de Hoge Raad het geval waarin de schade al vast stand
v66r de beweerde onrechtmatige daad plaatsvond. In de woorden van de
advocaat-generaal Mevrouw Minkenhof : de causale keten is al gesmeed.
De Hoge Raad stelt met toegebrachte schade gelijk de situatie waarin de
schade al vaststond. In casu stand die schade al vast v66r de inlichtingen
van Mr. X, vanwege de zeer ondubbelzinnige uitlatingen van Huynen
dat hij de stand zou laten verwijderen.
Hoe ligt het in de situatie dat een eerdere oorzaak de schade waarschijnlijk
maakte, maar de schade nag niet volkomen vaststond. Men kan zeggen dat
de tweede oorzaak de enige oorzaak is, maar oak is denkbaar te redeneren
dat door de dreiging van de eerste oorzaak de waarde van het vermogensobject verminderd is, zodat er sprake is van samenwerkende oorzaken.

28.

VoORDEELSTOEREKEN1NG

VAN

U1TKER1NGEN

VAN

ONGEVALLENVER-

ZEKERAAR B1J LETSEL

(H.R., 28 november 1969, N.J., 1970, 172, met noot G.J. Scholten; Ars
Aequi, XIX, 91, met noot H.K. Koster)
In de magische driehoek van het aansprakelijkheidsrecht : gelaedeerde,
schadeplichtige en verzekeraar, rijzen twee, nauw met elkaar samenhangende vragen. Ten eerste : moet bij het vaststellen van de schadevergoeding rekening gehouden worden met terzake van de onrechtmatige
daad verkregen uitkeringen van de verzekeraar ? En ten tweede : heeft de
verzekeraar die aan de gelaedeerde betaald heeft een verhaalsrecht wegens
subrogatie op de schadeplichtige ?
Om op die vragen een duidelijk antwoord te kunnen geven, moet allereerst
opgemerkt worden dat naar Nederlands recht de wet voor de gevallen
waarin de onrechtmatige daad dood of letsel veroorzaakt een speciale
regeling bevat (art. 1406 en 1407 Ned. B.W.) Op een drietal punten
vormen die bepalingen een aanvulling en/of beperking op de regeling van
artikel 1401 Ned. B.W. (art. 1382 Belg. B.W.). Beide artikelen kennen in
de eerste plaats aan de rechter een matigingsrecht toe, hij mag rekening
houden met de wederzijdse stand en fortuin. Ten tweede sommen zij
limitatief op, wie aanspraakgerechtigd zijn. Bij letsel is dat alleen de gelaedeerde. In geval van onrechtmatig veroorzaakte dood (art. 1406 Ned.
B.W.) : de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de nedergeslagene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden. In de derde
plaats kent artikel 1406 Ned. B.W. nog een speciale regeling ten aanzien
van de schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen : alleen
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nl. de schade, die ontstaat door het afbreken van de materiele steun die
de overledene door zijn arbeid verschafte. Op grand van dit speciale
karakter van de vordering van de nabestaanden (art. 1406 Ned. B.W.)
is de Hoge Raad deze vordering als een recht op alimentatie gaan zien, met
als consequentie dat de nabestaanden alleen een recht op schadevergoeding
hebben voorzover zij in behoeftige omstandigheden achterblijven tengevolge
van het wegvallen van de inkomsten uit arbeid van de overledene. In het
licht van dit behoeftigheidsvereiste is het antwoord op de vraag in hoeverre
rekening gehouden moet worden bij de schadeberekening met uitkeringen
van de verzekeraar niet moeilijk : de uitkering kan de staat van behoeftigheid opheffen ofbeperken. Het is beter om dit niet te zien als een toepassing
van de leer van de voordeelberekening maar als een uitvloeisel van het bijzondere karakter van de vordering ex artikel 1406 Ned. B.W.
Bij artikel 1407 Ned. B.W. staat in geval van een dubbele aanspraak van
gelaedeerde op zowel de verzekeraar als de schadeplichtige de vraag van
de voordeelstoerekening wel centraal. Nu heeft de wetgever (art. 284
Ned. Wetboek van Koophandel, art. 22 Belg. H.W.) in principe voor deze
problemen een regeling getroffen : de verzekeraar die betaalt, wordt gesubrogeerd in de rechten van de gelaedeerde jegens de dader, zodat zijn
uitkering noch een voordeel ten profijte van de schadeplichtige, noch
cumulatie betekent aan de kant van de gelaedeerde. De moeilijkheid is
echter dat de Hoge Raad uitgemaakt heeft dat dit verhaalsrecht niet toekomt aan de sommenverzekeraar (H.R., 31 december 1931, N.J., 1932,
419; - vgl. : Fredericq, L., Handboek van het Belgisch handelsrecht, II,
blz. 196; - de Page, II, nr. 1033bis). Dit betekent dat de particuliere ongevallenverzekeraar die aan het slachtoffer een uitkering doet, geen verhaalsrecht heeft op de dader, terwijl het slachtoffer ook nog een aanspraak
heeft op de dader. Moet nu onder deze omstandigheden de uitkering in
mindering gebracht worden op de schade, ten profijte van de dader of niet,
met als gevolg : een cumulatie bij het slachtoffer. Voor die keus werd de
Hoge Raad gesteld naar aanleiding van een ongeluk dat ene Derkx, voorman-tegelzetter, overkwam ten gevolge van een verkeersfout van een auto
van de N.V. Internationale Bouw Compagnie (IBC). Ter zake van tijdelijke
algehele invaliditeit krijgt Derkx een uitkering uit een door hem gesloten
ongevallenverzekering. IBC voerde het verweer dat deze uitkering in
mindering op de vergoeding gebracht moet worden, tot voor de Hoge
Raad. Deze verwerpt echter die stelling, evenals het hof gedaan had, omdat
geen rechtsregel meebrengt dat een uitkering uit een sommenverzekering
in mindering op de schadevergoeding moet worden gebracht : ,het bestaan
van een sommenverzekering een aangelegenheid is die de schuldige aan
het ongeval niet aangaat, immers het afsluiten van een dergelijke verzekering in de huidige maatschappij een zuiver individuele en persoonlijke
beslissing is, zowel wat betreft de vraag of men een zodanige verzekering
zal afsluiten, als wat betreft de vraag voor welke bedragen men zich wenst te
verzekeren en welke premie men in verband daarmee bereid is te betalen".
8or

Evenals het Belgische hof van cassatie (4 april 1966, Pas., 1966, I, 1009)
kiest de Hoge Raad voor het stelsel van cumulatie : geen voordeelstoerekening. Maar het arrest houdt beslist geen afwijzing in het algemeen van
voordeelstoerekening in; eerder het tegendeel : de Hoge Raad zegt dat
in zodanig geval ( = sommenverzekering) geen rechtsregel meebrengt dat
uitkering als voordeel afgetrokken moet worden.
De lagere rechtspraak is verdeeld. Behalve het stelsel van cumulatie en
dat van volledige voordeelstoerekening, wordt ook wei een tussenstelsel
gekozen. Gebruikmakend van zijn matigingsrecht, (, waardering naar
wederzijdse stand en fortuin en de omstandigheden") rekent de rechter
een uitkering als een omstandigheid die tot matiging aanleiding geeft. Heeft
de Hoge Raad dit tussenstelsel nu ook verworpen? De algemene formulering van de kernoverweging wijst er wei op, meent G.J. Scholten; de
kwestie was echter niet expliciet aan de orde gesteld.
In de juridische literatuur wordt verschillend gedacht over de gerechtvaardigdheid van de cumulatie. Het argument van de voorstanders (vgl.
ook: de Page, II, nr. 1033bis) is dat de dader niet behoort te profiteren van
de voorzorgsmaatregelen die het slachtoffer getroffen heeft en waarvoor
het betaald heeft. Tegenstanders voeren o.a. aan dat cumulatie, vooral bij
hoge inkomens met hoge ongevallenpolissen, een hoog voordeel geeft aan
de gelaedeerde, speciaal tegenover een schadeplichtige die slechts Iichte
schuld heeff(Kostef in :Zijnnoot ih Ar.s Aequi, biz; 429); eentweede argue
ment (Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, blz. 376) is :
de ongemotiveerde discriminatie van de particuliere ongevallenverzekeraar
tegenover de sociale ongevallenverzekeraar, aan wie in het algemeen in de
desbetreffende wetten een verhaalsrecht werd toegekend (vgl. : Schuermans,
L., Overzicht van rechtspraak, Onrechtmatige daad, T.P.R., 1969, 73 e.v.).
Hier blijkt weer het nauwe verband tussen voordeelstoerekening en subrogatie. Daarom is het jammer dat de Hoge Raad zich niet uitspreekt over
de subrogatie. Koster wijst op de mogelijkheid dat de Hoge Raad impliciet
gebleven is bij zijn opvatting van 1931. Hij wijst erop dat het bestaan van
een schadeverzekering juist in verband met het verhaalsrecht van de verzekeraar wei, in tegenstelling tot een sommenverzekering waarvan het
bestaan de schadeplichtigen - volgens dit arrest - niet aangaat.
Welke argumenten voert de Hoge Raad aan voor zijn opvatting dater geen
voordeelstoerekening moet plaatsvinden ? Het zwaartepunt ligt op de overweging dat het sluiten van een ongevallenverzekering een individuele beslissing is.
Koster wijst op het feit dat wat de hoogte van het verzekerde bedrag betreft,
die vrijheid zeer nauwe grenzen vindt in de acceptatiepolitiek van de
assuradeur, die er wei enigszins voor zal waken dat het totaal bedekte
bedrag in enig verband staat met de kans dat de schade optreedt. En ook
het argument dat het een individuele beslissing is om een ongevallenverzekering te sluiten geldt in principe ook voor een schadeverzekering, meent
Koster. lnderdaad lijken de argumenten niet decisief. In de literatuur zijn
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nog wel andere argumenten naar voren gebracht : cumulatie is redelijk
omdat blijvend lichamelijk letsel nooit financieel vergoed kan worden en de
schadeplichtige in steeds meer gevallen verzekerd is voor de gevolgen van
zijn wettelijke aansprakelijkheid. Misschien is wel het belangrijkste van de
uitspraak : zijn duidelijkheid en ondubbelzinnigheid, juist op een terrein
dat zo hevig in beweging is.
29. AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN ZEER JEUGDIG KIND VOOR ZIJN FOUTEN
IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1401 NED. B.W. WELKE MAATSTAF?
(H.R., 9 december 1966,

N.J.,

I967, 69)

Artikel 140I Ned. B.W. (art. 1382 Belg. B.W.) eist, naast onrechtmatigheid,
dat er schuld is, dat wil zeggen - om het globaal te omschrijven - verwijtbaarheid. Een van de elementen van dit vereiste is : de toerekeningsvatbaarheid.
Het Nederlands recht hoeft dus niet buiten artikel I401 Ned. B.W. (art.
1382 Belg. B.W.) om een capacite aquilienne te construeren om te bereiken
dat aan ontoerekeningsvatbaren de gevolgen van hun onrechtmatige daad
niet toegerekend worden.
Dat toerekeningsvatbaarheid van de dader meebrengt dat hij niet aansprakelijk is voor de gevolgen van zijn daad, wordt vrij algemeen aangenomen. De vraag welk criterium daarbij aangelegd moet worden om uit te
maken wanneer ontoerekeningsvatbaarheid in de weg staat aan het aannemen van schuld in de zin van artikel I40I Ned. B.W. (art. 1382 Belg.
B.W.) is daarmee niet beantwoord. Deze vraag kwam aan de orde in het
onderhavige arrest.
Het geval was zeer eenvoudig : de vijfjarige Joke Stapper kwam vanachter
een geparkeerde melkwagen met zijn step plotseling de rijweg op, vlak
voor de motorfiets van Willems, zodat een botsing niet meer te vermijden
was. Het kind had uit de tuin van zijn ouderlijk huis op de stoep, en daardoor op de weg kunnen komen omdat zijn moeder, toen zij haar bestelling
bij de melkboer ging doen, nagelaten had het tuinhek dicht te doen.
Willems stelt resp. het kind uit artikel 140I Ned. B.W. (art. 1382 Belg.
B.W) en de ouders ex artikel 1403 lid 2 Ned. B.W. (art. 1384, tweede lid
Belg. B.W.) aansprakelijk. De ouders betwisten de aansprakelijkheid uit
artikel 1401 Ned. B.W. (art. 1382 Belg. B.W.), omdat naar hun mening
een kind van nog geen vijf jaar geen schuld kan hebben in de zin van artikel
1401 Ned. B.W. (art. 1382 Belg. B.W.). De rechtbank ontzegt aan Willems
de vordering op dit punt.
Het hof echter vernietigt deze beslissing op grond van de overweging dat
een normaal ontwikkeld kind van bijna vijf jaar zodanig besef heeft van de
grondbeginselen van het verkeer op de weg, dat het wel moest begrijpen
dat plotseling de weg oprijden gevaar voor een botsing meebrengt. Ook
de tweede beslissing van de rechtbank namelijk dat de ouders niet aan-

sprakelijk zijn uit artikel 1403 lid 2 Ned. B.W (art. 1384, tweede lid
Belg. B.W.), houdt geen stand. Het hof is van mening dat de moeder
onvoldoende zorg in acht heeft genomen om te voorkomen dat het kind
nadeel aan derden zou toebrengen.
In cassatie wordt tegen de beslissing van het hof opgekomen. Het tweede
middel richt zich tegen de beslissing dat de moeder onvoldoende zorg
besteed heeft, een beslissing die - volgens de Hoge Raad - berust op een
waardering van de omstandigheden van het geval, die van feitelijke aard
is, zodat daartegen in cassatie niet met vrucht kan worden opgekomen.
Het eerste middel stelt de vraag aan de orde wat het criterium is om uit te
maken wanneer een jeugdig kind een verwijt van zijn daad gemaakt kan
worden. Het antwoord op die vraag - aldus de Hoge Raad - hangt niet
alleen af, zoals het hof meende, van de kennis van het kind ten aanzien
van het bestaan van de norm, maar ook van het feit of ,dit kind met het
oog op zijn leeftijd en zijn daarmee samenhangende geaardheid een verwijt
viel te maken dat hij in de gegeven omstandigheden minder oplettend is
geweest en minder op zijn omgeving heeft gelet dan van andere kinderen
en van volwassenen mag worden verwacht en geeist en zich als gevolg
daarvan naar die eisen heeft gedragen''.
Annotator G.J. Scholten geeft een zeer kernachtige parafrase van de uitspraak van de Hoge Raad : kennen en kunnen. Deze twee elementen zijn
ook terug te vinden in een beslissing van de Hoge Raad in 1960 (H.R.,
9 december 1960, N.J., 1963, 1, met noot D.}. Veegens). Toen ging het
om de vraag of een geestelijk gestoorde jongen die een auto gestolen had
en deze tegen een boom total loss gereden had, aansprakelijk was voor de
schade (Bleeker en Vos, T.P.R., 1965, 576).
Na deze twee duidelijke beslissingen staat het buiten twijfel dat de Hoge
Raad op het terrein van de aansprakelijkheid van geestelijk gestoorden en
kinderen een gesubjectiveerd schuldbegrip hanteert. Maar binnen dit
gesubjectiveerd schuldbegrip speelt een belangrijk objectief element een rol.
Dat ligt in de rede : de maatstaf immers om te bepalen of dit kind een
verwijt te maken valt, zal uit de aard der zaak zijn : een kind van dezelfde
leeftijd, onder dezelfde omstandigheden.
Het gaat dus om de normale, met de leeftijd samenhangende onoplettendheid, niet de onoplettendheid die uit speciale karaktertrekken van het
kind in kwestie voortvloeit.
De Hoge Raad stelt daarbij nog een eis : het niet overeenkomstig de norm
kunnen handelen moet het concrete foute gedrag veroorzaakt hebben.
Dit betekent, dat het niet voldoende is om vast te stellen dat het in het algemeen van invloed is, maar er moet vastgesteld worden dat dit kind tengevolge van de met zijn leeftijd samenhangende geaardheid niet gehandeld
heeft overeenkomstig de norm die hij wel kende.
De formulering van de Hoge Raad spreekt alleen van onoplettendheid.
Zou een kind voor opzettelijke overtredingen altijd aansprakelijk zijn?

Het lijkt me dat een bepaald soort opzettelijke overtredingen juist het
gevolg zijn van een met een bepaalde leeftijd samenhangende geaardheid.
Maar in de regel vooronderstelt een opzettelijke overtreding juist dat het
kind wei anders, dat wil zeggen overeenkomstig de norm, kan handelen.
Men mag niet concluderen dat over de gehele linie een gesubjectiveerd
schuldbegrip geldt. Ten aanzien van andere elementen van het schuldbegrip, zoals dwaling in de feiten of in het recht, zal in het algemeen een
veel objectievere maatstaf gehanteerd worden : de normale mens in die
omstandigheden, de bonus paterfamilias.
30.

AANSPRAKELIJKHEID VAN TWAALFJARIGE VOOR VERKEERSFOUT.

0N-

GESCHREVEN VERZEKERINGSPLICHT VOOR OUDERS TEGEN AANSPRAKEL1JKHE1D
VAN K1NDEREN

(H.R., 14 februari 1969, N.J., 1969, 189, met noot G.J. Scholten; Ars
Aequi, XVIII, 185, met noot H.K. Koster)
Elizabeth Kamerbeek, twaalf jaar oud, maakt op haar fiets, een verkeersfout, ten gevolge waarvan zekere Willems verwondingen oploopt en zes
weken niet kan werken. In de hieropvolgende procedure wordt de werkgever van Willems, de gemeente Amsterdam, die ex artikel95 Ongevallenwet 1921 gerechtigd was verhaal te nemen op de dader, geconfronteerd met
de harde feiten van het aansprakelijkheidsrecht als het gaat om onrechtmatige daden van kinderen. Immers een vordering uit artikel 1401 Ned.
B.W. (art. 1382 Belg. B.W.), aangenomen dat het kind schuld heeft (zie
het vorige arrest), tegen het kind heeft praktisch gesproken weinig nut
omdat het kind in de regel nauwelijks verhaal zal bieden. Dat gold ook voor
Elizabeth. Restte de gemeente een vordering uit artikel 1403 lid 2 Ned.
B.W. (art. 1384 Belg. B.W.) tegen de ouders. Lid 5 van dit artikel biedt
de ouders de mogelijkheid zich te disculperen als ze bewijzen de nodige
zorg te hebben betracht om te voorkomen dat het kind nadeel aan derden zal
berokkenen (vgl. : Bleeker en Vos, T.P.R., 1969, 575). Het is vaste rechtspraak dat het laten fietsen van een twaalfjarig kind geen gebrek aan zorg
is van de kant van de ouders. Ook deze mogelijkheid was de gemeente dus
uit handen geslagen. Om toch aan haar trekken te komen kwam de gemeente met een zeer ingenieuze stelling : de vader van een insolvent kind
is aansprakelijk voor de gevolgen van een onrechtmatige daad van zijn
kind als hij nagelaten heeft een W.A.-verzekering te sluiten voor de aansprakelijkheid van het kind.
De stelling wordt noch door de kantonrechter, noch door de rechtbank,
noch door de Hoge Raad geaccepteerd, zij het met verschillende motiveringen.
De rechtbank zou deze ongeschreven rechtsplicht pas willen accepteren
wanneer er sprake zou zijn van een algemeen levende overtuiging onder
weggebruikers dat een wielrijder tegenover hen ervoor behoort te zorgen
dat hij, in geval van aansprakelijkheid, verhaal biedt, welke overtuiging
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naar de mening van de rechtbank niet bestaat. Het feit dat de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen het sluiten van een W.A.verzekering verplicht stelt voor motorrijtuigen doet hier niet aan af, omdat
deze motorrijtuigen vanwege hun speciale gevaarlijkheid een aparte plaats
mnemen.
Ook de Hoge Raad meent dat uit het bestaan van deze wettelijke verplichting tot verzekeren niet een algemene ongeschreven rechtsplicht om
de aansprakelijkheid, ook voor verkeersfouten van fietsende kinderen te
verzekeren, afgeleid mag worden omdat deze wet zijn grond vindt in de
bijzondere gevaren die verbonden zijn aan het deelnemen aan het verkeer
met motorrijtuigen en in het middel niet gemotiveerd is bestreden het
oordeel van de rechtbank dat dergelijke gevaren ook verbonden zijn aan
het met de fiets deelnemen aan het verkeer door een normaal meisje van
dertien jaar. Een ongeschreven verplichting als door de gemeente gesuggereerd, zou dan ook slechts kunnen worden aangenomen ,indien van
ouders van minderjarige, onbemiddelde, kinderen in het algemeen zou
moeten worden geeist dat zij, voor zover zij tot betaling van de premie
voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering in staat zijn, met het oog
op de - normale - kans dat hun kinderen bij deelneming aan het verkeer
of anderszins door onrechtmatige daden schade toebrengen aan derden,
tot de dekking van de aansprakelijkheid van die kinderen een verzekering
tegen wettelijke aansprakelijkheid slt.tit;en".
,Dat de hier te lande bestaande rechtsopvattingen met betrekking tot de in
het maatschappelijk verkeer tegenover eens anders persoon of goed betamende zorgvuldigheid, het bestaan van een verplichting van die strekking
vooralsnog echter niet meebrengen' '.
Niemand zal zich verbazen dat het bestaan van een ongeschreven rechtsplicht als door de gemeente voorgesteld unaniem ontkend is. De procedure ontleent dan ook niet zozeer zijn betekenis aan het bereikte resultaat,
als wel aan de gevolgde methode ter bereiking van dat resultaat. Hier speelt
de vraag naar de methode van rechtsvinding als het gaat om het ,vinden"
van een ongeschreven norm. H.K. Koster Ix;steedt praktisch zijn gehele
noot in Ars Aequi (XVIII, 185) aan deze vraag. Hij neemt daarbij als uitgangspunt de nu al beroemde beslissing van de Hoge Raad in het QuintTe Poel arrest (H.R., 30 januari 1959, N.J., 1959, 54) waarin de Hoge Raad
enerzijds de algemene verrijkingsactie afwees, maar anderzijds toepassing
toeliet wanneer die toepassing zou passen in het syteem van de wet en zou
aansluiten bij de wel in de wet geregelde gevallen. M.a.w. een algemene
levende overtuiging dat het onbehoorlijk is geen W.A.-verzekering te
sluiten, zou pas dan voor juridisering in aanmerking komen wanneer de
norm past binnen het systeem van de al bestaande regels.
Opvallend is dat rechtbank en Hoge Raad geen strenge scheiding aanbrengen tussen geschreven recht (de wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen) en ongeschreven recht (de rechtsopvattingen). Integendeel,
om vast te stellen 6f een rechtsopvatting bestaat gaan beide colleges na
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wat de ratio is van een wet die een dergelijke verplichting invoert. De procedure die hier gevolgd wordt- H.K. Koster wijst er in zijn noot in Ars
Aequi (XVIII, 195) op- is door de Hoge Raad principieel vertolkt in de
beroemde beslissing inzake Quint-te Poel (H.R., 30 januari 1959, N.J.,
1959, 548; zie het in dit overzicht besproken arrest (de Vroom q.q. gem.
Katwijk), waarin de Hoge Raad uitmaakte dat ongeschreven verplichtingen
slechts dan voor juridisering in aanmerking komen wanneer zij passen in
het systeem van de wet en aansluiten bij de wel in de wet geregelde gevallen.
Als men dit - in het arrest ging het om de ongeschreven verplichting een
verrijking te vergoeden - transponeert naar het onrechtmatigheidsterrein
dan betekent het dat rechtsvinding is het integreren van algemeen levende
rechtsopvattingen binnen een al bestaand systeem van regels. Er mag dus
geen beslissing genomen worden die duidelijk disfunctioneel is in het al
bestaande regelsysteem. Motorrijtuigen zijn gevaarzetters, daarom is een
verzekering ingevoerd. Pas als wielrijders dezelfde graad van gevaarzetting zouden hebben, zou het aannemen van een ongeschreven verzekeringsplicht passen in het patroon van het aansprakelijkheidsrecht op dit
punt. Maar voor zo'n aanknoping, vormt het bestaan van een algemeen
bestaande rechtsopvatting een noodzakelijke voorwaarde. Naarmate het
verband met een wei al bestaande regel geringer is, zullen zwaardere eisen
gesteld worden aan de communis opinio over de gerechtvaardigdheid van het
aannemen van een ongeschreven verplichting.
Op dit punt verschillen de twee beslissingen. De rechtbank acht al voldoende dat onder ·de weggebruikers een overtuiging zou bestaan dat elke
verkeersdeelnemer zich behoort te verzekeren. De Hoge Raad daarentegen
spreekt van : ,de hier te Iande bestaande rechtsopvattingen" : een duidelijk strengere eis.
Het woordje vooralsnog in de beslissing van de Hoge Raad is intrigerend.
De Hoge Raad sluit de mogelijkheid niet uit dat in de toekomst het sluiten
van een verzekering wel geeist zou kunnen worden. Zou een dergelijke beslissing passen in het aansprakelijkheidsrecht? Een stringente toepassing
van de relativiteitsleer - die in Nederland formeel nog altijd geldt - zou
meebrengen dat ouders slechts verplicht zijn zich te verzekeren tegenover
hun kinderen, aldus de advocaat-generaal Berger in zijn conclusie. Zou
men aannemen dat ouders onzorgvuldig handelen wanneer zij hun minderjarig kind Iaten fietsen zonder W.A.-verzekering, dan zou elke medeweggebruiker c.q. potentieel slachtoffer de ouders door middel van een rech.terlijke gebod tot het sluiten van een verzekering kunnen dwingen. Dit laatste
maakt m.i. duidelijk dat het invoeren van de verplichting veel meer op de
weg ligt van de wetgever, niet van de rechter.
De moraal van het verhaal is voor slachtoffers van fouten van kinderen
nogal triest nl. geen verhaal in de meeste gevallen. Het is dan ook een in
Nederland levendig bediscussieerde vraag of de wetgever op dit punt niet
moet ingrijpen, waarbij opgemerkt zij dat het Ontwerp B.W. het bestaande

recht continueert (Mevr. Rutten-Roos, W.P.N.R., nr. 5069; - N.J.B.,
1970, 589; - Schut, G.H.A., N.].B., 1970, afl. 22).
31.

0VERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID VOOR DADEN VAN WETGEVING

(H.R., 24 januari 1969, N.]., 316, met noot H. Drion; Ars Aequi, XVIII,
6, met noot W.C.L. van der Grinten)
Van Tuyl, directeur en enig aandeelhouder van de N.V. Uitgeversmaatschappij vat het plan op om door hem uitgegeven pocketboeken via winkeliers die niet behoorden tot de georganiseerde boekhandelaren, aan de
man te brengen. Enkele organisaties, door dit plan gealarmeerd, verzoeken
de staatssecretaris hier iets tegen te doen. De staatssecretaris geeft gehoor
aan dit verzoek en vaardigt de Vestigingsbeschikking Boekverkopersbedrijven uit, waarin het uitoefenen van het boekverkopersbedrijf zonder vergunning verboden wordt. Hierdoor loopt de verkoopactie van van Tuyl mis,
waardoor de N.V. de Bron aanzienlijke schade lijdt. Als de Hoge Raad deze
beschikking onverbindendverklaart, spreekt van Tuyl de Staat aan, daartoe
stellende dat de beschikking in strijd was met artikel 7 van de Nederlandse
Grondwet, welke bepaling de vrijheid om door middel van de drukpers
gedachten te openbaren waarborgt en dat het vaststellen van de beschikking
een onrechtmatige daad was waardoor hij schade geleden heeft. Rechtbank
en hof wijzen de vordering toe. In cassatie wordt door de Staat aangevoerd
dat een daad van materiele wetgeving nimmer een onrechtmatige daad kan
zijn in de zin van artikel 1401 Ned. B.W., ook al is zij onverbindend wegens
strijd met de Grondwet, en subsidiair dat dit in ieder geval niet zo
is als het uitvaardigend orgaan in redelijkheid mocht menen dat de beschikking niet in strijd was met de Grondwet. De Hoge Raad is van
mening dat ,de aard van de wetgevende functie van de overheid niet meebrengt dat artikel 1401 bij onrechtmatig gebruik daarvan niet of slechts
beperkt van toepassing zou kunnen zijn" en ,de Staat onrechtmatig
handelt indien een Staatssecretaris, orgaan van de Staat, door een beschikking als de onderhavige een verbod stelt op en daardoor sancties bedreigt
tegen een handeling die in gevolge een bepaling van de grondwet niet mag
worden verboden".
In 1924 besliste de Hoge Raad dat de overheid die een publiekrechtelijk
voorschrift overtreedt onrechtmatig handelt (H.R., 20 november 1924,
N.J., 1925, 89). In tweeerlei opzicht heeft de Hoge Raad deze algemene
regel beperkt. Het geschonden voorschrift, zo werd in 1939 beslist, moet
een waarborgnorm inhouden, d. w.z. de burgers een aanspraak geven op
naleving van het voorschrift (H.R., 23 november 1939, N.J., 1940, 242).
Het is buiten twijfel dat artikel 7 van de Grondwet een waarborgnorm
inhoudt. Eerder had de Hoge Raad (H.R., 24 mei 1928, N.J., 1928, 1688)
de leer van de relativiteit van de onrechtmatige daad aanvaard. Men kan
aarzelen of artikel 7 van de Grondwet beoogt de commerciele belangen van
uitgevers te beschermen. H. Drion wijst erop dat, wil het recht op ver-
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spreiding werkelijk gewaarborgd worden, de belangen van uitgevers ook
beschermd moeten worden omdat in de econornische structuur van onze
maatschappij deze bescherming anders snel illusoir zou worden.
Welke bezwaren zijn er nu om deze regeling 66k toe te passen op daden
van materiele wetgeving, d.w.z. in gevallen van een algemene regeling die
geen wet in formele zin is ? Men zou de stelling kunnen verdedigen dat
niet het uitvaardigen van de beschikking onrechtmatig is, maar pas de
uitvoeringshandelingen ter handhaving van de getroffen regeling. Het is
vaste rechtspraak dat aileen al de dreiging van mogelijke maatregelen een
ongeldig overheidsbevel onrechtmatig maakt (H.R., 4 april 1929, N.J.,
1444; - vgl. : Cass., 7 maart 1963, Pas., 1963, I, 744). Er moet natuurlijk
wel causaal verband zijn tussen de ongeldige beschikking en de schade.
Geheel in deze lijn ligt de nadere eis die de Hoge Raad stelt : de daad van
materiele wetgeving, die iets ten onrechte verbood, moet op overtreding
sancties stellen. De aanvaarding van de stelling heeft echter een groter
bezwaar dan aileen het feit dat hij niet past in de jurisprudentie. Aanvaarding zou nl. impliceren dat de burger die zich aan de ongeldige regeling
houdt geen schadevergoeding zou kunnen vragen, terwijl de burger die het
voorschrift zou overtreden metals gevolg bv. een bekeuring, wel een aanspraak zou hebben!
Men zou als bezwaar tegen het aannemen van aansprakelijkheid voor
wetgevingsdaden kunnen aanvoeren dat in verband met het algemene
karakter van de wetgeving de gevolgen niet te overzien zijn, zodat in een
geval van twijfel over de rechtmatigheid van de regeling dit remmend
zou kunnen werken op wetgevingsactiviteiten. Drion voert hiertegenover
aan dat deze vrees berust op een overschatting van de invloed van het aansprakelijkheidsrecht op het handelen van burgers en overheid. Het staat
voor hem bovendien allerrninst vast dat de omvang van de schadelijke
gevolgen van niet-wetgevingsdaden in het algerneen kleiner is dan van
wetgevingsdaden.
Ten slotte zou men zich kunnen afvragen of ook op het terrein van de
wetgeving niet aan de overheid beleidsvrijheid moet toekomen. Wat
hiervan in het algemeen zij, het valt m.i. toe te juichen dat de Hoge Raad
die vrijheid niet toekent als het gaat om de bescherming van een grondrecht.
Juist op dit terrein is terugtrekking tot op de stelling van de willekeur
zeer ongewenst.
De beslissing van de Hoge Raad om geen betekenis toe te kennen aan het
feit dat het gaat om een daad van wetgeving, is in overeenstemrning met
het meerderheidsstandpunt in de doctrine (Hofmann-Drion, blz. 238;
- Drion, ]., N.].B., 1951, 909; - Asser-Rutten, III, 2, blz. 555). Maar de
Hoge Raad heeft niet beslist dat elke onverbindende regeling een onrechtmatige daad oplevert. Onrechtmatig is verklaard : verbieden, d.w.z. met
sancties bedreigen, van een handeling die ingevolge een bepaling van de
grondwet niet verboden mag worden. In zo'n geval sluit het feit dat het
verbod gegoten is in de vorrn van een algemene regeling aansprakelijkheid

niet uit. Het zou ook buitengewoon ongewenst zijn dat een overheid aansprakelijkheid zou kunnen ontlopen door een verbod de vorm te geven van
een algemene regeling. Dit geldt des te sterker omdat een scherpe grens
tussen materiele wetgeving en beschikking-niet-wetgeving niet te trekken
valt. H. Drion ziet hierin het sterkste argument v66r aansprakelijkheid van
de overheid voor daden van materiele wetgeving.
Uitvloeisel van deze beslissing is dat het in principe mogelijk is om aan de
rechter te vragen een lagere wetgever te verbieden een bepaalde regeling
in te voeren. Voordeel zou zijn dat dan bij voorbaat komt vast te staan of
de regeling onwettig is ; daar staat tegenover dat de rechter die in de fase
van voorbereiding al zijn oordeel geeft, wei erg dicht de stoel van de administratie nadert. Hier rijst nog een speciaal probleem waar van der Grinten op wijst: wie moet aangesproken worden als het gaat om een wetgevend
college zoals de Gemeenteraad ? De Gemeente ?
In de procedure van de Hoge Raad is niet de vraag ter sprake gebracht
of redelijke twijfel over de ongrondwettigheid de schuld bij de overheid
zou kunnen wegnemen. Waarschijnlijk alleen in zeer sprekende gevallen
zal dit beroep op rechtsdwaling succes hebben. In principe zal juist een
overheid niet snel het risico voor een onjuist inzicht in de wetmatigheid
van zijn handelen kunnen afwentelen op een burger.
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BEWIJS
32.

BEWIJSLASTVERDELING TEN AANZIEN VAN DE VRAAG OF EEN PRESTATIE

DE STREKKING HEEFT EEN BESTAANDE SCHULD TE DELGEN

(H.R., r r februari 1966,

N.J.,

1966, 194, met noot G.J. Scholten)

Het geheel was als volgt : X heeft Y als vader van haar onwettig, niet erkend
kind voor de rechtbank te 's Gravenhage gedaagd en van hem gevorderd
zijn verplichting na te komen om te voorzien in de eerste kosten van bevalling en onderhoud gedurende zes weken na de bevalling, en ten tweede
in de kosten van opvoeding en onderhoud van het kind. lnderdaad komt
vast te staan dat Y verplicht is in deze kosten te voorzien. Getwist wordt
over de vraag van de hoogte van het maandelijks te betalen bedrag ter
voorziening in de opvoedings- en onderhoudskosten. Deze kwestie blijft
hier buiten beschouwing.
Een andere twistappel is wei interessant.
Y had nl. v66r de bevalling van X, haar een bedrag van fl. soo,- doen toekomen en na de bevalling nog eens, in verschillende parties, tezamen een
bedrag van fl. 750,-. De vraag rees tot voldoening van welke schulden
deze bedragen gestrekt hadden : wegens haar zwangerschap had X nl.
indertijd ontslag genomen en was ze verhuisd. Waren de betalingen nu
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gedaan om te voorzien in de kosten van verhuizing e.d. of strekten ze tot
voldoening van de verplichting ex artikel 344c Ned. B.W. (art. 340c
Belg. B.W.).
De rechtbank houdt het erop dat moet worden aangenomen dat deze bedragen van fl. sao,- en fl. 750,- tegemoetkomingen zijn in de kosten
gemaakt bij verhuizing en het verlies van inkomen door het genomen
ontslag. Zij worden dus niet in mindering gebracht op zijn verplichting
ex artikel 344c Ned. B.W. (art. 340c Belg. B.W.). Het hof komt tot de
tegengestelde conclusie : de uitkering moet, nu het tegendeel niet blijkt,
aangenomen gedaan te zijn ter voldoening van de op Y, ex artikel 344c
Ned. B. W. (art. 340c Belg. B.W.) rustende verplichting. De advocaatgeneraal is het eens met de klacht van het cassatiemiddel dat, nu X betwist
dat de betalingen strekten ter voldoening van zijn verplichtingen ex artikel
344c Ned. B.W. (art. 340c Belg. B.W.), Y had moeten bewijzen dat de
gedane betalingen wei strekten ter voldoening van die verplichting ,hetgeen het Hof miskent door zijn beslissing te doen steunen op de overweging
dat : ,nu het tegendeel niet blijkt" met welke beslissing het Hof artikel
1902 B.W schendt". (Artikel 1902 Ned. B.W. is artikel 1315 Belg. B.W.).
De Hoge Raad onderscheidt tussen betalingen gedaan mi de bevalling, en
gedaan v66r de bevalling. Toen Y de verschillende betalingen die na de
bevalling vielen, deed, stonden uit hoofde van zijn in dit geding vastgestelde onderhoudsplicht ex artikel 344c Ned. B.W (art. 340c Belg. B.W.)
schulden te zijnen laste open.
De betalingen moeten inderdaad - zoals het hof aannam - geacht worden
door Y te zijn gedaan ter voldoening aan zijn verplichting ex artikel 344c
Ned. B.W. (art. 340c Belg. B.W.), zodat tegenover het beroep van Y dat
met deze betalingen voormelde schulden gekweten zijn, X had moeten
stellen en eventueel bewijzen 6f op het moment van de betaling andere
schulden openstonden ten laste van Y waarop toerekening van de betaling
had moeten plaats vinden, 6f dat hij met een ander doel betaald had. Het
zal duidelijk zijn dat o.g.v. dit criterium de beslissing ten aanzien van de
betaling gedaan v66r de bevalling net andersom uitvalt. Nu stand er geen
schuld ten laste van Y open en heeft het hof ten onrechte aangenomen dat
nu het tegendeel niet blijkt zij strekten ter kwijting van de schulden uit
hoofde van zijn verplichtingen ten gevolge van de latere bevalling.
Het probleem dat aan de orde is wordt niet beheerst door de imputatieregels
(art. 1432-1435 Ned. B.W., art. 1248, 1254, 1255, 1256 Belg. B.W.).
Immers toepassing daarvan veronderstelt het bestaan van 2 of meer schulden; in casu was er sprake van een schuld, maar twee betalingen.
De vraag is : strekken de betalingen tot voldoening van die schuld ex
artikel 344c Ned. B.W. (art. 340c Belg. B.W.), of tot bijdragen in de verhuiskosten e.d., en op wie rust de bewijslast van het een en ander.
Terecht schrijft annotator G.J. Scholten, is het het interessantst de redeneringen van advocaat-generaal en die van de Hoge Raad te vergelijken,
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omdat heiden betekenis hechten aan verschillende tijdstippen waarop de
betalingen gedaan zijn. De advocaat-generaal beroept zich op een gewone
regel van bewijsrecht : hij die stelt iets betaald te hebben moet, 6f het
presteren zelf 6f de strekking van de betaling bij ontkenning bewijzen
(art. I902 Ned. B.W., art. I3I5 Belg. B.W.). De Hoge Raad komt de betaler te hulp; hij die betaalt, wordt geacht dit te doen tot kwijting van een
schuld. Zo geformuleerd lijkt dit niets anders te zijn dan een toepassing
van de regel van artikel I935 lid I Ned. B.W. (art. I235, eerste lid Belg.
B.W.) : iedere betaling veronderstelt een schuld. Is deze opening van
artikel I395 Ned. B.W. (art. I235 Belg. B.W.) tach niet zinloos, geen
,
truisme (de Page, III, biz. 397)?
De onderliggende regel op grand waarvan de Hoge Raad tot deze beslissing
kwam, bouwt het beginsel van artikel I395 lid I Ned. B.W. (art. I235,
eerste lid Belg. B.W.) uit : hij die jegens een ander iets presteert, wordt
vermoed dit gedaan te hebben ter betaling van eigen schuld. Beter dan de
grand voor deze regel te zoeken in de tekst van artikel I395 lid I Ned.
B.W. (art. I235, eerste zin Belg. B.W.), is het motief te zoeken in de
common sense : niemand staat zonder reden vermogensbestanddelen aan
een ander af. Iemand wordt vermoed iets te doen omdat hij daartoe verschuldigd is. Blijft de vraag ten gunste van wie dit vermoeden strekt.
Suyling (II, nr. 382) schijnt de mening toegedaan te zijn dat alleen de
crediteur de debiteur hieraan kan houden. Maar kan men niet omgekeerd
zeggen, dat het vertrouwen dat de crediteur bij de debiteur die presteert,
wekt, door zonder commentaar een prestatie te ontvangen, ook bescherming
verdient in de zin dat voor zijn (crediteur) rekening komt het bewijs dat de
prestatie niet ter kwijting van een schuld verricht was? In ieder geval is dit
de opvatting van de Hoge Raad.
Tenslotte de vraag: kan dit vermoeden tegen derden ingeroepen worden?
De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend (H.R., I2 april I9I7,)
Daar ging het om de situatie dat de crediteur er een beroep op deed : de
derde. moest bewijzen dat de debiteur niets verschuldigd was geweest
of voor een derde doel gepresteerd had. Omgekeerd zal een debiteur
zich niet op het vermoeden kunnen beroepen in een situatie dat een derde
onverplicht jegens de crediteur een aan de verplichting van de debiteur
gelijke prestatie verricht zonder aan te geven dat hij dit voor de debiteur
deed en de crediteur de debiteur daarop aanspreekt tot nakoming.
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