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Rechten en verplichtingen van echtgenoten

1. Het begrip ,bewoonde in art. 88 lid l
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het objectieve recht: goede trou w in de zin
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Huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant.
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(*)In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste rechtspraak van de Hoge Raad
der Nederlanden gedurende de periode van 1 juli 1976 tot 1 januari 1980. Dit overzicht sluit aan bij
eerdere bijdragen in T.P.R. 1970, blz. 105 e.v. en in T.P.R. 1977, blz. 57 e.v. Evenals laatstgenoemde bijdrage is dit overzicht het resultaat van teamwork. Meegewerkt hebben mrs. R.M. Blaauw,
Y.G. Blei Weissmann, G.J. de Groot, H.C. Grootveld, prof. mr. E.H. Hondius, mr. J.F.M. Janssen,
prof. mr. W.M. Kleijn, mrs. T.J. Kranenburg, W.A.M. van Schendel, J. Spier, C.J.J.M. Stolker,
C.L. de Vries Lentsch-Kostense en I. van Wessem, allen verbonden aan de afdeling burgerlijk recht
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. De eindredactie berustte bij prof. mr. E. H. Hondius, die hierbij
werd geassisteerd door G.M.H. Hoogvliet,student-assistent burgerlijk recht. Het typewerk werd
nauwgezet verricht door mevr. C. Laponder-ter Haar, mevr. A.H. Piket-Groenendaal, mevr. B.
Salentijn-Apol en mevr. C. A. Wischmeier.
De eindredakteur heeft gestreefd naar een zekere uniformiteit in de verschillende hoofdstukken waarin
het overzicht is ingedeeld. Overigens heeft hij de individuele auteurs de vrijheid gelaten om waar
nodig van het gekozen stramien af te wijken en om meer of minder eigen beschouwingen op te m;men.
Gezien de ons toegemeten plaatsruimte moest uit de ca. 350 uitspraken die de Hoge Raad in de
verslagperiode op civielrechtelijk terrein (in enge zin) heeft gewezen. een sterke selektie worden
toegepast. Vee! arresten en beschikkingen op het gebied van het personen- en familierecht en van de
bijzondere overeenkomsten ieken ons voor de Belgische lezer minder interessant. Wei zijn, anders
dan in het vorige rechtspraakoverzicht, enkele arresten terzake van beperkte zakelijke genotsrechten
opgenomen.
Overigens hebben wij ons beperkt tot het burgerlijk recht in enge zin. Het auteursrecht, het bewijsrecht, het faillissementsrecht, het handelsrecht, het procesrecht en het rechtspersonemecht hebben wij
buiten beschouwing gelaten.
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HOOFDSTUK

I

*

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

AFDELING

1 (H.C. Grootveld)

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN

1. HET BEGRIP ,BEWOONDE" IN ARTIKEL 88 LID I SUB A.
H.R., 28 november 1975, N.J., 1976, nr. 466, met noot E.A.A. Luijten
De in 1957 buiten gemeenschap met X (man) gehuwde Y (vrouw) verkoopt en
levert in 1973 de haar in eigendom toebehorende echtelijke woning aan de
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging , ,Medisch Maatschappelijke Consultatiebureaux voor Alkoholisme in Limburg" (hiema te noemen de vereniging), zonder hiertoe de toe stemming van de man te hebben verkregen, zoals deze
in artikel 88 wordt vereist. Tevoren- in 1970- had de man de woning verlaten
en bij presidiale beschikking van 6 juni 1972 werd het huis voor de duur van de
door de vrouw ingestelde procedure tot echtscheiding op grond van duurzame
ontwrichting bij uitsluiting aan de vrouw toegewezen. Omdat de man zijn toestemming tot verkoop van de wooing niet had gegeven, roept hij op de voet van
artikel 89 de nietigheid in van de verkooptransactie middels een tot de vereniging
gerichte verklaring. Omdat dit geen effekt sorteert daagt hij de vrouw en de
vereniging voor de rechtbank vorderende dat de verkoopovereenkomst tussen de
vrouw en de vereniging nietig is en rechtsgevolg mist, althansdat de rechtbank de
overeenkomst zal nietigverklaren en rechtsgevolg ontzeggen.
Aldus in het kort de casus die heeft geresulteerd in twee - de ene kort voor en de
ander gedurende de verslagperiode- gewezen uitspraken, die beide een antwoord hebben verstrekt op twee belangwekkende rechtsvragen rond de artikelen
88 lid 1 sub a en 89. Het eerste artikel- vergelijkbaar met de artikelen 215 en
1418 van het Belgisch B.W.- bepaalt (voorzover hier van belang) dat de ene
echtgenoot de toestemming van de andere behoeft voor ,overeenkomsten tot
vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en handelingen tot beeindiging van
het gebruik van een door de echtgenoten tezamen of door de andere (d.i. de
niet-handelende- hcg) echtgenoot alleen bewoonde (curs.-hcg) woning of van
zaken die bij een zodanige wooing of tot de inboedel daarvan behoren''. In artikel
89 is de sanctie neergelegd, welke op niet-naleving van het toestemmingsvereiste
staat: de andere echtgenoot kan de zonder toestemming verrichte rechtshandeling
vemietigen door een tot de wederpartij van de handelende echtgenoot gerichte
verklaring en de uit de nietigheid voortvloeiende rechtsvorderingen instellen,
tenzij de wederpartij te goeder trouw en de rechtshandeling niet een gift is. De
parallellie met het Belgische recht ligt in de artikelen 224 en 1422 van het
Belgisch B. W.

* De in dit hoofdstuk vermelde wetsartikelen zijn die van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij
anders aangegeven.

863

-~~~------

De eerste rechtsvraag is deze: doelt de term ; ,bewoonde" alleen op een situatie
waarin sprake is van een feitelijk, daadwerkelijk verblijven in en bewonen van de
woning, of omvat zij mede het geval dat de niet-handelende echtgenoot niet
feitelijk in de woning verblijft doch er wel zijn woonplaats heeft in de zin van de
artikelen 10 en 11 (,De woonplaats van een natuurlijk persoon bevindt zich te
zijner woonstede, en bij gebreke van woonstede ter plaatse van zijn werkelijk
verblijf''; , ,Een natuurlijk persoon verliest zijn woonstede door daden, waaruit
zijn wil blijkt (derhalve spontaan- hcg) om haar prijs te geven"). Ofwel kortgezegd: moet er sprake zijn van een ,feitelijk bewonen" of van een , bewonen in
juridische zin" ? Zou dit laatste het geval zijn dan is ook toestemming vereist
indien de niet-handelende echtgenoot wel elders verblijft, doch nog steeds zijn
woonplaats heeft op het adres waar de woning is gelegen. En de vraag die dan nog
kan rijzen is of het van belang is dat dit elders verblijven spontaan geschiedt dan
wel gedwongen, op grond van bijvoorbeeld opnerning in een psychiatrische
inrichting, deportatie, arrestatie of een beschikking als bedoeld in artikel 825b
sub a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), krachtens welk
artikel de rechter voor de duur van het geding o.m. de echtgenoten kan ontslaan
van de verplichting tot samenwoning en daarbij tevens kan bepalen dat een der
echtgenoten bij uitsluiting gerechtigd zal zijn tot het gebruik van de echtelijke
woning.
De andere rechtsvraag, ten grondslag liggend aan het eveneens op deze casus
gewezen arrest (H.R., 15 december 1978, N.J., 1979, nr. 427) en hiema in
nummer 2 van dit overzicht aan de orde komend, was deze: kan de wederpartij
van de zonder toestemrning handelende echtgenoot als te goeder trouw worden
aangemerkt, indien hij niet zo zeer dacht en mocht denken dat de toestemming
van de andere echtgenoot in het gegeven geval was verkregen, dochjuist meende
dat in het gegeven geval op grond van de feiten, omstandigheden en opvattirigen
in de rechtspraak en rechtsliteratuur de toestemrning niet was vereist? Anders
gezegd: niet ,feitelijk" dwaalde, doch dwaalde omtrent het objectieve recht
(rechtsdwaling).
Wat de eerste rechtsvraag betreft: het antwoord daarop was al eens gegeven door
hof 's-Gravenhage, 9 april1970 (N.J., 1970, nr. 467): geen toestemming vereist
in een geval waarin de andere echtgenoot niet meer de woning bewoont op grond
van een presidiale beschikking. De rechtsliteratuur sprak zich weliswaar in het
algemeen niet bijster duidelijk uit - een gegeven overigens dat de derde in het
hiema onder nummer 2 te bespreken arrest fataal werd, maar wel helde zij over
naar een ruimere uitleg van de term, ,bewoonde''. Zo bijvoorbeeld Klaassen-Eggens-Luijten (Huwelijksgoederen- en erfrecht, Eerste gedeelte: Huwelijksgoederenrecht, Zwolle 1973, blz. 43), die van mening is dat bij gebreke van een
derogerende regeling het begrip , , wonen'' in artikel 88 moet worden ge!nterpreteerd naar de maatstaven van de artikelen 10 e. v .. Ook De Bruijn-Soons-Kleijn
(Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht, Amhem 1973, blz. 60), lijkt ruimte
te willen laten voor een ruimere uitleg. Weliswaar acht hij de beslissing van het
Haagse hof letterlijk genomen juist en kan hij vanuit het oogpunt van de eiseri van
het rechtsverkeer met het resultaat daarvan instemmen, maar toch betwijfelt hij de
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juistheid van 's-hofs stelling, waar men zich kan afvragen of de betrokken
echtgenoot niet wat voorbarig te werk gaat door in het stadium van de beschikking
de woning zonder toestemming van de ander te willen verkopen. Een rechtstreeks
antwoord werd wei gegeven- zij het onder de vigueur van het oude recht- door
M.G.W. Otterspoor-Kousemaker (Enige opmerkingen met betrekking tot de
gezinsbeschermende artikelen in het huwelijksgoederenrecht, in: WaarvanAkte,
Opstellen aangeboden aan prof. mr. A.R. deBruijn, Deventer 1966, biz. 95), die
het toestemmingsvereiste aanwezig wil achten o.m. indien de woning krachtens
presidiale beschikking aan een der echtgenoten voor de duur van het geding is
toegewezen.

In de onderhavige procedure voerden de nnuw en de vereniging in eerste aanleg
tot verweer dat (a) de woning ten tijde '.111 de verkoop niet meer door man en
vrouw werd bewoond, zodat artikel88lid 1 sub a toepassing zou rnissen; (b) de
verkoop niet zonder toestemming van de man geschiedde, waar deze zelfs tot
tweemaal toe aan de vrouw zou hebben verzocht tot verkoop van de woning over
te gaan, rnits niet aan een zeker iemand; (c) de vereniging te goeder trouw was,
omdat zij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst mocht menen dat
toestemrning van de man niet was vereist, zodat artikel 89 te dezen niet van
toepassing is en tenslotte (d) de man ieder belang bij een actie tot vemietiging
mist. De rechtbank wees (de verweren b tot en met d daarlatend) de vordering van
de man van de hand omdat- nude man, zij het dan niet spontaan, de woning
reeds in 1970 had verlaten- bezwaarlijk kan worden aangenomen dat hij nog in
het pand woonachtig was ten tijde van de transactie tussen de vrouw en de
vereniging.
Van dit vonnis in hoger beroep komend voert de man voor het hof als grief aan dat
het oordeel der rechtbank niet strookt met de artikelen 10, 11, 88 en 89, althans
met doel en strekking van die artikelen: van tezamen bewonen is niet aileen
sprake als de echtgenoten de woning tezamen feitelijk bewonen, maar ook als een
van de echtgenoten de woning niet (meer) feitelijk bewoont maar daar (nog) zijn
woonplaats heeft in de zin van artikel 10. Het hof (Hof 's-Hertogenbosch, 8
oktober 1974, N.J., 1975, nr. 32) bevestigde even wei het rechtbankvonnis:
vooreerst is het bepaalde in artikel88, lid 1 sub a niet van toepassing op een geval
waarin de woning aileen dient tot gebruik van de handelende echtgenoot en zou de
toestemming die dit artikel beoogt te geven buiten haar strekking worden uitgebreid, indien zij ook zou gelden ingeval de andere echtgenoot niet meer feitelijk,
doch wei juridisch zijn woonplaats in de woning heeft. Voorts blijkt ook uit de
geschiedenis van het artikel dat met bewonen is bedoeld , ,voor bewoning in
gebruik hebben''. Tenslotte is hierbij niet van belang of de man de woning
vrijwillig, dan wei krachtens de rechterlijke beschikking heeft verlaten.
De man ging daarop in cassatie. Zijn inziens zou het voorschrift van artikel88Iid
1 sub a ook van toepassing zijn indien de niet-handelende echtgenoot op grond
van een beschikking ex 825b sub a Rv. niet meer feitelijk in de woning verblijft.
Het rniddel van de man trof doel. De Hoge Raad vemietigde de uitspraak van het
hof, overwegende:
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,dat wat de werkingsomvang van vorengenoemd artikel 881id I betreft, reeds uit bet tweede lid van
dat artikel, waarin is voorzien in bet geval van afwezigbeid van de ecbtgenoot wiens toestemming
volgens bet voorgaande lid is vereist, voortv loeit dat niet uitsluitend de ecbtgenoot die feitelijk in de
woning verblijft, die toe stemming moet geven;
dat voorts de voorlopige voorzieningen van artikel 825b onder a Rv. zijn ordemaatregelen, bedoeld
om een voorlopige oplossing te geven voor moeilijkheden welke zicb kunnen voordoen m.b.t. de
ecbtelijke woning, wanneer tussen de ecbtgenoten een procedure tot ecbtscbeiding of scbeiding van
tafel en bed aanhangig is of zal worden gemaakt, tot welk doe! aan de recbter de bevoegdheid is
gegeven aan een van de ecbtgenoten voor de duur van bet geding bet recbt tot gebruik van deze woning
toe te staan, tengevolge waarvan de andere ecbtgenoot genoodzaakt zal kunnen worden die woning te
verlaten; dat deze maatregel geen verdere strekking beeft dan die van een voorlopige oplossing en de
recbten van de ecbtgenoten niet verder beperkt dan dit doe! medebrengt, waarmede onverenigbaar is,
dat de feitelijke afwezigbeid van een der echtgenoten uit de ecbtelijke woning als gevolg van en voor
de duur van zo'n voorlopige voorziening op zich zelf voldoende zou zijn om de gevolgtrekking te
wettigen dat die woning niet meer zou kunnen worden beschouwd als een door de ecbtgenoten
gezamenlijk bewoonde woning in de zin van artikel 88, lid 1 voornoemd;
dat hieruit volgt dat in bet mid del terecbt bezwaar wordt gemaakt dat bet hof van geen belang beeft
geacht of de man de door de vrouw verkocbte woning vrijwillig dan wei ingevolge een beschikking als
hiervoor bedoeld beeft verlaten;"

De Hoge Raad verwees vervolgens de zaak ter verdere behandeling terug naar het
hof te Amhem, dat in het arrest van 24 mei 1977 (N.J., 1978, nr. 205) tot de
bevinding kwam dat de man geacht moet worden ten tijde van de verkoop de
waning tezamen met de vrouw te hebben bewoond, zodat zijn toestemming was
vereist.
Na deze uitspraak behoeft thans geen onzekerheid meer te bestaan omtrent de
vraag of toeste:nirriing is vereist ih her geval de met~handelende echtgenoot elders
verblijft op grand van een rechterlijke beschikking als bedoeld in artikel 825 b
sub a Rv. Derden die zich afvragen of hun gehuwde wederpartij de toestemming
van diens op grand van zulk een beschikking elders verblijvende partner nodig
heeft, hebben thans de zekerheid die de derde in casu, zoals hiem a onder nr. 2 zal
blijken, zo node miste: indien de niet-handelende echtgenoot niet feitelijk in de
waning verblijft, wil zulks nog niet zeggen dat toestemming niet zou zijn vereist.
,Wonen" in artikel88 moet kennelijk worden opgevat als woonplaats hebben in
de zin van de artikelen 10 e.v. En dat zou betekenen dat de niet-handelende
echtgenoot eerst dan geacht moet worden de waning niet meer te bewonen indien
hij de wil om de woonplaats prijs te geven uit daden heeft doen blijken. Die wil is
afwezig in geval van een hier bedoelde beschikking en in gevallen van arrestatie,
deportatie of opname in een psychiatrische inrichting.
Men kan zich daarbij intussen afvragen of het toestemmingsvereiste in al deze
genoemde gevallen zou moeten gelden. Men kan 's-Hogen Raads standpunt,
gezien de inhoud van de eerste rechtsoverweging en het gebruik van de term
, ,reeds'' daarin, aldus verstaan, dat te dezen de werkingsomvang van artikel 88
zich uitstrekt over alle gevallen waarin sprake is van een niet elders spontaan
verblijven. Ret verblijven elders op grand van een beschikking ex artikel 825b
sub a Rv. zou daar dan een geval van uitmaken, zeker indien men aan het in de
tweede rechtsoverweging gebezigde term ,voorts" de betekenis zou moeten
toekennen van ,bovendien". De omstandigheid dat het in casu een presidiale
beschikking betrof ex artikel 825 R v., zou dan niet doorslaggevend zijn. Tegelij-
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kertijd zou men evenzeer kunnen menen dat het in de eerste rechtsoverweging
gestelde weliswaar als uitgangspunt zal hebben te gelden, doch- en men legge
dan de nadruk op de tweede overweging- dat telkens zal moeten worden bezien
of de oorzaak van het niet-elders spontaan verblijven in het betrokken geval is
gelegen in een maatregel van zodanige aard en strekking, dat daarmede onverenigbaar is dat de feitelijke afwezigheid van een der echtgenoten tengevolge
daarvan zou leiden tot de conclusie dat de woning niet meer kan worden beschouwd als gezamenlijk bewoond. Daarbij lijkt van belang het karakter van de
maatregel. De genoemde onverenigbaarheid lijkt eerst dan aanwezig , ,indien de
maatregel geen verdere strekking heeft dan een voorlopige oplossing" en de
rechten van de echtgenoten niet verder beperkt dan dit doel meebrengt. Relateert
men van daaruit eenmaal de oorzaak van het niet-spontaan elders verblijven aan
de toestemrningsvraag, dan blijft de vraag wat rechtens is ingeval van (tijdelijke)
arrestatie, deportatie, opname in psychiatrische inrichting enzovoorts.
Voor zoveellijkt in ieder geval zeker, dat de derde niet enkel zal kunnen afgaan op
de feitelijke situatie, waarin de niet-handelende echtgenoot de woning niet meer
feitelijk bewoont. Hij zal hebben te onderzoeken waarom de ander daarin niet
meer aanwezig is. De weegschaal is doorgeslagen naar de bescherrning van de
elders verblijvende echtgenoot. Zulks is stellig in overeenstemrning met de ratio
van het in artikel 88 bepaalde: , ,Bij de hier genoemde rechtshandelingen toch
gaat het erom, in het belang van het gezin, de echtgenoten tegen zichzelf en tegen
elkaar te beschermen" (M. v .A. in Van Zeben, Parlementaire geschiedenis van
het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 1, Personen- en Familierecht, DeventerAntwerpen, blz. 261). Maar, zie ik de consequenties van het arrest goed, dan
zullen derden - men zie echter niet de notariele tussenkomst met betrekking tot
onroerend goed over het hoofd - het er ongetwijfeld zwaarder door hebben en
ambtenaren ten Bevolkingsregister stellig drukker. Zie voor het Belgische recht:
Het nieuwe Belgische Huwelijksvermogensrecht, Gent, 1978, blz. 73-85;
blz. 143-145; blz. 295-296; Traest, G., Casman, H., Bouckaert, F., Het nieuw
huwelijksvermogensrecht, De wet van 14 juli 1976, T.P .R., 1976, blz. 789-801.

2.

DWALING OMTRENT HET OBJECTIEVE RECHT: GOEDE TROUW IN DE ZIN VAN

ARTIKEL 89?

H.R., 15 december 1978, N.J., 1979, nr. 427, met noot E.A.A. Luijten; Ars
Aequi, 28 (1979) 5, blz. 264, met noot W.C.L. van der Grinten
Het Amhemse hof had vervolgens de drie overige hiervoor in nummer 1 genoemde verweren b) tot en met d) te onderzoeken. Het verweer dat toestemming
zou zijn gelegen in een tot tweemaal toe door de man aan de vrouw ·gedaan
verzoek om tot verkoop van de woning over te gaan, mits deze verkoop niet zou
geschieden aan een zekere persoon, werd verworpen: een dergelijk verzoek kan
reeds daarom niet worden aangemerkt als het geven van toestemming omdat
geenszins blijkt dat de man de voorwaarden van de tussen de vrouw en de
vereniging gesloten koopovereenkomst kende en daarmee kon instemmen. Dat
lot trof evenwel niet het de tweede rechtsvraag betreffende verweer, dat de
vereniging te goeder trouw was omdat zij ten tijde van het sluiten van de
koopovereenkomst mochi: menen dat toestemrning van de man niet was vereist.
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Bij de beoordeling van de vraag, of de vereniging mocht menen dat toestemming
niet was vereist dient, aldus het hof, te worden uitgegaan van de feiten en de
omstandigheden alsook de rechtsopvattingen zoals die ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst bestonden en aan de vereniging bekend waren, althans
behoorden te zijn. W at die feiten en omstandigheden betreft: de vereniging was er
via de transportakte mee bekend dat de vrouw gehuwd was, zodat het erom gaat of
de vereniging mocht aannemen dat de woning - anders dan intussen door de
Hoge Raad wetd vastgesteld - niet meer door de man met de vrouw werd
bewoond in de zin van artikel 88 lid 1 sub a.
Het hof kwam tot een bevestigende beantwoording. Vooreerst omdat de vereniging en de notaris zijn uitgegaan van het gegeven dat de man reeds ongeveer
tweeenhalf jaar geen feitelijk verblijf meer hield in de woning. Vervolgens omdat
de vereniging niet ernstig rekening behoefde te houden met de mogelijkheid dat
toestemniing zou zijn vereist, gelet op de rechtsopvattingen zoals die ten tijde van
de overeenkomst bestonden. Niet alleen doet de tekst van artikel881id 1 aanhef
sub a niet aanstonds de interpretatie voor de hand liggen dat de man in deze.
omstandigheden geacht zou moeten worden de woning nog te bewonen en is in de
jurisprudentie slechts.een vergelijkbaar geval aanwezig (het hiervoorgenoemde
hof 's-Gravenhage, 9 april 1970, N.J., 1970, 467) waarvan toepassing in het
onderhavige geval tot de conclusie zou leiden dat de man de woning niet meer
bewoonde, zodat zijn toestemming niet was vereist, maar bovendien wordt in de
(in 1973 beschikbare) Nederlandse literatuur betreffende het personen- en familierecht de ondethavige kwestie nauwelijks behandeld. En waar datal het geval is
wordt vanuit het oogpunt van de eisen van het rechtsverkeer met het resultaat van
de uitspraak van het zojuist genoemde hof ingestemd. Tenslotte - aldus nog
steeds het hof- doet aan een bevestigende beantwoording niet af het feit dat de
man ten tijde van de koopovereenkomst in het bevolkingsregister op het adres van
de woning stond ingeschreven, reeds hierom niet omdat de vereniging niet geacht
kon worden verplicht te zijn om het bevolkingsregister te raadplegen.
Aldus aanvaardde het hof het beroep de goede trouw op grond dat de vereniging,
gezien de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande stand van de
jurisprudentie en literatuur betreffende de hier aan de orde zijnde rechtsvraag, niet
ernstig rekening behoefde te houden met de mogelijkheid dat de toestemming van
de man in dit geval vereist was. Dat deed de man besluiten wederom in cassatie te
gaan. De Hoge Raad vernietigde het arrest, o.m. overwegende:
Gezien de strekking van het voorschrift- in het belang van het gezin de echtgenoten tegen zichielf en
tegen elkaar te beschermen- en gezien de omstandigheid dat de wet in art. 88, lid 2, Boek l een
voorziening heeft getroffen voor het geval dat de toestemming van de andere echtgenoot niet wordt
verkregen ontbreekt goede trouw in de zin van art. 89 bij de wederpartij in ieder geval indien de
onjuiste uitlegging van de litigieuze wetsbepaling waarvan zij uitging, niet door vaste rechtspraak en
eenstemmige literatuur werd aanvaard. Nu het Hof slechts een arrest van een Hof en daarnaast geen
eenstemmige literatuur vermeldt is reeds daarom van goede trouw in de zin van art. 89 bij de
Vereniging geen sprake.
Gezien het vorenstaande moet het middel gegrond worden geoordeeld;
Vemietigt het arrest van het Hofte Arnhem van 24 mei 1977, gewezen tussen pp.;
Verwijst de zaak naar het Hof te Amsterdam ter verdere behandeling en afdoende met inachtneming
van deze uitspraak;
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Met betrekking tot rechtsdwaling in het huwelijksgoederenrecht vindt deze uitspraak zijn voorloper in een in 1962 gewezen arrest (H.R., 22 juni 1962, N.J.,
1963, nr. 53, met noot J.H. Beekhuis). Daar beriepen de derden zich erop dat zij
niet wisten dat hun wederpartij voor het sluiten van een borgtochtovereenkomst
de toestemming van zijn echtgenote nodig had en als oorzaak daarvan uitsluitend
vermeldden dat zij bij het aangaan van die overeenkomst niet wisten en hun
daarbij aanwezige rechtskundige raadslieden er niet aan hadden gedacht dat de
wet deze toestemming vereiste. De Hoge Raad overwoog daarop dat een uitsluitend op deze wijze ontbrekende onbekendheid met de eis van toestemming
een beroep van de wederpartij op verkrijging te goeder trouw niet rechtvaardigt.
Of zulks het geval is indien het beroep op de goede trouw is gegrond op een
onjuiste uitleg van de betrokken wetsbepaling, vormde de vraag waarmee de
Hoge Raad thans werd geconfronteerd. Goede trouw in de zin van artikel 89 is in
ieder geval afwezig indien de onjuiste uitlegging waar de derde vanuitgaat, niet
door vaste rechtspraak en eenstemrnige literatuur wordt aanvaard. De aanwezigheid van een hof-uitspraak doet de rechtspraak nog geen vaste zijn en het bestaan
van verdeelde literatuur- of zoals de annotator Luijten het noemt: de aanwezigheid van de Nijmeegse - Leids/Utrechtse controverse (men zie de in het vorige
nummer genoemde literatuur) - is geen eenstemmigheid. Is die vastheid en
eenstemrnigheid er wei, dan is de aanwezigheid van goede trouw op grond van
dwaling in het objectieve recht niet uitgesloten. Het antwoord op de vraag 6f de
dwaling de goede trouw kan dragen hangt af van de strekking en inhoud van
artikel88. De Hoge Raad koppelt derhalve de goede trouw van artikel89 aan de
inhoud en strekking van artikel 88. De beide annotatoren wijzen er dan ook op dat
deze uitspraak weliswaar moet worden gebracht onder het leerstuk der rechtsdwaling, doch dat het niet kan gelden als een algemeen arrest te dezen.
Het oordeel van de Hoge Raad dat een beroep op de goede trouw op grond van
rechtsdwaling niet is uitgesloten indien er vaste rechtspraak en eenstemmige
literatuur aanwezig is, kan men als mild kwalificeren. Een strenger standpunt
ware denkbaar geweest. Men zou immers kunnen menen dat niet aileen onbekendheid met een wettelijk voorschrift doch evenzeer een onjuiste uitlegging van
een voorschrift een beroep op de goede trouw nimmer kan rechtvaardigen. En
men zou dit kunnen doen met een beroep op de ratio van bescherrning van
verkrijging te goede trouw: deze kan niet zijn het buiten werking stellen van
wetsbepalingen die met het oog op bescherming worden gegeven (zie Drion, W.,
De dwaling in het privaatrecht, Preadvies Candidaat-Notarissen 1972). De Hoge
Raad lijkt daar althans met betrekking tot artikel88 thans op te nuanceren: inhoud
en strekking van de wetsbepaling waaromtrent wordt gedwaald kari meebrengen
dat die bepaling wel buiten werking wordt gesteld.

3. BORGTOCHTOVEREENKOMST DOOR DIRECTEUR
NOOTSCHAP GESLOTEN: TOESTEMMING VEREIST?

ENER

BESLOTEN

VEN-

H.R., 2 juni 1978, N.J., 1979, nr. 126, met noot E.A.A. Luijten
Blijkens artikel 88 lid 1 sub c behoeft de echtgenoot die zich als borg wenst te
verbinden de toestemming van de ander, bij gebreke van welke toestemrning de
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borgtocht aan vemietiging ex artikel 89 blootstaat (vgl. voor Belgie: artikel224,
§ 1, lid 4 Belgisch B. W.). Deze toestemming is evenwel niet vereist indien de
borgtochtovereenkomst 'wordt gesloten in de uitoefening van een beroep of
bedrijf. Met deze uitzonderingsclausule is tevens de rechtsvraag gegeven (er zijn
er meerdere: zie Van Mourik, M. J .A. , In de uitoefening van een beroep of
bedrijf, W.P.N.R., 1978, nr. 5449, blz. 566), welke de uitleg is van de in artikel
88 lid 1 sub c voorkomende woorden , ,anders dan in de uitoefening van een
beroep of bedrijf''. Komt die uitleg hier op neer dat aileen onder de uitzondering
vallen, die borgtochtovereenkomsten waarvan het sluiten een uitoefening vormt
van het beroep of bedrijf van de borg zelf, of is zij ruimer, aldus dat alle met het
beroep of bedrijf van de borg verband houdende borgtochten zijn uitgezonderd?
De keuze, die men voor de ene of andere uitleg doet, hangt samen met het
antwoord op de vraag waar men het rustpunt leggen wil tussen el).erzijds de
bescherming van echtgenoten tegenover elkaar en tegen zichzelf en anderzijds de
eisen van het rechtsverkeer. Doet men de algemene strekking van het te dezen
geldende toestemmingsvereiste, t.w. dat de risico's welke aan de genoemde
overeenkomsten voor het gezin en de andere echtgenoot zijn verbonden moeten
worden vermeden, prevaleren hoven de eisen van het rechtsverkeer, dan ligt een
kiezen voor een enge uitleg van de uitzonderingsclausule voor de hand. Waar in
het voorgaande met betrekking tot de uitleg van het begrip ,bewoonde" gold:
hoe ruimer de uitleg, hoe meer gezinsbescherming en des te meer gespannen de
verhouding tot de eisen van het rechtsverkeer, zo geldt ook hier, zij het omgekeerd:-hoe-ruimer-de uitleg van de_uitzonderingsclausule, hQe mindey_ ,,gez_ins~
bescherming" en des te minder wrijving met de eisen van het rechtsverkeer.
In een tweetal eerder gewezen arresten koos de Hoge Raad voor een enge uitleg.
H.R., 22juni 1962 (N.J., 1963, nr. 53, metnootJ.H. Beekhuis) achtte-evenals
de rechtsliteratuur- een verband tussen de borgtochtovereenkomst en de uitoefening van het bedrijf ofberoep van de borg niet voldoende: het aangaan van de
borgtochtovereenkomst moet een uitoefening vormen van het beroep of bedrijf
van de borg zelf. Met restrictieve gevoelens moet eveneens worden gehanteerd de
interpretatie van het begrip ,bedrijf": dit omvat, aldus H.R., 29 maart 1963
(N.J., 1963, nr. 331, met noot J.H. Beekhuis) een eigen bedrijf-niet een N.V.
waarbij de handelende echtgenoot in zijn hoedanigheid van directeur en grootaandeelhouder optreedt.
De formulering die de Hoge Raad in het arrest van 1962 heeft gegeven, is wel te
eng bevonden. In zijn noot onder het arrest van 1963 acht Beekhuis voor een van
toepassing zijn van de uitzonderingsclausule voldoende, dat de eis van toestemming voor de man een belemmering zou vormen op een normale wijze zelfstandig
zijn beroep of bedrijf uit te oefenen. Klaassen-Eggens-Luijten (t.a.p., blz. 52)
zou de uitzondering toepasselijk willen achten indien duidelijk vaststaat dat het
aangaan der overeenkomst in het kader der eigen beroeps- of bedrijfsuitoefening
van de betrokken echtgenoot door de omstandigheden vereist wordt, zodat de
handeling in het eigen beroeps- of bedrijfsbelang wordt gesteld en derhalve een
redelijk nut heeft. Ook De Bruijn-Soons-Kleijn (t.a.p., blz. 64), spreekt de hoop
uit dat ''bij de nadere concretisering van de arresten (die van 1962 en 1963 - he g)
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het criterium zal worden gehanteerd dat de uitzonderingsclausule toepasselijk is
wanneer het sluiten van de overeenkomst in het kader van de eigen beroeps- of
bedrijfsuitoefening voor de echtgenoot gerechtvaardigd is''. De wetgever daarentegen bleek met betrekking tot een bij de Invoeringswet Boek 1 B. W. voorgestelde wijziging van artikel88 lid 1 sub c (t. w. van het engere , ,in de uitoefening
van een beroep of bedrijf" naar een ruimer ,ten behoeve van het beroep of
bedrijf' ') niet voor een verruiming te gevoelen: ''Met name de rechtspraak van de
Hoge Raad !evert geen grand op voor de stelling dat de aangehaalde bewoordingen van het artikel (,,in de uitoefening van''- hcg) zo eng zijn dat het verkeer door
deze bepaling te zeer wordt belemmerd' '. In het onderhavige arrest zet de Hoge
Raad zijn in 1962 en 1963 getrokken lijn voort. Met de strekking van artikel88 is
onverenigbaar het geval waarin een echtgenoot voor een schuld van een N. V. of
B. V. waarvan hij enige aandeelhouder en directeur is, ten behoeve van het bedrijf
van die vennootschap een borgtocht aangaat. Toestemming is eveneens nodig
indien de borgtocht een handeling vorrnt die in het kader van het eigen beroepsen/ofbedrijfsbelang van de betrokken echtgenoot wordt gesteld en derhalve een
redelijk nut heeft, althans gerechtvaardigd is: een geval waarin Klaassen-EggensLuijten de uitzondering wel van toepassing wilde laten zijn. Slechts dan is
toestemming niet no dig, indien de borgtocht een beroeps- of bedrijfshandeling
uitmaakt door de betrokken echtgenoot verricht in zijn eigen beroep of bedrijf.
De casus was als volgt. Door bemiddeling van Roselaar, agent van de Italiaanse
vennootschap SGAT, komt omstreeks de jaarwisseling 1973/1974 tussen deze
vennootschap en het Nederlands textielproduktiebedrijfEurostepp B.V., waarvan zekere Buisman directeur en enig aandeelhouder is, een transactie tot stand,
terzake waarvanEurostepp B.V. een bedrag van 21.210.210 Lire verschuldigd is
aan SGAT. Op verzoek van Buisman neemt Roselaar de vordering van SGAT op
Eurostepp B. V. van Buisman over, zich daarbij tot betaling verplichtende tegenover SGAT. Voor de voldoening van deze schuld stelt Buisman zich in februari
1974 jegens Roselaar borg. In juni daaropvolgend failleert Eurostepp, terwijl de
echtgenote van Buisman- met wie hij in wettelijke gemeenschap van goederen
was gehuwd - vijf maanden later bij aangetekende brief Roselaar , ,of diens
'firma' " doet weten dat zij sinds kart van de garantstelling van Buisman had
gehoord en dat zij de in artikel88 vereiste toestemming niet had gegeven of alsnog
verleende, aldus door een tot de wederpartij gerichte verklaring binnen de
daarvoor gegeven termijn de nietigheid van de borgtocht inroepende ex artikel89.
Buisman en Roselaar waren nog mondeling overeengekomen dat Buisman zich
jegens Roselaar van de door hem aanvaarde borgtocht door betaling zou kwijten
onmiddellijk na verkoop van zijn woonhuis. Nadat deze verkoop en het daarmee
verband houdende transport heeft plaatsgevonden, komt Buisman zijn afspraak
tot voldoening aan zijn verplichting niet na.
Aangesproken tot betaling beroept Buisman zich in eerste aanleg op de nietigheid
van de borgtocht wegens het ontbreken van de toestemming. De rechtbank was
echter van oordeel dat het door Buisman aangaan van de borgtocht moet worden
beschouwd als een bedrijfshandeling, verricht in de uitoefening van zijn bedrijf,
zodat toestemming niet was vereist en wijst de vordering toe. Buisman ging van
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dit vonnis in hager beroep, o.m. aanvoerende dat in casu de uitzonderingsclausule niet van toepassing is. Het hof stelde hem in het gelijk: het beroep van
Buisman- directeur der B. V.- brengt niet mee dat hij zich persoonlijk als borg
verbond, waaruit volgt dat toestemming wel was vereist. Roselaar beriep zich er
nog op dat hij bij het sluiten van de borgtochtovereenkomst te goeder trouw was.
Het hof verwierp dit beroep. Het achtte wel aannemelijk dat Roselaar heeft
gemeend dat de echtgenote van Buisman met de borgtocht akkoord ging, doch
zulks betekent niet dat Roselaar te goeder trouw zou zijn in de zin van artikel89.
Daarvan is eerst sprake indien Roselaar hetzij niet wist en niet behoefde te weten
dat Buisman voor de borgtocht toestemming van zijn echtgenote nodig had, hetzij
meende en mocht menen dat deze de nodige toestemming had verkregen. Nu
vaststond dat Roselaar wist dat Buisman gehuwd was had hij zich ervan behoren
te vergewissen of de echtgenote van Buisman met de borgtocht had ingestemd.
Roselaar had dat echter niet gedaan.

De in het ongelijk gestelde Roselaar ging in cassatie. Zich kennelijk baserend op
het in Klaassen-Eggens-Luijten (t.a.p., blz. 52) gestelde, moest zijns inziens de
borgtocht, naar uit de strekking en de geschiedenis van de wettelijke bepalingen
en de eisen van het maatschappelijk verkeer voortvloeit, ook dan geacht worden
te zijn geschied ,in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf" wanneer zij een
han deling vormt die in het kader van het eigen beroeps- en/ of bedrijfsbelang van
de betrokken echtgenoot door de omstandigheden wordt vereist, zodat de handeling in het eigen beroeps- of bedrijfsbelang wordt gesteld en derhalve een
redelijk nut heeft, althans gerechtvaardigd is. Onder de gegeven omstandigheden
zou de borgtochtovereenkomst gerechtvaardigd zijn en in het belang van Buisman
en zijn echtgenoot zelf, omdat een voortbestaan van de vennootschap ook hun
privebelang was omdat zij er geld in gestoken hadden en met de borgtocht een
deconfiture kon worden voorkomen, die ongetwijfeld ook repercussies zou hebben gehad voor de echtgenote van Buisman.
De Hoge Raad verwierp het beroep, daarbij overwegend:
De bepaling van art. 88, lid 1, Boek 1 B.W., volgens welke de ene echtgenoot voor de daarin
genoemde rechtshandelingen de toestemming behoeft van de andere echtgenoot, heeft blijkens de
toelichtingophetbij de Wet van 14juni 1956, Stb. 343, ingevoerdeart. 164aB.W. -voorgangervan
voornoemd art. 88- tot strekking de echtgenoten tegen zichzelf en tegen elkaar te beschermen, en
wel onverschillig welk huwelijksgoederenregime zij hebben gekozen. Onder die rechtshandelingen is
het zich verbinden als borg opgenomen vanwege de grote risico' s die borgtochten kunnen meebrengen.
Bij die strekking past het onder de uitzondering gemaakt voor borgtochten aangegaan in de uitoefening
van een beroep of bedrijf niet te begrijpen ( ... ) geval waarin een echtgenoot voor een schuld van een
naamloze of besloten vennootschap waarvan hij enig aandeelhouder en directeur is, ten behoeve van
het bedrijf dier vennootschap een borgtocht aangaat. De toestemming van de andere echtgenoot kan
ook in een zodanig geval slechts worden gemist, als de borgtocht een beroeps- of bedrijfshandeling
uitmaakt door de betrokken echtgenoot verricht in zijn eigen beroep op bedrijf. Dit wordt, wederom
met het oog op voornoemde strekking, niet anders indien, zoals in het middel wordt betoogd, de
borgtocht een handeling vormt die in het kader van het eigen beroeps- en/ of bedrijfsbelang van de
betrokken echtgenoot door de omstandigheden wordt vereist, zodat de handeling in het eigen beroepsofbedrijfsbelang wordt gesteld en derhalve eenredelijk nut heeft, althans gerechtvaardigd is, welk een
en ander volgens het middel onder de daarin genoemde omstandigheden bij de door Buisman
·
aangegane borgtocht het geval zou zijn geweest.
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Anders dan in het middel wordt betoogd valt noch aan de geschiedenis van de wettelijke bepalingen
noch aan de eisen van het maatschappelijk verkeer een argument voor een ruimere uitlegging der
woorden "in de uitoefening van een beroep of bedrijf" te ontlenen. Bij de invoering van Boek 1
B.W., waarbij art. 88 in de plaats kwam van art. 164a, was aanvankelijk voorgesteld die woorden te
vervangen door de woorden ''ten behoeve van zijn beroep of bedrijf'', van welke vervanging echter
uiteindelijk is afgezien omdat de voorkeur werd gegeven a an de oude engere formulering, die volgens
de minister ook niet zo eng was dat het verkeer door die bepaling te zeer werd belemmerd. Aan de
eisen van het maatschappe!ijk verkeer wordt bovendien tegemoet gekomen door de mogelijkheid,
voorzien in het tweede lid van art. 88, om bij wei gering van de toestemming van de andere echtgenoot
de beslissing van de Ktr. in te roepen."

Zich baserend op wetshistorie, strekking en eisen van het maatschappelijk verkeer, heeft de Hoge Raad van een verruiming niet willen weten. Het lijkt thans
zeker dat als vaste jurisprudentie moet worden beschouwd dat de van het toestemmingsvereiste uitgezonderde borgtocht een bedrijfs- of beroepshandeling
moet zijn binnen het eigen beroep of bedrijf van de borg. En daarvan is geen
sprake indien de borg handelt als directeur ener N. V. of B. V. De in 1970 door De
Bruijn-Soons-Kleijn uitgesproken hoop lijkt daarmede welhaast tot , ,als ijdel
gebleken'' te moeten worden gekwalificeerd. De annotator onder het arrest kan
voor het uitgangspunt van de Hoge Raad- geen vereenzelviging tussen deB. V.
en haar directeur- begrip hebben: , ,Wie zijn bedrijf in een B. V. onderbrengt,
brengt zijn echtgenote in de waan, dat een scheiding van aansprakelijkheid tussen
bedrijf en gezinsvermogen gecreeerd is. Wie dan ervaart, dat de crediteur hiermede geen rekening wenst te houden en prive-aansprakelijkheid verlangt, behoort zijn echtgenote daaromtrent in te lichten en haar toestemming daartoe te
verwerven''.
Daarentegen werd door M.J .A. van Mourik tegen het arrest fel van leer getrokken in het reeds genoemde artikel (W.P.N.R., 1978, nr. 5449). Nauwkeurige
analyse van de wetsgeschiedenis en de in het verleden gewezen arresten met
betrekking tot de onderwerpelijke problematiek doen hem tot een aantal niet mis
te verstane conclusies voeren. De- in 's-Hogen Raads uitspraak zo'n belangrijke pijler vormende- wetsgeschiedenis werd ,in emstige mate" vetroebeld
doordat de indertijd door de wetgever ingenomen afwijzende houding met betrekking tot het hiervoor genoemde voorstel de woorden , ,in de uitoefening van''
te wijzigen in ,ten behoeve van" werd bei:nvloed door een onjuiste interpretatie
van de arresten van 1962 en 1963. Arresten die, evenals de wetsgeschiedenis, een
enge uitleg van de uitzonderingsclausule niet blijken te kunnen rechtvaardigen.
Voorts concludeert Van Mourik dat in rechte onvoldoende aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid de directeur-groot-aandeelhouder te dezen te vereen- ·
zelvigen met de betreffende vennootschap. ("Deze dogmatische opstelling is in
maatschappelijk opzicht in toenemende mate onaanvaardbaar"). Tenslotte
zouden zijns inzien aan de objectieve goede trouw van de wederpartij bij handelingen in de zin van artikel88, lid 1, sub c lichtere eisen moeten worden gesteld
dan aan die van een wederpartij bij handelingen in de zin van artikel88lid 1 sub a
en b, gezien de ongelukkige bewijsrechtelijke positie van de wederpartij en de
mogelijkheid van chicanes aan de kant van de echtgenoten of een van hen.
Voor degeen die het door Van Mourik gestelde onderschrijft, wordt de afwachting op een door de Hoge Raad in de toekomst in deze problematiek te wijzen
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arrest wederom een spannende. Het is daarbij dan maar te hopen dat zijn roep niet
door ,het lawaai van sjoelbakken en spreeuwen" (JI.P.N.R., 1978, nr. 5449,
blz. 566-569) zal blijken te zijn overstemd.

AFDELING

2 (H.C. Grootveld)

HUWELIJKSGOEDERENRECHT

4.

W AARDERING VAN DE VOORMALIGE ECHTELIJKE WONING BIJ SCHEIDING EN
DELING DER ONTBONDEN HUWELIJKSGEMEENSCHAP; VERREKENING WOONLASTEN; LEEGWAARDE OF BEWOONDE WAARDE?

H.R., 11 maart 1977, N.J., 1978, nr. 98, metnootE.A.A. Luijten;ArsAequi, 27
(1978) 4, blz. 229, met noot P.A. Stein
In de procedure die uitmondde in bovenaangeduid arrest verschilden partijen
allereerst van mening over de vraag of bij de effectuering van de scheiding en
deling van de ontbonden gemeenschap, waarin partijen waren gehuwd totdat op 9
oktober 1973 echtscheiding werd uitgesproken, de tot die gemeenschap behorende woning- voorheen de echtelijke woning en thans de woning van de vrouw
en de kinderen van partijen - dient te worden gewaardeerd op de waarde in
bewoonde toestand (standpunt van de vrouw) dan wel in onbewoonde toestand
(standpunt van de man). De rechtbank oordeelde dat bij scheiding en deling mede
in aanmerking moet worden genomen, dat de door partijen voorgenomen toebedeling van dewoning aan de vrouw tot gevolg zal hebben, dat de gerechtigdheid
tot het gebruik aan de man zal ontvallen en aan de vrouw aileen zal toevallen,
hetgeen betekent- mede gelet op de mogelijkheid .dat de vrouw het pand leeg
verkoopt- dat de waarde van de woning moet worden gesteld op de waarde in de
onbewoonde toestand.
In hoger beroep, voerde de vrouw o.m. aan dat het ,bewoond" zijn van het pand
een objectieve waardedrukkende factor is en er in casu geen reden is om aan te
nemen dat de vrouw haar ,vermogenswinst" zou incasseren, gelegen in het
verschil tussen bewoonde en leegwaarde. Slechts indien zou vaststaan dat de
vrouw verkoopplannen heeft, zou tot leegwaarde beslist moeten worden. Het hof
oordeelde echter dat de rechtbank terecht de leegwaarde had aangehouden: het
overwoog:
dat de vrouw door toebedeling van de woning de volledige waarde daarvan krijgt toebedee!d, welke
deze - zou zij leeg staan - bij verkoop zou opbrengen;
dat immers haar bewoning van het pand tevoren niet is gebaseerd op de huur of enige betaling aan de
,eigenaar", - doch een doorzetting is geweest van het gebruik dat tijdens het huwelijk beide
echtgenoten te zamen van hun eigendom maakten;
dat zij thans zonder enige tegenprestatie alleen de beschikking krijgt over de woning die zij kan
bewonen of verkopen (leeg dan wei bewoond) naar eigen goed dunken;
dat dit betekent dat de volle waarde die het pand heeft aan haar is toebedeeld, dat is de ,lege"
verkoopwaarde;

In cassatie voerde de vrouw vervolgens aan dat (1) het gebruiksrecht van de

woning geheel aan haar toekomt, nu zij sedert de aankoop in de echtelijke waning
woont, terwijl de man reeds in 1973 (ten tijde van de procedure schrijven wij
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1977) de woning heeft verlaten; (2) het hof over het hoofd ziet dat de woning niet
leegstaat, doch door de vrouw samen met der partijen kinderen wordt bewoond;
(3) het gebruiksrecht van de woning na de echtscheiding een de vrouw toekomend
ondeelbaar recht is, terwijl zij voorts de woning voor zich en de kinderen dringend
nodig heeft en van enige verkoopplannen nimmer sprake is geweest.
De Hoge Raad verwerpt dit beroep, overwegende:

an

dat de vrouw 's Hofs heslissing, dat de waarde van de hij de hoedelscbeiding a de vrouw toehedeelde
ecbtelijke woning moet worden gesteld op de waarde in onhewoonde toestand, hestrijdt met bet
argument dat, nu zij sedert de aankoop in de ecbtelijke woning woont, terwijl de man reeds in 1973
deze woning metterwoon beeft verlaten, bet gehruiksrecbt gebeel aan baar toekomt; dat dit ecbter niet
juist is, daar in gemeenscbap van goederen gebuwde ecbtgenoten gelijkelijk gerecbtigd zijn tot bet
gehruik van een gemeenscbappelijk goed, waaraan niet afdoet dat slecbts een van heiden bet in feite
gehruikt en ook niet dat in een tijd voorafgaande aan de hoedelscbeiding een van heiden, in dit geval de
vrouw, kracbtens een hescbikking op grond van art. 825h Rv. bangende bet ecbtscbeidingsgeding en
vervolgens op grond van art. 165 van Boek 1 B. W. gedurende zes maanden na de inschrijving van bet
ecbtscbeidingsvonnis, bet gehruik van bet litigieuze goed, de ecbtelijke woning, beeft gebad; dat tocb
de in deze wetsartikelen hedoelde maatregelen geen verdere strekking bebben dan te voorzien in de
moeilijkbeden welke een ecbtscbeidingsprocedure kan meehrengen in verhand met de buisvesting van
de ecbtgenoten en de recbten van de ecbtgenoten niet verder helnvloeden dan bet doel van deze
maatregelen meehrengt;
dat daaraan niet afdoet dat de vrouw de woning zelf dringend nodig zou behhen en niet voornemens
zijn zou deze te verkopen;

De vraag of de echtelijke woning bij toebedeling aan een der echtgenoten moet
worden gewaardeerd op de waarde in bewoonde, dan wel in onbewoonde toestand, heeft na dit arrest de nodige stof do en opwaaien. De waarderingsvraag had
zich meermalen voorgedaan in het erfrecht bij de scheiding en verdeling van
nalatenschappen. Daar blijkt uit de jurisprudentie (men zie het in W.P.N.R.,
1978, blz. 497 geciteerde) dat de beginselen van goede trouw en billijkheid
kunnen meebrengen dat de aan de langstlevende toe te delen woning moet worden
gewaardeerd in bewoonde toestand. Voigt men daarbij W.M. Kleijn, (De
Boedelscheiding, Arnhem, 1969, blz. 362) dan zou men nog eventuele onbillijke
gevolgen (, winst'' bij latere verkoop) kunnen ondervangen door toevoeging van
een winstverdelingsclausule, krachtens welke een toekomstige waardestijging
door middel van winstdeling aan de mede-deelgenoten ten goede komt.
Ook op het terrein van het huwelijksgoederenrecht was ten aanzien van de vraag
waardoor de niet-contractuele rechtsverhoudingen tussen de deelgenoten in een
ontbonden huwelijksgemeenschap worden beheerst, reeds door de Hoge Raad
beslist (H.R., 9 mei 1952,N.J., 1953, nr. 563, metnootPh.A.N. Houwing) dat
de beginselen van billijkheid en goede trouw de rechtsverhouding tussen partijen
bepalen. De vraag die men zich vervolgens kan stellen is, of die beginselen ook te
dezen moeten leiden tot de conclusie dat- anders dan rechtbank en hof in casu
deden, terwijl de Hoge Raad de vraag niet kon beantwoorden- tot een waardering in bewoonde staat zou moeten worden gekomen, in stede van een waardering
op ,leegwaarde" of ,beleggingswaarde" I ,verhuurde-waarde".
Een ,ongevraagde noot" op het arrest, door Van Mourik gepubliceerd
(W.N.P.R., 1978, nr. 5401) zette de discussie hieromtrent in gang. Van Mourik
concludeert daarin dat steeds met toepassing van de beginselen van redelijkheid
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en billijkheid van geval tot geval moet worden bezien voor welke waarde een
huis, dat na scheiding en deling door een der gewezen echtgenoten al dan niet met
uit het huwelijk geboren kinderen, zal worden bewoond, in de scheiding en deling
moet worden betrokken. Dat kan de leegwaarde, de bewoonde waarde of zelfsin klemmende gevallen - een lagere waarde dan de bewoonde zijn. Bij die
waardering moet worden gelet op alle factoren die de waarde bepalen (H.R., 23
december 1965, N.J., 1967, 44), dus ook de niet-vermogensrechtelijke. Zo
bijvoorbeeld het feit dat , ,de vrouw die met de kinderen in de woning achterblijft
in een financieel-afhankelijke positie is geraakt als gevolg van de geboorte van
kinderen en de daarmede gepaard gaande praktische onmogelijkheid tot uitoefening van een beroep buitenshuis. In zo'n geval zal de bewoonde waarde in
aanmerking moeten komen, , ,aangenomen dat in redelijkheid niet mag worden
uitgegaan van de verwachting dat de vrouw het pand spoedig te gelde zal maken
teneinde vermogenswinst te incasseren''. Het valt buiten het kader van dit
rechtspraakoverzicht om de gezichtspunten uit te meten die in de niet onaanzienlijk in aantal zijnde reacties op deze visie naar voren kwamen. (Men zie de
reacties van G.L. Maaldrink, J.A.M.P. Keijser, S. Pasma en het antwoord en
naschriftdaarop in W.N.P.R., 1978, nr. 5417. Voorts de artikelen vanE. Boeser,
J.H.P.J. Willems, en de opmerking van P.W. van der Ploeg en het naschrift
daarop in W.P.N.R., 1978, nr. 5428; van C. A. Kraan en het naschrift daarop in
W.P.N.R., 1978, nr. 5442. Zie tenslotte R.C. Gisolf/A.H.M. Santen, Notaris,
echtscheiding en echtelijke waning, preadvies Broederschap Notarissen, Deventer 1978, blz. 102-103. De reagenten lagen- en liggen: men zie twee recentelijke reacties in W.P.N.R., 1980, nr. 5512, op het hieronder te noemen
W.P.N.R., 1979, nr. 5494- voor het merendeel in de contramine).
Intussen heeft de Hoge Raad het p1eit nog niet beslecht - een gegeven dat aan
menig reagent moest worden tegengeworpen (en kennelijk ook aan de redactie
van de Cremers-editie Burgerlijk Wetboek, zie W.P.N.R., 1979, nr. 5494, blz.
580). De Hoge Raad laat zich niet uit en kon zich niet uitlaten over de vraag of en
in hoeverre in casu de beginselen van redelijkheid en billijkheid tot de conclusie
hadden moeten leiden dat tot een waardering in bewoonde dan wel onbewoonde
staat zou moeten worden gekomen, omdat zulks niet aan de orde was gesteld.
Dat die beginselen te dezen toepassing vinden, kan geen twijfellijden. Als dat zo
is, dan zou de leer dat bij de waardering enkel rekening moet worden gehouden
met het al of niet verhuurd zijn (leegwaarde/beleggingswaarde) daarmede op
gespannen voet staan. Een nadere concretisering der beginselen met betrekking
tot de waarderingsvraag biedt een scala van diversiteiten, indien men de inhoud
der discus.sie beziet. Acht men eenmaal de beginselen der redelijkheid en billijkheid van toepassing, dan kan de conclusie naar rnijn smaak geen andere zijn dat
onder omstandigheden tot een waardering in bewoonde staat moet worden gekomen. Staat daarbij de afwezigheid van plannen tot verkoop op korte termijn bij
degene die toebedeeld krijgt niet geheel vast, dan kan wellicht ook hier een
winstverdelingsclausule oplossing bieden (al dan niet met de variant van E.
Boeser, W.P.N.R., 1978, nr. 5428, blz. 206) krachtens welke de verkrijgende
echtgenoot in geval van latere verkoop in lege staat tot overheveling van de winst
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aan de andere verplicht is. (Voor beschouwingen, jurisprudentie en literatuur
omtrent de onderhavige problematiek, zie: Van Mourik/Jongsma, Het Nederlands vermogensrecht bij echtscheiding, Zwolle 1978, blz. 278-293).
In de procedure was nog een tweede vraag aan de orde.
De echtscheiding komt tot stand door de inschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand. Ret huwelijk is daarmede ten einde en
- indien partijen in wettelijke gemeenschap van goederen zijn gehuwd - de
gemeenschap ontbonden. Partijen blijven zich in de aldus ontstane onverdeeldheid bevinden tot aan het moment van scheiding en deling. De wet geeft voorzover dat niet het geval is vinden de beginselen van ·redelijkheid, billijkheid
en goede trouw toepassing,- o.m. omtrent aansprakelijkheid en draagplicht een .
aantal regels die gedurende deze fase moeten gelden. Zo bijvoorbeeld ten aanzien
van de draagplicht artikel 102, lid 2 dat de echtgenoot die een schuld der
gemeenschap voor meer dan de helft voldoet, het recht geeft van verhaal voor het
meerdere tegen de ander. De schulden der gemeenschap blijven derhalve ook na
ontbinding op heiden drukken. De vraag kail zich daarbij voordoen of zulks
evenzeer heeft te gelden indien een der partijen vanaf het moment van inschrijving van het echtsc~eidingsvonnis ( = dat van ontbinding) het genot heeft van .
bijvoorbedd de gemeenschapswoning. Dienen de hieraan verbonden lasten geheel te drukken op degene die het genot heeft, of dient de ander tot aan scheiding
en deling voor de helft mede te dragen? Deze vraag hield partijen verdeeld. De
vrouw wenste te verrekenen per de datum van scheiding en deling, de man
daarentegen per de datum van inschrijving van het echtscheidingsvonnis. De
rechtbank oordeelde dat dit geschilpunt- nu de wet hieromtrent geen uitsluitsel
geeft- naar de regels van billijkheid tot oplossing diende te worden gebracht: als
de vrouw gedurende bet tijdsverloop tussen inschrijving van het echtscheidingsvonnis en de dag der scheiding en deling het genot heeft gehad, dan zal zij als
tegenhanger van dat genot naar billijkheid ook de in dat tijdvak vallende lasten
hebben te dragen. Ret hof hield de door de rechtbank als peildatum aangewezen
dag van inschrijving van bet echtscheidingsvonnis voor redelijk en juist en
oordeelde voorts dat artikel 102 _,__ waarop de vrouw zich nog had beroepen daaraan niet afdoet, nu dit artikel niet betreft de regeling van de draagplicht der
deelgerechtigden jegens elkander doch jegens derden.
In haar cassatiemiddel stelde de vrouw zich op het standpunt dat artikel 102 wei
degelijk aangeeft hoe de verrekening tussen de deelgenoten dient te geschieden
nadat een van hen een gemeenschapsschuld heeft betaald. Ret is niet relevant of
de schuld verband houdt met het nog niet toebedeelde onroerend goed. Ret
rniddel faalde even wei. De Roge Raad overwoog:
dat art. 102lid 2 vanBoek 1 B.W., waarop de vrouw zichinditmiddel beroept, aan een echtgenoot,
die een schuld van de gemeenschap voor meer dan de helft betaald heeft, op de enkele grond van deze
betaling voor de helft verhaal geeft tegen de andere echtgenoot; dat dit er echter niet aan in de weg staat
dat een gemeenschappelijke schuld die, naar het Hofvoor het gegeven geval aanneemt, verband houdt
met het genot van een onroerend goed, van de datum van de ontbinding van de gemeenschap af wordt
gedragen door diegene van de echtgenoten die het genot van dat goed heeft gehad; dat het Hof zonder
schending van een rechtsregel kon oordelen, dat in dit geval op grond van de redelijkheid de op het
onroerend goed drukkende lasten, daaronder ook begrepen de periodieke aflossingen op de hypo-
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thecaire schuld, van de datum van de inschrijving van de echtscheiding moesten worden toegerekend
aan de vrouw die het genot van dat goed had; dat het Hof zijn beslissing dienaangaande voldoende
heeft gemotiveerd, zodat ook dit rniddel faalt;

Aldus kan de redelijkheid meebrengen dat de op het onroerend goed drukkende
lasten (66k de hypothecaire aflossingen) worden gedragen door degene die het
genot van dat goed had. Zulks in weerwil van het in artikell02, lid 2 gestelde.
In zijn noot wijst Luijten er op dat naar zijn mening het oordeel van het hof, dat
artikel 102 niet de regeling van de draagplicht ten opzichte van elkander betreft,
op een onjuiste lezing berust: het tweede lid regelt hier wel degelijk zeer duidelijk
de draagplicht, zodat het cassatiemiddel terecht over de schending van artikel1 02
lid 2 klaagde. Daarbij vraagt hij zich nog af of het oordeel van rechtbank en hof
niet overtuigender zou zijn geweest indien daarbij mede zou zijn betrokken de
vraag of het gebruik al dan niet tegen een redelijke vergoeding was geschied
(artikel165lid 1). Zou die redelijke vergoeding aanwezig zijn geweest, dan zou
toepassing van de regels der redelijkheid en billijkheid tot een andere uitkomst
hebben kunnen leiden. Zie voorts over dit arrest, m.n. ten aanzien van de omvang
der op het goed drukkende lasten: Van Mourik/Jongsma, t.a.p., blz. 269.

AFDELING

3 (J.F.M. Janssen)

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT

5.

MOET EEN ECHTSCHEIDINGCONVENANT VOLDOEN AAN DE BIJ DE WET VOOR
HUWELIJKSE VOORWAARDEN GESTELDE EISEN

H.R., 26 januari, N.J., 1980, nr. 19, met noot E.A.A. Luijten
Aan een vlak bij de Belgische grens wonende Nederlandse vrouw hebben wij
bovenstaand belangrijk arrest van de Hoge Raad te danken. Man en vrouw, in
gemeenschap van goederen gehuwd, besluiten aan hun echtverbintenis een einde
te maken en leggen een maand voordat de vordering tot echtscheiding wordt
aanhangig gemaakt een schriftelijke verklaring af die naar de vaststelling van het
hof- oorde1end in hoger beroep - voor zover van belang, inhoudt,
,de mededeling van de man dat de echtelijke woning aan de vrouw zal worden toebedeeld, zonder
nadere verrekening en met overnerning van de vrouw van de dit pand betreffende hypothecaire
geldlening, en dat de inboedel van de echtelijke woning, een automobiel en de op rekening van de
vrouw staande gelden aan haar zullen verblijven, en tenslotte dat er geen andere schulden tot de
gemeenschap behoren dan de voorme!de hypothecaire.
dat de door de man ondertekende verklaring het opschrift draagt ,Akte van dirniciliekeuze en
boedelscheiding'' ''.

De vrouw zier af van een alimentatievordering jegens de man.
De echtscheiding wordt uitgesproken en ingeschreven in de registers van de
burgerlijke stand, en wordt hierdoor een feit.
Vervolgens vordert de man in een procedure veroordeling van de vrouw om met
hem over te gaan tot scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap. De
vrouw verweert zich met de stelling dat deze scheiding reeds is voltrokken als
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gevolg van de hierboven geciteerde afspraak en van het feit dat de echtscheiding is
tot stand gekomen.
Het hof komt tot de gevolgtrekking dat de zojuist weergegeven passages een
verblijvens- en toescheidingsbeding inhouden en dat bedoeld beding, nu het een
vermelding in afwijking van het bepaalde in artikellOO behelst, als overeenkomst
van huwelijkse voorwaarden moet worden aangemerkt.
Het zekere voor het onzekere nemend, overweegt het hof nog:
, ,dat, voor zover in de hierboven een en andermaal genoemde verklaring gelezen zou mogen worden
dat de vrouw afstand zou hebben gedaan van haar mogelijk recht om van de man na de echtscheiding
een bijdrage in haar levensonderhoud te vorderen, zulks niet afdoet aan het vorenoverwogene, met
name niet aan het feit dat de huwelijksgoederengemeenschap niet bij helfte werd gedeeld, en wei
aileen reeds hierom omdat die mogelijke alimentatieplicht van de man geen bestanddeel was van de
gemeenschap;''

In de onderdelen van de cassatierniddelen die worden gehonoreerd wordt gesteld:
(1) dat de regeling van de vermogensrechtelijke betrekkingen ter vrije beschikking staat van de echtgenoten en dat zij het recht hebben om af te wijken van
artikellOO, ook al geschiedt zulks niet bij notariele akte; (2) dater geen sprake is
van een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden, maar van een boedelscheiding als onderdeel van een echtscheidingsconvenant en dat zo een overeenkomst
vormvrij kan worden aangegaan, gezien het bepaalde in artikelll5 B. W. ; voorts,
aldus het rniddel, is het niet aannemelijk dat een echtscheidingsconvenant,
inhoudende een regeling van boedelscheiding vormvrij zou zijn, indien dit wordt
opgemaakt na de formele ontbinding van het huwelijk, terwijl een op die ontbinding anticiperend convenant wei aan vormvoorschriften onderworpen zou zijn op
de enkele grond dat ten tijde van het convenant de formele huwelijksband tussen
partijen nog aanwezig is.
De Hoge Raad overweegt naar aanleiding hiervan:
, ,Uit artikel155 van Boek 1 B. W. blijkt dat de wetgever bij de regeling van de echtscheiding in de Wet
herziening echtscheidingsrecht er, overeenkomstig een reeds jaren bestaande praktijk, van is uitgegaan dat echtgenoten met het oog op een door hen voorgenomen echtscheiding hun onderlinge
vermogensrechtelijke betrekkingen kunnen regelen, zonder dat een dergelijke regeling aan een
bepaalde vorm is gebonden. Zo een overeenkomst kan mede inhouden een verdeling of toescheiding
van tussen echtgenoten gemeen zijnde vermogensbestanddelen. Daarin kan t.a.v. in gemeenschap van
goederen gehuwde echtgenoten ook afgeweken worden van de verdeling bij helften als voorzien in
artikel100 lid 1, van Boek I, vooreen hoedanige afwijking, buiten het geval van eeilregelingmethet
oog op een voorgenomen echtscheiding als hier bedoeid, aan de bij de wet voor huwelijksvoorwaarden
gestelde eisen zou moeten zijn voidaan. Terecht keert het middel zich dan ook tegen de opvatting van
het Hof, weike inhoudt dat- aannemende dat pp. een overeenkomst van boedeischeiding hebben
aangegaan, zoals weergegeven in de ten processe bedoeide ,Alcte van domiciliekeuze en boedelscheiding'' - het beding in deze overeenkomst krachtens hetwelk wordt afgeweken van de verdeling
bij helften van de goederengemeenschap de overeenkomst stempelt tot een overeenkomst van
huwelijkse voorwaarden, die bij gebreke van de daarvoor voorgeschreven vormvereisten krachteloos
is."

Welk belang had de man bij de uitkomst, dat de overeenkomst niet zou worden
aangemerkt als een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden?
Artikel 115 lid 1 schrijft voor, dat huwelijkse voorwaarden op straffe van
nietigheid moeten worden aangegaan bij notariele akte. Artikelll9 bepaalt, dat
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huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk aangegaan bovendien goedkeuring
behoeven van de rechtbank. Inschrijving in het huwelijksgoederenregister is geen
bestaansvoorwaarde. Het gevolg van de inschrijving is dat de overeenkomst ook
kan worden tegengeworpen aan derden die van haar bestaan onkundig zijn.
Omdat de overeenkomst van partijen niet was neergelegd in een notariele akte
moest de man wel het standpunt betrekken, datin casu van huwelijkse voorwaarden geen sprake was.
Bij gebreke van nadere aanduiding in de wet heeft de doctrine zich moeten bezig
houden met de vraag wat onder huwelijkse voorwaarden moet worden verstaan.
Naast een formeel begrip- dat in de Nederlandse literatuur geen aanhang heeft
en dat hierom verder buiten beschouwing zal worden gelaten - is er een
materieel begrip huwelijkse voorwaarden, waarvan vele definities in omloop
zijn, die echter zijn te herleiden tot twee hoofdstromingen. In de ene wordt het
accent gelegd op de regeling van de vermogensrechtelijke gevolgen van het
huwelijk (Klaassen-Eggens-Luijten, Huwelijksgoederenrecht en erfrecht, blz.
198) en in de andere wordt benadrukt dat deze regeling een afwijking van de
wettelijke bepalingen dient in te houden.
Bepaal ik mij tot het onderwerp - een staande huwelijk in een echtscheidingsconvenant overeengekomen verdeling van de huwelijksgemeenschap - dan
kunnen drie opvattingen worden onderscheiden: (1) er is altijd sprake van
huwelijkse voorwaarden ongeacht de inhoud. In deze zin bijv. Van Mourik (van
Mourik, M.J .A, Het Nederlands vermogensrecht bij echtscheiding, blz. 85/6; in
dezelfde zin: Asser-de Ruiter-Moltmaker I. II, 1976, blz. 135 en blz. 151 ;kG.
ten Kate in zijn conclusie onder bovenstaand arrest blz. 47 1k) die bepalend acht
dat de scheiding in haar effect terugwerkt naar de periode waarin het huwelijk
bestond. Er is sprake van een afwijking van de wettelijke regels, omdat ten tijde
van het aangaan van het beding geen recht op een boedelscheiding bestaat; (2) er
is slechts sprake van huwelijkse voorwaarden, indien het resultaat is, dat geen
gelijke verdeling van de gemeenschap heeft plaatsgevonden (De Bruijn-SoonsKleijn, Huwelijksvermogensrecht, blz. 358); ook hier derhalve het criterium dat
moet zijn afgeweken van de wettelijke regels; (3) er is nimmer sprake van
huwelijkse voorwaarden, want ingevolge artikel1112 B. W. is niemand verplicht
in een onverdeeldheid te blijven. ,Van echtgenoten, die met elkander een
overeenkomst sluiten tot het aangaan waarvan de een de ander kan dwingen, kan
men niet zeggen dat zij de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk
regelen. Zij wikkelen veeleer het resultaat dezer gevolgen af.'' (Luijten, t.a.p.,
blz. 203, alsmede in zijn noot onder het arrest).
Uit het bovenstaande wordt meteen duidelijk dat de inhoud van het begrip
huwelijkse voorwaarden geenszins vaststaat. Het zou te ver voeren om dieper in
te gaan op de kenmerken van dit begrip; in dit verband wil ik volstaan met de
opmerking dat naar mijn mening opvatting 3 de juiste is. Daargelaten of de
ontbinding van de huwelijksgemeenschap kan worden gerekend tot de ,vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk", is er geen sprake van huwelijkse
voorwaarden, omdat artikel 100 lid 1 (luidende: na ontbinding van de gemeenschap wordt de gemene boedel bij helfte tussen de man en de vrouw of hun
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erfgenamen verdeeld) partijen niet verplicht tot verdeling bij helfte. Er kan
derhalve nimmer sprake zijn van een afwijking van de wettelijke regels.
Opvallend is dat in de literatuur nauwelijks belangstelling bestaat voor de vraag
waarom de wet voorschrijft dat huwelijkse voorwaarden bij notariele akte moeten
worden aangegaan. Wie echter de literatuur doomeemt met betrekking tot de
schenking, die in beginsel slechts bij notariele akte kan plaatsvinden, wordt
getracteerd op een waar gamma van opvattingen. De Bruijn-Soons-Kleijn maken
terloops enige opmerkingen hierover; op de bladzijden 338 en 344 wordt gesteld,
dat de notariele akte er solemnitatis causa is. Op de bladzijden 130 en 134
daarentegen wordt het motief gezocht in de waarborg dat antidatering niet
plaatsvindt.
Het plechtig cachet van de notariele akte faalt evident als argument om de akte te
verheffen tot geldigheidsvoorwaarde voor huwelijkse voorwaarden. Evenmin
levert de tweede grond een deugdelijk argument op, omdat zekerheid omtrent de
ware datum van het opmaken van een- in deze context onderhandse- akte kan
worden verkregen door middel van registratie van de akte (art. 1917 B.W.). De
belangen van ,derden kunnen evenmin de verklaring vormen, omdat de wet voor
de werking van huwelijkse voorwaarden publicatie niet verplicht stelt. Tussen
partijen werken ze altijd, tegen derden voorzover dezen ermee bekend zijn
(artikel 116). De conclusie moet derhalve zijn, dat de wetgever te ver is gegaan
door ook tussen partijen de notariele akte verplicht te stellen.
Welke conclusies kunnen nu uit bovenstaand arrest worden afgeleid?
Voorop gesteld zij, dat de Hoge Raad de hierboven geparafraseerde onderdelen
van het cassatiemiddel terecht voorgesteld acht. Dit betekent, dat de Raad zich
met het gehele (onderdeel van het) middel kan verenigen. Hij is namelijk gewoon
aan te geven in hoeverre hij zich met een bepaald (onderdeel van een) middel kan
verenigen. Deze vaststelling is van eminent belang voor de interpretatie van dit
arrest.
De Raad gaat in de derde zin van zijn overweging uit van twee verschillende
situaties. (a) Een overeenkomst wordt gesloten om de vermogensrechtelijke
betrekkingen te regelen met het oog op een voorgenomen echtscheiding. Hierbij
kan worden afgeweken van artikellOO. Naar mijn mening beschouwt de Raad een
dergelijke overeenkomst niet als een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden.
De Raad verenigt zich immers zonder enige restrictie met het onderdeel waarin de
stelling wordt verdedigd dat er , ,sprake is van een regeling van de boedelscheiding als onderdeel van een echtscheidingsconvenant, welke overeenkomst een
geheel ander karakter heeft dan de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden''.
Ook de verwijzing naar artikel155 wijst in deze richting. (b) Dezelfde overeenkomst wordt gesloten, maar nu, ,buiten het geval van een regeling met het oog op
een voorgenomen echtscheiding''. Naar mijn mening merkt de Hoge Raad deze
overeenkomst aan als een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden. lmmers
het zou wel zeer zonderling zijn indien een regeling moet voldoen aan de bij de
wet gestelde eisen voor huwelijkse voorwaarden, zonder een overeenkomst van
huwelijkse voorwaarden te zijn. Bij deze eerste conclusie wil ik nog een viertal
opmerkingen maken. In het licht van het zojuist betoogde lijkt mij onjuist de
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opmerking van de annotator, dat niet is beslist of vormvrijheid bestaat, omdat bet
convenant materieel geen huwelijkse voorwaarde is, dan wel dat bet convenant
dat wel is, doch niettemin vormvrijheid geniet, omdat de wetgever in bet nieuwe
echtscheidingsrecht een , ,reeds jaren bestaande praktijk'' heeft willen legaliseren. Dit laatste altematief mist goede zin, omdat dergelijke , ,huwelijkse voorwaarden" alle kenmerken van huwelijkse voorwaarden rnissen; immers niet
aannemelijk is dat de Raad zou verlangen dat deze , ,huwelijkse voorwaarde'' op
voet van artikel 119 rechterlijke goedkeuring zou behoeven.
Mijn tweede opmerking is, dat de Raad niet stelt, datin casu een echtscheidingsconvenant aanwezig is. Hij kon dit bezwaarlijk doen, omdat de rechtbank in
eerste aanleg de overeenkomst niet bewezen achtte en omdat bet hof slechts
veronderstellenderwijs uitging van bet bestaan ervan. De Raad neemt voor zijn
betoog slechts een hypothetische overeenkomst aan en stelt, dat deze een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden is, indien deze beantwoordt aan bet model
waarvan de overwegingen uitgaan.
Mijn derde opmerking is, dat de Raad in de onder (b) bedoelde situatie de
hierboven onder nr. 3 weergegeven opvatting verwerpt. Immers hij lijkt wel
degelijk belang te hechten aan de vaststelling, dat artikel 100 niet in acht is
genomen.
Tenslotte merk ik op, dat de twee situaties waarvan de Raad uitgaat kunnen
worden teruggevonden in de conclusie van Advocaat-Generaal Ten Kate die
opmerkt:. , ,Terechtschijnt mij .dan_ QOk dat_z.Q_d_gnjge _reg~::ling ,_ ciit:: n~t _Qp_f!e.Il
gegeven beeindiging is gericht en daardoor is geconcretiseerd, slechts rechtsgeldig in huwelijkse voorwaarden kan worden getroffen.
Anders is de situatie, indien partijen met bet oog op een door hen als onafwendbaar geziene scheiding onderling de totstandkoming daarvan en de gevolgen
daarvan in de concreet gegeven toestand regelen. Dit is een overeenkomst die
naar rnijn mening de benaming echtscheidingsconvenant verdient''. Ook deze
opmerking beschouw ik als een argument voor de juistheid van de door mij
getrokken conclusie.
De tweede en belangrijkste conclusie die ik trek uit bet onderhavige arrest is, dat
de Hoge Raad de opvatting blijkt te zijn toegedaan, dat kenmerkend voor
huwelijkse voorwaarden is, dat hierbij de vermogensrechtelijke betrekkingen van
partijen worden geregeld in afwijking van de wettelijke regels. In bet slot van de
derde zin spreektde Raad immers van ''eenregeling ... als hierbedoeld''. Met de
zinsnede ,als bier bedoeld" wordt naar rnijn mening op onrniskenbare wijze
gerefereerd aan ,hun onderlinge vermogensrechtelijke betrekkingen" van de
eerste zin.
In een opzicht lijkt mij bet arrest te eng geformuleerd. De Raad neemt slechts een
uitzondering aan (, ,buiten bet geval van een regeling met bet oog op een voorgenomen echtscheiding' '). De redenering zal ook opgaan voor een regeling getroffen met bet oog op een scheiding van tafel en bed. De situatie ligt bier materieel
niet anders, terwijl artikel 169lid 2, artikel155, dat in bet betoog van de Hoge
Raad een rol speelt, van overeenkomstige toepassing verklaart. Onzeker is of bet
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betoog van de Raad ook opgaat voor het geval dat partijen, gehuwd in gemeenschap van goederen, staande huwelijk willen overschakelen op huwelijkse
voorwaarden en met het oog op dit , ,concrete geval'' een regeling treffen voor de
verdeling van de huwelijksgemeenschap. Overigens zij aangetekend, dat een
dergelijk geval niet snel zaileiden tot een procedure ais de onderhavige, omdat
artikel 119 bepaait dat partijen hun huwelijkse voorwaarden ter goedkeuring
voorleggen aan de rechtbank. Het ligt dan voor de hand om de boedelscheiding,
voor zover deze qua resultaat niet beantwoordt aan artikellOO, eveneens op te
nemen in die akte.
Tot slot nog een enkele opmerking over de hierboven geciteerde overweging ten
overvloede van het hof. Naar mijn mening stelt het hof ten onrechte vast dat
verdeling bij helfte niet heeft plaatsgevonden. Nagenoeg aile activa werden aan
de vrouw toebedeeld. Hierdoor ontstond voor de man een vordering wegens
overbedeling. Hiermee ,kocht" hij zijn alimentatieverplichting af.
Voor juridisch Nederland heeft de Hoge Raad, naar blijkt, een standaardarrest
gewezen.
AFDELING

4 (H. C. Grootveld)

ALIMENTATIE EN RELATIEGOEDERENRECHT

6.

INLEIDENDE OPMERKINGEN

De rechter kan bij het echtscheidingsvonnis of bij latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in
redelijkheid kan verwerven, op diens vordering onderscheidenlijk verzoek ten
laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen (art.
157). Anders dan onder het oude recht is de aiimentatievraag niet langer gekoppeld aan de schuldvraag (althans wat de rechtsgrond betreft) en evenmin is de
processuele positie van partijen relevant. Behoefte van de een en draagkracht van
de ander vormen hier de componenten. Intussen heeft het aiimentatievraagstuk
gedurende het afgelopen decennium bredestromen inkt doen vloeien. Menzie de
literatuur, vermeld in Grosheide, F.W., van der Velden, F.J.A., Uitkering en
indexering na echtscheiding, Preadvies voor de Nederlandse Vereniging van
Rechtsvergelijking, Deventer 1980 (inzonderheid hoofdstuk II daarvan), Campagne, D .M., Alimentatie, onderhoudsplicht tussen voormalige echtgenoten,
betalingen terzake van echtscheiding ... een evolutie, diss. Utrecht 1978 (inzonderheid biz. 223-227), Terwee-van Hilten, C.A., Alimentatie, Studiepockets
Privaatrecht, Zwolle 1979, biz. 117. Naar gemeld preadvies moge eveneens
worden verwezen voor een vergelijking van de Nederlandse en Belgische echtscheidingsgronden en -modaiiteiten en aiimentatie (blz. 84 e.v. en biz. 89 e.v.).
De jurisprudentie is al even rijk aan uitspraken rond de aiimentatie. Niet
nauwkeurige telling van aileen 's-Hogen Raads arresten, gedurende de verslagperiode gewezen, levert een hoeveelheid op, waarvan de bespreking het verschijnen van een afzonderlijk rechtspraaknummer zou wettigen. Reden om hier met
een globale aanduiding der onderscheidene uitspraken te volstaan.
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7. RECHTSGROND DER ALIMENTATIE
Als gevestigde opvatting kan gelden dat de onderhoudsverplichting tussen echtgenoten doorwerkt na de ontbirtding van het huwelijk. De rechtsgrond daartoe is
het huwelijk zelf en de daardoor aanwezige nauwe persoonlijke verbondenheid
van de echtgenoten. (Vgl. Asser-de Ruiter, blz. 257, Samen-Leven, Ars Aequi,
1977, blz. 358-371). Anders daarentegen het in 1960 verschenen rapport van de
Wiardi Beckman-stichting, , ,Beperkingen van het verhaalsrecht' ', dat de onderhoudsplicht gegrond acht op een , ,natuurlijk besef van verantwoordelijkheid' ' en
Hoefnagels, G.A., (niet) Trouwen en (niet) Scheiden, (Rotterdam 1976), die in
het geheel geen materii.\le rechtsgrond aanwezig acht.
Geconfronteerd met de vraag ~aarop de onderhoudsverplichting na ontbinding
rust, stelde de Hoge Raad het op 28 september 1977 (N.J., 1978, nr. 432, met
noot Luijten) riog eens duidelijk: de verplichting tot betaling van alimentatie ex
artikel 157 ·'-----,die niet rechtstreeks uit de wet volgt doch een uitdrukkelijke
beslissing van de rechter met inachtneming van alle omstandigheden vergt berust evenzeer als de in de artikelen 81 en 84 staande huwelijk omschreven
verplichting, op de levensverhouding zoals die door het huwelijk is geschapen en
die haar werking, zij het in beperkte omvang, behoudt, ook al wordt de huwelijksband geheel of ten dele gestaakt.
8. INACHTNEMEN VAN ALLE OMST ANDIGHEDEN VAN HET GEV AL
De rechter zal zijn beslis;ing: hebben te nemen met inachtneming van alle
omstandigheden van het geval- men zie de zojuist aangehaalde beslissing. Dat
kunnen zijn de financiele- en .derhalve draagkracht/behoefte bei:nvloedende ____:_
faktoren; zie bijv. H.R., 17 juni 1977 (N.J., 1977, nr. 603), waarin de Raad
's-hofs oordeel dat een uitkering ingevolge de Wet Arbeidsongeschiktheid aan de
(tegenwoordige) echtgenote van de alimentatieplichtige man bij het belastbaar
inkomen van die man een draagkrachtverminderende faktor vormt, negatief
sanctioneerde. Voorts kan een draagkrachtverminderende faktor gelegen zijn in
het hertrouwen van de alimentatieplichtige man, die krachtens artikel 81 onderhoudsplichtig wordt jegens zijn tegenwoordige echtgenote. Zulks behoeft evenwei (zie H.R., 10 december 1976, N.J., 1977, nr. 587, met noot Luijten) niet het
geval te zijn indien de tegenwoordige echtgenote een eigen inkomen kan verwerven en kan bij drag en in de kosten van de huishouding. De verplichting van de man
om aan zijn echtgenote het nodige 1e verschaffen dient te worden beoordeeld in
het licht van de heersende maatschappelijke opvattingen.
De rechter mag echter ook niet-financiele faktoren in zijn oordeellaten meewegen, zoals het gedrag van de uikering vorderende echtgenoot jegens de andere
(H.R., 2 december 1977, N.J., 1978, nr. 346).

9. DISCRETIONAIRE iniVOEGDHEID
De rechter is bevoegd~ niet verplicht tot toekenning van de uitkering. Hij is vrij in
de waardering van aile omstandigheden welke bepalend zijn voor de draagkracht
van de tot onderhoud verplichte, aldusH.R., 3 november 1978 (N.J., 1979, 107):
,De omstandigheid dat degene van wie alimentatie wordt gevorderd, een uitkering geniet krachtens
de Algemene Bijstandswet welke is gebaseerd op wat het middel noemt, ,minimumnormen'', behoeft
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de rechter er niet steeds van te weerhouden hem tot betaling van een alimentatie-uitkering te
veroordelen, ook niet indien eerstgenoemde uitkering mede zou zijn toegekend als bijdrage in de
kosten van levensonderhoud van een of meer anderen met. wie hij in gezinsverband samenleeft''.

Zijn beslissing kan als van feitelijke aard niet in cassatie worden aangetast. De
Hoge Raad bevestigde dit nog eens in zijn arrest van 17 maart 1978 (N.J., 1978,
nr. 489): het hof oordeelde dat de gedragingen van de vrouw meebrachten dat van
de man niet kon worden gevergd dat hij in haar levensonderhoud bijdroeg en
verenigde zich op grond daarvan met de beslissing van de rechtbank dat voor
toekenning van de alimentatie aan de vrouw geen plaats was. Dit oordeel is, aldus
de Hoge Raad, van feitelijke aard en kan in cassatie niet op zijn juistheid worden
getoetst. Ook het cassatiemiddel in H .R., 25 november 1977 (N.J., 1978, nr.
359) zag hieraan voorbij : zowel de vaststelling en de waardering van de behoeftigheidsbepalende omstandigheden als een bepaling van het bedrag der
uitkering zijn overgelaten aan de rechter die over de feiten oordeelt. Ten aanzien
van de bepaling van de omvang stelde de Hoge Raad in dit arrest overigens vast
dat de veelal gehanteerde richtlijn van een derde van het bruto-inkomen van de
man geen rechtsregel is. Over de motivering van de beslissing kan wel worden
geklaagd (H.R., 17 september 1976,N.J., 1977, nr. 233; H.R., 17 juni 1977,
N.J., 1977, nr. 604).

10.

ALIMENTA TIE VOOR BEPAALDE DUUR EN ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN

De toekenning van de uitkering kan voor bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden geschieden (artikel157 lid 3). Artikel402, lid 2 staat er aan in de weg de
uitkering te bepalen op een bedrag ineens. In de literatuur wordt niettemin de
wenselijkheid van deze mogelijkheid wel eens geopperd, zulks naar analogie van
de Duitse ,Verdienstausgleichanspruch". In Belgie zijn de periodieke betalingen te vervangen door uitkering van een kapitaal.
De vraag of het de rechter vrijstaat aan de vrouw een uitkering voor haar
levensonderhoud ten laste van de man toe te kennen voor bepaalde tijd zonder dat
daaraan een desbetreffend verzoek van de man was voorafgegaan, dient blijkens
H.R., 22 april1977 (N.J., 1978, nr. 497) ontkennend te worden beantwoord. De
man had de rechtbank verzocht'zijn alimentatiebijdrage van fl. 600,- te verlagen
tot fl. 200,-. Derechtbankmaakte erfl. 400,-van, doch tevens bepaalde zij de
duur van de alimentatieperiode op twee jaar. Zij had dit evenwel slechts mogen
doen indien de man daarom had gevraagd. De soortgelijke vraag of artikel157 lid
3 ambtshalve kan worden toegepast deed zich voor in H.R., 18 mei 1979 (N.J.,
1979, nr. 598) voor. Ook daar vroeg de man verlaging der uitkering, ditmaal tot
nihil. De rechtbank ontzegde het verzochte, maar sloot wel indexering over de
uitkering uit. In hoger beroep verzocht de man mondeling aan de uitkeringsplicht
een bepaalde duur te verbinden, welk verzoek het hof niet honoreerde omdat het
door de vrouw hiertegen gedane verzet gegrond was. Het hof stelde vast dat de
man uitdrukkelijk om beperking van de duur der uitkering had moeten verzoeken.
Toen de man in cassatie aanvoerde, dat zulks ingevolge de wet niet is vereist,
oordeelde de Hoge Raad, dat het hof terecht had geoordeeld dat het de rechtbank
niet vrijstond artikel 157 lid 3 toe te passen.
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Tekst noch wetgeschiedenis van artikel157lid 3 geven grond voor de opvatting
dat het artikel slechts zou doelen op een geval waarin voor een bepaalde tijd aan
alimentatie behoefte bestaat. De omstandigheden die de grond kunnen vormen
voor een beperking van de duur van de alimentatie, kunnen vele zijn. Menzie
H.R., 3 februari 1978 (N.J., 1979, nr. 23): partijen waren heiden in tweede echt
gehuwd, de vrouw voorzag voordien als accountant in haar 1evensonderhoud, de
werkelijke samenleving van partijen had slechts tweeenhalf jaar geduurd en uit
het huwelijk waren geen kinderen geboren. Het hof gaf geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting door op deze gronden te oordelen dat van de. man niet kan worden
gevergd dat hij langer dan een bepaalde tijd in het levensonderhoud van de vrouw
bleef voorzien ofbijdragen, ook al zou zij daarna nog niet in staat geweest zijn om
weer in haar levensonderhoud te voorzien.

11.

INDEXERING VAN ALIMENTATIE; UITSLUITING INDEXERING

OokdebijWetvan6juli 1972S. 390(i.w.tr. 1jan. 1973)ingevoerdeeninartikel
402a neergelegde indexering der onderhoudsuitkeringen heeft gedurende de
verslagperiode tot een aantal arresten geleid. De bij rechterlijke uitspraak of bij
overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud worden van rechtswege gewijzigd door de Minister van Justitie telkens wanneer het indexcijfer der
lonen per 30 september van enig jaar tenminste een procent afwijkt van het
overeenkomstig indexcijfer in de voorgaande jaren.
De Hoge Raad is J:erughomlend ten gpzichte van_een uitbreiding van de werkingssfeer van artikel402a. In zijn arrest van 6 januari 1978 (N.J., 1978, nr. 466, met
noot Bloembergen), besliste hij dat het artikel beperkt is tot overeenkomsten,
houdende een regeling van een op de wet gegronde verplichting tot levensonderhoud. Een verplichting die voortvloeit uit een convenant, waarbij de man zich had
verbonden aan de vrouw maandelijkse alimentatie-uitkeringen te verstrekken valt
daar niet onder. Het artikel vindt evenmin toepassing (blijkens H.R., 7 april
1978,N.J., 1978, nr. 465, metnoot Bloembergen) ten aanzien van de kosten van
bijstand die een gemeente krachtens artikel 55 onder b en d der Algemene
Bijstandswet op degene die tot onderhoud verplicht is tot de grens van zijn
onderhoudsplicht kan verhalen. Hier zal indexering door de rechter kunnen
geschieden, indien voldoende aannemelijk is, dat het bedrag van het inkomen van
de onderhoudsplichtige in de toekomst overeenkomstig de index van artikel402a
zal veranderen.
Bij rechterlijke overeenkomst kan de indexering geheel of voor een bepaalde
tijdsduur worden uitgesloten. Deze uitsluiting moet volgens H.R., 1 oktober
1976 (N.J., 1977, nr. 420) gegrond zijn op de omstandigheid dat de aan indexering ten grondslag liggende onderstelling van een verhoogd geldelijk inkomen van de onderhoudsplichtige bij overigens gelijk blijvende omstandigheden,
in het door de rechter te beslissen individuele geval niet geldt. Onvoldoende voor
uitsluiting is het feit dat partijen reeds lang uit elkaar zijn. Weliswaar kan dit feit,
aldus H.R., 12 november 1976 (N.J., 1977, nr. 277, met noot Luijten), wel van
invloed zijn op de hoogte van de verschuldigde alimentatie, maar, wanneer de
rechter eenmaal met inachtneming van alle relevante omstandigheden de hoogte
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van de alimentatie voor het heden op een bepaald bedrag heeft vastgesteld, valt
niet in te zien hoe het feit dat partijen reeds lang v66r die vaststelling uit elkaar
waren gegaan, zou kunnen rechtvaardigen dat in de toekomst het aldus vastgestelde alimentatiebedrag niet van rechtswege zou moeten worden gei:ndexeerd.
Ret hof had de indexering juist uitgesloten, en dat had het volgens de annotator op
het arrest ook mogen doen vanuit de vrijheid die de over de feiten oordelende
rechter behoort te hebben en hem is toegekend. Zie voor een andere visie op het
arrest: Van Mourik/Jongsma, t.a.p., blz. 339-340.
Ten aanzien van uitsluiting van indexering voor een bepaalde duur, zij nog
vermeld R.R., 19 november 1976, N.J., 1977, nr. 497; hierin werd beslist dat
voor de uitsluiting aileen van belang zijn de gegevens en verwachtingen inzake
draagplicht en behoefte met betrekking tot het jaar waarin de indexering wordt
uitgesloten.

12. SAMENLEVEN ALS WAREN ZIJ GEHUWD
Laten wij de reeks sluiten met enige uitspraken rond artikel160, dat bepaalt dat de
verplichting van de gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in
het huwelijk treedt dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij
gehuwd. Ret artikel, ofbeter het slotgedeelte ervan, heeft tot vele beschouwingen
geleid. Met name wordt de gelijkstelling van de niet-huwelijkse relatie aan het
huwelijk als onjuist ervaren (men raadplege de jaargangen 1975 t.e.m. 1979 van
hetNederlands Juristen Blad, de in Samen-Leven, Ars Aequi, XXVI, 1977, op
blz. 334 vermelde literatuur, alsmede Van Mourik/Jongsma, t.a.p., blz. 399).
Ook de jurisprudentie doet blijken van een groeiende reeks uitspraken betrekking
hebbende op de vraag wat men zich bij een , ,samenleven als ware men gehuwd''
moet denken. DeRoge Raad doet op 11 juni 1976 (N.J., 1976, nr. 512) verstaan,
dat zulks afhangt van de omstandigheden van het geval. Aldus vaagheid en
onduidelijkheid (vgl. noot Raardt onderR.R., 6 december 1974,N.J., 1975, nr.
435; R.R., 1 juli 1976,N.J., 1977, nr. 56). Inventariserend geven de in dit kader
gewezen uitspraken het volgende globale beeld. De samenleving moet evenals in
geval van een huwelijk het kenmerk dragen van een wederzijdse verzorging (Rof
Arnhem, 5 november 1974,N.J., 1975, nr. 360; Rof Amsterdam, 15 februari
1978, N.J. 1978, nr. 539) en een nauwe affectieve relatie zijn die een min of meer
duurzaam karakter heeft (Rb. Arnhem, 29 mei 1975, N.J., 1976, nr. 300welke rechtbank er aan toevoegde dat het redelijk is niet te snel een concubinaat
aan te nemen in verband met de voor de voor de onderhoudsgerechtigde aan een
concubinaatsverhouding verbonden gevolgen - Rb. Amsterdam, 30 oktober
1974,N.J., 1975, nr. 259). Artikel160vindteveneens toepassing indienhet gaan
samenleven geschiedt met de bedoeling om dit samenleving niet blijvend te doen
zijn, doch om in het huwelijk te treden wanneer de proef slaagt en uiteen te gaan
wanneer dit niet het geval is: hetproefhuwelijk (R.R., 11 juni 1976,N.J., 1976,
nr. 512). Van samenleven als ware men gehuwd is echter geen sprake in geval van
eenhomofiele relatie (R.R., 3 november 1978,N.J., 1979, nr. 121). Nietnodig is
in ieder geval het bewijs dat geregeld en/of veelvuldig geslachtelijk verkeer
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plaatsvindt (Hof Den Bosch, 15 februari 1977, N.J., 1978, nr. 109). Een
verplegings- en verzorgingsmotief dat aanvankelijk aan de samenwoning ten
grondslag lag, doch daaraan later komt te ontvallen, ontneemt aan de voortzetting
van de relatie niet het karakter van samenleven ais ware men gehuwd (H .R. , 25
november 1977 ,N.J., 1978, nr. 291). Derechtbank te Almelo (25 februari 1976,
N.J., 1977, nr. 545) neemt aan dat van de hierbedoelde samenleving sprake is
, ,nu de vrouw: ten huize van de hierbedoelde Z woont, deze man en zij een
gemeenschappelijke huishouding hebben, de vrouw voor deze man kookt en
samen met hem met vakantie is geweest". Blijkens een vonnis van de rechtbank
te 's-Gravenhage (9 december 1976, N.J., 1977, nr. 553) is het enkele feit van
inwonen echter niet voldoende. De vraag of artikel160 ook van toepassing is in
geval van concubinaat tijdens de echtscheidingsprocedure, werd door de rechtbank te 's-Gravenhage (28 november 1977 ,N.J., 1978, nr. 446) in navolging van
de rechtbank te Arnhem (8 februari 1973,N.J., 1973, nr. 476) doch in afwijking
van deze van Zutphen (7 februari 1974, N.J., 1974, nr. 377) bevestigend
beantwoord. Het artikel mist toepassing tussen van tafel en bed gescheiden
echtgenoten (H.R., 7 oktober 1977, N.J., 1978, nr. 312, met noot Luijten).
Intussen staat het partijen vrij bij overeenkomst van het voorschrift van artikel160
af te wijken (Hof Arnhem, 1 april 1975, N.J., 1976, nr. 48; H.R., 31 oktober
1975, N.J., 1976, nr. 497).

13.

RELATIEGOEDERENRECHT

De vlucht die het verschijnsel niet-huwelijkse samenlevingsvorm gedurende het
afgelopen decennium heeft genomen doet niet aileen een versnelling van de
stroom jurisprudentie met betrekking tot het genoemde artikel160 veroorzaken.
Zij heeft mede veroorzaakt het ontstaan van een nieuw rechtsgebied, dat door de
(vermogens)rechtelijke problemen die aan het niet-huwelijkse samenlevingsverband kleven wordt bevolkt en dat wel wordt aangeduid ais relatiegoederen- of
samenlevingsgoederenrecht, dit in tegenstelling tot huwelijksgoederenrecht. De
plaats die dit onderdeel in dit rechtspraakoverzicht heeft gevonden is ais zodanig
dan ook eigenlijk onjuist. Men legge met name geen direct verband met de zich in
het kader van het alimentatievraagstuk gevorind hebbende en de zojuist in het
voorgaande opgesomde ,concubinaats-jurisprudentie" rond artikel 160. Van
opneming in een afzonderlijk hoofdstuk of afzonderlijke afdeling werd enkel en
aileen afgezien op de grond dat zich te dezen weliswaar reeds enige lagere
jurisprudentie heeft gevormd, doch jurisprudentie van de Hoge Raad - althans
wat de verslagperiode betreft - ontbreekt. Een enkel woord lijkt echter op zijn
plaats, waar de materie niet alleen belangwekkend doch ook in Belgie aan een
evolutie onderhevig is.
Het jonge rechtsgebied krijgt ailengs gestalte. Het wordt beheerst door hoofdvragen ais: op welke wijze kunnen partijen de (vermogens-)rechtelijke gevolgen van
hun samengaan ondervangen, welke wetgevingsaktiviteiten zouden te dezen
moeten worden ontwikkeld en welke steunpunten heeft het geldend recht te
bieden, indien de rechter voor de beslechting staat van een tussen partijen gerezen
geschil aangaande hun vermogensrechtelijke positie hetzij ten tijde van, hetzij bij
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de afwikkeling van hun relatie. Op het door de eerste vraag bestreken terrein- de
mogelijkheid dat een hierbedoeld contract een geoorloofde oorzaak zou ontberen
wegens strijdigheid met de goede zeden en deswege nietig zou zijn dient tot nihil
te worden gereduceerd (voor Belgie: zie Vanden Berghe, H., De juridische
betekenis van het concubinaat, Leuven 1970)- verschenen Leidse en Maatschapsmodellen, parallellopend aan de keuze voor hetzij een geheel op basis van
het eigen karakter van de relatie nieuw ontworpen ,sui generis-model", hetzij
een op de relatie toegesneden reeds bestaande rechtsfiguur zoals de maatschap.
Menzie: Van de Wiel, A.M., Samenleven buiten huwelijk, pn!advies voor de
Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, nr. 16, Deventer 1974; Samen-Leven, Ars Aequi, 1977, blz. 407 e.v.; Cohen Henriquez, E. enMoltmaker,
J.K., Privaatrechtelijke en fiscale aspecten van samenlevingsvormen buiten
huwelijk, preadvies Koninklijke Notariele Broederschap, Deventer 1977; Van
Mourik, M.J .A., Civielrechtelijke en andere bezwaren tegen het gebruik van de
maatschap ter regeling van de vermogensrechtelijke betrekkingen bij affectieve
relaties, W.P.N.R., 1977, nr. 5407, blz. 600e.v. ;Samen-Leven, Inleidingen tot
en verslag van het Landelijk Congres over de niet-huwelijkse relatie in maart
1978 gehouden te Leiden, Deventer 1978; Pleysier, A.J .H., Alternatief samenleven en maatschap, een tussenbalans, W.P.N.R., 1978,nr. 5426;Handleiding
voor het concubinaat, Projectgroep Concubinaat Leiden 1978, Deventer 1979.
De wetgever doet intussen van zich spreken waar een (ook sociologische) studie
aangaande het verschijnsel in gang is gezet en recentelijk in het huurrecht de
positie van de samenlever ten opzichte van de verhuurder-wederpartij van zijn
leefgenoot werd verstevigd, terwijl voorstellen tot wijziging van de successiewet
op het stuk der vrijstellingen van heffing van successierecht zijn gedaan.
Zie ik goed, dan heeft een rechterlijke effectiviteitstoetsing van de denkbare
samenlevingscontracten nog niet plaatsgevonden. Wei heeft de rechter al moeten
oordelen omtrent de vraag wat rechtens is bij de vermogensrechtelijke afwikkeling van een gemeenschappelijke huishouding, waarvan partijen hebben nagelaten deze juridisch te huisvesten. Beziet men de jurisprudentie die zich tot op
heden te dezen heeft gevormd, dan blijkt tweeerlei: (a) het beeld dreigt al even
geschakeerd te worden als dat van de jurisprudentie rond artikel 160 en (b) de
huisvesting welke bij rechterlijke uitspraak aan der partijen vermogensrechtelijke
belangen wordt verschaft is niet altijd een gelukkige, want bezien vanuit de
beginselen van het zakenrecht en de bedoelingen van partijen en hun relatie een
bouwval. Geschakeerd is het beeld waar de kwalificatie van de tussen partijen
aanwezige rechtsverhouding globaliter enerzijds blijkt te varieren van een strikte
scheiding der vermogens tot een volledige gemeenschap en anderzijds te worden
beheerst door de vraag of al dan niet tot een analoge toepassing van of een
aansluiten op het huwelijksgoederenrecht moet worden gekomen. Bouwvallig is
de huisvesting indien die vraag zonder meer bevestigend wordt beantwoord en
indien men het feitelijk samengaan van partijen ook een vermogensrechtelijk
samengaan doet zijn en aldus zonder meer tot de aanwezigheid van een gemeenschap concludeert.
In de hier te melden uitspraken had den partijen hun , ,relatie niet geregeld''. In het
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eerste geval vorderde de man bij beeindiging der relatie de helft (van de waarde)
van het huis dat hij had medeg~financierd en dat een sterke waardestijging had
ondergaan, doch dat op naam van de vrouw stond; in het tweede en derde geval
had de een aan de ander met wie hij samenleefde een geldlening verstrekt en
vorderde dit terug. Menzie Hof 's-Gravenhage, 5 januari 1977 (N.J., 1977, nr.
569: voor analoge toepassing van het huwelijksgoederenrecht op de afwikkeling
van der partijen relatie bestaat zonder meer geen aanleiding; ook de normen van
goede trouw en billijkheid dwingen daartoe niet; van een beperkte gemeenschap,
bijv. een bijzondere maatschap, kan geen sprake zijn, al ware het slechts omdat
niet blijkt van een oogmerk tot het behalen van voordeel) en de vonnissen van de
rechtbank te Groningen, 5 november 1976 (N.J., 1977, nr. 407: zoveel mogelijk
moet aansluiting worden gezocht bij het huwelijks(goederen) recht, hetgeen voor
het samenlevingsgoederenrecht betekent dat moet worden uitgegaan van het
rechtsvermoeden van een algemene gemeenschap van goederen, terwijl de meerdere of mindere mate van uitsluiting dier gemeenschap als uitzondering moet
worden aangetoond; in casu algehele gemeenschap van goederen) en in eenzelfde
zin en iets genuanceerder Rb. Groningen, 27 mei 1977 (N.J., 1977; nr. 570:
analogie beperkte gemeenschap). Zie voorts nog Rb. Groningen, 9 januari 1979
(N.J., 1979, nr. 351) : twist tussen concubinanten omtrent gezamenlijke woning
analoog op te lossen aan die omtrent echtelijke woning bij ontwricht huwelijk. Zie
tenslotte over deze en andere, niet gepubliceerde uitspraken nog recentelijk:
Cohen Henriquez, E.,De huishoudelijke maatschap, W.P.N.R., 1980, nr. 55115512.
Voor Belgie, zie :.VandenBerghe, H., De juridische betekenis van het concubinaat, Leuven 1970; Het Concubinaat, T.P.R., 1975, 13 e.v.; van de Wiel,
A.M., Samenleven buiten huwelijk, Over het juridisch lot van concubine en
concubijn in binnen- en buitenland, Preadvies Nederlandse Vereniging voor
Rechtsvergelijking, Deventer 1974, blz. 7-14.Rechtspraakoverzichten, T.P.R.,
1975, 348-351; 1977, blz. 445-448.

HOOFDSTUK

II (W.M. Kieijn)

ERFRECHT
Het erfrecht kent vele problemen, maar als men de jurisprudentie doorbladert is
het toch een beperkt aantal gebieden, waarop zich de rechtsgedingen plegen te
concentreren. Het zijn: uitlegging van testamenten, boedelscheidingen en (speciaal voor Nederland) ouderlijke boedelverdelingen.

14. UITLEGGING VAN TESTAMENTEN
H.R., 16 december 1977, N.J., 1978, nr. 616 (VanderWilt/Vander Laar c.s.)
met noot W.M. Kleijn
Nederland mag zich gelukkig prijzen met haar wettelijke regelen en haar gebruik
op het gebied van het maken van testamenten; deze komen namelijk nagenoeg
altijd tot stand bij notariele akte. Het bijna geheel ontbreken van testamenten, die
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zonder bemiddeling van een notaris tot stand komen behoedt Nederland voor een
stortvloed van gedingen over geldigheid en uitleg van uiterste wilsbeschikkingen,
die de Angelsaksische landen vaak kennen.
Maar zelfs in het beschermde Nederlandse regime komt een enkele uitlegprocedure wei eens voor; zo ook de procedure welke eindigde bij H.R. 16 december
1977 (N.J., 1978, 616). Ret ging hier om twee problemen: 1. Hoe moet een
bepaalde making na het overlijden van de testateur worden uitgelegd? 2. (aileen
in cassatie): welke mogelijkheden van cassatie zijn er t. a. v. de uitlegging door de
feitelijke rechter?
Ret ging om een making, in uitgetrokken vorm neerkomende op de volgende
inhoud: 1k legateer aan X mijn huis, af te geven binnen 6 maanden na mijn dood.
Voor het geval dat een of meer mijner erfgenamen zich tegen afgifte verzet
legateer ik X een bedrag van fl. 20.000.Een der erfgenamen stelde dat de erfgenamen konden kiezen tussen afgifte van
het intussen veel meer waard geworden huis of van een bedrag van fl. 20. 000.-.
De rechtbank oordeelde, dat de keuze bij de legataris lag. Ret hof gaf de keuze aan
de erfgenamen. En wat doet de cassatie-rechter? Zij laat deze laatste uitleg van de
bedoeling van de testateur in stand, vooropstellende, dat de uitlegging van
uiterste wilsbeschikkingen een aangelegenheid is van feitelijke aard, welke in
cassatie niet kan worden getoetst (vgl. ook H.R., 11 januari 1974, N.J., 1974,
187) waar de Hoge Raad de restrictie aanbrengt dat de feitelijke rechter geen
onjuiste maatstaf mag hebben aangelegd. Voorts geeft de Hoge Raad thans nog
een uitleggingsregel: bij de uitleg van testamenten in overeenstemming met de
bedoeling van de testateur mag slechts rekening gehouden worden met hetgeen de
testateur ten tijde van het maken van het testament heeft bedoeld. Indien later
gewijzigde omstandigheden verhinderen, dat deze bedoeling worden verwezenlijkt, mag dat op zichzelf niet leiden tot een andere uitlegging dan met die
bedoeling overeenstemt.
Hoe men ook denke moge over de feitelijke afloop van deze procedure - m.i.
was bedoeld een legaat van een huis plus een boete voor niet-nakoming- met de
overwegingen van de Hoge Raad kan men, gezien de functie van de cassatie- r
rechter, vrede hebben, c.q. het eens zijn.

15.

BOEDELSCHEIDING: GEVOLGEN VAN EN MOGELIJKHEDEN BIJ BENADELING

TERZAKE VAN BOEDELSCHEIDING (LAESIO ENORMIS).

H.R., 11 november 1977, N.J., 1978, 589 (Egas) met noot W.M. Kleijn
De casus was als volgt: aile activa en passiva uit een onverdeelheid zijn toebedeeld aan A en B, die een bedrag we gens overbedeling uitkeren aan C enD, alles
op basis van een in gemeenschappelijk overleg tot stand gebrachte waardering
van de goederen. Als A en B tot verkoop van enkele toebedeelde goederen
overgaan en daarbij winst maken, voelen C enD zich meer dan 1/4 benadeeld en
zij vragen op die grond vemietiging van de boedelscheiding op grond van artikel
1158-3° B.W. (vgl. art. 887 Belgisch B.W.). Gedurende de procedure verklaren
A en B het bedrag dat C en D menen te kort te komen in contanten te willen
uitkerenmetde bedoeling op deze wijze op grond van artikel1160 B.W. (vgl. art.
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891 Belgisch B.W.) de vernietiging van de boedelscheiding te voorkomen. Uit
deze procedure kunnen de volgende conclusies worden getrokken :
1) De wet geeft in artikel 1160 B. W. aan degeen tegen wie de eis tot vernietiging
wegens benade1ing is gedaan de mogelijkheid om herscheiding te beletten door de
benadeling in gereed geld of in natura te leggen. Men kan dit blijkens deze
uitspraak aldus lezen, dat de vernietiging van de eenmaal tot stand gekomen
boedelscheiding kan worden voorkomen door het te kort in geld of goederen van ·
de boedel aan te zuiveren en dit laatste kan ook geschieden door een onherroepelijk aanbod tot betaling van het tekort (zonder, dat dus het , ,gereed geld' ' direct op
tafel komt).
2) Artikel 1159 B.W. schrijft ter beoordeling van het al of niet benadeeld zijn
voor, dat de goederen worden geschat ; de rechter is niet verplicht daartoe
deskundigen te benoemen, zelfs als dat wordt gevraagd; het artikel geeft slechts
een voorschrift over de peildatum, te weten de datum der scheiding en deling.
3) Het is niet de bedoeling van de regeling van artikel 1160 B.W. om de
benadeelde volledig in de toestand te brengen als hadde er geen benadeling
plaatsgevonden; met name behoeft de oplegger geen rente over de opleg vanaf de
boedelscheiding te vergoeden.
Maar artikel1160 B.W. was niet aileen aan de orde bij een contractuele boedelscheiding; ook bij een broer daarvan, de ouderlijke boedelverdeling kwam dit
artikel ter sprake.

16. OUDERLIJKE BOEDELVERDELING
Vernietiging wegens benadeling.
H.R., 18 november 1977, N.J., 1978, 590(0erlemans)metnootvan W.M. Kleijn
Bij een testamentaire boedelverdeling (art. 1167 e.v. B.W., vgl. art. 1075 e.v.
Belgisch B.W.) had moeder haar onroerende goederen zodanig verdeeld, dat
uiteindelijk de zoon in waarde meer dan 5/8 gedeelte en de dochter rninder dan 3/8
gedeelte had gekregen terwijl elk van beide voor de helft gerechtigd was ; de
dochter vroeg daarom vemietiging op grond van benadeling van meer dan een
kwart, krachtens de met de regeling van artikel 1158, 3° B.W. (zie sub 15)
analoge regeling voor ouderlijke boedelverdelingen van artikel1170 B.W. (vgl.
1079 Belgisch B.W.).
In beginse1 bood ook hier de , ,bevoordeelde'' aan het tekort in geld aan te vullen;
de Hoge Raad oordeelde artikel 1160 B.W. (letterlijk aileen geschreven voor
contractuele boedelscheidingen), analoog toepasselijk op de ouderlijke boedelverdeling, zodat ook daar door opleg in geld of in natura van het te kort de
vernietiging kan voorkomen.
Voor de vraag welk bedrag terzake moet worden opgelegd, moeten de schulden
der nalatenschap, op welke de boedelverdeling geen betrekking heeft, buiten
beschouwing blijven. Wei mag de erfgenaam, die meer dan zijn aandeel in de
schulden heeft betaald, dit meerdere beschouwen als te zijn toe te rekenen aan
deze opleg en het betreffende bedrag daarbij in rnindering brengen, aldus de
rechter.
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Met name is deze toepassing van artikel 1160 B.W. ook op de ouderlijke
boedelverdeling m.i. een voor de praktijk belangrijke mogelijkheid om vemietiging te voorkomen, des te belangrijker omdat de testateur bij het maken van een
ouderlijke boedelverdeling vaak niet kan voorzien hoe de waardeverhouding bij
zijn overlijden zal zijn tussen de goederen, die hij respectievelijk aan de verschillende erfgenamen toebedeelt; afwijkingen, die een laesio enormis, naar de
waardemaatstaven geldende ten tijde van zijn overlijden meebrengen, kunnen
dan toch alsnog van hun ve)llietigende kracht (ex. art. 1170 B.W.) ontdaan
worden door opleg van het tekort achteraf (na het overlijden van de testateur).

17. Toepassing van artikelll69 B.W. als een onterfde erfgenaam zich op zijn
legitieme portie beroept.
H.R., 25 juli 1978. N.J., 1979, 352 (Munters) met noot W.M. Kleijn
Vader en moeder maakten een ouderlijke boedelverdeling, waarbij een bepaald
onroerend goed aan dochter L werd toebedeeld onder de verplichting tot uitkering
wegens overbedeling aan de andere kinderen. Bij later testament werd dochter T
van de nalatenschap der ouders uitgesloten. Als vader en moeder overlijden doet
dochter T een beroep op haar legitieme portie, zodat zij ondanks de onterving,
mede-erfgename wordt (voor haar legitieme portie). Artikel 1169 B. W. (vgl. art.
1078 Belgisch B.W.) nu bepaalt dat een ouderlijke boedelverdeling nietig is, als
daarbij een van de kinderen is overgeslagen. Door de uitsluiting van de nalatenschap van de ouders wasT ook van de uitkering uit de ouderlijke boedelverdeling
uitgesloten en daar dus (materieel gezien) overgeslagen, zodat artikel1169 B. W.
toepasselijk lijkt. Dit laatste wordt niet anders als de onterfde T een beroep op
haar legitieme portie doet, aldus de rechter in drie instanties, ook al blijkt het
onterfde kind door dit beroep achteraf weer erfgenaam te zijn geworden.
Deze uitspraak is dus een aansporing om t.a.v. het betrekken van alle in artikel
1169 B.W. genoemden (te weten alle kinderen en alle afkomelingen van vooroverleden kinderen) bij de ouderlijke boedelverdeling uiterst·zorgvuldig te werk
te gaan; de annotator onder dit arrest (N.J., 1979, nr. 352) doet naar aanleiding
daarvan de suggestie om aan een ouderlijke boedelverdeling een subsidiaire
wilsbeschikking toe te voegen, waarbij de toebedeelde goederen nog eens als
legaat worden vermaakt aan de desbetreffende kinderen voor het geval de ouderlijke boedelverdeling nietig mocht blijken te zijn; tot een dergelijke conversie
door de rechter zelf kwam het in de onderhavige procedure niet (terwijl deze
laatste feitelijke uitleg niet voor cassatie vatbaar was).

18. Uitvoering van handeling onder de levenden via het overlijden van een der
partijen
H.R., 6 april1979, N.J., 1979, nr. 630 (Nelemans) met noot W.M. Kleijn
Een vader had tijdens zijn leven aan 2 zoons het bloot eigendom overgedragen van
aan deze zoons verpachte onroerende goederen, metals tegenprestatie de verplichting om de waarde van die goederen tezijnertijd in zijn nalatenschap in te
brengen. Toen het zover was verlangden de beide dochters van de erflater, dat
deze zoons ook rente over de bedragen zouden bijbetalen, gerekend vanaf het
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openvallen dernalatenschap, zulks gebaseerdop artikel1144 B.W. (vgl. art. 856
Belgisch B. W.), dat deze rente-berekening voorschrijft voor inbreng van schenkingen bij de verdeling van de nalatenschap van de schenker.
De Hoge Raad maakte uit, dat hier sprake is van gedwongen schuldverrekening,
als bedoeld in de aanhef van artikel 1132 B. W. en dat deze verrekening van
schulden niet op een lijn gesteld kan worden met de inbreng van schenkingen,
terwijl de rentebijtelling van artikel 1144 B.W. aileen voor inbreng van schenkingen geldt.
Eenjuiste beslissing, omdat inbreng van schenkingen een verbintenis uit de wet is
terwijl gedwongen schuldverrekening betrekking heeft op van elders bestaande
schulden, meestal krachtens de overeenkomst, waarbij bij het aangaan bewust al
of niet een rente zal zijn bedongen, welke keuze bij verbintenissen uit de wet
ontbreekt, zodat d{uir aanvullende bepalingen van de wet zoals artikell144 B. W.
veel meer nodig zijn dan bij verrekening van schulden.

19. Wordt een executeur-testamentair na het overlijden van degeen die hem
benoemd heeft diens vertegenwoordiger voor het verder voeren van een tijdens
Ieven door de overledene aangevangen procedure ?
H.R., 7 aprill978, N.J., 1978, nr. 624 (Mertens/De Groot, met noot W.M.
Kleijn
Het gevallag aldus: Tijdens een procedure over een vordering in eerste aanleg
overleed eiseres; de gedaagden gingen van de uitspraak van de rechtbank in hoger
beroep-door deexecuteur-testainentair te dagvaarden. Het hof aclii de appeffanten
ontvankelijk en daartegen verzette zich de executeur op grond van twee stellingen:
a) de regeling van het bezit van de executeur in artikel 1060 B.W. brengt niet
mee, dat ook een appel tegen de executeur moet worden uitgebracht;
b) het bezit ex artikel1054lid 3 B.W. (vgl. art. 1026 Belgisch B.W.) van de
executeur eindigt van rechtswege na 1 jaar en die termijn was bij het appel reeds
verstreken.
De Hoge Raad stelde de executeur in het ongelijk, omdat hij het bezitrecht
kennelijk reeds had uitgeoefend en omdat de procedure betrof een vordering,
welke de executeur (krachtens de wet) bevoegd waste innen (art. 1060 B.W.).
Het be zit van de executeur eindigt immers, aldus de Hoge Raad, niet noodzakelijk
door het enkele tijdsverloop en nergens blijkt dat de executeur zijn bezit uitdrukkelijk had beeindigd.
In zijn bespreking van dit arrest (in W.P.N.R., 5467) geeft A. G. Lubbers enkele
kanttekeningen van de annotator in deNederlandse Jurisprudentie als volgt weer:
a. Men hoede zich ervoor om uit de mogelijke materiele exclusiviteit van de
executeursbevoegdheid in artikel 1060 B.W. tot processuele exclusiviteit te
concluderen; voorzichtigheid is geboden, vooral als het (gelijk in casu) om een
processueel initiatief van de wederpartij gaat. Hoe moet die wederpartij de
erfgenamen kennen en weten te vinden, hoe moet die wederpartij weten dater een
executeur is ?
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b. Als de heersende leer over artikel 1054 lid 3 B.W. zegt: een jaar na het
overlijden eindigt het bezit van rechtswege tenzij ... , dan doet dit veronderstellen
dat dit eind (na een jaar) de gewone praktijk is. Maar dit is juist niet zo, het is
eerder 6mgekeerd. Ook daarom mag men al, tot blijk van het tegendeel, aannemen dat het eenmaal aangevangen bezitrecht van een executeur v66rtduurt.
c. Over de verhouding tussen erfgenamen en executeur-met-bezit is de modeme
leer die van Asser-Meijers-Van der Ploeg (1976, blz. 397 e.v. waar literatuurverwijzing) en Pitlo-Van der Burght (blz. 212): die executeur is vertegenwoordiger der erfgenamen.

HOOFDSTUK III

ZAKENRECHT

AFDELING

1 (W.M. Kleijn)

ROEREND OF ONROEREND?

20. ROEREND OF ONROEREND? BESTEMMlNG
H.R., 18 januari 1978, N.J., 1979, 565 (Vloeistoftanks) met noot W.M. Kleijn
Sinds de invoering van een gemeentelijke Onroerend-Goed-Belasting in Nederland is het van groot belang of bepaalde werken staande op de grond, als
onroerend of als roerend zijn aan te merken. De Hoge Raad kreeg in bovengenoemde uitspraak te oordelen over de vraag of vloeistoftanks en andere installaties op een opslagterrein voor vloeistoffen onroerend waren. Voor de vraag of
iets onroerend is voor de Onroerend-Goed-Belasting zijn in beginsel de criteria
van het burgerlijk recht maatgevend, zodat dit soort uitspraken van direct belang
zijn voor het zakenrecht.
Ret hof had feitelijk vastgesteld, dat het ging om een terrein, dat door de
voorzieningen die daarop waren aangebracht kon worden aangemerkt als een
opslagterrein voor vloeistoffen. Wat waren die voorzieningen? Er waren zand- en
grintbedden aangelegd, afgedekt met bitumen en/of klinkers, waarop konisch
toelopende opslagtanks waren geplaatst, terwijl deze tanks door leidingen (door
andermans terrein) waren verbonden met een haventerrein. Op grond hiervan
nam de Hoge Raad aan, datal deze goederen als onroerend door bestemming
moesten worden aangemerkt. De opslagtanks, omdat deze specifiek nodig waren
om de vloeistoffen op te slaan en de leidingen omdat deze nodig waren om de
tanks te legen of te vullen c.q. om een en ander te beveiligen. De Hoge Raad
baseerde dit op artikel 563 lid 1 onder 1o te weten de categorie , ,dergelijke
onroerende zaken''. Conclusie: zowel de tanks als de leidingen en bijbehorende
onderdelen kunnen als onroerend worden beschouwd. Mitsdien zijn deze ook
vatbaar voor hypotheek en niet voor pand.
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AFDELING

2 (W.M. Kleijn en C.L. de Vries Lentsch-Kostense)

EIGENDOM

21.

FIDUCIAlRE EIGENDOM; OVERDRACHT V ANHET BEZIT DOOR MID DEL VAN EEN

CEEL; BEZIT VAN UITSLUITEND NAAR DE SOORT EN HOEVEELHEID BEPAALDE ZAKEN

H.R., 10 februari 1978, n.j., 1979, 338 (1e nieuwe Matex), met noot W.M.
Kleijn; Ars Aequi XXVII, blz. 512 e.v. met noot Van Schilfgaarde.
Bij de eigendomsverkrijging van roerend goed speelt de goede trouw in de
rechtspraktijk (in nog sterkere mate dan bij verkrijging van onroerend goed) een
grote rol. Dit gezien het bepaalde in artikel 2014 B. W., welk artikel globaal
inhoudt, dat hij die te goedertrouw is t.a.v. de beschikkingsbevoegdheid van zijn
rechtsvoorganger (onder bijzondere .titel) beschermd wordt als er gebreken in de
beschikkingsbevoegdheid van deze rechtsvoorganger aanwezig blijken te zijn,
bijv. wanneer de werkelijke eigenaar het goed opvordert.
Deze situatie pleegt zich in handelsverkeer nogal eens voor te doen rondom een
eigendomsvoorbehoud, gemaakt door een leverancier ten aanzien van materialen
geleverd aan een aannemer of aan een ander bedrijf, dat deze materialen weer
verwerkt of doorverkoopt (vgl. nr. 22). Hetzelfde doet zich voor rondom een
levering in eigendom tot zekerheid (fiduciaire eigendomsoverdracht) van goederen aan een kredietgever van een bedrijf. Hoe is de positie dan van degeen aan wie
de materialen of het eindproduct vervolgens door deze aannemer of door dit
bedrijf worden doorgeleverd; wordt deze verkrijger door artikel 2014 B.W.
beschermd?
In bovengenoemd arrest is een belangrijke beslissing gevallen. Murochem had in
1974 haar volledige voorraad vloeistoffen (benzeen), welke zich nu of in de
toekomst onder haar naam zou bevinden bij Nieuwe Matex, aan een bank
overgedragen. Deze levering had plaats , ,longa manu'', dat wil zeggen doordat
de Nieuwe Matex de voorraden welke zij voor Murochem onder zich had
voortaari zou gaan houden voor de Bank, de fiduciaire eigenaar. Aan Murochem
was terzake van de fiduciaire overdracht door de Bank de bevoegdheid verleend
om t.b.v. haar normale bedrijfsuitodening de voorraden aan derden te leveren,
mits zij zorgde dat (door vervanging) steeds een op bepaalde wijze vast te stellen
hoeveelheid benzeen in de tanks van Nieuwe Matex aanwezig bleef. Krachtens
vaste jurisprudentie (zie b.v. H.R., 22 mei 1953, N.J., 1954, 189) kan deze
levering betreffen zowel op dat moment aanwezige goederen (voorraden) als
goederen, welke in de toekomst aanwezig zullen zijn. In 1976 laat Murochem
zich door Nieuwe Matex toondercelen op de bij Nieuwe Matex liggende voorraden uitschrijven, waarvan Murochem vervolgens twee aan Easco verkocht:
Easco leverde deze celen bij Nieuwe Matex in, waartegenover deze zich verbond
de daarin vermelde hoeveelheid benzeen aan de door Easco aan te wijzen koper te
zullen uitleveren. De bank legde toen als fiduciair eigenaar beslag op in een tank
aanwezige 1470 ton benzeen, waaronder zich de (1410 ton) benzeen bevond,
welke aan Easco was verkocht.
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In het hieropvolgende rechtsgeding rezen er enkele principiele vragen, w.o.:
1. Is naar Nederlands recht bezit of eigendom mogelijk van uitsluitend naar de
soort en hoeveelheid bepaalde zaken?
2. Is het mogelijk bezit c.q. eigendom van een opgeslagen hoeveelheid vloeistof
over te dragen door overgave van een ceel?
3. Geldt artikel2014 B.W. (zie hiervoor) ook, als het in dit artikel geeiste bezit
(in casu van de voorraad benzeen) wordt verkregen door verkrijging van een ceel,
als hierbedoeld, welke betrekking heeft op de voorraad?
De Hoge Raad begon in zijn uitspraak met vraag 1 ontkennend te beantwoorden.
Maar dit heeft niet, aldus de Raad, tot gevolg dat ditzelfde geldt voor vraag 2,
zelfs als de betreffende ceel slechts de aard en hoeveelheid van de opgeslagen
vloeistofvermeldt en de vraag in welke ruimte de in de ceel bedoelde vloeistofligt
opgeslagen slechts uit interne administratie, zulks aan de hand van het nummer
van de ceel kan worden afgeleid.
Uit een en ander volgt dat het opslagbedrijf de voorraad, waarop de ceel betrekking heeft, moet uitleveren aan de rechtmatige houder van de ceel; de overgave
van de ceel heeft namelijk, aldus de Hoge Raad zakenrechtelijk dezelfde betekenis als overgave van de vloeistof zelf. Betreft de via de ceel overgedragen
hoeveelheid vloeistof slechts een gedeelte van de totale vloeistofvoorraad (in een
tank) dan wordt de verkrijger op deze wijze mede-bezitter of mede-eigenaar van
die totale voorraad. Wat betreft vraag 3 nam de Hoge Raad als vaststaande aan,
dat Easco uit het feit dat Murochem de celen ter beschikking had, mocht afleiden
dat Murochem bevoegd was over de voorraad benzeen te beschikken conform de
feitelijke vaststelling van het hof; blijkens deze gedachtengang behoeft de verkrijger als in casu zich niet tevoren te vergewissen of zich niet een fiduciaire
overdracht t.a.v. de overgedragen goederen had voorgedaan.
Easco had tevens het bezit in de zin van artikel 2014 B.W. verkregen, aldus de
Hoge Raad, op grond van de regel dat als een opslagbedrijf meent en mag menen,
dat zij de bevoegdheid had verkregen van degeen voor wie zij goederen hield om
m.b.t. die goederen order- of toondercelen af te geven aan een ander, zij ten
aanzien daarvan be zit kan verschaffen aan anderen. Gezien het feit dat de bank als
fiduciair eigenaar een (zekere) bevoegdheid had gelaten om de betreffende
toondercelen af te geven, mocht het opslagbedrijf de hoeveelheid vloeistof,
waarop die celen betrekking hadden, voor de regelmatige houders van de celen
gaan houden in plaats van voor de bank.
•
Beziet men dit arrest in de context van de eerdere juridsprudentie, dan blijkt, dat
het voor de vraag of de derde-verkrijger van roerende (en toonder-)goederen en
met name van voorraden en materialen beschermd wordt van groot belang is of
zijn voorman, hoewel in beginsel (door eigendomsvoorbehoud of fiduciaire
overdracht) geen eigenaar zijnde, toch eventueel een beschikkingsbevoegdheid
heeft, meestal om binnen zijn normale bedrijfsuitoefening tot verkoop en levering
over te gaan. Men vergelijke in dit verband het in een voorgaand overzicht
behandelde arrest Kamphuis-Nationaal Grondbezit (H.R., 8 juni 1973, N.J.,
1974, 346). Menzie over de verschillende zakenrechtelijke constructies, waarin
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dergelijke rechtsverhoudingen en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen ondergebracht kunnen worden de annotatie in N.J., 1974 en voorts P. van Schilfgaarde inArs Aequi XXVII, 517 (onder punt 6) en Schoordijk in W.P .N.R., 5440.
De situatie, waar het hier om gaat kan men als volgt weergeven: L - A - 0,
waarbij A degeen is die van de materialen of voorraden in feite economisch
eigenaar is, terwijl 0 degeen is aan wie hij ze (al of niet verwerkt) doorlevert en L
degeen is die (op grond van eigendomsvoorbehoud of van een fiduciaire overdracht) juridisch eigenaar is.

22.

EIGENDOMSVOORBEHOUD; OVERDRACHT BEZIT (2• NIEUWEMATEX)

H.R., 29 juni 1979, N.J., 1980, 133 (2e Nieuwe Matex) met noot W.M. Kleijn
Een met de in het voorgaande nummer vergelijkbare situatie kwam aan de orde in
het 2e Nieuwe Matex-arrest, waarbij een leverancier (L) van ijzeren platen een
eigendomsvoorbehoud had gemaakt met de bepaling dat de aannemer (A) binnen
de normale bedrijfsuitoefening deze materialen aan derden mocht verkopen en
leveren. A bracht deze platen, zodra deze door 0 (de opdrachtgever van A met
betrekking tot het bouwen van opslagtanks op het terrein van 0) waren goedgekeurd naar O's terrein om ze daar tot tanks bijeen te voegen. Hierbij gaf A aan 0
zogenaamde eigendomsverklaringen af, inhoudende dat de goedgekeurde materialen in eigendom waren overgegaan op 0. A vroeg surseance van betaling aan
(hij ging vervolgens failliet) en op dat moment bevonden zich op het terrein van 0
losse platen en reeds tot daken, bodems en ringen voor tanks verwerkte materialen. De vraag was, wie daarvan de eigeriuom had C of 0. De Hoge Raad komt
tot de conclusie, dat de materialen eerst door A aan 0 zijn geleverd d.m.v.
levering constituto possessorium (bij de goedkeuring door 0 op A's terrein), later
gevolgd door een feitelijke overgave van A aan 0 door het overbrengen naar het
terrein van 0. De wil tot levering van bezit (c.q. eigendom) door A aan 0
koppelde de Hoge Raad onder meer aan de afgegeven eigendomsverklaringen
door A enerzijds en het door 0 onder zijn supervisie stellen van deze materialen
zodra deze werden gebracht op het onder O's bewaking staande terrein van 0
anderzijds. De door A geuite wil om 0 bezit (c.q. eigendom) te verschaffen had
nog niet het gewenste effect bij de levering c.p. en wel door de werking van het
beginsel van artikel592 B. W., dat een houder voor een ander (in casu At. b. v. L)
verbiedt zonder medewerking van degeen (L) voor wie hij (A) houdt, dit houderschap om te zetten in een houderschap voor een ander (0).
Men vergelijke in dit verb~nd H.R., 29 september 1961, N.J., 1962, 14. Maar
deze wil tot levering van bezit (c.q. eigendom) van A bleef als het ware sluimeren, totdat 0 de goederen, door de feitelijke overbrenging daarvan van A's terre in
naar het terrein van 0, onder zijn supervisie kreeg. Op dat moment kreeg deze
vroeger geuite wil zakenrechtelijk effect door de uit dit samenstel van feiten
afgeleide feitelijke overgave door A aan 0.
Menzie over dit alles ook J.J.A. de Groot, W.N.P.R., 5421 enH.W. Wiersma,
W.P.N;R. 5499-5502. Nu het bezit bleek te zijn overgegaan, zowel van de platen
als de daaruit gefabriceerde halffabrikaten, bleef nog de vraag of ook de eigendom op 0 was overgegaan, gezien het eigendomsvoorbehoud van L. Uitgaande
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van het feit datA onbevoegd was diende 0 aan teton en dat zijn bezitsverkrijging
van de materialen onder het gestemte van de goede trouw plaats had, wilde hij op
grand van artikel2014 B.W. eigenaar zijn geworden. Had 0 - zo werd door L
gesteld - niet grondig rekening moeten houden met een, in de praktijk zo
gebruikelijk, eigendomsvoorbehoud door de leverancier van de betreffende materialen(i.c. L)?
De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend, in hoofdzaak met twee
argumenten:
1. indien een aannemer een goede reputatie geniet, is er geen reden voor een
nader onderzoek op dit punt
2. het verkeersbelang brengt mede, dat diegeen beschermd wordt, die geen reden
tot twijfel heeft aan de normale afwikkeling door zijn wederpartij/rechtsvoorganger van diens eigen leverantie-contracten, waarbij deze laatste de betreffende
goederen verkregen heeft.
Zelfs als 0 met een eigendomsvoorbehoud door L had moeten rekening houden
dan nog mag 0 bij een aannemer met een goede reputatie aannemen, dat op het
eigendomsvoorbehoud geen beroep za1 worden gedaan, omdat 0 ervan uit mag
gaan dat 6f de aannemer zijn koopprijs tijdig heeft voldaan of zal voldoen 6f de
leverancier zich niet zal (of kan) verzetten tegen doorlevering door de aannemer
binnen diens normale bedrijfsuitoefening.
De slotsom was dan ook dat 0, de opdrachtgever, als eigenaar was te beschouwen.
23.

EIGENDOMSOVERGANG VAN EEN ONTSTOLEN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAAK

DOOR SUBROGATIE OF OVERDRACHT?

H.R., 27 aprill979, R.v.d.W., 1979, 67 (Visser c.s./,De Zeven Provincien")
In het hier te bespreken arrest kwam de bekende vraag aan de orde of een
verzekeraar die de verzekerde schadeloos stelt voor diefstal van een roerende
lichamelijke zaak daardoor rechten op die zaak kan doen gelden. Dit probleem
kwam in casu aan de orde in het kader van de vordering van een verzekeraar tot
afgifte van een gestolen auto met vanwaardeverklaring van het door hem gelegde
revindicatoir be slag op de auto, die inmiddels door een echtpaar op een automarkt
was gekocht.
De verzekeraar baseerde zijn vordering op twee stellingen :
1. Aangezien ik de verzekerde schadeloos heb gesteld voor het verlies van zijn
auto heb ik op grand van artikel284 W.K. (dat de verzekeraar subrogeert in alle
rechten die de verzekerde terzake van de schade tegen derden mocht hebben) de
eigendom van de auto verkregen of heb ik althans de vordering tot revindicatie
·
van de auto verkregen.
Deze stelling leek niet veel kans van slagen te hebben. In de eerste plaats
subrogeert artikel 284 volgens de heersende leer de verzekeraar aileen in vorderingen die de verzekerde ter zake van de schade verkrijgt en het eigendomsrecht
van een gestolen goed is tach niet een recht dat de bestolene verkrijgt terzake van
de schade die hij tengevolge van de· diefstallijdt (zie bijvoorbeeld Dorhout-Mees-
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Wachter, Schadeverzekeringsrecht, 4e druk, nr. 544 en Scheltema-Mijnssen,
Algemeen deel van schadeverzekeringsrecht, 2e druk, blz. 383). In de tweede
plaats neemt men tegenwoordig vrijwel algemeen aan dat de vordering tot
revindicatie niet los te maken valt van het eigendomsrecht zelf (zie bijvoorbeeld
DorhoutMees-Wachter,t.a.p., nr. 544, Scheltema-Mijnssen,t.a.p., blz. 251 en
Asser-Beekhuis I, Zakenrecht, lOe druk, blz. 73 en 270 en ook artikel 3.11.9
Nieuw B.W.).
Het hof echter oordeelde dat de verzekeraar door de werking van artikel 284 de
eigendom van de auto had verkregen met de volgende overweging:
,dat het daarnaast de kennelijke bedoeling van het systeem der wet is, dat_de bestolene, die door de
verzekeraar in zijn vermogen is hersteld, de aanspraken, welke hij heeft jegens de dief of de tot
teruggave verplichte, aan de verzekeraar overdraagt of overlaat, opdat deze zijnerzijds in zijn door de
uitkering van de verzekeringspenningen geschonden, vermogenstoestand hersteld wordt;
dat aan deze strekking tekort zou worden gedaan, indien de verzekeraar door een (te) beperkte
opvatting van de werking der subrogatie ingevolge artikel284 K niet ook het recht van de verzekerde
verkrijgt om herstel in het bezit van het gesto!en voorwerp te bewerkstelligen door de terugeising van
artikel 2014, tweede lid B.W.".

Het hof baseerde zijn oordeel derhalve duidelijk op de wenselijkheid van eigendomsverkrijging door de verzekeraar van gestolen voorwerpen waarvoor hij de
verzekerde schadeloos stelt.
In cassatie werd tegen dit oordeel opgekomen; de Hoge Raad conformeerde zich
aan de heersende leer en vemietigde het arrest met de volgende overwegingen:
, ,In geval de verzekeraar van een roerende zaak de schade die door diefstal daarvan is ontstaan, aan de
verzekerde heeft vergoed, behoren tot de rechten welke deze ter zake van de schade tegen derden
mocht hebben, bedoeld in artike!284 K, noch de hem als eigenaar van de gestolen zaak toekomende
revindicatie, noch de eigendom zelf van de zaak. Wat betredt de revindicatie is reeds beslissend dat zij
niet van het eigendomsrecht tot welks bescherming ziJ dient, kan worden gescheiden. Wat betreft de
eigendom zelf, deze kan niet worden aangemerkt als een recht , ,ter zake van de schade'' die door de
verzekerde als gevolg van de diefstal werd geleden. Dit zou ook uit praktisch oogpunt niet wenselijk
zijn. Of er behoefte bestaat aan eigendomsovergang van de gestolen zaak op de verzekeraar zal
immers afhangen van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de gestolen zaak, de door de
verzekerde a! of niet reeds tot stand gebrachte vervanging daarvan en van het verhaal dat de
verzekeraar krachtens artikel284 op andertm dan de bezitter van de gestolen zaak heeft genomen ofzal
kunnen nemen.

De Hoge Raad huldigt klaarblijkelijk een ander standpunt over de wenselijkheid
van eigendomsovergang in het algemeen.
De verzekeraar baseerde zijn vordering tevens op de volgende stelling:
2. De verzekerde heeft mij zijn gestolen auto, die in het bezit van een derde was,
geleverd en in eigendom overgedragen door een akte te ondertekenen waarin hij
verklaarde zulks te do en.
In deze stelling wordt-nu krachtens artikel667 B.W. (vgl. art. 1606 Belgisch
B.W.) bezitsverschaffing in het huidige recht de wijze is waarop roerende
lichamelijke zaken geleverd moeten worden wil van eigendomsoverdracht sprake
kunnen zijn - met andere woorden het standpunt ingenomen dat ook door een
eigenaar-niet-bezitter bezit kan worden verschaft. Deze opvatting is ook verdedigd door O.K. Brahn, Eigendom en revindicatie van gestolen roerende goederen, N.J.B., 1976, blz. 729 e.v. en door Scheltema-Mijnssen, t.a.p., blz. 252.
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Zij menen dat de eigenaar, die zijn zaak en daarmede het bezit van die zaak heeft
verloren, toch aan een ander bezit kan verschaffen door die ander in staat te stellen
die macht over het goed uit te oefenen welke hij tot dan zelf uitoefende en dan met
name die macht die in artikel 2014 lid 2 opgesloten ligt (dat is het recht om
ontstolen en verloren roerende lichamelijke zaken gedurende drie jaar van iedere
bezitter te revindiceren; vgl. art. 2279 Belgisch B.W.).
Heersende leer is echter dat aileen een bezitter bezit kan verschaffen. Zie AsserBeekhuis, t.a.p., biz. 270. De verzekerde kan, volgens deze leer, aan de verzekeraar wei een onherroepelijke volmacht tot revindicatie verlenen (in dat geval
wordt de vordering tot revindicatie niet overgedragen) en hem tevens reeds bij
voorbaat door middel van traditio brevi manu bezit verschaffen onder de opschortende voorwaarde dat de verzekeraar de zaak als houder van de verzekerde
verkregen heeft (zie G.M.M. den Drijver, Brahnieschopperij; revindicatie van
gestolen roerend goed door de verzekeraar, DeB. W. -krant Leiden, 1976, nr. 3).
In casu was genoemde constructie echter niet gevolgd. De verzekeraar stelde dat
de gestolen auto hem door middel van een akte was geleverd en in eigendom
overgedragen door de eigenaar-niet-bezitter.
Zocht de verzekeraar hier aansluiting bij het stelsel van het Nieuw B. W. ? In dat
stelsel is bezitsverschaffing de wijze waarop roerende lichamelijke zaken die in
de macht van de vervreemder zijn, geleverd moeten worden wil van eigendomsoverdracht sprake kunnen zijn; roerende lichamelijke zaken die niet in de macht
van de vervreemder zijn kunnen echter door een daartoe bestemde akte geleverd
en in eigendom overgedragen worden, zodat dan van levering zonder bezitsverschaffing sprake is (art. 3.4.2.7a).
Het lijkt vooralsnog niet mogelijk om zonder uitdrukkelijke wetsbepaling voor ·
het geldende recht reeds te aanvaarden dat roerende lichamelijke zaken ook
zonder bezitsverschaffing door middel van een daartoe bestemde akte geleverd
kunnen worden.
In dit arrest maakte de Hoge Raad van de gelegenheid gebruik om zich over deze
kwestie uit te spreken; hoewel de verzekeraar zich in cassatie niet meer baseerde
op de stelling dat hem de eigendom was overgedragen aanvaardde de Hoge Raad
deze opvatting toch door de zaak na vernietiging met de volgende overwegingen
terug te verwijzen:
,Na verwijzing zal onder meer aan de orde kunnen komen de vraag of de eigendom van de auto op
Zeven Provincien is overgegaan krachtens overdracht. Dit is niet reeds uitgesloten op de enkele grond
dat op het tijdstip van de overdracht de auto in het bezit van een derde was. De ,overgave" die
krachtens artikel667 B. W. voor overdracht van een roerende zaak is vereist, kan in dit geval immers
tot stand komen door een overeenkomst tussen de vervreemder en de verkrijger, die tot overdracht
strekt en de verkrijger in staat stelt zich jegens derden als eigenaar te legitimeren".

De Hoge Raad sluit zich hier blijkbaar aan bij de opvatting van Brahn en
Scheltema-Mijnssen: overwogen wordt immers dat aan het vereiste van artikel
667 B. W. , dat wil zeggen aan het vereiste van bezitsverschaffing ook is voldaan
indien er sprake is van een overeenkomst tussen de vervreemder en de verkrijger
in een geval dat de vervreemder weliswaar eigenaar maar geen bezitter is.
Hoewel gesteld kan worden dat het theoretisch ondenkbaar is dat een niet-bezitter
bezit verschaft en dat ook in het stelsel van het Nieuw B.W. dit standpunt
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gehuidigd wordt nu daar een niet-bezitter juist niet door bezitsverschaffing moet
Ieveren, Iijkt deze uitspraak praktisch wei aanvaardbaar en gewenst.
Wellicht ten overvioede zij er op gewezen dat deze wijze van eigendomsverschaffing siechts op zal kunnen gaan zoiang niet een derde de eigendom van de
gestoien auto heeft verkregen hetgeen het gevai zai zijn indien sprake is van bezit
te goeder trouw gedurende drie jaren.
Voor een bespreking van dit arrest zij nog verwezen naar O.K. Brahn, Een
standaardarrest van de Hoge Raad over eigendom en revindicatie van gestolen
roerende goederen, N.J.B., 1979, biz. 572 en 573 en naar de noot van W.C.L.
van der Grinten, Ars Aequi, 1979, biz. 498 e.v.

24. EIGENDOM KERKGOEDEREN NA KERKSCHEURING: MEDEEIGENDOM
H.R., 22februari 1974; Hof Amsterdam, 4 april1975 en H.R., 5 november
1976, N.J., 1977 resp. nr. 219, 220 en 221 (Kerkscheuringsarresten), met noot
G.J. Scholten
In de Nederlandse gemeente Katwijk ontstond een scheuring in een gereformeerd
kerkgenootschap (weike naar Nederlands Recht een rechtspersoon is). Dit genootschap had kerkelijke goederen in eigendom. De vraag rijst wie van beide uit
de scheuring voortgekomen kerkgenootschappen als voortzetter kan worden
beschouwd van het v66rde scheuring bestaande gereformeerde kerkgenootschap.
Het hof, dat blijkens de eerstgenoemde uitspraak van de Hoge Raad feiteiijk
moest vaststellen, welke groep leden zich heeft afgescheiden en welke groep
Ieden als voortzetters van net oorsproilkelijk kerkgenootschap moet worden
beschouwd, kwam tot de conclusie, dat beide groeperingen ieder afzonderlijk het
oorspronkeiijk kerkgenootschap blijken voort te zetten. Op die grond werd door
het hof en de Hoge Raad aangenomen, dat beide voortzettende kerkgenootschappen mede-eigenaar zijn geworden van de kerkelijke goederen van het oorspronkelijk kerkgenootschap. Met dit ook vrij Ietterlijk uitgevoerde Salomons-oordeei
van de Hoge Raad zijn twee annotatoren (Scholten, G.J., N.J., 1977, 221 en
Stein, P.A. e.a., W.P.N.R., 5447) het oneens. Zij achten deze uitspraak in strijd
met het Nederlands rechtspersonenrecht, dat de uittreding van Ieden niet kent als
grondvan splitsing ofbeeindiging van een rechtspersoon. Zij gaan daarbij echter
voorbij aan het eigenaardige godsdienstige karakter van een kerkgenootschaprechtspersoon, waarbij meer aan de orde is dan aileen vermcigensrecht en waar het
kerkgenootschap ook drager is van andere waarden.

AFDELING

3 (C.L. de Vries Lentsch-Kostense)
BUURWEGEN

25. INLEIDING
In onze wet is een bepaling aan buurwegen gewijd, te weten artikei719 B.W., dat
als voigt Iuidt:
Voetpaden, dreven ofwegen aan verscheidene buren gemeen, en welke hun tot eenen uitweg dienen,
kunnen niet dan met gemeene toestemrning worden ver!egd, vernietigd of tot een ander gebruik
gebezigd, dan waartoe dezelve zijn bestemd geweest.
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Hoewel uit de wetsgeschiedenis afgeleid zou kunnen worden dat deze bepaling
ziet op het geval dat een buurweg aan buren gezarnenlijk in eigendom toebehoort,
heeft de Hoge Raad in een reeks arresten beslist dat artikel 719 ook ziet op het
geval dat een buurweg slechts aan een buur (of zelfs aan een derde) in eigendom
toebehoort en de overige buren slechts een gezarnenlijk gebruiksrecht hebben. De
verbintenissen uit het burenrecht zijn kwalitatief: tot het gebruik van de buurweg
zijn derhalve ook gerechtigd diegenen die onder bijzondere titel het perceel
verkrijgen van een buur die een gebruiksrecht heeft; en tot het dulden van het
gebruik zijn derhalve ook verplicht diegenen die onder bijzondere titel het perceel
verkrijgen van de buur over wiens perceel de weg loopt en die als eigenaar het
gebruik moet dulden.
Er kan met andere woorden sprake zijn van een buurweg indien er een weg is, die
twee of meer buren tot uitweg dient en die ofwel aan de buren gezamenlijk in
eigendom toebehoort ofwel aan een buur (of aan een aantal buren of zelfs aan een
derde) in eigendom toebehoort in welk geval de buren - niet-eigenaren een
gebruiksrecht hebben. In geval van mede-eigendom is artikel 719 naast bepalingen over mandeligheid van toepassing; in het geval van een mede-gebruiksrecht
is aileen artikel719 van toepassing (zie Asser-Beekhuis II, Zakenrecht, lOe druk,
blz. 147). De rechter moet alle geschillen over buurwegen die de buren niet in
mede-eigendom toebehoren uitsluitend aan de hand van artikel 719 oplossen; zo
ook de geschillen die tot de twee volgende procedures aanleiding gaven.
26. WANNEER IS ER SPRAKE VAN BESTEMMING TOT BUURWEG?
H.R., 30 december 1977, N.J., 1979, 116 (Antilliaanse buurweg), met noot
W.M. Kleijn
Uit het in het vorige nummer geciteerde artikel719 en met name uit de woorden
, ,is bestemd geweest'' heeft de jurisprudentie afgeleid dat ontstaansvoorwaarde
voor een buurweg is: de be stemming van een weg tot een weg voor gemeenschappelijk gebruik. Verschil van mening is gerezen over de vraag of nu een
bestemming in objectieve zin of een bestemming in subjectieve zin is vereist.
In de zogenaamde objectieve leer is er sprake van een buurweg indien uit de
plaatselijke gesteldheid afgeleid kan worden dat de weg de buren tot gemeenschappelijke uitweg dient. In de zogenaamde subjectieve leer kan er slechts
van een buurweg gesproken worden indien de eigenaar van de weg deze bovendien nog door uitdrukkelijke of stilzwijgende wilsverklaring tot buurweg heeft
be stemd.
Aanhangers van de objectieve leer hebben er op gewezen dat in deze leer het
instituut van buurweg dient om het langdurige gebruik door meerdere buren van
een weg, die door uiterlijke kenmerken voor gemeenschappelijk gebruik is
bestemd, te sanctioneren ook in geval niet meer bewezen kan worden dat de
eigenaar van de weg toestemming voor gebruik heeft verleend; dit zou des te
belangrijker zijn nu erfdienstbaarheden van weg niet door verjaring verkregen
kunnen worden.
Aanhangers van de subjectieve leer hebben betoogd dat de tekst van artikel 719 op
subjectieve bestemming zou duiden (het vereiste van objectieve bestemming zou
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geen zin hebben naast het vereiste dat de weg de buren tot uitweg moet strekken)
en dat ook de aanhangers van de objectieve leer erkennen dat de uiterlijke
gesteldheid niet het enige criterium is, nu ook zij niet aannemen dat er sprake is
van een buurweg indien het gebruik uitsluitend is gebaseerd op eigenmachtig
optreden of op een uitsluitend gedogen van de eigenaar.
De Roge Raad heeft in zijn arresten van 3 december 1965 (N.J., 1965, 41 met
noot J.R. Beekhuis) en 23 mei 1976 (N.J., 1976,490 metnoot W.M. Kleijn) de
subjectieve leer aanvaard. Ook in deze leer is nog plaats voor het sanctioneren van
langdurig gebruik van een weg, die door uiterlijke kenmerken voor gemeenschappelijk gebruik is bestemd, in geval niet bewezen kan worden dat de
eigenaar van de weg toestemrning voor dat gebruik heeft verleend. Irmners: de
gebruiker kan zich dan wel niet op het recht van buurweg beroepen maar wel op
het bezit van het recht van buurweg, welk be zit vermoeden van recht oplevert. Dit
bezit wordt aileen dan niet beschermd indien kan worden aangetoond dat de
eigenaar van de weg geen toestemrning tot gebruik heeft verleend (zie over de
objectieve en de subjectieve leer ook Asser-Beekhuis, t.a.p., blz. 148 e.v.).
Ook in de onderhavige Antilliaanse procedure rees de vraag of er nu een buurweg
was ontstaan (art. 711 Antilliaans Burgerlijk Wetboek bevatdezelfdebepaling als
artikel 719 van het Nederlands B.W.). Ret Antilliaanse hof nam aan dat uit de
plaatselijke gesteldheid kon worden afgeleid dat de weg de buren tot uitweg
diende; op het terrein van de buur die beweerde een gebruiksrecht te hebben stond
een garage die slechts aan haar be stemming kon voldoen als zij , ,uitweegde'' via
de bewuste weg; in die weg stond een toegangspoort ter hoogte van het huis van
de genoemde buur; 20 j aar lang was de weg reeds gebruikt als buurweg zonder dat
hiertegen iets was ondemomen. Bovendien nam het hof aan dat de ,buur eigenaarvan de weg'' zelfmeegewerkt had aan hetkappen van de weg en dathij
toestemming tot gebruik had verleend. Anderzijds stelde het hof niet vast of de
beslissing van de rechter in eerste aanleg inhoudende dat niet bewezen was dat de
eigenaar van de weg toestemming had verleend tot het gebruik van de weg in het
kader van een obligatoire gebruiksovereenkomst onjuist was.
De vraag of terecht is geconcludeerd dat een weg tot buurweg is bestemd is
feitelijk en derhalve niet voor cassatie vatbaar; de vraag uit welke feiten afgeleid
kan worden of sprake is van bestemming is echter een rechtsvraag die wel in
cassatie getoetst kan worden.
Tegen bedoelde uitspraak werd in cassatie opgekomen met de volgende stellingen:
1. Ret hof heeft ten onrechte het bestaan van de buurweg slechts aangenomen op
grond van de feitelijke gesteldheid van de weg en een simpel gedogen van het
gebruik door de eigenaar van de weg.
Gesteld werd derhalve dat het hof de objectieve leer had gehanteerd en zulks
ten onrechte omdat de subjectieve leer geldt.
2. Onverenigbaar zijn de stellingen van het hof dat enerzijds wel toestemrning is
gegeven in het kader van het verlenen van een recht van gebruik van buurweg
doch dat anderzijds geen toestemming is gegeven in het kader van het verlenen
van een obligatoir gebruiksrecht.
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Gesteld werd derhalve: indien het hof al de subjectieve leer heeft gehanteerd
en heeft aangenomen dat de eigenaar van de weg toestemming tot gebruik van
de weg als buurweg heeft verleend dan is zijn oordeel daarom onjuist en
onbegrijpelijk omdat het hof tevens heeft aanvaard de stelling dat juist niet
bewezen is dat toestemming voor een obligatoir gebruiksrecht is verleend.
De Hoge Raad verwierp de genoemde stellingen met de volgende overwegingen:

ad I:
, ,Het hof heeft zijn oordeel dat de weg tot buurweg is bestemd mede gebaseerd op de overweging dat
,de rechtsvoorganger van gelntimeerden (d. w .z. de toenmalige eigenaar van de weg die als buurweg
zou hebben te gel den) zelf blijkens de verklaring van de getuige Pijpers van Meeteren heeft medegewerkt aan het kappen van bedoelde weg en blijkens de bewijslevering in eerste aanleg zelfs toestemming heeft verleend tot het gestelde gebruik van deze weg''. Het oordeel van het hof is dus niet enkel
gebaseerd op de feitelijke gesteldheid van weg en terrein, en het hof heeft niet geoordeeld dat hier
enkel sprake is van een , ,feitelijk gedogen'''. ''

In dit arrest is derhalve de subjectieve leer bevestigd.

ad 2:
, ,Het- in stand gebleven- oordeel van de eerste rechter dat de gestelde overeenkomst niet bewezen
is, is niet onverenigbaar met het oordeel van het hof dat de toenmalige eigenaar van de weg blijkens de
bewijslevering in eerste aanleg toestemming heeft verleend tot het gestelde gebruik van de weg, dus
dat in ieder geval sprake is geweest van een bestemmingshandeling van de vorige eigenaar. In deze
opvatting kon het hof de grieven, gericht tegen het oordeel van de eerste rechter dat genoemde
overeenkomst niet bewezen is, buiten behandeling Iaten."

Het is zoals ook door de annotator wordt opgemerkt, moeilijk te verklaren
waarom er verschillende criteria aangelegd worden ter beslissing enerzijds van de
vraag of er toestemming is verleend tot obligatoir gebruik van een weg en
anderzijds van de vraag of er toestemming is verleend tot gebruik van een weg als
buurweg temeer nu blijkbaar strengere eisen worden gesteld aan het tot stand
komen van een obligatoir gebruiksrecht dan aan het vestigen van een kwalitatief
gebruiksrecht !
Wellicht heeft het gedurende 20 jaren gebruiken van de weg een rol gespeeld;
wellicht is de Hoge Raad met handhaving van de subjectieve leer geneigd in geval
van langdurig gebruik zonder tegenspraak al spoedig te accepteren dat aan het
vereiste van toestemming is voldaan en wellicht is de Hoge Raad bereid zulks
zelfs te accepteren wanneer hij van oordeel is dat toestemming in het kader van het
sluiten van een contract niet is verleend.
Dat zou dan betekenen dat ook in de subjectieve leer het instituut van buurweg tot
op zekere hoogte dienst kan doen om langdurig gebruik door meerdere buren van
een weg, die door uiterlijke kenmerken voor gemeenschappelijk gebruik is
bestemd, te sanctioneren. (Zie ook hetgeen hiervoor is opgemerkt over de
motieven van de voorstanders van de objectieve leer).
Het was in casu wellicht ook mogelijk geweest om het langdurig gebruik van de
weg te sanctioneren door te overwegen enerzijds dat sprake was van bezit van het
recht van buurweg en anderzijds dat niet aangetoond kon worden dat de eigenaar
van de weg geen toestemming had verleend.
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Overigens is het instituut van buurweg in het Nieuw B. W. niet gehandhaafd; dit
instituut zou overbodig zijn nu een dergelijke weg ais erfdienstbaarheid kan
worden gevestigd of ais rp.andeiige zaak kan worden bestemd, de mogeiijkheden
van het vestigen van erfdienstbaarheden en het tot stand brengen van mandeligheid in het Nieuw B.W. nog zijn uitgebreid en de mogeiijkheid is geschapen
erfdienstbaarheden van weg door verjaring te verkrijgen (zie de Toelichting, biz.
408 en de M. v. A., biz. 34 en 35; zie voor tegenstanders van afschaffing:
Asser-Beekhuis, t.a.p., biz. 151).
27. EEN VAN DE BESTEMMING AFWIJKEND GEBRUIK VAN EEN BUURWEG
H.R., 22 december 1978, N.J. 1979, 353 (Gottenkie/Kolkman c.s.), met noot
W.M. Kleijn
Is een weg tot buurweg bestemd, dan kan de weg , ,niet dan met gemene
toestemming tot een ander gebruik worden gebezigd dan waartoe dezeive is
bestemd geweest", aidus artikei 719 B.W.
Zoals wij zagen ziet artikei 719 zowei op het geval dat een buurweg aan buren
gezameniijk in eigendom toebehoort als op het gevai dat een buurweg aan een of
meer buren toebehoort en de overige buren siechts een gezamenlijk medegebruiksrecht hebben. De vraag rijst nu wat artikei 719 vooi het Iaatste gevai
meebrengt: mag de eigenaar ook in dat geval geen ander gebruik van de buurweg
maken dan een gebruik overeenkomstig de bestemming indien een buur met een
gebruiksrecht zijn toestemming tot ander gebruik weigert.
In het hier te bespreken arrest werd deze vraag aari de Hoge Raad voorgeiegd; een
buur (niet-mede-eigenaar van een buurweg) eist dat de eigenaren van een
buurweg verboden wordt de buurweg die tot voetpad is bestemd, te gebruiken
voor hun auto's nu hij voor die verandering van bestemming geen toestemming
geeft.
De Hoge Raad wijst de vordering af met de voigende overwegingen:
, ,De geburl'!n die geen mede-eigenaren zijn van een buurweg als bedoeld in artikel 719 B. W., kunnen
tegenover de eigenaren van de weg aan dit artikel geen verdergaande rechten ontlenen, dan dat de
buurweg niet buiten hun toestemming vernietigd of verlegd mag worden en dat zij ook anderszins niet
in het gebruik waarvoor de buurweg bestemd is, mogen worden belemmerd. Meer mag, voor wat
betreft de rechten van anderen dan de eigenaren van de weg, niet worden gelezen in de woorden van
artike1719 dat buurwegen ,niet tot een ander gebruik (mogen worden) gebezigd, dan waartoe dezelve
zijn bestemd geweest''. Er bestaat geen reden aan te nemen dat de wetgever de eigenaren van een
buurweg tegenover de geburen die geen eigenaren zijn, zwaarder heeft willen belasten, dan wanneer
hun erf belast zou zijn geweest met een erfdienstbaarheid van weg. In het tweede onderdeel wordt
miskend, dat niet iedere hinder die het gebruik door de eigenaren van de buurweg voor andere
gebruikers oplevert, in strijd is met de rechten die deze laatsten aan de bestemming tot buurweg
kunnen ontlenen.''

De Hoge Raad geeft derhaive de voigende regei: de eigenaar van een buurweg
mag de bestemming van die weg veranderen zonder dat daarvoor de toestemming
van de buren, die niet mede-eigenaren van die weg zijn doch die gerechtigd zijn
de buurweg te gebruiken, is vereist mits de buren niet in hun gebruiksrechten
worden beiemmerd, waarbij niet iedere hinder aan de buren toegebracht, in strijd
met die gebruiksrechten is.
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Onbeantwoord blijft de vraag welk:e hinder nu wel en welke niet in strijd zal zijn
met de gebruiksrechten van de buren. W aarschijnlijk zal hier het criterium gelden
dat ook voor andere gevallen van hinder wordt gehanteerd, te weten het criterium
van de , ,zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt''.

AFDEUNG

4 (C.L. de Vries Lentsch-Kostense)

ERFDIENSTBAARHEDEN

28.

KAN BEN ERFDIENSTBAARHEID VAN VRIJE IN- EN UITVAART, RESPECTIEVELIJK

DOORVAART DOOR VERJARING WORDEN VERKREGEN?

H.R., 30 juni 1978, N.J., 1979, 117 (Zegwaard/Staat der Nederlanden), met
noot W.M. Kleijn
In het huidige recht zijn niet-voortdurende erfdienstbaarheden niet vatbaar voor
bezit en derhalve ook niet voor acquisitieve verjaring (art. 593 en 744 B. W.; vgl.
artt. 691 en 690 Belgisch B.W.). Niet-voortdurend zijn erfdienstbaarheden die
slechts kunnen worden uitgeoefend doordat van de zijde van de eigenaar van het
heersend erf telkens een handeling wordt verricht welke rechtstreeks tot uitoefening van de erfdienstbaarheid strekt (art. 724 B.W.; vgl. art. 680 Belgisch
B.W.).
Deze beperking van de mogelijkheid van verkrijging van erfdienstbaarheden door
verjaring is als volgt te verklaren. Voor verkrijgende verjaring is ondubbelzinnig
bezit vereist. Nu is het vaak moeilijk uit te maken of het dulden van bepaalde
handelingen door de eigenaar van het naburig erf uitsluitend voortspruit uit , ,goed
nabuurschap' ' of dat zulks duidt op de uitoefening van een erfdienstbaarheid en
derhalve op bezit van een erfdienstbaarheid. Juist bij niet-voortdurende erfdienstbaarheden rijzen met andere woorden problemen in verband met de vraag of er
van bezit sprake is. Dit heeft tot gevolg dat men- wil men niet het risico lopen
om na verloop van tijd het ontstaan zijn van een erfdienstbaarheid tegengeworpen
te krijgen- aan buren elk gebruik van zijn erf zou moeten ontzeggen. Om dit te
vermijden is in de Code Civil bepaald dat alle handelingen waaruit de uitoefening
van niet-voortdurende of niet-zichtbare erfdienstbaarheden zou kunnen blijken
altijd als ,actes de simple tolerance" beschouwd moeten worden, zodat dergelijke handelingen nooit als bezitsdaden kunnen gelden en derhalve nooit tot
verkrijgende verjaring kunnen leiden. Deze regeling is in ons wetboek overgenomen (zie Asser-Beekhuis II, Zakenrecht, IOe druk, blz. 192 en 193).
Nu gaan er wel stemmen op om op de regel dat niet-voortdurende erfdienstbaarheden niet vatbaar zijn voor verjaring, uitzonderingen toe te laten in gevallen dat
men wel van ondubbelzinnig bezit zou kunnen spreken. Zo zou men verjaring
willen toelaten indien van het bestaan van een niet-voortdurende erfdienstbaarheid blijkt door enig werk ofkenteken dat duidelijk wijst naar gebruik ten bate van
het heersend erf. De Hoge Raad heeft deze opvatting aanvaard in zijn arrest van
27 mei 1950 (N.J., 1951, 197, met noot D.J. Veegens) door acquisitieve verjaring van een erfdienstbaarheid van een toilet-inrichting die alleen van de kant van
het heersend erf waste bereiken, mogelijk te achten.
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Ook wordt verdedigd dat verjaring mogelijk moet zijn van een niet-voortdurende
elfdienstbaarheid van weg , ,als de weg zo duidelijk naar het elf van de buurman
voert, dat de eigenaar van de ondergrond er geen enkel profijt van heeft, terwijl
bovendien de buurman haar regelmatig gebruikt.'' (Zie Pitlo en Brahn, Zakenrecht, 7e druk, biz. 285).
Ik zou zelfs op grond van het hiervoor genoemde arrest willen verdedigen dat ook
in geval de eigenaar van de ondergrond nog wei profijt van de grond heeft, sprake
moet kunnen zijn van acquisitieve verjaring en wei indien de weg zo duidelijk
naar het elf van de buurman voert dat gesproken kan worden van een kenteken dat
duidelijk wijst naar gebruik ten bate van het heersend elf en derhalve van
ondubbelzinnig bezit.
In het hier te bespreken arrest kwam de vraag aan de orde of door verjaring kan
ontstaan een niet-voortdurende elfdienstbaarheid van vrije in- en uitvaart onder
een ophaalbrug door.
Het hof had geoordeeld dat een dergelijke elfdienstbaarheid niet door verjaring
kan ontstaan. De Hoge Raad overwoog hieromtrent het volgende:
,Het vierde middel maakt bezwaar tegen 's Hofs verwerping van het in de toelichting op de zesde
appelgrief aangevoerde betoog, dat door verjaring een erfdienstbaarheid van vrije in- en uitvaart resp.
doorvaart, rustende op het stuk grond van de provincie waarop de ophaalbrug is gebouwd, zou zijn
ontstaan. Dit betoog is door het Hof terecht verworpen, water zij van's Hofs motivering. Het door
Zegwaard en Dega (degenen die zich op verkrijgende verjaring beroepen) omtrent deze erfdienstbaarheid gestelde, waarin niets voorkomt over een eventuele titel noch over de goede trouw, laat niet toe
aan te nemen dat door verjaring een erfdienstbaarheid van vrije in-, uit- en doorvaart op de grond van
de provincie is komen te rusten."

De Hoge Raad lijkt hiermee te aanvaarden dat een dergelijke elfdienstbaarheid
wei degelijk door verjaring kan ontstaan; waarom zou hij anders hebben geoordeeld dat het feit dat niets omtrent de goede trouw (een vereiste voor acquisitieve
verjaring) is gesteld niet toelaat te aanvaarden dat een elfdienstbaarheid is
ontstaan; overwogen had toch kunnen worden dat niet-voortdurende elfdienstbaarheden niet door verjaring ontstaan.
De vraag rijst wei welke verdere eisen aan de mogelijkheid van acquisitieve
verjaring van niet-voortdurende elfdienstbaarheden gesteld moeten worden. Zie
de hiervoor vermelde opvatting van Pitlo en mijn opmerking daarbij.
In hetNieuw B.W. zijn aile erfdienstbaarheden vatbaar voor bezit (art. 6.5.7) en
verjaring (art. 5.6.3). Juist ten aanzien van niet-voortdurende erfdienstbaarheden
zal dan steeds de vraag rijzen of er wei van bezit sprake is (zie ook de Toelichting
bij art. 3.5.7, biz. 233).
29. GEPUBLICEERDE AKTE VAN VESTIGING VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID,
WAARIN EEN FOUTE OMSCHRIJVING VOORKOMT

H.R., I juni 1979, R.v.d.W. 1979, 84 (Oppersl Hendriks) (Na afsluiting van dit
gedeelte van het overzicht verscheen deze uitspraak in N.J., 1980, 67 met noot
van W.M. Kleijn).
Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht en kan dan ook aileen gevestigd
worden door overschrijving van een notariele akte van vestiging in de openbare
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registers. Uit die akte zal tevens moeten blijken wat de erfdienstbaarheid precies
inhoudt, met andere woorden welke last op het dienend erf is gelegd.
Bedoelde publicatie in de openbare registers is een essentiele voorwaarde omdat
zakelijke rechten tegen derden werken: deze derden moeten door raadpleging van
de registers te weten kunnen komen met welke zakelijke rechten een goed is
belast; zo moet een rechtsverkrijger onder bijzondere titel van een goed door
raadpleging van de registers te weten kunnen komen welke erfdienstbaarheden
ten laste van dat goed gevestigd zijn. Dit publiciteitsbeginsel brengt dan ook mee
dat de vraag welke erfdienstbaarheden partijen nu precies hebben willen vestigen
aan de hand van de omschrijvingen in de akte van vestiging naar objectieve
maatstaven beantwoord moet worden.
In het onderhavige arrest rees de vraag wat rechtens is indien partijen in de akte
van vestiging vermelden dat een erfdienstbaarheid van voetpad wordt gevestigd
naar een met name genoemde openbare weg, waarbij een nauwkeurige omschrijving wordt gegeven van het gedeelte van het dienend erf dat gebruikt moet
worden voor uitoefening van het recht van voetpad, en het voetpad weliswaar op
een openbare weg uitkomt doch op een andere dan de bij name genoemde
openbare weg.
Het hof oordeelde dat er een erfdienstbaarheid van voetpad was gevestigd naar de
openbare weg waarop het voetpad uitkwam nu het noemen van de naam van een
openbare weg, waarop het pad volgens de omschrijving in de akte van vestiging
niet uitkwam, op een kennelijke vergissing berustte.
De Hoge Raad sanctioneerde deze uitspraak met de volgende overwegingen:
,Anders dan blijkbaar in het eerste onderdeel wordt aangenomen, heeft het Hof met de woorden
,kennelijke vergissing'' niet slechts will en uitdrukken dat pp. zelf de vergissing als zodanig hebben
gezien, maar ook dat ieder die van de plaatselijke situatie op de hoogte was, moest begrijpen dat de
openbare weg die via het voetpad over het Iijdend erf bereikt kan worden een andere was dan de Alard
du Hamelstraat. Om deze reden mist de eerste klacht van het onderdeel feitelijke grondslag. Onderdeel
II faalt, omdat niet valt in te zien waarom het Hof aan de Iitigieuze erfdienstbaarheid van voetpad over
bet erf van Oppers een andere inhoud zou hebben gegeven dan in de akte van vestiging is neergelegd.
De inhoud van de betreffende erfdienstbaarheid wordt- nog daargelaten de kennelijke vergissing in
de akte- niet bepaald door de naarn van de openbare weg die bij gebruikmaking van het voetpad over
het lijdende erf via andere erven kan worden bereikt. ''

Dit arrest doet volkomen recht aan het hiervoor geschetste publiciteitsbeginsel.

AFDELING

5 (W.M. Kleijn)

OPSTALRECHT

30. OPSTALRECHT IN VERBAND MET HUUR VAN DE GROND; ACCESORITEIT
H.R., 7 maart 1979, N.J., 1980, 116 (Rotterdams haventerrein), met noot W.M.
Kleijn
Reeds eerder in dit hoofdstuk is, zij het zijdelings, de Onroerend-Goed-belasting
ter sprake gekomen (zie nr. 20). Ook de onderhavige uitspraak houdt hiermee
verband.
Hier had een opslagbedrijf een haventerrein in Rotterdam gehuurd om als op-
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slagterrein te kunnen dienen. De huurder had een betonnen rijlaag op de grond
aangebracht en er loodsen op gebouwd. Krachtens de regel van eigendomsnatrekking (art. 626 B.W.) zijn de betonnen laag en de gebouwen eigendom van de
grondeigenaar, tenzij deze natrekking doorbroken is door een opstalrecht, te
vestigen bij notariele akte, overgeschreven ten hypotheekkantore (aldus H.R., 10
december 1937, N.J., 1938, 335). Ter verkrijging van de mogelijkheid om de
loodsen te verhypothekeren vroeg en verkreeg de huurder van de eigenaar van de
grond een opstalrecht in aansluiting op zijn huurcontract. De gemeente vorderde
van de huurder/opstalhouder Onroerend-Goed-Belasting over de oppervlakte van
het gehele terrein, stellende dat het huurrecht thans als een onroerend goed waste
beschouwen i.v.m. het verleende opstalrecht. Anders dan het hof, dat meende,
dat het huurrecht door het opstalrecht en zakelijk karakter had verkregen, maakte
de Hoge Raad uit, dat het opstalrecht slechts een aan de huur accessoir recht was,
zodat de huur de hoofdzaak was en bleef en het opstalrecht in zijn bestaan als
afhankelijk van het huurrecht waste beschouwen. De consequentie van dit laatste
is dat zulk een opstalrecht als object voor hypotheekstelling voor een credietgever
weinig aantrekkelijk lijkt, gezien de onoverdraagbaarheid van de positie van de
huurder, hoewel dit element in de procedure niet aan de orde is gekomen.

AFDELING

6 (C.L. de Vries Lentsch-Kostense)
ERFPACHT

31. INHOUD VAN HET ERFPACHTRECHT
H.R., 16 maart 1977, N.J., 1977, 399 (Kadegeld), met noot W.M. Kleijn
Krachtens deWet Belastingen Rechtsverkeer vindt bij uitgifte in erfpacht heffing
van overdrachtsrecht plaats over het gekapitaliseerde bedrag van de canon. In de
onderhavige fiscaalrechtelijke procedure kwam de vraag aan de orde of de
verplichting die op een erfpachter rust om kadegeld te betalen in ''mil'' voor de
verplichtingen van de erfverpachter om het openbare water waar het verpachte
goed aan grenst op diepte te houden en de kademuur van het perceel te onderhouden nu als onderdeel van het zakelijk recht en als canon is te beschouwen of
slechts als obligatoire verplichting.
Artikel 782 B.w: bepaalt dat partijen van alle wettelijke regels van de titel van
erfpacht kunnen afwijken; erfpachter en erfverpachter hebben derhalve een zeer
grote vrijheid bij het vaststellen van de inhoud van het erfpachtsrecht. De aan die
vrijheid te stellen grenzen worden bepaald door de openbare orde en het wezen
van het erfpachtsrecht; komen partijen rechten en verplichtingen overeen die
strijden met het wezen van het erfpachtsrecht, dan maken die rechten en verplichtingen geen deel uit van het zakelijke recht van erfpacht doch gelden zij slechts
obligatoir. Partijen hebben ook de vrijheid te bepalen dat rechten en verplichtingen die naar hun aard wel inhoud van het eifpachtsrecht zouden kunnen zijn,
toch slechts obligatoir werken. (Zie Asser-Beekhuis II, Zakenrecht, 10e druk,
blz. 223 en 224.) (Overigens brengt ons systeem van het zakenrecht mee dat
partijen die van de hun geboden vrijheid bij het bepalen van de inhoud van het
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· zakelijk recht gebruik willen maken, zulks bij de notariele akte van vestiging die
in de openbare registers wordt overgeschreven, moeten doen; zakelijke rechten
kunnen immers slechts door overschrijving van genoemde akte worden gevestigd).
Nu is het niet zo eenvoudig vast te stellen welke bepalingen uit het complex van
voorwaarden die erfpachter en erfverpachter overeenkomen precies tot het wezen
van het erfpachtsrecht behoren (zie Asser-Beekhuis, t.a.p.; Plantenga, W.P. en
Treumiet, W.C., Eifpacht en Eifpachtsvoorwaarden, praeadviezen voor de
Broederschap der Candidaat-Notarissen 1957, biz. 28 e.v. resp. biz. 96 e.v., en
Kleijn, W.M. ,Bouwrecht, 1974, biz. 76). Aangenomen wordt dat in ieder geval
tot dat wezen behoren de bepalingen die betrekking hebben op het genot dat aan
de erfpachter van het goed wordt toegestaan.
Men zou dan ook aldus kunnen redeneren : indien de verplichting tot betalen van
kadegeld in rechtstreeks verband staat met een verplichting van de erfverpachter
tot onderhoud van het verpachte goed en indien dat onderhoud dient om de
erfpachter een groter genot van het goed te verschaffen dan is de verplichting tot
betalen van kadegeld inhoud van het zakelijk recht. Zo ook de Hoge Raad met de
volgende overwegingen :
,dat het Hof, op grond van zijn nit!egging van de onderhavige overeenkomst, heeft geoordeeld:
enerzijds dat de verplichtingen van de gemeente om de kademuur te onderhouden en ervoor te zorgen
dat het water in de haven op de overeengekomen diepte zal worden gehouden betrekking hebben op het
genot, hetwelk de erfpachter van de grond zal kunnen trekken en met de geschiktheid van dit terrein
voor het gebruik, waarvoor het in erfpacht is gegeven, in rechtstreeks verb and staan; anderzijds dat de
met het kadegeld overeenkomende vergoeding, welke door de erfpachter moet worden betaald, moet
worden gerekend tot de betalingen waartoe de erfpachter als zodanig verplicht is en welke betrekking
hebben op het aan de erfpachter als zodanig verleende genot;
dat die oordelen, die van feitelijke aard zijn en geen nadere motivering behoeven, in cassatie niet met
vrucht kunnen worden bestreden;
dat het Hof aan die oordelen terecht de gevolgtrekking heeft verbonden dat de verplichting tot het
betalen van vorenbedoelde vergoeding deel uitmaakt van het samenstel van rechten en verplichtingen,
besloten in het zakelijk recht, en moet worden aangemerkt als een dee! van de periodieke schuldplichtigheid bedoeld in art. 11, lid 1, Wet op belastingen van rechtsverkeer;
dat immers pp. ingevolge het bepaalde in art. 782 B.W. vrij zijn om hun erfpachtsverhouding naar
eigen goeddunken te regelen;
dat zij daarbij weliswaar niet in strijd mogen komen met het wezen van het erfpachtsrecht, maar
daarvan onder voorschreven omstandigheden geen sprake is."

Naar aanleiding van deze uitspraak rijst echter het volgende probleem.
Zakelijke rechten hebben naar hun aard zakelijke werking; de rechten en verplichtingen die inhoud van het erfpachtsrecht uitmaken dragen derhalve een
kwalitatief karakter: zij rusten naar hun aard op de erfpachter en erfverpachter als
zodanig zodat zij in geval van vervreemding van het erfpachtsrecht overgaan op
de volgende erfpachter en in geval van vervreemding van het verpachte goed
overgaan op de volgende eigenaar-erfpachter (zie Asser-Beekhuis, t.a.p., biz.
215).
Is de verplichting tot onderhoud van de kademuur en het op diepte houden van het
openbare water een verplichting die betrekking heeft op het genot dat de erfpachter van het goed kan hebben en derhalve inhoud van het zakelijk recht (zodat
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ook het daarvoor te hetalen kadegeld inhoud van het zakelijk recht is) dan
hetekent zulks dat de hedoelde verplichtingen tot onderhoud overgaan op de
rechtsopvolger van de erfverpachter in geval deze het goed waarop het erfpachtsrecht rust verkoopt..
Wat is nu het gevaL De erfverpachter in casu is geen particulier; de gemeente
zelf, tevens eigenaar van het aan het verpachte perceel grenzende openhare water,
is erfverpachter. Daarom kon zij ook de verplichting op zich nemen het water op
diepte te houden. Zouden partijen nu de hedoeling gehad hehhen deze verplichting tot inhoud van het zakelijk recht van erfpacht te maken? Hoe zouden zij zich
dan de overgang van de hewuste verplichting op een eventuele rechtsopvolger van
de gemeente gedacht hehhen; kan op een particulier eigenaar van de verpachte
grond de verplichting rusten het openhare water op diepte te houden? Het lijkt dan
ook veel waarschijnlijker dat partijen de hedoelde verplichting als ohligatoire
verplichting zijn overeengekomen, een verplichting rustend op de gemeente als
zodanig en niet op de gemeente als erfverpachter. En stel dat partijen hedoelde
verplichting wel tot inhoud van het zakelijk recht hehhen willen maken, zou dan
niet op grond van het systeem van het zakenrecht geconcludeerd moeten worden
dat een dergelijke verplichting in strijd is met het wezen van het zakelijk recht van
erfpacht nu overgang van de verplichting op een volgend erfverpachter onmogelijk is en de verplichting derhalve niet rust op de erfverpachter als zodanig?
In heide gevallen is ook het als tegensprestatie te hetalen kadegeld slechts als een
persoonlijke verplichting te heschouwen. Aldus ook de annotator.

32.

MAG EEN GEMEENTE-ERFVERPACHTER OP GROND VAN HET VOLKSHUIS-

VESTINGSBELANG AAN HAAR ERFPACHTER SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN
WEIGEREN?

H.R., 23 december 1976, N.J., 1977, 409 (Reggezuid), met noot W.M. Kleijn
Artikel 875a lid 6 B.W. hepaalt dat een erfpachter slechts tot splitsing van zijn
recht in appartementsrechten hevoegd is na verkregen toestemming van de
grondeigenaar, en voorts dat de toe stemming kan worden verkregen door een
machtiging van de kantonrechter indien de grondeigenaar de vereiste toestemming kennelijk zonder redelijke grond weigert.
In het hier te hespreken arrest weigert de gemeente-erfverpachter haar toestemming voor splitsing in appartementsrechten met de motivering dat zij het hestand
van huurwoningen met lage en gematigde huurprijzen zoveel mogelijk op peil wil
houden. Van de zijde van de erfpachter wordt de volgende stelling geponeerd: de
zorg voor het huisvestingsheleid van huurwoningen met een huurprijs van meer
dan f. 375,- permaand is aan de hemoeienis van de lagere overheid onttrokken
nu op grond van de artikelen 1 en 31 W oonruimtewet 1947 j 0 de artikelen 1 en 2
Woonruimteheschikking 1974 aileen die huurwoningen die heneden de
huurprijsgrens van f. 375,- per maand liggen door middel van vergunningen
door de gemeente worden gedistrihueerd; en nu in casu vast staat dat de huurprijs
van het grootste gedeelte van de woningen na de renovatie en splitsing in
appartementsrechten hoven de huurprijsgresns van f. 375,- zou komen te liggen
had de gemeente juist in dit geval de splitsing niet mogen weigeren op grond van
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overwegingen van huisvestingsbeleid, zodat de weigering (slechts gemotiveerd
met overwegingen van huisvestingsbeleid) kennelijk zonder redelijke grand is
geschied.
De Hoge Raad verwerpt deze stelling met de volgende overwegingen:
,dat uit de genoemde bepalingen en uit de geschiedenis van de besproken wijziging van de Woonruimtewet 1947 niet volgt dat de wetgever een dergelijke bemoeienis aan de lagere overheid heeft
will en onttrekken;
dat evenmin uit enige andere wettelijke bepaling volgt dat de Gemeente bet onderhavige volkshuisvestingsbelang niet aan haar weigering ten grondslag had mogen !eggen;
dat in bet bijzonder tekst en geschiedenis van art. 875a, laatste lid, B. W. geen reden geven om aan te
nemen dat huisvestingsbelangen als waarvan bier sprake is door een gemeente niet in aanmerking
genomen mogen worden bij de vraag of zij als grondeigenaar a! dan niet toestemming zal ver!enen
voor splitsing in appartementsrechten."

Reeds eerder heeft de Hoge Raad aanvaard dat de overheid haar publiekrechtelijke taken en bevoegdheden ook langs privaatrechtelijke weg mag uitoefenen (zie
onder meerde arresten van 2 februari 1966,N.J., 1966,415, metnootN.J. Polak
en 19 januari 1968,N.J., 1968, 166, met noot G.J. Scholten) en dat de ~verheid
zich ook mag beroepen op overwegingen van beleid indien zij de wegen van het
privaatrecht bewandelt (zie onder meer de arresten van 19 januari 1962, N.J.,
1962, 151, met noot J.H. Beekhuis en 8 november 1974,N.J., 1975, 240, met
noot A.R. Bloembergen).
Nu wordt van oudsher aangenomen, dat de gemeenten juist met het oog op een
betere behartiging van haar publiekrechtelijke taak gronden in erfpacht uit mogen
geven in plaats van deze te verkopen (zie hierover: Plantenga, W .P. , t.a .p., blz. 5
e.v. en Kleijn, W.M., Bouwrecht, 1974, blz. 73 e.v. Mede daarom past de
onderhavige beslissing dat een gemeente zich dan ook op overwegingen van
beleid mag beroepen bij het uitoefenen van haar .bevoegdheid als erfverpachter
om toestemming tot splitsing in appartementsrechten te weigeren, in de lijn van
de hiervoor genoemde arresten.
Overigens wordt deze jurisprudentie met enige reserves ontvangen.
Als groat bezwaar wordt namelijk gevoeld dat de. waarborgen die de burger
worden geboden ten aanzien van publiekrechtelijke handelingen van de overheid
wegvallen in geval de overheid van het privaatrecht gebruik maakt: de burgerlijke
rechter kan immers handelingen van de overheid niet toetsen op doelmatigheid
doch slechts op rechtmatigheid in welk kader slechts sprake kan zijn van een
uiterst marginale toetsing van het beleid aan de beginselen van goede trouw of
behoorlijk bestuur.
Voor een uitvoeriger bespreking van dit specifieke onderwerp raadplege men de
noot van W.M. Kleijn waarin ook een literatuuropgave te vinden is.

33.

VOORTBESTAANRECHTVANERFPACHTNA VERLOOP VANDE TIJDWAARVOOR
HET IS GEVESTIGD? BESTAAT TUSSEN EEN EX-ERFVERPACHTER EN EEN EX-ERFPACHTER DIE IN HET FEITELIJK GENOT VAN HET GOED IS GEBLEVEN EEN VERHOUDING DIE DOOR DE GOEDE TROUW WORDT BEHEERST?

H.R., 16januari 1979, N.J., 1979, 452 (v.d. Waal/Gemeente 's-Gravenhage),
met noot W.M. Kleijn
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Houdt de erfpachter na verloop van de tijd waarvoor het erfpachtsrecht is gevestigd het feitelijk genot van het verpachte goed, dan blijft het erfpachtsrecht tot
wederopzegging toe voortbestaan, aldus artikel 779 B.W.
In feite maakt dit wetsartikel een inbreuk op de beginselen van ons zakenrecht.
Immers: juist omdat zakelijke rechten tegen eenieder werken is publicatie in de
openbare registers een essenW~le voorwaarde voor vestiging of overdracht van
zakelijke rechten; indien derhalve in een in de openbare registers ingeschreven
akte van vestiging van een erfpachtsrecht is bepaald dat het recht voor een
bepaalde termijn is gevestigd, dan kunnen derden die na die termijn het goed
verkrijgen waarop het recht rust, er zeker van zijn dat het erfpachtsrecht geeindigd
is; krachtens artikel 779 B. W. kan echter het erfpachtsrecht toch na de bedoelde
termijn zijn blijven voortbestaan en aan derden-verkrijgers tegengeworpen worden.
Is hier nu sprake van een emstige inbreuk op het publicatiesysteem? Wij merien
van niet: de derde-verkrijger wordt weliswaar geconfronteerd met een tegen hem
werkend zakelijk recht dat hij niet uit de registers kon kennen, maar dat recht
bestaat slechts tot wederopzegging toe ; de derde kan met andere woorden een
einde maken aan het zakelijk recht. Bovendien bleek het bestaan van dat recht wel
uit de feitelijke toestand nu als voorwaarde voor het voortbestaan van het erfpachtsrecht geldt dat de erfpachter feitelijk in het genot van het verpachte perceel
is gebleven.
Mike1_779 moet dan ook beschouwd worden als een bepaling die de erfpachter
beoogt te b-~~ch~rmen (well(e besclleTining, zoals we zagen, riiet ten koste van
derden wordt verleend); wordt na afloop van de termijn waarvoor het erfpachtsrecht is gevestigd het erfpachtsrecht niet verlengd en laat de erfverpachter
toe dat de erfpachter het goed op dezelfde wijze als voorheen feitelijk blijft
gebruiken, dan zou de erfpachter- indien bedoelde bepaling niet gold- zonder
recht of titel op het goed verblijven met alle juridische consequenties van dien. De
erfverpachter wordt door deze regeling evenrnin gedupeerd nu het recht slechts tot
wederopzegging toe blijft bestaan. In het Ontwerp Meijers is de regeling van
artikel 779 B. W. niet overgenomen. In artikel 5. 7 .1. 9a van het Gewijzigd
Ontwerp wordt echter bepaald dat wanneer de tijd waarvoor een erfpacht is
gevestigd is verstreken en de zaak niet op dat tijdstip wordt ontruimd, de erfpacht
blijft doorlopen, tenzij de eigenaar uiterlijk zes maanden na dat tijdstip doet
blijken dat hij haar als geeindigd beschouwd. Uit het feit dat tevens wordt bepaald
dat niet ten nadele van de erfpachter van dit artikel mag worden afgeweken, blijkt
dat men met deze bepaling de erfpachter beoogt te beschermen.
In zijn arrest van 27 november 1953 (N.J., 1954, 129 met noot J. Drion) besliste
de Hoge Raad dat het erfpachtsrecht aileen krachtens artikel 779 kan blijven
voortbestaan in geval de erfpachter zonder verzet van de zijde van de erfverpachter in het bezit van het goed is gebleven. Tevens werd overwogen dat een daad van
de erfverpachter of een uitdrukkelijke wilsverklaring van beide partijen niet is
vereist.
Naar aanleiding van de laatste overweging is de vraag gerezen of nu een stilzwijgende wilsverklaring van partijen voorwaarde is voor het blijven voortbe914

staan van bet erfpacbtsrecbt of dat bet ook mogeiijk is dat bet recbt blijft
voortbestaan indien de erfpacbter feitelijk in bet genot van bet verpacbte goed
biijft en de erfverpacbter zulks duidt.
Ook is de vraag gerezen of de opzegging waartoe beide partijen gerecbtigd zijn
(bet erfpacbtsrecbt duurt immers tot wederopzegging toe) te goeder trouw moet
gescbieden, met andere woorden met inacbtneming van een redeiijke termijn (zie
hieromtrent Asser-Beekbuis, t.a.p., biz. 216).
In bet nu te bespreken arrest werden de voigende vragen aan de Hoge Raad
voorgeiegd:
1) Is een erfpacbtsrecbt na bet einde van de termijn waarvoor bet is gevestigd
biijven voortbestaan nu enerzijds de erfverpacbter (de gemeente) aan de
erfpacbter tegen bet einde van de termijn beeft bericbt dat bet erfpacbtsrecbt
zou eindigen en dat geen verlenging van de duur zou worden bevorderd en dat
de erfpacbter bet goed zou kunnen buren (op weik aanbod deze Iaatste niet is
ingegaan) docb anderzijds de erfverpacbter na afloop van de termijn nog
gedurende een jaar beeft gedu1d dat de erfpacbter in bet feitelijk genot van de
zaak bieef.
2) Indien bet erfpacbtsrecbt is blijven voortbestaan, moet de gemeente dan niet
een redeiijke termijn in acbt nemen voor de opzegging van bet erfpacbtsrecbt
(en daarmede voor de ontruiming van bet goed door de erfpacbter).
3) Indien bet erfpacbtsrecbt niet is biijven voortbestaan, wordt de verbouding
tussen de ex-erfyerpacbter en de ex-erfpacbter, die in bet feitelijk genot van de
zaak is gebieven, dan niet bebeerst door de goede trouw zodat de ex-erfverpacbter een redelijke termijn moet stellen voor de ontruiming van bet goed
door de ex-erfverpacbter.
ad 1) Ten aanzien van de eerste vraag overwoog de Hoge Raad bet volgende:
,Het Hof heeft vastgesteld dat bij schrijven van 17 juli 1970 de gemeente aan Van de Waal heeft
medegedeeld dat het erfpachtsrecht per 30 november 19i1 zou eindigen en dat geen verlenging van de
de duur daarvan zou kunnen worden bevorderd. Terecht heeft het Hof geoordeeld dat onder die
omstandigheden niet kan worden gezegd dat Van de Waal zonder verzet van de eigenaar als erfpachter
in het bezit van het goed is gebleven, dat mitsdien de bepaling van artikel 779 op de onderhavige
situatie niet van toepassing is en opzegging van het erfpachtsrecht niet nodig was. Daaraan doet niet af
dat de gemeente aan Van de W aal een aanbod heeft gedaan tot voortzetting van het gebruik onder een
andere titel, nl. die van huur en verhuur, en dat zij in verband daarmede niet direct maatregelen tot
ontruiming heeft genomen, maar heeft gedoogd dat Van de Waal voorlopig in het genot van het
perceel bleef, totdat de gemeente bij schrijven van 2 okt. 1972 heeft doen weten dat zij ook dit niet
Ianger toeliet. Het eerste middel kan derhalve niet tot cassatie leiden."

Mijns inziens is hiermede niet de vraag beslist of een stiizwijgende wilsverklaring
is vereist voor de voortzetting van de erfpacbt; bet Iijkt eerder zo te zijn dat de
erfpacbt voortduurt indien de erfverpacbter niet verklaart dat bij bet recbt ais
beeindigd bescbouwt. De formuiering van artikei5. 7 .1. 9a Nieuw B. W. wijst ook
in deze ricbting.
ad 2) Aan de tweede vraag kwam ons boogste recbtscollege niet toe. Men zou
overigens kunnen stellen dat een bevestigende beantwoording van deze vraag
mee kan brengen dat de bescberming die artikei 779 aan erfpacbters biedt wei in
zekere zin ten koste gaat van derden-verkrijgers (die niet door raadpieging van de
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registers op de hoogte konden zijn van het voortbestaan van het erfpachtsrecht);
deze derden zullen dan immers het erfpachtsrecht niet onmiddellijk kunnen
opzeggen doch zij zullen voor die opzegging een redelijke termijn in acht moeten
nemen zodat het erfpachtsrecht toch gedurende zekere tijd tegen hen werkt.
Zowel J. Drion als Beekhuis nemen aan dat opzegging te goeder trouw dient te
geschieden.
In het Nieuw B.W. zal een op de wijze als hier besproken voortgezet erfpachtsrecht slechts met inachtneming van een termijn van een jaar kunnen worden
opgezegd. Dit houdt in dat de bescherming van de erfpachter in het Nieuw B. W.
wel degelijk ten koste van een mogelijke derde-verkrijger gaat, die het erfpachtsrecht niet door raadpleging van de registers kan kennen. Men kan deze
regeling wel aanvaarden nu de derde het bestaan van het erfpachtsrecht wel uit de
feitelijke toestand kon kennen.
ad 3) Door rniddel van de derde vraag wordt getracht de Hoge Raad te bewegen tot
de uitspraak dat een verhouding tussen een ex-erfverpachter en een ex-erfpachter
die in het feitelijk genot van het goed blijft een rechtsverhouding is die door de
goede trouw wordt beheerst, zodat de ex-erfverpachter en ex-erfpachter zich
jegens elkaar conform de normen van de redelijkheid en billijkheid behoren te
gedragen.
Ons huidige B.W. bepaalt slechts dat de rechtsverhouding tussen contractspartijen een verhouding is die door de goede trouw wordt beheerst. Aanvaard is
echter reeds dat de verhouding tussen partijenin de precontractuele fase en de
verhouding tussen mede-erfgenamen en die tussen echtgenoten door de norm van
de goede trouw worden beheerst (zie respectievelijk de arresten van de Hoge Raad
van 21 januari 1966, N.J., 1966, 183, met noot G.J. Scholten, 19 september
1969,N.J., 1969,402, met nootK. Wiersma en 26 april1963,N.J., 1963, 332,
met noot J.H. Beekhuis). Met dit arrest dus de mogelijkheid voor de Hoge Raad
om te beslissen dat ook de verhouding tussen eigenaar en ex-zakelijk gerechtigde,
die in het feitelijk genot van de zaak waarop het recht rustte is gebleven, een
rechtsverhouding is waar de goede trouw geldt. De Hoge Raad overwoog op dit
punt het volgende:
,Het tweede middel, dat ervan uitgaat dat de erfpacht geeindigd was, betoogt dat de goede trouw, in
acht te nemen bij de uitvoering van overeenkomsten, meebracht dat de gemeente voor de ontruiming
van het onroerende goed een in de gegeven omstandigheden redelijke termijn had moetenstellen. Ook
dit middel faalt. Het Hof heeft aangenomen dat tussen pp. geen huur- of andere overeenkomst is tot
stand gekomen. Nu het middel ervan uit gaat dat dit we! het geval was, mist het in zoverre feitelijke
grondslag, terwijl het niet inhoudt dat het Hof buiten het geval van een zodanige overeenkomst o. g. v.
de goede trouw tot een andere beslissing had moeten komen, en het mid de! ook geen omstandigheden
vermeldt die hiertoe zouden moe ten leiden. ''

Geconcludeerd kan dan ook worden dat de Hoge Raad er van uitgaat dat de
verhouding tussen eigenaar en ex-zakelijk gerechtigde, die het goedfeitelijk blijft
gebruiken, onder bepaalde omstandigheden een verhouding kan zijn die door de
goede trouw wordt beheerst. Welke die omstandigheden zijn is vooralsnog in het
midden gebleven.
Volgens het Nieuw B.W. geldt de goede trouw-norm voor aile verbintenissen
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(art. 6.1.1.2). Men zou kunnen stellen dat na het einde van het erfpachtsrecht op
de erfpachter de verplichting rust het goed te ontruimen, op welke ontruiming de
erfverpachter recht heeft, zodat er tussen beiden een verbintenis bestaat; deze
verbintenis moet dante goeder trmiw uitgevoerd worden.

AFDELING

8 (W.M. K!eijn)

HYPOTHEEKRECHT

34. HYPOTHEEKHOUDER MAAKT GEEN GEBRUIK VAN HET RECHT VAN EIGENMACHTIGE VERKOOP; RANGREGELING EN ZU!VERING

H.R., 30 september 1976, N.J., 1977, 585 met noot B. Wachter
In bovengenoemde uitspraak ging het om de gevolgen van het feit, dat een eerste
hypotheekhouder geen gebruik maakt van zijn recht op eigenmachtige verkoop ex
artikel1223, lid 2 B.W. bij het faillissement van de hypotheekgever. Wanneer
ingeval van eigenmachtige verkoop de tweede en verdere hypotheekhouders
dreigen niet geheel voldaan te kunnen worden, bestaat voor de koper op de veiling
de gelegenheid rangregeling en zuivering (art. 1254 e.v. B.W. en art. 551 e.v.
Rv.) aan te vragen, waardoor vrij spoedig ook de niet-batig gerangschikte
hypotheken kunnen worden geroyeerd en het gekochte goed dus als onbezwaard
kan worden beschouwd. In dit geval van openbare verkoop van het verhypothekeerde goed door de curator in plaats van door de eerste hypotheekhouder
stond de Hoge Raad echter aan de koper een beroep op deze rangregeling- en
zuiveringsregel niet toe en verwees hem naar de afwikkeling via het faillissement,
nu het niet om een verkoop (executie) ex artikel 1223, lid 2 B.W. ging. De
consequenties hiervan zijn uiteraard, dat de hypotheekhouders dienen mede te
dragen in de algemene faillissementskosten en dat de koper op de veiling zal
moeten wachten tot de rechter-commissaris de doorhaling van de hypothecaire
inschrijving(en) zal gelasten op grond van artikel118 F. W. wat geruime tijd kan
duren. Het hiertegen aangevoerde bezwaar, dat er dan op deze wijze nimmer
royement zou volgen als het faillissement zou worden beeindigd wegens gebrek
aan baten (art. 16 F.W.) werd door de Hoge Raad tegelijk geecarteerd door de
beslissing, dat ingeval van verkoop van onroerend goed in een faillissement een
dergelijke beeindiging van het faillissement niet kan plaatshebben vooraleer er
een uitdelingslijst is opgemaakt, waarbij de opbrengst van die verkoop is verantwoord.
Aangezien de opneming in de faillissementsafwikkeling van de opbrengst van een
verkocht verhypothekeerd onroerend goed voor de tweede en verdere hypotheekhouders grote nadelen kan hebben, zoals ook uit deze uitspraak blijkt, zullen de
tweede hypotheekhouders des te meer geneigd zijn om de verkoop ex artikel
1223, lid 2 B.W. buiten faillissement van de eerste hypotheekhouder over te
nemen, als deze zelf niet geneigd is tot executie over te gaan. Daartoe bestaat
veelal het middel van betaling aan de eerste hypotheekhouder van diens vordering, waardoor de tweede hypotheekhouder wordt gesubrogeerd in diens rechten (art. 1437 B.W.) (zie hierover ook P.A. Stein, W.P.N.R., 5450).
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35. EXECUTORIALE VERKOOP; HOGER OP EERSTE VEILING INGEBREKE; BETALING
VAN HET VERSCHIL TUSSEN DE EERSTE EN DE TWEEDE VERKOOPPRIJS

H.R., 25 januari 1977, N.J., 1977, 362 (Hoge Valksedijk), met noot W.M.
Kleijn, A.A., XXVI, blz. 310 e.v. met noot van P.A. Stein
Eveneens over de gevolgen van de executoriale verkoop van een verhypothekeerd
onroerend goed, ditmaal door de eerste hypotheekhouder ex artikel1223, lid 2
B.W. gingdeuitspraakvandeHogeRaad van25 januari 1977 (N.J., 1977, 362).
Aangezien de koper op de eerste veiling ingebreke bleef de koopsom te betalen
moest bet goed opnieuw geveild worden, waarbij de opbrengst minder bleek te
zijn dan bij de eerdere veiling, maar voldoende om de hypothecaire vordering af
te betalen. Blijkens de veilingsvoorwaarden was de koper op de eerste veiling
verplicht bet verschil tussen zijn koopprijs en de opbrengst op de tweede veiling
plus een boete te betalen. Nu de hypotheekhouder geheel voldaan was uit de
opbrengst van de tweede veiling had deze niets meer te vorderen en de vraag deed
zich nu voor of de eigenaar de rechten uit bet contract van de hypotheekhouder
met de koper uit de eerste veiling tegen deze laatste kon uitoefenen. De Hoge
Raad beantwoordde deze vraag bevestigend, op grond van de overweging, dat de
verkoop ex artikel 1223, lid 2 B.W. niet wezenlijk verschilt van de normale
executie van onroerende goederen (art. 537a e.v. Rv.), zodat artikel 532 Rv.
analoog toepasselijk is, krachtens welk artikel de eigenaar subsidiair (na de eerste
hypotheekhouder) bet prijsverschil als hierbedoeld van de koper kan opvorderen.
Een probleem als bet onderhavige is bet gevolg van de splitsing over twee
personen van eneizijds de eigendom en anderzijds debeschikkingsbevoegdheid,
welke voortvloeit uit de vestiging van een hypotheek. Werd dit probleem vroeger
veelal opgelost via de theoretische constructie van pseudo-volmacht tot vrijwillige verkoop door de hypotheekgever aan de hypotheekhouder (de z. g. mandaattheorie), thans komt men meer en meer tot de conclusie, dat de van de eigenaar
afgeleide bevoegdheid van de hypotheekhouder ex artikel 1223, lid 2 B.W.
slechts betreft de bevoegdheid tot leveren en dat hij bij de verkoop net als een
executant aileen zelf partij is en de eigenaar daarbij in genen dele vertegenwoordigt. De voorafgaande uitspraak speelt bier ook op in, door niet een beroep te
doen op de pseudo-vertegenwoordiging van de eigenaar bij de verkoop ex artikel
1223, lid 2 B.W., maar door een beroep op de analogie met de executoriale
verkoop.
AFDELING

9 (W.M. K!eijn)

VERKRIJGENDE VERJARING

36. GOEDE TROUW BIJ VERKRIJGENDE VERJARING
H.R., 10 december 1976, N.J., 1977, 408 (Mulder!Aartsen, Verheij), met noot
W.M. Kleijn
Het Nederlandse zakenrecht kent een gesloten systeem, d.w.z. veel elementen
ervan zijn in de wet vast omlijnd, zoals de mogelijkheden om zakelijke rechten te
vestigen, de wijze waarop vele handelingen in bet zakenrecht juridisch effect
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hebben e.d. Deze vaste omlijning geldt zeker voor de wijze van levering en t.a. v.
onroerend goed kan men dan ook spreken van een duidelijk omlijnd juridisch
beeld van de wijze van handelen. Levering geschiedt door overschrijving van het
afschrift van een notariele akte ten hypotheekkantore met vermelding van de
kadastrale omschrijving. Toch blijven uiteraard ook hier vragen open.
Een voorbeeld uit de jurisprudentie, betreffende een informele wijze van eigendomsverkrijging, te weten de verkrijgende verjaring (art. 2000 e.v. B.W.) was
het volgende geval. Een perceel in Twello was oorspronkelijk in handen van een
eigenaar (A) en werd vervolgens door deze in twee gedeelten aan verschillende
kopers geleverd. Kort na de eerste verkoop aan M, in 1925 van gedeelte I werd er ·
een hek geplaatst op het verkochte terrein I en wel op 2 meter afstand en
evenwijdig aan de grens met het overblijvende gedeelte, zoals deze bij kadastrale
opmeting werd vastgelegd in de openbare registers. In 1930 werd het overblijvende gedeelte (II) aan H verkocht. De rechtsopvolgers van H, Aartsen en Verhey
stelden nu na ruim 30 jaar dat zij eigenaar waren ook van de strook gelegen tussen
de kadastrale grens en het op perceel I gelegen hekwerk, omdat hun rechtsvoorgangers H daarvan door 30-jarige verjaring de eigendom zouden hebben verkregen, alsvorens H het stuk grond aan hen in 1969 in eigendom overdroeg. Het ging
in deze procedure om de vraag of deze verkrijging door verjaring haar grondslag
vond in de wettelijk vereiste goede trouw bij de verkrijgers (art. 2000 B.W.). Het
hof te Arnhem oordeelde,\dat H in 1930 meende, dat de grens door het hek werd
gevormd en dat hij dat ook mocht menen op grond van de plaatselijke situatie. De
HogeRaad verwierp op 10 december 1976 (N.J., 1977, 408) hetcassatie-beroep.
Uit een en ander is af te leiden, dat voor het aannemen van de goede trouw bij de
verkrijgende verjaring een onderzoek in de voor het publiek toegankelijke registers en kadastrale kaarten, met name ook bij de aankoop van het perceel om welks
grenzen het gaat, niet als een algemeen vereiste geldt voor degeen die overgaat tot
(al of niet op koop gebaseerde) inbezitneming van het omstreden stuk grond en
om wiens , ,goede trouw'' het in casu gaat.

HOOFDSTUK

IV

OVEREENKOMSTEN

AFDELING

1 (Y.G. Blei Weissmann)

TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN; TOESTEMMING

37.

TOTSTANDKOMlNG VAN OVEREENKOMSTEN; TOESTEMMlNG; WILEN VER-

TROUWEN; MlSVERSTAND

H.R., 17 december 1976, N.J., 1977, 241, met noot G.J. Scholten; Ars Acqui,
XXVI, met noot P. van Schilfgaarde (Bunde/Erckens; Misverstand).
Bij voorlopige overeenkomst van 21 juni 1961 verkochten Erckens c.s. aan de
Gemeente Bunde een hun in eigendom toebehorend onroerend goed voor een
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koopprijs vanf 175.500,-, onder het beding ,dat de belastingschade vallende
op de bedrijfsschadevergoeding, die geacht wordt in het overeengekomen bedrag
mede te zijn begrepen, aan partij Erckens door de Gemeente wordt vergoed op
basis van een door de heer inspecteur der directe belastingen te ValkenburgHouthem af te geven verklaring dienaangaande''. Nadat Gemeenteraad en Gedeputeerde Staten genoemde overeenkomst hebben goedgekeurd, vindt op 15
september 1961 levering van het litigieuze onroerend goed plaats.
Tussen Erckens c.s. en de Gemeente Bunde blijkt evenwel een verschil in
opvatting te bestaan over de betekenis van het begrip ,belastingschade".
Vast komt te staan dat Erckens c. s. meenden conform hun bedoeling met de
Gemeente te zijn overeengekomen dat de gehele inkomstenbelasting over de
bedrijfsschadevergoeding door de Gemeente zou worden vergoed, terwijl de
Gemeente conform haar bedoeling meende te zijn overeengekomen dat de belastingschade zou worden vergoed op basis van het in het onteigeningsrecht geldende begrip , ,belastingschade' ' : enkel de schade hierdoor veroorzaakt dat
eerder of mogelijk meer aan inkomstenbelasting zou moeten worden betaald door
de omstandigheid dat het inkomen gekapitaliseerd in een schadeloosstelling zou
worden ontvangen in plaats van in het ongestoord voortgaande bedrijf. In de
optiek van Erckens c.s. was de Gemeente gehouden hun het gehele door hen aan
inkomstenbelasting verschuldigde bedrag if 50.840,-) te vergoeden. In de visie
van de Gemeente bestond slechts een gehoudenheid tot betaling vanf 2.151 ,50.
De door Erckens c.s. jegens de Gemeente ingeste1de vordering tot betaling van
f 50.840,- is in een eerdere procedure in twee instanties afgewezen. Het hof
bekrachtigde het vonnis van de rechtbank onder de overweging, dat Erckens c.s.
niet geslaagd zijn in het bewijs, dat een koopovereenkomst met de door hen
geste1de inhoud was tot stand gekomen.
In de aan het onderhavige arrest ten grondslag liggende gedingen wordt primair
een andere stelling geponeerd: nu tussen partijen geen wilsovereenstemrning
blijkt te bestaan omtrent het begrip be1astingschade, is in het geheel geen overeenkomst tot stand gekomen. Waar een rechtsgeldige tot eigendomsoverdracht
verplichtende titel ontbreekt, kan van eigendomsoverdracht geen sprake zijn,
zodat Erckens c.s. nog steeds eigenaar van het litigieuze onroerend goed zijn. De
vordering tot verklaring voor recht, dat tussen partijen geen koopovereenkomst is
tot stand gekomen en mitsdien geen geldige eigendomsoverdracht kan hebben
plaatsgevonden, wordt door de rechtbank toegewezen, door het hof afgewezen.
De tegen 's hofs arrest gerichte cassatiemiddelen hebben geleid tot een tot dusver
ontbrekende principe-uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot de al dan
niet totstandkoming van een overeenkomst, ingeval tussen partijen sprake is van
een misverstand, waarbij het - door hof en rechtbank miskende - geeigende
van gevallen van rnisverstand en de daaraan inherente benaderingswijze wordt
onderstreept.
Tot goed begrip van 's Raads uitspraak een enkele opmerking over het begrip
,toestemming", in artikel 1356 Ned. B.W. als eerste vereiste voor de totstandkorning van overeenkomsten genoemd. Aan het toestemrningsvereiste is in
ieder geval voldaan, indien partijen jegens elkaar verklaringen hebben afgelegd,
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gericht op de totstandkoming van een overeenkomst en die verk:laringen met
elk:aar en met de eigen bedoelingen van de respectieve declaranten overeenstemmen. De in de overeenstemmende verk:laringen besloten liggende wilsovereenstemming van partijen vormt de primaire grondslag van gebondenheid. Primair, maar niet exclusief. Voor zover zou komen vast te staan dat een door een
declarant afgelegde verklaring op enigerlei wijze niet strookt met zijn werkelijke
bedoelingen, eist het in het Nederlandse recht gei"nsereerde vertrouwensbeginsel,
dat het vertrouwen van de wederpartij, indien gerechtvaardigd te achten, in
beginsel wordt beschermd.
Bij artikel3.2.2 Nieuw B.W.: ,een rechtshandeling vereist een op rechtsgevolg
gerichte wil die zich door een verk:laring heeft geopenbaard' ' , leze men artikel
3.2.3: ,tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de
zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht
toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van
een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een
met deze verk:laring overeenstemmende wil". Uit de tekst van genoemde artikelen spreekt, conform de bedoeling van Ontwerper E.M. Meijers (zie Toelichting
op art. 3.2.2 van het oorspronkelijk ontwerp Nieuw B.W., biz. 182), een keuze
voor een dubbele grondslag van gebondenheid: de geopenbaarde wil en ter
aanvulling daarvan het opgewekte vertrouwen. Hoewel een dergelijk wilsvertrouwensleer ook in de Nederlandse literatuur met verve wordt verdedigd (in
de traditie van die leer recentelijk: Nieuwenhuis, J.H., Drie beginselen van
contractenrecht, diss. Leiden 1979; zie voorts de in Contractenrecht II (Blei
Weissmann), nr. 22 genoemden), is, althans in de literatuur van consensus
omtrent de inhoud van het toestemmingsbegrip en daarmee omtrent de grondslagen van gebondenheid geen sprake (men zie voor een overzicht van de
verschillende opvattingen dienaangaande Contractenrecht II (Blei Weissmann),
nr. 20 t.e.m. 24).
In geval van misverstand kan een eventuele gebondenheid van partijen niet
teruggevoerd worden op tussen hen bestaande wilsovereenstemming. Men realisere zich de situatie die zich bij misverstand voordoet. Partijen A (in casu Erckens
c.s.) en B (in casu de Gemeente Bunde) sluiten een overeenkomst met inhoud x
(in casu: koopovereenkomst voor bepaalde koopprijs verhoogd met vergoeding
van , belastingschade").
Partij A (Erckens c.s.) verstaat onder de door hem afgelegde verklaring x ,x1"
(belastingschade = gehele inkomstenbelasting); partij B (Gemeente Bunde)
verstaat onder de door hem afgelegde verklaring x ,x2" (belastingschade =
gedeelte inkomstenbelasting). Uiterlijk zijn de verklaringen van A en B met
elkaar in overeenstemming, doch in die uiterlijk met elkaar corresponderende
verklaringen met inhoud x ligt geen wilsovereenstemming van partijen besloten,
nu partijen aan de door hen afgelegde verklaringen een verschillende betekenisinhoud toekennen: x betekent voor A ,x1", voor B ,x2".
Vaststaand misverstand omtrent de zin van de wederzijds afgelegde verklaringen
impliceert dat tussen partijen geen wilsovereenstemming bestaat, doch voert op
zich niet tot de conclusie dat geen overeenkomst is tot stand gekomen.
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Ook al kan gebondenheid niet gedragen worden door wilsovereenstemming, het
vertrouwensbeginsel eist dat aanwezig gerechtvaardigd vertrouwen bescherming
verdient. Nu houde men in het oog dat zich bij misverstand een meer gecompliceerde situatie voordoet dan bij ,gewone" gevallen, waarin sprake is van een
discrepantie tussen wil en verklaring. In die ,gewone" gevallen kan men het
volgende spoor volgen. Partijen A en B sluiten een overeenk:omst x. Indien vast
komt te staan dat de voor de totstandkoming van die overeenk:omst vereiste
toestemmingsverklaring van A niet strookt met zijn werkelijke wil (A versprak of
vergiste zich, ondertekende een stuk met een andere inhoud dan hij zich voorstelde, zijn verklaring werd door een bode, telegrafist of telexist verminkt
overgebracht, hij sprak in scherts), niet correspondeert met een toerekenbaar
wilsbesluit (A verklaarde zich onder invloed van een geestesstoomis) kan de
gebondenheid van A aan overeenkomst x niet teruggevoerd worden op een met
die verklaring overeenstemmende wil. Desalniettemin wekt A door het enk:ele
afleggen van verklaring x de schijn x te willen. Indien partij B kan worden geacht
door die schijn heen te kijken: er geen sprake is van een gerechtvaardigd
vertrouwen zijnerzijds, komt geen overeenk:omst tot stand. Bij gerechtvaardigd
vertrouwen van B wordt de niet-gewilde verklaring van A in gevolgen in beginsel
gelijkgesteld met een wel gewilde verklaring: de overeenk:omst x komt tot stand.
In deze situaties staat in het algemeen de totstandkoming van een bepaalde
OVereenk:omst: overeenk:omst X ter discussie; is er een partij die Stelt deze
overeenkomst niet te hebben willen sluiten (partij A); staat de al dan niet
gerechtvaardigdheid-van-het vertrouwen vaneen partij{partij B)-ten-toets.
Dit enk:elspoor berijde men niet bij gevallen van misverstand. Het gaat daar
immers niet om de al dan niet totstandkoming van een overeenkomst met inhoud
x. Het punt dat partijen verdeeld houdt, is juist wat onder x moet worden verstaan,
A bedoelt met x ,x1", B bedoelt met x ,xz".
In beginsel staat de al dan niet totstandkoming ter discussie van twee verschillende overeenkomsten: een overeenk:omst met inhoud , ,XI'' en een overeenk:omst
metinhoud ,xz". Overeenkomstmetinhoud ,x1" strooktmetde wil van A, doch
niet met die van B. Overeenk:omst met inhoud ,xz", strookt met de wil van B,
doch niet met die van A. N6ch de totstandkoming van overeenk:omst , ,XI'', n6ch
die van ,xz" kan teruggevoerd worden op tussen A en B bestaande wilsovereenstemming. In dit geval kan men ook niet spreken van een door een partij
opgewekte schijn. Beide partijen A en B kunnen geacht worden jegens elkaar een
schijn gewekt te hebben. A jegens B dat hij onder x , ,xz'' verstond, zoals ook B
bedoelde. B jegens A dat hij onder x , ,x1'' verstond, zoals ook A bedoelde. Een en
ander impliceert dat niet de eventuele gerechtvaardigdheid van het vertrouwen
van een partij ten toets staat, doch dat het vertrouwensonderzoek beide partijen
moet betreffen.
Het is deze eigenaardigheid van het misverstand dat rechtbank en hof lijken te
miskennen.
Ter zake van de stelling van Erckens c.s. dat tussen partijen wegens misverstand
omtrent het begrip belastingschade geen overeenk:omst is tot stand gekomen,
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overweegt de rechtbank , ,dat deze stelling slechts doel kan treffen, indien zou
blijken dat de Gemeente he eft begrepen of redelijkerwijs behoorde te begrijpen
dat Erckens c.s. het begrip ,belastingschade" hebben opgevat in die zin als
thans door hen gesteld''. De rechtbank lijkt hier het voor de hierboven genoemde

,gewone" gevallen van het ontbreken van wilsovereenstemming geijkte enkelspoor te berijden. De totstandkoming van de overeenkomst kan niet teruggevoerd worden op de wil van A (Erckens c.s.). Ret vertrouwensbeginsel beschermt echter wederpartij B (de Gemeente). Er komt alleen dan geen overeenkomst tot stand, indien B niet geacht kan worden gerechtvaardigd te hebben
vertrouwd. Dit denkpatroon past wel bij de ,gewone" gevallen van het ontbreken van wilsovereenstemming en wordt ook door de Roge Raad gehanteerd. Zo
overwoog de Roge Raad in zijn arrest van 11 december 1959 (N.J. , 1960, 230,
met nootL.E.R. Rutten;A.A., IX, 239, met nootJ.R. Beekhuis) (Eelman/Rin)
ter zake van beroep op een geestesstoornis, dat voor het slagen van een beroep op
het ontbreken van de voor de bestaanbaarheid van een overeenkomst vereiste
,toestemming" moet worden aangetoond 1. dat geen met de uiterlijk gegeven
toestemming overeenstemmende innerlijke wil aanwezig was 2. dat de wederpartij heeft begrepen of heeft moeten begrijpen dat in die toe stand is gehandeld.
Zoals zal blijken mag dit enkelspoor, waarbij de al dan niet gerechtvaardigdheid
van het vertrouwen van slechts een partij ten toets staat, ook in de visie van de
Roge Raad in geval van misverstand niet bereden worden. Ook overigens blijkt
uit de litigieuze overweging van de rechtbank, dat het bijzondere van misverstand
niet is onderkend. In de optiek van de rechtbank komt er blijkbaar in het geheel
geen overeenkomst tot stand, indien B (de Gemeente) heeft begrepen of behoren
te begrijpen dat A (Erckens c.s.) met x ,x1" bedoelde. Doch indien B heeft
begrepen of behoren te begrijpen datA met x ,x1" bedoelt, komt er wel een
overeenkomst tot stand: een overeenkomst waarbij x ,x1" betekent! De totstandkoming van een overeenkomst met inhoud , ,x1'' stuit echter af op het gezag
van gewijsde van de uitspraak in de eerdere procedure, waarin werd beslist dat
Erckens c.s. niet geslaagd zijn in het bewijs, dat een koopovereenkomst met een
door hen gestelde inhoud was tot stand gekomen.
Ret hof, het uitgangspunt van de rechtbank als onjuist bestempelende, lijkt
eveneens het enkelspoor te volgen, zij het via een andere invalshoek dan de
rechtbank. Op grond van de overweging dat , ,belastingschade'' niet een niet voor
misverstand vatbare term is en de Gemeente niet heeft gesteld tijdens de onderhandelingen aan Erckens c.s. duidelijk te hebben gemaakt wat zij onder , ,belastingschade" verstond, komt het volgens het hof enkel hierop aan ,ofErckens c.s.
door uitlatingen en dergelijke hunnerzijds bij de Gemeente het gerechtvaardigd
vertrouwen hebben gewekt dat zij het begrip ,belastingschade" hebben opgevat
in de door de Gemeente bedoelde zin".
Anders gezegd: bij vaststaand misverstand is er geen wilsovereenstemming en
dus geen overeenkomst. Alleen indien A (Erckens c.s.) geacht kan wordenjegens
B (de Gemeente) het vertrouwen te hebben gewekt dat ook hij onder x ,xz"
verstond, komt de overeenkomst ,xz" tot stand.
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Uitdrukkelijk wordt gesproken in termen van een door een partij (Erckens c.s.)
opgewekte schijn en een daardoor bij de wederpartij (de Gemeente) opgewekt
vertrouwen. Een analyse hanteerbaar bij ,gewone" gevallen van ontbreken van
wilsovereenstemming, doch niet bij misverstand.
Het is niet verwonderlijk dat de Hoge Raad meent dat het hof, aldus oordelend,
een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. De Hoge Raad overweegt: , ,dat immers,
indien partijen die een overeenkomst wensen te sluiten, daarin een voor misverstand vatbare uitdrukking bezigen, die zij elk in verschillende zin hebben
opgevat, het antwoord op de vraag of aldan niet een overeenkomst tot stand is
gekomen, in beginsel afhangt van wat beide partijen over en weer hebben
verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die
zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen,
hebben afgeleid''.
In deze ,kernoverweging" legt de Hoge Raad het geeigende van misverstandgevallen bloot: in geval van misverstand, waarbij de totstandkoming van een
overeenkomst niet teruggevoerd kan worden op tussen partijen bestaande wilsovereenstemming, behoort in _beginsel deal dan niet gerechtvaardigdheid van
het vertrouwen van beide partijen ten toets te staan.
De benaderingswijze van de Hoge Raad sluit aan bij het systeem van het Nieuw
B.W. In geval van misverstand dient onderzocht te worden of een der partijen
artikel3.2.3 op zijn hand heeft (Memorie van Antwoord op art. 3.2.2a, blz. 45).
Ook de door de Hoge Raad gebruikte formulering sluit aan bij de tekst van artikel
3.2.3, hierboven aangehaald.
Het antwoord op de vraag of in geval van misverstand al dan niet een overeenkomst is tot stand gekomen, hangt in beginsel van de wederzijdse vertrouwenstoets af. Aan de woorden ,in beginsel" verbinde men niet de conclusie dat de
Hoge Raad de wil als mogelijke grondslag van gebondenheid irrelevant zou
achten en derhalve een zuivere vertrouwensleer zou omhelzen, daarmee afstand
nemend van het systeem van het Nieuw B.W. In die zin: van Schilfgaarde, P.,
noot onder het arrest, Ars Aequi XXVI, 658 en 659, 's Raads kernoverweging
vergelijkend met een passus uit de Memorie van Antwoord op Boek 6, titel 5,
afdeling 2: Algemeen, blz. 199.
Aldaar wordt gesteld, dat het bij de vraag of een meerzijdige rechtshandeling, in
het bijzonder een overeenkomst, is tot stand gekomen, in laatste instantie steeds
aankomt op wat partijen over en weer uit elkaars verklaringen of gedragingen
omtrent hun wederzijds bedoelingen (wil) hebben mogen afleiden. , ,In laatste
instantie'' en dus niet , , in beginsel'' zoals de Hoge Raad overweegt, signaleert
Van Schilfgaarde. Men houde evenwel in het oog dat de Hoge Raad zijn overweging expliciet toespitst op het geval dat partijen die een overeenkomst wensen te
sluiten, daarin een voor misverstand vatbare uitdrukking bezigen, die zij elk in
verschillende zin hebben opgevat. Op een geval derhalve dat wilsovereenstemming ontbreekt!
In dat geval komt het , ,in beginsel'' aan op wat beide partijen over en weer hebben
verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die
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zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen,
hebben afgeleid. Ook in het systeem van het Nieuw B.W. Overigens wijst Van
Schilfgaarde op een tweede verschil tussen genoemde passus in de Memorie van
Antwoord en's Raads kemoverweging. De Ontwerpers spreken van wat ,partijen over en weer uit elkaars verklaringen of gedragingen omtrent hun wederzijdse bedoelingen (wil) hebben mogen afleiden, terwijl de Hoge Raad niet
spreekt van een verband tussen wat de ene partij mag aannemen en wat de andere
partij wil.
Of men daaruit zonder meer mag afleiden, dat de Hoge Raad afstand neemt van
het systeem van het Nieuw B.W., valt te betwijfelen, nude door de Hoge Raad
gebruikte formulering aansluit bij die van de wetsbepaling zelf, waarin evenmin
gesproken wordt van een ,vertrouwen dat de wederpartij wil". Wat hier van zij,
in geval van vaststaand misverstand, waarbij de totstandkoming van een overeenkomst niet kan worden gedragen door wilsovereenstemming, dient men de
opvattingen van beide partijen omtrent de inhoud van de door hen wederzijds
afgelegde verklaring x op de balans te plaatsen. Bij de weging van de respectieve
opvattingen in het kader van de totstandkomingsvraag staat primair ten toets
welke partij mocht verwachten dat de door hem voorgestane opvatting omtrent de
betekenis van verklaring xdoor de andere partij werd gedeeld. Hoewel in dezedoor G.J. Scholten in zijn N.J.-annotatie en door P. van Schilfgaarde in zijn
A.A.-annotatie gebruikte - formulering niet met zoveel woorden gesproken
wordt van een , ,vertrouwen dat de andere partij wil'', wordt daarmede in wezen
gezegd dat het gaat om het vertrouwen dat de eigen bedoeling, datgene wat men
zelf met de verklaring wil, in overeenstemming is met de bedoeling, de wil van de
ander.
Het beeld van de balans wijst al naar het relatieve van de weging. Is voor de
opvatting van partij A dat x , ,XI'' betekent meer of minder te zeggen dan voor de
opvatting van partij B dat x ,x2" betekent? Wat hebben partijen over en weer
verklaard; wat hebben partijen over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen afgeleid, uiteraard overeenkomstig de zin die zij aan die verklaringen en
gedragingen in de gegeven omstandigheden mochten toekennen.
Of het vertrouwen van partij A, dat zijn opvatting: x =,,XI'' door partij B wordt
gedeeld, meer gerechtvaardigd is te achten dan het vertrouwen van partij B, dat
zijn opvatting: x= ,x2" door partij A wordt gedeeld, is afhankelijk van de
omstandigheden van het geval. Hoewel de Hoge Raad - uiteraard - geen
algemeen antwoord geeft op de vraag wanneer een vertrouwen als meer gerechtvaardigd bestempeld kan worden, overweegt de Hoge Raad dat daarbij onder
meer een rol kan spelen:

a. of de betekenis waarin de elle partij de uitdrukking heeft opgevat meer voor de
hand lag dan die waarin de ander haar heeft opgevat;
b. of, indien deze uitdrukking een vaststaande technische betekenis heeft, de
partij die van deze betekenis is uitgegaan, mocht verwachten dat ook de andere
partij deze betekenis zou kennen ;
c. of de andere partij zich had voorzien van deskundige bijstand en de weder-
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partij mocht verwachten dat deze die betekenis kende en die andere partij
daaromtrent voorlichtte;
. d. of een der door partijen aan de uitdrukking gehechte betekenissen zou leiden
tot een resultaat dat met hetgeen partijen met de overeenkomst beoogden
minder goed zou zijn te rijmen.
De hier gepropageerde wijze van rechtsvinding: het aangeven van , ,gezichtspunten'' : ''tOJtOL' die bij de beantwoording van de vraag of een partij een
verklaring zo heeft mogen begrijpen als hij deed een rol kunnen spelen, leidt tot
een verzwaarde motiveringsplicht voor de lagere rechter. Aldus ook G.J. Scholten in zijn N.J.-annotatie. Deze lagere rechter dient in de motivering van zijn
beslissing duidelijk te laten zien hoe hij tot een bepaalde beslissing is gekomen.
Bij die motivering klin onder omstandigheden worden gebouwd op de door de
Hoge Raad in casu aangedragen ''tOJtOL'; doch het enuntiatief karakter van
relevant geachte punten (,,onder meer' ') laat de mogelijke relevantie van andere
omstandigheden onverlet. De in het arrest geformuleerde omstandigheden a
t.e.m. d zijn overigens duidelijk toegesneden op de aan het arrest ten grondslag
liggende casuspositie, zodat zich in andere gevallen uiteraard andere relevante
punten laten denken (zie Contractenrecht II (Blei Weissmann), nr. 106, alwaar
op grond van analyse van lagere, gevallen van misverstand betreffende, rechtspraak enige in die rechtspraak gehanteerde ,gezichtspunten" worden geformuleerd). Ook al beschouwt men de vraag, welke betekenis aan een verklaring
mag worden toegekend, niet, zoals gebruikelijk, als een feitelijke- en derhalve
incassiitie-riienoetsoare--=vraag-; aoch-alseen reclitsvraag- (alaus uiturukk.elijR
ondermeer: Toelichting op art. 3.2.3 Nieuw B.W., blz. 185), ditneemtniet weg
dat de toetsingsmogelijkheden in cassatie beperkt zijn. Het is derhalve een
winstpunt dat in cassatie in ieder geval ten toets kan komen of de rechter langs een
door relevante , ,gezichtspunten'' afgepaalde weg zijn beslissing heeft gevonden.
Zo overweegt de Hoge Raad dat het hof in casu in zijn oordeel de volgende
stellingen van de Gemeente had moeten betrekken: dat de betekenis die Erckens
c.s. aan het begrip belastingschade beweren te hebben toegekend in de gegeven
omstandigheden volkomen abnormaal was (zie , ,gezichtspunt'' a); dat dit begrip
een. vaststaande technische betekenis in onteigeningszaken heeft, zodat zij van
Erckens c.s. mocht verwachten dat zij zich bij het sluiten van de overeenkomst
strekkende tot onteigening in der minne op de hoogte hadden gesteld van de
betekenis van dat begrip (zie ,gezichtspunt" b); dat Erckens c.s. bovendien
deskundigen hebben ingeschakeld die deze technische betekenis kenden en verwacht mocht worden dat Erckens c. s. door hen zoudei1 worden voorgelicht (zie
,gezichtspunt'' c); dat het resultaat van de opvatting van Erckens c. s. zou zijn dat
zij aanzienlijk meer zouden ontvangen dan de door hen geleden schade, inclusief
belastingschade, en de Gemeente bij een overeenkomst tot onteigening in der
minne ook daarom deze opvatting niet behoefde te verwachten (zie ,gezichtspunt" d).
Met de genoemde- of andere- , ,gezichtspunten'' als gewichten in de schaal
kan de uitslag van de weging van de opvattingen van beide partijen in geval van
misverstand in beginsel tot drie verschillende uitkomsten leiden:
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1. De balans siaat uit ten faveure van de opvatting van partij A, die onder x , ,XI''
heeft verstaan. Er is een overeenkomst met inhoud ,XI" -en niet met inhoud
,x2" -tot stand gekomen.
2. De baians slaat uit ten faveure van de opvatting van partij B, die onder x , ,x2''
heeft verstaan. Er is een overeenkomst met inhoud , ,x2' ' -en niet met inhoud
,XI" tot stand gekomen.
3. De balans blijft in evenwicht. Dit laatste is het geval, indien niet kan worden
gesteld dat een der partijen de verklaring X in de door hem zeif voorgestane,
met zijn eigen bedoeling strokende zin heeft mogen opvatten : indien er voor
de respectieve opvattingen evenveel of even weinig is te zeggen. Deze
evenwichtssituatie leidt tot de conclusie dat geen overeenkomst is tot stand
gekomen. De gebondenheid die bij vaststaand misverstand niet teruggevoerd
kan worden op wilsovereenstemming kan dan evenmin gegrond worden op het
vertrouwensbeginsel. Uiteraard niet, indien geen van beide partijen zich op
een gerechtvaardigd te achten vertrouwen kan beroepen. Maar ook niet,
indien be ide partijen zich op een gerechtvaardigd te achten vertrouwen kunnen
beroepen: ten slotte blijkt sprake te zijn van twee opvattingen die niet met
elkaar corresponderen.
De stelling van Erckens c.s., dat in casu op grond van misverstand in het
geheel geen overeenkomst is tot stand gekomen, zal derhalve aileen dan doel
treffen, indien de weging van de respectieve opvattingen omtrent het begrip
,belastingschade" tot de sub 3 genoemde evenwichtssituatie Ieidt. Ret feit
dat Erckens in een eerdere procedure niet heeft kunnen waarmaken dat een
overeenkomst is tot stand gekomen, waarbij onder ,belastingschade" de
gehele inkomstenbelasting diende te worden verstaan, voert nog niet tot de
conclusie dat dan een overeenkoinst in de door de Gemeente voorgestane zin is
tot stand gekomen. Uitdrukkelijk overweegt de Hoge Raad, dat, voor zover in
cassatie wordt betoogd dat de vordering van Erckens c.s. in deze procedure
reeds had behoren te stranden op het gezag van gewijsde van de rechteriijke
uitspraak in de eerdere procedure, daarmee wordt miskend, dat het rechterlijk
oordeel dat een bepaald beding in een overeenkomst niet is bewezen, niet het
oordeel impliceert dat een overeenkomst zonder zodanig beding wei is tot
stand gekomen.
Weiieidt het gezag van gewijsde van de uitspraak in de eerdere procedure
ertoe dat geen overeenk:omst in de door Erckens c.s. voorgestane zin is tot
stand gekomen, zodat de weging van de respectieve opvattingen, afgezien van
de balanssituatie, alleen kan Ieiden tot de totstandkoming van een overeenkomst conform de opvatting van de Gemeente.
Rest evenwel de vraag of de idtslag van de weging, inhoudende dat het
~ertrouwen van de Gemeente de balans ten detrimente van het vertrouwen van
Erckens c.s. doet doorslaan, op zich wei kan impliceren dat dan een overeenkomst conform de opvatting van de Gemeente is tot stand gekomen. In een
reeks van arresten heeft de Hoge Raad laten blijken de wilsvertrouwensleer
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geclausuleerd toe te passen. lndien de gebondenheid niet teruggevoerd kan
worden op een bij een declarant aanwezige met de verklaring strokende wil,
lijkt aanwezig gerecbtvaardigd vertrouwen niet voldoende om gebondenheid
aan te nemen, Naast gerecbtvaardigd vertrouwen wordt de aanwezigbeid van
andere factoren geeist, zoals aanwezigbeid bezwarende titel, afwezigbeid
bevoordeling zonder redelijke grond, aanwezigbeid , ,nadeliger positie''. (Zie
H.R., 15mei 1959,N.J., 1959, 516,metnootD.J. Veegens;ArsAcqui.', IX,
238, met noot J.H. Beekhuis (yan Dongen/Van den Oetelaar);- H.R., 11
december 1959,N.J., 1960,230, metnootL.E.H. Rutten;ArsAcqui, IX, 239
(Eelman/Hin);- H.R., 22 juni 1962,N.J., 1963, 3, met noot D.J. Veegens
(Van den Heuvel/Stichting Katholieke Vakantiehuizen);- H.R., 10 februari
1967,N.J., 1967,212, metnootG.J. Scbolten(DeZaan/Intercoal); -H.R.,
12 mei 1972,N.J., 1973, 53, met nootK. Wiersma(Meerzicht); -H.R., 29
november 1974,N.J., 1975,211, metnootG.J. Scbolten;ArsAcqui, XXIV,
413, met nootW.C.L. vanderGrinten(Hensels/Seegers en Musters; Ontslag
I); -H.R., 5 december 1975,N.J., 1976,223, metnootG.J. Scbolten;Ars
Acqui, XXV, 281, met noot J.M. van Dunne (Ontslag II);- H.R., 27 juni
1975, N.J., 1976, 128; (V.A.N./Popo);- H.R., 22 februari 1974, N.J.,
1975, 381, met noot A.R. Bloembergen;Ars Acqui, XXV, 42, met noot M.
Scbeltema (Gemeente Roosendaal en Nispen/Vereniging voor kinderbescherming)). Deze arresten zijn besproken in T.P.R., 1977, 91 t.e.m. 107.
Voor een overzicbt van de naar aanleiding van deze uitspraken verscbenen
literatuur zij verwezen naar Contractenrecht II (Blei Weissmann), nr. 30).
Uitgaande van de propositie dat bet vertrouwen van de Gemeente zodanig
gerecbtvaardigd is te acbten, dat een overeenkomst tot stand zou moetenkomen in
de door de Gemeente bedoelde zin, vraagt P. van Schilfgaarde zicb in zijn
annotatie inArs Aequi (XXVI, 660 e.v.), af of op die conclusie nog moetworden
teruggekomen gezien deze recbtspraak van de Hoge Raad. Deze vraag
beantwoordt Van Schilfgaarde ontkennend: evident is dat de Gemeente bij
ongedaanmaking van de overeenkomst in een ongunstiger positie zou komen : er
beeft reeds wegaanleg plaatsgevonden en er is grond aan derden verkocht ten
behoeve van de woningbouw. Hoewel zowel in bet cassatiemiddel als in de
conclusie van A.-G. Ten Kate een beroep wordt gedaan open rekening wordt
gehouden met de aanwezigheid van een ,ongunstiger positie", eist de Hoge
Raad die aanwezigbeid van een ,ongunstiger positie" niet. Nu betekent dat op
zich niet dat de Hoge Raad de aan- of afwezigheid van een ongunstiger positie niet
meer relevant zou acbten. 's Raads, ,kemoverweging'' ter zake van deal dan niet
totstandkoming van een overeenkomst in geval van misverstand ziet op de bij
misverstand vereiste weging van de gerechtvaardigdbeid van bet vertrouwen van
beide partijen. De vraag van al dan niet gerecbtvaardigdbeid van vertrouwen kan
als een v66rvraag bestempeld worden. , ,In beginsel'' bangt de al dan niet
totstandkoming van de overeenkomst af van die v66rvraag.
Overigens zou men nog kunnen staande houden dat de eventuele aanwezigbeid
van een ,nadeliger positie" in casu niet eens relevant is, daar bet bier een
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overeenkomst onder bezwarende titei betreft. Ten aanzien van overeenkomsten
onder bezwarende titei overwoog de Hoge Raad in het arrestEelman/Hin, dat de
overeenkomst bij aanwezig gerechtvaardigd vertrouwen tot stand komt. Aan de
woorden , ,in beginsel'' kan men n.l. ook de voigende betekenis toekennen. Voor
de totstandkomingsvraag is ml.ast de weging van de gerechtvaardigdheid van de
wederzijdse opvattingen van beiang of het misverstand een wezenlijk onderdeel
van het contract betreft. Zo overweegt de Hoge Raad in het onderhavige arrest dat
het hof wei - uitgaande van zijn opvatting dat beide partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen ten aanzien van de post beiastingschade - zonder
schending van enige rechtsregei heeft kunnen aannemen, dat, nu partijen het over
een belangrijk dee[ van de door de koper verschuldigde prestatie niet eens waren
geworden, er in het geheei geen overeenkomst is tot stand gekomen (zie nader
Contractenrecht II (Biei Weissmann), nr. 110).
Erzij nog op gewezen datin de tekstvan artikei3.2.3 Nieuw B.W. (bescherming
gerechtvaardigd vertrouwen) niet de eis wordt gesteid dat het gaat om een
overeenkomst onder bezwarende titei, noch dat degeen die dit artikei inroept zich
in verband met wat hij voor een verklaring van een bepaaide strekking hieid, enig
offer heeft getroost of in een ongunstiger positie zou komen, indien zijn vertrouwen niet met gebondenheid wordt gehonoreerd. Deze door de Hoge Raad
aangebrachte verfijningen werden in de Memorie van Antwoord op artikei3.2.3
Gewijzigd Ontwerp (biz. 48 en 49) nog ais te subtiei afgewezen. In de Nota van
Wijzigingen op artikei3.2.2 en 3.2.3 (biz. 20) is evenwei een zekere koerswijziging te Iezen. Aldaar wordt het weiiswaar niet raadzaam geacht bedoeide
rechtspraak te codificeren, doch van een afwijzing is geen sprake meer: het zou
hier gaan om een , ,algemeen gezichtspunt voigens hetweik de rechter ook bij de
bescherming van opgewekt vertrouwen rekening dient te houden met aile omstandigheden van het geval, waaronder het door partijen over en weer te Iijden
nadeei".
(Zie over het Misverstandarrest naast de annotaties van G.J. Scholten en P. van
Schiifgaarde: Nieuwenhuis, J.H., diss. 1979, biz. 88 t.e.m. 93 en van de Sande
Bakhuijzen, N.J., Artikel 3.2.3 N.B.W. getemperd door de goede trouw,
W.P .N.R., 5469-70. Voor een overzicht van literatuur en rechtspraak ter zake van
gevallen van misverstand zie men Contractenrecht II (Biei Weissmann), nr. 99
t.e.m. 115).

38.

TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN; ONDERTEKENING MEER-PAR-

TIJEN-OVEREENKOMST; VOORWAARDELIJKE TOESTEMMING

H.R., 9 februari 1979, N.J., 1979, 501, met noot C.H.J. Brunner.
Kan degeen die een hem ter tekening voorgeiegd contractsdocument heeft ondertekend zijn gebondenheid aan de daarin vervatte overeenkomst ontkennen
door beroep te doen op het feit dat zijn bedoeiingen niet in overeenstemming zijn
met de door hem ondertekende verklaring? Mgezien van het bijzondere geval dat
een vaststaande geestesstoomis heeft geieid tot een verkiaring die niet geacht kan
worden te stroken met de wii van de declarant (zie H.R., 15 mei 1959, N.J.,
1959,516, metnootD.J. Veegens;ArsAcqui, IX, 238, metnootJ.H. Beekhuis
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(VanDongen!VandenOetelaar); H.R., 11 december1959,N.J., 1960,230, met
noot L.E.H. Rutten ;Ars Acqui, IX, 239, met noot J.H. Beekhuis (Eelman/Hin);
-H.R., 22 juni 1962,N.J., 1963, 3, met noot D.J. Veegens (Van den Heuvel/
Stichting Katholieke Vakantiehuizen), lijkt de -lagere- rechter een dergelijk
beroep veelal in beginsel af te wijzen. Wie zijn handtekening plaatst, is aan het
door hem ondertekende gebonden. Het verweer dat er een discrepantie zou
bestaan tussen wil en verklaring wordt zonder meer ter zijde geschoven. Het
merendeel van uitspraken in deze zin betreft de gebondenheid aan standaardvoorwaarden, welke zijn opgenomen of waamaar verwezen wordt in een ondertekend forrnulier (men zie de rechtspraak opgenomen in Contractenrecht VII
(Hondius), nr. 15). Doch ook ingeval niet de toepasselijkheid van standaardvoorwaarden in het geding is, wordt in vele gevallen aangenomen dat de ondertekenaar van een geschrift zonder meer is gebonden aan de inhoud daarvan (zie
Contractenrecht II (Blei Weissmann), nr. 90 t.e.m. 92). De vraag of de wederpartij van de ondertekenaar al dan niet gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen
dat sprake is geweest van een werkelijk gewilde verklaring komt hier niet aan de
orde, omdat het beroep op het bestaan van een discrepantie tussen wil en
verklaring al niet wordt gehonoreerd. Dit is overigens niet steeds het geval. In
sommige uitspraken wordt een beroep van de ondertekenaar op het feit dat het
ondertekende zijn bedoelingen niet juist weergaf in beginsel wel degelijk rechtens
relevant geacht en komt de al dan niet gerechtvaardigdheid van het vertrouwen
van de wederpartij ten toets (zie voor die uitspraken Contractenrecht II (Blei
Weissmann), nr. 93 e.v.).
Uit twee recente arresten van de Hoge Raad blijkt dat er geen sprake is van een
algemene , ,regel' ' dat ondertekening steeds zonder meer tot gebondenheid leidt.
Dit komt het meest pregnant naar voren in het hiema te bespreken arrest van
9 februari 1979 (N.J., 1979,501, metnootC.H.J. Brunner), doch volgtookal uit
het arrest van 9 december 1977(N.J., 1978, 187, met noot van G.J. Scholten)
(Towell/Janson), betreffende deal dan niet toepasselijkheid van standaardvoorwaarden, waamaar aan de voet van een door partijen ondertekend geschrift wordt
verwezen. Dit arrest is in dit rechtspraakoverzicht besproken in ,Hoofdstuk V,
afdeling 4 (nr. 35).
Eerstgenoemd arrest betreft de gebondenheid van een partij aan een door hem
ondertekende meer-partijen-overeenkomst. Het litigieuze contract noemt als
, ,ondergetekenden'':
a. de Brouwerij Pied-Breuf ... van eerste zijde,
b. Mevrouw Wijleman ... van tweede zijde en
c. de Heer Verhoeven en Mevrouw Van Dijk die zich hoofdelijk en ondeelbaar
verplichten van derde zijde.
Bij deze overeenkomst verplichten de onder c genoemden zichjegens de onder a
en b genoemden de verplichtingen die voor partij b uit een eerdere overeenkomst
met partij a voortvloeien na te komen.
Partij b (Wijleman) had zich namelijkjegens partij a (de Brouwerij) verplicht de
drank voor haar cafebedrijf uitsluitend van partij a te betrekken en deze drankafname-verplichting ook op te leggen aan haar eventuele opvolgers in dit bedrijf.
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Voor de goede uitvoering van deze overeenkomst tot haar beeindiging is partij b
met drie borgen hoofdelijk aansprakelijk. Bovengenoemde meer-partijen-overeenkomst heeft ten doel de drankafname-verplichting te leggen op partij c (Verhoeven en Van Dijk): de kopers van bet bedrijf van partij b. Deze overeenkomst is
ondertekend door Verhoeven evenwel niet door Van Dijk. Vaststaat dat Verhoeven de drankafname-verplichting niet is nagekomen. Partij a spreekt Verhoeven, alsmede partij b met haar borgen aan tot betaling van de door hen
verschuldigde boete. Partij b c.s. roepen Verhoeven in vrijwaring. Verhoeven
ontkent gebondenheid aan de door hem ondertekende overeenkomst, daartoe
stellende dat hij aan een vertegenwoordiger van partij a had meegedeeld dat hij
zijn toestemming slechts wilde geven en bet contract slechts wilde tekenen,
indien zijn medevennote Van Dijk daartoe ook bereid zou zijn, zodat, nu Van
Dijk haar toestemming aan de overeenkomst onthouden heeft, geen overeenkomst is tot stand gekomen n6ch met partij a, n6ch met partij b. De rechtbank
overweegt dat bet beroep op bet mondelinge voorbehoud in ieder geval al geen
opgeld kan doen jegens partij b en acht Verhoeven- na getuigenverhoor- ook
jegens partij a aan de overeenkomst gebonden.
Ook volgens bet hof is Verhoeven aan het door hem getekende contract gebonden, ongeacht bet feit dat Van Dijk heeft geweigerd bet contract mede te tekenen:
door bet zetten van een handtekening, door degene die als partij in een contract
wordt genoemd, onder dat contract en de overgave ervan aan de contractpartij
wordt de onderteken::tar geacht te kennen te geven in de inhoud daarvan toe te
stemmen en zich aan de daarin geformuleerde verbintenissen gebonden te achten,
behoudens daarbij op kenbare wijze gemaakt voorbehoud.
Volgens de Hoge Raad keert bet cassatiemiddel zich terecht tegen deze overweging : voor contracten die zijn opgemaakt om door meer dan twee partijen te
worden ondertekend, kan niet als algemene regel worden aanvaard, dat ieder die
daarin als partij wordt genoemd zich, door bet contract zonder bet maken van een
voorbehoud te tekenen, aan de daarin geformuleerde verbintenissen gebonden
moet achten tegenover degenen die bet mede hebben ondertekend, ongeacht of
alle daarin als , ,ondergetekenden'' aangeduide personen bereid zijn mede te
tekenen. Een dergelijke gebondenheid mag- daargelaten dienaangaande ten
aanzien van bepaalde contracten bestaande gebruiken- in het algemeen slechts
worden aangenomen, als voor het aanvaarden van de verbintenissen die bet
contract aan een ondertekenende partij oplegt, de medegebondenheid van de
persoon of de personen die daarna blijken te weigeren om me de te tekenen, voor
die partij praktisch van geen betekenis is.
Wie zijn handtekening plaatst onder een contract dat is opgemaakt om door meer
dan twee partijen te worden ondertekend, geeft daarmede, in de visie van de Hoge
Raad, in beginsel slechts te kennen tot bet contract toe te treden onder voorwaarde
dat ook de andere partijen, die zich mede zouden verbinden, tekenen. Wordt die
voorwaarde vervuld dan is men gebonden. Blijft vervulling van die voorwaarde
uit dan is men niet gebonden.
De Hoge Raad spreekt bier niet in termen van een , ,van de wil van de ondertekenaar afwijkende verklaring'', zoals in bet tegen 's hofs arrest gerichte cas931

satiemiddel uitdrukkelijk gebeurt. Aldaar wordt gesteld dat, nu de wil van de
ondertekenaar afwijkt van de door hem ondertekende verklaring, de in de verklaring omschreven overeenkomst niet tot stand komt, indien de wederpartij heeft
begrepen ofheeftmoeten begrijpen dat de schijn, welke door de uiterlijk gegeven
toestemming werd opgeroepen, niet beantwoordde aan de bij de ondertekenaar
werkelijk aanwezige wil. In de visie van de Hoge Raad is er in casu in beginsel
geen sprake van een van de verklaring afwijkende wil. Door de vaststelling van de
betekenis die aan de ondertekening in beginsel moet worden gehecht, wordt de
verklaring in overeenstemming gebracht met de in casu gestelde bedoeling.
Ondertekening impliceert geen toe stemming zonder meer, ook geen schijntoestemming, doch een voorwaardelijke toe stemming, hetgeen meebrengt, dater bij
uitblijven van vervulling van die voorwaarde geen toestemming is. Hierbij
moeten degenen die het contract mede ondertekend hebben, zich neerleggen, niet
omdat zij niet hebben mogen vertrouwen dat werkelijk werd toegestemd, zoals
het cassatiemiddel betoogt, maar omdat de ondertekening ook voor hen slechts
een voorwaardelijke toestemming betekent.
Op de hoofdregel dat met ondertekening van een door meer partijen te ondertekenen contract slechts een toestemming onder voorwaarde, dat die andere partijen
ook tekenen, wordt gegeven, laat de Hoge Raad twee uitzonderingen toe. Het ten
aanzien van bepaalde contracten bestaande gebruik of het feit dat de medegebondenheid van de persoon of personen die blijken te weigeren om mede te
tekenen voor de ondertekenaar, ,praktisch van geen betekenis is,'' kan meebrengen dat de ondertekenaar zonder meer gebonden is.
De referte aan ten aanzien van bepaalde contracten bestaande gebruiken past in de
hier gegeven lezing dat de Hoge Raad een regel geeft met betrekking tot de
betekenis die aan een ondertekening als de onderhavige in het algemeen moet
worden gehecht: een uitlegregel en is - anders dan C.H.J. Brunner in zijn
N.J.-annotatie stelt- niet slechts een overweging voorzichtigheidshalve.
De aard van het te ondertekenen contract maakt de in de ondertekening gelegen
toestemming eo ipso voorwaardelijk. De ondertekenaar hoeft niet te bewijzen dat
hij bij het ondertekenen een voorbehoud heeft gemaakt. Dat voorbehoud ligt als
een geeigend en ingebakken voorbehoud in de ondertekening besloten. Normaal
geeft men met een ondertekening toestemming. Hier niet. De aard van het te
ondertekenen contract met het daaraan inherente en daarom in de ondertekening
ingebakken voorbehoud verliest zijn positie van primaire uitlegfactor, indien en
voor zover zich ten aanzien van bepaalde contracten het gebruik ontwikkeld
heeft, dat men door ondertekening zonder meer gebonden is. Als het gebruikelijk
is; dat men zich door te ondertekenen zonder meer bindt, bepaalt dat gebruik
voorshands de betekenis van de ondertekeningsverklaring. Wil men niet zonder
meer gebonden zijn, dan dient men in diit geval een voorbehoud te maken. Een
dergelijk gebruik is er evenwel niet zomaar. Volgens de heersende leer moet het
gebruik om als uitlegfactor rechtens relevant te zijn in ieder geval al steunen op
een feitelijk element: er moet sprake zijn van een gedragslijn die onder gelijke
omstandigheden regelmatig wordt gevolgd. Dit betekent in casu dat de ondertekenaar van een meer-partijen-contract zich , ,gewoonlijk'' zonder meer gebonden
932

acht en door zijn medecontractanten ook zonder meer gebonden wordt geacht,
hetgeen eerst bij de afwikkeling van het contract zal blijken. Of zich ten aanzien
van bepaalde contracten een dergelijke gedragslijn heeft ontwikkeld, laat zich
niet beantwoorden. De hier gestelde vraag naar gebondenheid door ondertekening van een meer-partijen-overeenkomst is in de Nederlandse literatuur en
rechtspraak tot dusver niet aan de orde gekomen. In zijn N.J.,-annotatie betwijfelt C .H.J. Brunner het bestaan van contracten, waarbij het gebruik zou meebrengen, dat men zonder meer gebonden is.
Naast het gebruik noemt de Hoge Raad als uitzondering op de regel van de
vootwaardelijke toestemming het geval dat voor het aanvaarden van de verbintenissen die het contract aan de ondertekenaar oplegt, de medegebondenheid van
de persoon of personen die daama blijken te weigeren om mede te tekenen
, ,praktisch van geen betekenis is''. Gezien deze uitzondering zou men de hoofdregel als volgt kunnen moduleren. Met de ondertekening van een meer-partijenovereenkomst geeft de ondertekenaar een toestemming onder de voorwaarde dat
ook de andere partijen ondertekenen, althans voor zover de toestemming van die
anderen voor zijn eigen gebondenheid praktisch van betekenis is. Dit laatste
wordt op grond van de vorm van het contract: een meer-partijen-overeenkomst
even wei verondersteld. In beginsel dienen de partijen die de gebondenheid van de
ondertekenaar staande houden, te stellen en te bewijzen dat medegebondenheid
van de partij die tenslotte niet tekende voor de ondertekenaar van geen betekenis
is. Stelplicht en bewijslast dienaangaande komen te vervallen, indien de afwezigheid van zodanig belang , ,als vanzelfsprekend uit de inhoud van het contract
voortvloeit''.
Deze uitzondering op de hoofdregelligt in de rede. Men ka:n aileen dan spreken
van een uit de aard van de te tekenen overeenkomst voortvloeiend en daarom in de
ondertekening ingebakken voorbehoud ten aanzien van de mede-ondertekening,
voor zover de koppeling , ,aard van de overeenkomst'' en , ,geeigendheid van het
voorbehoud'' ook inderdaad te maken is. Indien de medegebondenheid van de
persoon of personen die daama blijken te weigeren om mede te tekenen voor het
aanvaarden van de verbintenissen die het contract aan de ondertekenaar oplegt
, ,praktisch van geen betekenis is'', brengt de aard van het contract juist niet mee
dat met de ondertekening slechts een toestemming onder voorwaarde van medeondertekening wordt gegeven. De vorm waarin partijen hun overeenkomst hebben gegoten: een door meer dan twee partijen te ondertekenen contract doet
vermoeden dat die formele vlag ook de eigenaardigheid van een meer-partijenovereenkomst in materiele zin dekt, waarbij de toestemming van een partij die
zich bindt afhankelijk is van de toestemming van een andere partij of partijen die
zich binden, omdat die medegebondenheid voor hem praktisch van belang is. Dit
vermoeden is wederlegbaar. Blijkt die medegebondenheid praktisch niet van
belang: de verbintenis die de ondertekenaar op zich neemt, staat geheellos van de
verbintenissen die degeen of degene die later weigeren te tekenen op zich zouden
nemen (:iie Brunner, C.H.J., noot in N.J. onderhet arrest), is er derhalve slechts
sprake van een meer-partijen-overeenkomst in formele zin, dan betekent ondertekenen toestemmen zonder meer.
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In casu lijkt het vermoeden dat Verhoeven slechts toestemde onder voorwaarde
dat ook Van Dijk zich zou binden niet te doorbreken. Mgezien van het feit dat
Verhoeven en Van Dijk hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor de naleving
van het drankafname-contract, zodat Verhoeven bij uitwinning in geval van
niet-naleving een regresrecht zou hebben gehad tegen Van Dijk voor het gedeelte
dat haar aangaat (zie art. 1328 en 1329 Ned. B.W. en art. 6.1.2.4 Nieuw B.W.),
k6n Verhoeven de drankafname-verplichting aileen nakomen, indien zijn medefirmante Van Dijk daaraan meewerkt. Door niet te tekenen voorkomt zij evenwel
rechtens tot rnedewerking verplicht te zijn.

AFDELING

2 (Y.G. Blei Weissmann)

UITLEGGING OVEREENKOMSTEN; VERBAND MET TOTSTANDKOMING

39. UITLEGGING VAN PROVlSIEBEDING
H.R., 1 juli 1977, N.J., 1978, 125 (Ram/Matser), met noot G.J. Scholten.
Ram koopt van Matser een perceel grand met een op dit perceel te stichten
woonhuis met toebehoren, alsmede een perceel grand met een op dat perceel te
stichten garage. In de respectieve koopcontracten is een beding van de volgende
inhoud opgenomen: ,betreffende waning (respectievelijk garage) is gekocht
door bemiddeling van Projectontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Johan
Matser N. V., voor welke bemiddeling koper 1 1/2 % pravisie, verhoogd met de
wettelijke omzetbelasting, verschuldigd is over de totale · K:oopsom -vari
f 84.500,- (respectievelijkf 6000,-)". Ram betaalt Matser het pravisiebedrag
adf 1520,40, doch vordert dit bedrag nadien als onverschuldigd betaald terug.
Hij stelt daartoe dat het beding een (geoorloofde) oorzaak mist: Matser heeft geen
bemiddeling verricht. De koopcontracten zijn ook niet tot stand gekomen door
bemiddeling van makelaars.
De rechtbank wijst deze vordering toe. De bewoordingen van het koopcontract
zijn duidelijk en slechts voor een uitleg vatbaar: slechts voor een bemiddeling van
Matser zelf is Ram provisie verschuldigd. Waar vaststaat dat Matser niet bemiddeld heeft, trouwens ook niet bemiddeld kan hebben tussen haarzelf en Ram, is dit
beding zonder oorzaak. In hoger beroep acht het hofhet litigieuze beding even wei
niet zinledig. Aan het beding wordt- conform de stelling van Matser- een
uitleg gegeven die - kart samengevat - hierop neerkomt dat het op Ram de
verplichting legde aan Matser een deel van de kosten te vergoeden van de door
Matser aangestelde makelaars die te haren behoeve werkzaam waren bij de
verkoop van de tot een bepaald complex behorende woningen waartoe ook de
door Ram gekochte waning en garage behoorden.
De Hoge Raad, onderstrepend dat naar de in hager beroep niet bestreden vaststelling van de rechtbank noch Matser, noch een ander ter zake van de koopovereenkomsten met Ram enige bemiddeling heeft verricht, overweegt te dien
aanzien dat niet begrijpelijk is hoe het hof deze uitleg met de bewoordingen van
het beding dat uitsluitend spreekt van bemiddeling door Matser ter zake van de
overeenkomsten met Ram , ,niet onverenigbaar'' heeft kunnen oordelen.
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Blijkt al uit het in afdeling 1, sub 28 besproken Misverstandarrest dat de vraag
naar de betekenis van een verklaring niet zonder meer een feitelijke beslissing
oplevert, waartegen beroep in cassatie niet openstaat, ook hier toetst de Hoge
Raad de door het hof gegeven uitleg van het litigieuze beding. 's Hofs beslissing
dienaangaande wordt onbegrijpelijk en deswege cassabel geacht. De Hoge Raad
laat het niet bij die vaststelling, doch geeft voorts aan op welke wijze de betekenis
van een dergelijk beding moet worden vastgesteld. Bij de uitleg van een beding
als het onderhavige komt het in de eerste plaats aan op de zin welke de koper
daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen en op
hetgeen de verkoper te dien aanzien van de koper mocht verwachten. Het hofhad
daaromtrent slechts vastgesteld dat Ram , ,uit de bewoordingen van het beding (te
weten dat de verkoopster voor zich zelf bemiddelde) moet hebben beseft dat die
bemiddeling strekte ten gunste van de verkoopster en niet tevens te zijnen
gunste''. Daaruit valt volgens de Hoge Raad echter niet af te leiden dat Ram het
beding in de door het hof bedoelde zin had moeten opvatten noch dat Matser dit
zou hebben mogen verwachten.
In zijn N.J.- annotatie onder het arrest signaleert G. J. Scholten een discrepantie
tussen de , ,kemoverweging'' uit het Misverstandarrest en het hier ten aanzien van
de uitleg aangelegde criterium.
In zijn conclusie voor het onderhavige arrest stelt A.-G. Ten Kate dat de inzet van
het geding slechts was of het beding in casu zinledig was en met name niet, zoals
in het Misverstandarrest, dat Ram het beding anders had begrepen en moest
begrijpen en zelfs het beding en wellicht daarmee het contract niet zou hebben
aanvaard, indien hij de werkelijke strekking daarvan aanstond begrepen had,
zodat het hof op een zodanige stelling ook niet hoefde te reageren. Met andere
woorden: door de opzet van het debat is de 6nderhavige vraag in een andere
sleutel geplaatst dan in die van het rnisverstand. Deze stelling zou,ik niet willen
onderschrijven. Volgens Ram betekent het litigieuze beding dat hij aan Matser
provisie is verschuldigd, indien en voor zover er door Matser is gerniddeld, quod
in casu non. Deze opvatting omtrent de betekenis van het beding, resulterend in
de stelling dat het beding in casu zinledig is, wordt door Matser niet gedeeld. In
Matsers opvatting is het beding niet zinledig. Nu Ram onder het beding x ,x1"
verstaat en Matser onder het be ding x , ,x2' ', bestaat er tussen partijen misverstand. Overwoog de Hoge Raad in het Misverstandarrest dat het antwoord op
de vraag of in geval van vaststaand misverstand al dan niet een overeenkomst is
tot stand gekomen in beginsel afhangt van wat be ide partijen over en weer hebben
verklaard en wat zij uit elkaars verklaringen en gedragingen overeenkomstig de
redelijke zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze
mochten toekennen, hebben afgeleid, hier overweegt de Hoge Raad dat het bij
uitleg van een beding als het onderhavige in de eerste plaats aankomt op de zin
welke de koper daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht
toekennen en op hetgeen de verkoper te dien aanzien van de koper mocht
verwachten. Hoe is dit verschil te verklaren? Gaat het niet in wezen om eenzelfde
vraag? De lezing dat het in het Misverstandarrest gaat om een totstandkorningsvraag en hier slechts om de vraag naar de uitleg van een beding, waarbij de
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totstandkomingsvraag al in bevestigende zin is beantwoord, is onaantrekkelijk.
Een meningsverschil omtrent de betekenis van de inhoud van het contract kan
resulteren in een beslissing dat in het geheel geen overeenkomst is tot stand
gekomen: het misverstand betreft een essentieel onderdeel van de overeenkomst,
terwijl de opvattingen van de respectieve partijen omtrent de betekenis die aan het
contract moet worden gehecht even (on)gerechtvaardigd is te achten, ziesub 28.
Voor zover niet gezegd kan worden dat het misverstand de totstandkoming van
het contract als zodanig vitieert- het betreft geen essentieel te achten onderdeel
- , Staat desalniettemin de aldan niet totstandkoming Van het contractuele beding
omtrent de betekenis waarvan tussen partijen geen overeenstemming bestaat ter
discussie. Anders gezegd: met de interpretatievraag wordt tevens een totstandkomingsvraag aan de orde gesteld, ook al gebeurt dat niet expliciet zoals in
de aan het Misverstandarrest ten grondslag liggende gedingen. Zie over het
verband tussen vragen van totstandkoming en uitlegging ook G .J. Scholten in zijn
N.J.-annotatie. Zijns inziens is de reden van het verschil tussen de ,kernoverweging'' van het Misverstandarrest en het bier aangelegde criterium dan ook niet
zo duidelijk. Hier komt het in de eerste plaats aan op de zin die de koper aan het
beding in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen en op
hetgeen de verkoper te dien aanzien van de koper mocht verwachten. Dit is iets
anders dan hetgeen op grond van het Misverstandarrest in beginsel ten toets moet
komen. Aldaar dient de gerechtvaardigdheid van beide opvattingen, afgezet
tegenover de over en weer afgelegde verklaringen en gedragingen, te worden
gemeten.
Dit verschil is wellicht als volgt te verklaren. De ,kernoverweging" uit het
Misverstandarrest betreft het geval dat partijen een voor misverstand vatbare
uitdrukking bezigen, die zij elk in verschillende zin hebben verstaan. Het in dit
arrest aangelegde criterium betreft de uitleg van een beding als het onderhavige.
Partijen hechten weliswaar een verschillende betekenis aan dit beding, in zoverre
is er wei degelijk misverstand, maar objectief bezien is er niet zonder meer sprake
van een voor rnisverstand vatbaar beding. De opvatting van de verkoper strookt
objectiefbezien al niet met de bewoordingen van het beding. Een globale weging
van de gerechtvaardigdheid van de respect~eve opvattingen leidt tot een uitslag
ten detrimente van de opvatting van de verkoper, zodat de focus in casu primair
gericht moet worden op de koper. Hoe mocht de koper dit beding verstaan en wat
mocht de verkoper te dien aanzien van de koper verwachten? Of de Hoge Raad
bier op basis van een v66rweging van de gerechtvaardigdheid van de respectieve
opvattingen overweegt, blijft in het ongewisse. Wei wordt duidelijk dat de Hoge
Raad uiteindelijk toch denkt aan een uitslag ten faveure van de koper, gezien de
slotoverweging dat het voorts bij een door een professionele verkoper geredigeerd beding voor de hand ligt onduidelijkheden in beginsel ten gunste van de niet
professionele koper uit te leggen. Een dergelijke , ,uitlegregel'' ligt ook besloten
in artikel 1385: , ,in geval van twijfel, wordt eene overeenkomst uitgelegd ten
nadele van degenen die iets bedongen, en ten voordeele van hem die zich
verbonden heeft" en artikel 1509 Ned. B.W.: "De verkooper is gehouden om
duidelijk uit te drukken waartoe hij zich verbindt; aile duistere en dubbelzinnige
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bedingen worden te zijnen nadeele uitgelegd''. Bij de formulering van dit voor de
uitleg relevante , ,gezichtspunt'' valt op dat de Hoge Raad spreekt van een
professionele verkoper tegenover een niet-professionele koper. In zijn arrest van
4 maart 1977 (N.J., 1977, 337, met noot G.J. Scholten) acht de Hoge Raad
relevant dat sprake is van een verkoper-handelaar. Aldus ontwikkelen zich ook in
de rechtspraak van de Hoge Raad aparte regels voor de consumentenkoop. Zie
hierover en voor een bespreking van laatstgenoemd arrest hoofdstuk VI afdeling 1
(nr. 48).

AF'DELING

3 (Y.G. Blei Weissmann)

AFSTAND VAN RECHT EN RECHTSVERWERKING

40. AFSTAND VAN RECHT EN RECHTSVERWERKING; INLEIDING
Door afstand van recht verliest een rechthebbende zijn recht. Aan rechtsverwerking is hetzelfde rechtsgevolg verbonden. Theoretisch laten beide rechtsfiguren
zich wel onderscheiden. Het aan afstand van recht verbonden rechtsgevolg treedt
eerst in, indien de rechtshandeling afstand van recht is tot stand gekomen. Van
verlies van recht door rechtsverwerking is sprake, indien door eerdere gedragingen van de rechthebbende latere rechtsuitoefening in strijd is met de goede trouw.
Voor de totstandkoming van de rechtshandeling afstand van recht is primair
vereist dat de rechthebbende zijn op afstand van recht gerichte wil heeft geopenbaard. Deze op bedoeld rechtsgevolg gerichte wil behoeft niet met zoveel woorden
in een verklaring te worden geuit, zij kan ook in gedragingen- een stilzwijgen
daaronder begrepen- besloten liggen. Bij vaststaand ontbreken van een met de
verklaring overeenstemmende wil, geldt ook hier dat degeen die in gerechtvaardigd vertrouwen op een jegens hem gewekte schijn van afstand van recht is
afgegaan in beginsel besche~:..ming verdient. Juist op het siuk van de totstandkoming van de rechtshandeling afstand van recht past de Hoge Raad de wilsvertrouwensleer geclausuleerd toe. Aanwezig gerechtvaardigd vertrouwen is niet
voldoende om bescherming deelachtig te worden. Daartoe is in het algemeen
vereist dat de partij die zich op een gerechtvaardigd vertrouwen beroept, stelt dat
hij door zijn vertrouwen in een nadeliger/ongunstiger positie is gekomen dan
zonder de gedraging die het vertrouwen opwekte het geval zou zijn geweest. Al
naar gelang de aard van de nadeliger positie, mede in het licht van de eventuele
betrokkenheid van de belangen van derden en de rechtszekerheid, kan de bescherming van het vertrouwen uitmonden: a. in een volledige toerekening van de
gevolgen van de schijn aan de schijnopwekker (de schijnafstand van recht wordt
in gevolgen gelijk gesteld met een werkelijk gewilde afstand van recht: de
rechthebbende is zijn recht kwijt); b. in een redresseren van de nadeliger positie
door of ten detrimente van de schijnopwekker (na redressering van de nadeliger
positie door schadevergoeding of anderszins kan de rechthebbende zijn recht
weer uitoefenen (zie voor een bespreking van de op dit punt gewezen rechtspraak:
T.P.R., 1977, 91 t.e.m. 107, alsmede voor een literatuuroverzicht: Contractenrecht II (Blei Weissmann). nr. 30).
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Voor zover vaststaat dat de afstandswil bij de rechthebbende ontbreekt, doch
desalniettemin kan worden gesproken van gedragingen waardoor bij de wederpartij vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn recht prijsgeeft, kan men in
het Nederlands recht nog een ander spoor berijden: dat van rechtsverwerking.
Door eerdere gedragingen : in casu gerechtvaardigd vertrou wen wekkende gedragingen dat het recht wordt prijsgegeven kan latere rechtsuitoefening strijdig zijn
met de goede trouw. Ook hier geldt dat aanwezigheid van een vertrouwen
wekkende gedraging en een daardoor ontstaan gerechtvaardigd te achten vertrouwen op zich niet voldoende zijn om tot rechtsverwerking en dus tot tenietgaan
van het recht te concluderen. Ook hier zal degeen die zich op gerechtvaardigd
vertrouwen beroept, zijn, ,nadeliger positie'' moeten stellen. Ook hier is de aard
van de nadeliger positie beslissend voor het uiteindeljk oordeel: gehele rechtsverwerking (de rechthebbende kan zijn recht niet meer uitoefenen) of voorlopige
rechtsverwerking (na redressering van de nadeliger positie kan de rechthebbende
zijn recht weer uitoefenen) (zie hiervoor met name H.R., 10 februari 1967, N.J.,
1967, 212, met noot G.J. Scholten (De Zaan/Intercoal) en H.R., 12 mei 1972,
N.J., 1973, 53, met noot K. Wiersma (Meerzicht), besproken in T.P.R., 1977,
96 t.e.m. 98; eerstgenoemde arrest is ook besproken door Kist, A.W., T.P.R.,
1971, 758 e.v.).
Aldus bezien is het onderscheid tussen afstand van recht en rechtsverwerking
betrekkelijk diffuus. Een rechthebbende kan tegen zijn wil een hem toekomend
recht verliezen en via het spoor van schijnafstand van recht en via het spoor van
rechtsverwerking gebaseerd-op een vertrouwen wekkende gedraging dateen recht
wordt prijsgegeven. In beide gevallen staat de vraag naar de aanwezigheid van
een vertrouwen wekkend optreden en een daardoor ontstaan gerechtvaardigd
vertrouwen ten toets, in beide gevallen dient een , ,nadeliger positie'' gesteld te
worden. Aldus lijken gelijke wissels te zijn uitgezet, zodat het er voor de
uiteindelijke uitkomst niet toe lijkt te doen welk spoor men berijdt. Dogmatisch
bezien, zou men evenwel kunnen stellen dat het bij het afstandspoor gaat om een
vertrouwen dat afstand van recht wordt gedaan, terwijl bij het rechtsverwerkingsspoor een vertrouwen dat een recht wordt prijsgegeven: dat een recht niet-meerzal worden uitgeoefend, ten toets staat.
Er zij overigens wel op gewezen, dat de trits: schijn wekken door gedragingen,
gerechtvaardigd vertrouwen, nadeliger positie, in het kader van de vraag of de
rechtshandeling afstand van recht is tot stand gekomen, aileen dan aan de orde
komt, indien vast komt te staan dat een verlies van recht niet kan worden
teruggevoerd op de wil van degene wiens recht ter discussie staat. De wil behoeft,
gelijk gezegd, niet met zoveel woorden te zijn geuit in een verklaring, zij kan ook
in gedragingen- een stilzwijgen daaronder begrepen- besloten liggen. Indien
aangenomen wordt dat de afstandswil in gedragingen besloten ligt, is de aan- of
afwezigheid van een nadeliger positie niet relevant. De rechthebbende heeft door
zijn gedragingen blijk gegeven afstand van recht te willen. De rechtshandeling
afstand van recht is tot stand gekomen.
Aldus bezien kan het wel degelijk verschil maken of men een rechtsuitoefening
pareert met een beroep op afstand van recht dan wel met een beroep op rechts938

verwerking. In het laatste geval zal de aanwezigheid van een, ,nadeliger positie''
steeds vereist zijn, in het eerste geval aileen voor zover aangenomen wordt dat de
wil om afstand te doen heeft ontbroken. (Zie over afstand van recht en rechtsverwerking recentelijk: Aaftink, H.A.M., Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht vanBelgie en Nederland 1979, T.P .R. ,1980, blz. 793
e.v .. Zijn opvattingen konden in dit rechtspraakoverzicht niet meer worden
verwerkt).

41. AFSTAND VAN RECHT DOOR ,AANVAARDING"; GEEN NADELIGER POSITIE
VEREIST

H.R., 5 mei 1978, N.J., 1978, 434, met noot G.J. Scholten.
Dat de aanwezigheid van een nadeliger positie niet relevant is, indien het tenietgaan van een recht wordt teruggevoerd op de wil van de rechthebbende, blijkt
uit 's Raads arrest van 5 mei 1978 (N.J., 1978, 434, met noot G.J. Scholten).
Aan dit arrest ligt de volgende casuspositie ten grondslag: Bevers koopt bij
Boeke-Heesters, een handel in landbouwmachines e.d., een kraan en nog enige
bijkomende materialen. Van de koopprijs wordt f 6000,- betaald. Van het
restant blijft betaling uit. De verkoper vordert nakoming van de koopprijs. De
koper reageert met een vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst
wegens wanprestatie, subsidiair vemietiging we gens dwaling. De rechtbank wijst
de vordering tot ontbinding we gens wanprestatie toe. Er is sprake van wanprestatie, omdat het geleverde niet beantwoordde aan wat de koper op grond van de
overeenkomst mocht verwachten.
In hoger beroep wordt gesteld dat de koper het recht om zich op wanprestatie te
beroepen heeft verwerkt: na 2 jaar kan een koper zich niet meer met vrucht op
wanprestatie - laat staan op dwaling - beroepen. Het hof overweegt dat de
koper in casu de levering van de kraan stilzwijgend heeft aanvaard en derhalve
zijn recht om zich op de ondeugdelijkheid daarvan te beroepen heeft prijs
gegeven. Gooit het derhalve niet over de boeg van de rechtsverwerking, doch
over die van de in een aanvaarding besloten liggende afstand van recht. In het
tegen 's hofs arrest gerichte cassatiemiddel wordt gesteld dat, indien het hof
rechtsverwerking zou hebben aangenomen, de beslissing onjuist zou zijn, omdat
de verkoper geen nadeel heeft gesteld. De Hoge Raad overweegt hierop dat het
middel feitelijke grondslag mist: het hof heeft niet geoordeeld dat de koper zijn
rechten heeft verwerkt, doch dat de koper het geleverde stilzwijgend heeft aanvaard. Daarbij komt de vraag naar enig nadeel niet ter sprake. Ook volgens
A.-G. Franx in zijn conclusie voor het arrest, heeft het hof geen rechtsverwerking, maar afstand van recht aangenomen.
Vraag is evenwel of hier terecht tot afstand van recht is geconcludeerd. De Hoge
Raad oordeelt in bevestigende zin. Het hof heeft op grond van de feiten, die in
onderling verband en samenhang zijn beschouwd, zonder schending van een
rechtsregel kunnen oordelen dat koper de kraan heeft aanvaard. Die feiten worden
door de Hoge Raad als volgt kort weergegeven: 1) koper heeft vanaf het tijdstip
van de levering steeds met de kraan gewerkt; 2) er zijn herhaaldelijk reparaties
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aan de kraan uitgevoerd (kennelijk door de verkoper); koper heeft die reparaties
betaald; 3) na anderhalf jaar heeft koper een hulpstuk voor de kraan gekocht. De
stelling van koper dat hij herhaaldelijk mondeling heeft geprotesteerd en verkoper
gesommeerd heeft de kraan geschikt te maken voor zijn werk en dat verkoper
nooit is ingegaan op zijn voorstel om tot terugname of inruil over te gaan, hoefde,
indien juist, het hof niet te beletten om op grond van de eerder vermelde feiten te
oordelen dat van een ondubbelzinnige aanvaarding van de kraan door koper
sprake is.
Hoewel de Hoge Raad, zoals in oudere rechtspraak wei het geval was, niet zonder
meer beslist dat 's hofs oordeel feitelijk is (zie de door Houwing, Ph.A.N.,
Rechtsverwerking, preadvies Broederschap der Candidaat-Notarissen 1968,
blz. 3, aangehaalde rechtspraak), maar onderzoekt of het hof tot zijn oordeel heeft
kunnen komen, geloof ik dat de conclusie dat het hof niet tot dit oordeel had
kunnen komen eerder op zijn plaats was geweest. (Vergelijk H .R., 4 maart 1977,
N.J., 1977, 337, met noot G.J. Scholten, inzake de ondeugdelijke kleurentelevisie, in dit rechtspraakoverzicht besproken in hoofdstuk VI, afdeling 1 (nr. 48)).
Van gedragirtgen waaruit een ondubbelzinnige aanvaarding spreekt is mijns
inziens juist geen sprake. N.J.-annotator G.J. Scholten is blijkbaar een andere
mening toegedaan: de omstandigheid dat de koper de reparaties heeft betaald en
na 1 1/2 jaar een belangrijk nieuw hulpstuk heeft gekocht zou moeilijk te
verenigen zijn met niet-aanvaarding. Dat de koper de reparaties heeft betaald, is
niet verwonderlijk. De reparateur heeft een retentierecht (art. 1652 Ned. B.W.),
zolang niet is betaald. Uit het feit dat door betaling uitoefening van het retentierecht wordt voorkomen, blijkt aileen dat de koper, uiteraard in de verwachting dat
door de reparaties de aan de zaak klevende bezwaren zijn opgeheven, de zaak in
beginsel terug wil. Hierin ligt geen aanvaarding en afstand van het , ,klachtrecht''
gelegen, hetgeen nog eens door de protesten van de koper wordt geadstrueerd.
Het hulpstuk voor de kraan is wei gekocht, maar niet betaald I Betaling zou in de
optiek van Scholten wijzen op aanvaarding, maar hoe weegt dan het feit dat hier
niet is betaald? Wat hiervan zij, Houwing heeft er terecht op gewezen (preadvies,
blz. 9) dat in het behouden, gebruiken of verwerken van een prestatie onder
protest tegen ondeugdelijkheid geen afstand van recht besloten kan liggen, nu
duidelijk te kennen wordt gegeven dat men geen rechten wil prijsgeven. Ook is
hier bij de wederpartij geen sprake van een rechtvaardigd te achten vertrouwen dat
rechten worden prijsgegeven. Dit impliceert mijns inziens tevens dat hier evenmin het rechtsverwerkingsspoor via de rails van het door gedragingen opgewekte
vertrouwen dat een recht niet zal worden uitgeoefend bereden kan worden.
Rechtsverwerking is wei verdedigbaar, doch dan via het spoor dat, voor zover het
beschikken over de ontvangen beweerdelijk ondeugdelijke prestatie zou leiden tot
een onredelijke verzwaring van de positie van de verplichte, latere rechtsoefening
afstuit op de goede trouw. (Zie over deze categorie van gevallen van rechtsverwerking Houwing, preadvies, blz. 72 en blz. 73). Daaromtrent is in casu
evenwel niets gesteld. Dat voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is
vereist dat degeen die een rechtsuitoefening met een dergelijk beroep pareert
,enig nadeel" stelt, blijkt uit het hiema te bespreken arrest.
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42. RECHTSVERWERKING; VEREISTE VAN ,ENIG NADEEL"
H.R., 5 november 1976, N.J., 1977, 182, met noot G.J. Scholten.
De plaatselijke bouwondememers van de Gemeente Castricum Flink, De Nijs en
Biesterbos hebben met het oog op de te verwachten toewijzing door de Gemeente
van bouwpercelen op 27 september 1968 een overeenkomst gesloten met de
volgende inhoud: a. partijen zullen doen bevorderen, dat de toewijzing van de
bouwpercelen door de Gemeente zodanig zal geschieden, dat partijen gelijke
winstmogelijkheden in de bouw wordt geboden; b. indien en voor zover medewerking van de Gemeente uitblijft, zullen partijen de toewijzingen in onderling
overleg in overeenstemming brengen met de onder a. genoemde doelstelling; c.
door elk der partijen zal een raadsman worden benoemd; die zullen zich beraden
over de praktische en juridische uitwerking van de overeenkomst. Deze overeenkomst was een uitvloeisel van een van de zijde van de Gemeente geuite wens om
in de toekomst een herhaling van de in het verleden door hun concurrentiepositie
veroorzaakte moeilijkheden te voorkomen. Tussen partijen en het College van
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente vinden enige besprekingen omtrent een voorgenomen toewijzing van bouwpercelen plaats, die evenwel niet tot
een gewenst resultaat leiden. Op 13 maart 1971 nodigt de verantwoordelijke
wethouder partijen uiteindelijk afzonderlijk ten stadhuize en stelt ieder van hen in
de gelegenheid het hem toegedachte deel van het plan voor akkoord te ondertekenen. Gezien de daarbij geuite bewoordingen: , ,U tekent of anders kunt U nergens
op rekenen", is de keuze voor partijen beperkt. Zij tekenen. Inzage van wat aan
de anderen wordt gegund, wordt de respectieve ondertekenaars geweigerd. Op 29
april1971 wordt door de Gemeenteraad een plan van toewijzing goedgekeurd, dat
volgens de partijen De Nijs en Biesterbos aan partijen geen gelijke winstmogelijkheden in de bouw biedt. Op 20 augustus 1971 wordt Flink door De Nijs
gesommeerd uitvoering te geven aan de tussen partijen gesloten overeenkomst
door benoeming van een raadsman. In de daarop aangespannen procedure stelt
Flink dat zijn mede-contractanten hun rechten uit de overeenkomst jegens hem
hebbe'n verwerkt. Het in hoger beroep oordelend hof overweegt in zijn tussenarrest te dien aanzien dat, ingeval het aan Biesterbos en De Nijs reeds aanstonds na
29 april (de datum van het litigieuze raadsbesluit) duidelijk is geweest dat Flink
hetiij het bestaan van de overeenkomst ontkende, hetzij zich daaraan niet (meer)
gebonden achtte, zij niet tot augustus hadden behoren te wachten met het verkrijgen van zekerheid omtrent Plinks standpunt, doch hem direct behoorlijk in kennis
hadden moeten stellen van hun tegengesteld standpunt. In zijn eindarrest overweegt het hof dat bewezen is dat tussen partijen op 21 juni 1971 een onderhoud
heeft plaatsgehad, welk onderhoud moet worden geacht een tijdige reactie te zijn
geweest op het besluit van 29 april1971, zodat van rechtsverwerking geen sprake
is. Aldus laat het hof zich evenwel niet ui(dver de primaire stelling van Flink, dat
Biesterbos en De Nijs, reeds kort na 13 maart 1971 -de datum van het tekenen
van het deelschema- hadden behoren te reageren. Het door Flink tegen 's hofs
arrest ingestelde principale cassatieberoep wordt dan ook gegrond geacht.
Gegrond is evenwel ook het door De Nijs ingestelde incidenteie cassatieberoep.
Volgens de Hoge Raad bedoelt het hof met de hierboven weergegeven overwe941
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ging in zijn tussenarrest kennelijk dat, bij gebreke van een directe behoorlijke
inkennisstelling omtrent hun tegengesteld standpunt, Biesterbos en De Nijs hun
recht om zich tegenover Flink nog op de overeenkomst te beroepen zouden
hebben verwerkt. Deze opvatting vindt in de optiek van de Hoge Raad geen steun
in het recht:
, ,dat immers- nog daargelaten dat het hof Flink niet heeft belast met het bewijs
dat het aan Biesterbos en De Nijs reeds aanstonds na 13 maart resp. 29 april
duidelijk is geweest dat Flink hetzij het bestaan van de overeenkomst ontkende,
hetzij zich daaraan niet meer gebonden achtte- bet feit dat Biesterbos en De Nijs
Flink niet dadelijk na het duidelijk worden van zijn standpunt als hoven aangegeven, in kennis hebben gesteld van hun tegengestelde standpunt, niet kan meebrengen dat zij hun rechten uit de tussen hen en Flink gesloten overeenkomst
zouden hebben verwerkt, nu Flink niet heeft gesteld - en het hof ook niet heeft
overwogen - dat hij enig nadeel zou hebben ondervonden door dit beweerde
verzuim van Biesterbos en De Nijs".
Na vemietiging van 's hofs tussen- en eindarrest bekrachtigt de Hoge Raad het
vonnis van de rechtbank, waarbij de vordering van De Nijs was toegewezen.
De Hoge Raad spreekt uitdrukkelijk over verwerking van rechten. Van rechtsverwerking kan evenwel geen sprake zijnnu degeen die zich op rechtsverwerking
beroept (Flink) niet heeft gesteld, dat hij enig nadeel heeft ondervonden van het
]J~weerde verzuinl van Biesterbos ~ll_Qe Nijs. Qpvallt~nd is d~tde Hoge Raad
spreekt van het vereiste van , ,enig nadeel'' bij Flink en niet overweegt in termen
dat voor rechtsverwerking is vereist, dat Flink als gevolg van dit beweerde
verzuim iets heeft gedaan of nagelaten waardoor hij in een , ,nadeliger positie'' is
gekomen dan zonder dit beweerde verzuim het geval zou zijn geweest. Vergelijk
de onder meer in de arresten De Zaan/Intercoal en Meerzicht gebruikte formulering. Nu zou men kunnen stellen dat het in laatstgenoemde arresten ging om een
bepaalde categorie van rechtsverwerking, die de gevallen omvat, waarin sprake is
van gedragingen van de rechthebbende waardoor bij de wederpartij het vertrouwen wordt opgewekt dat een recht wordt prijsgegeven: niet meer zal worden
uitgeoefend. Daarbij wordt een meer aangedrongen ,nadeelvereiste" gesteld,
zoals ook het geval is, indien de vraag ter discussie staat of het gerechtvaardigd te
achten vertrouwen dat een rechthebbende afstand van recht heeft gedaan, gehonoreerd moet worden. Dan is blijkbaar vereist dat de wederpartij van de rechthebbende in vertrouwen dat rechtsoefening achterwege zou blijven of dat afstand
is gedaan , ,iets heeft gedaan of nagelaten waardoor hij in een ongunstiger positie
is gekomen dan zonder de gedraging die het vertrouwen opwekte het geval zou
zijn geweest'' (zie dit hoofdstuk, afdeling 1). Van bovengenoemde _categorie
onderscheidt Houwing (Preadvies, blz. 68 e.v.) een tweede: rechtsverwerking
door gedragingen van de rechthebbende, welke de positie van de verplichte
onredelijke verzwaren. Is bij eerstgenoemde categorie ,een nadeliger positie"
een vereiste, bij deze categorie is de eis van , ,enig nadeel'' bij de wederpartij al
ingebakken. Wellicht dat de Hoge Raad in casu sprekend van, ,enig nadeel'' wil
benadrukken dat voor ieder beroep op rechtsverwerking , ,enig nadeel'' vereist is,
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daarbij in het midden latend dat het , ,nadeelvereiste'' in bepaalde gevallen nader
kan worden gespecificeerd.
Het stellen van nadeel - van de stelplicht dienaangaande gewaagde de Hoge
Raad voor de eerste maal in het Meerzichtarrest - is blijkbaar een conditio sine
qua non voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking. Rijst de vraag of ieder
gesteld en bewezen nadeel tot rechtsverwerking leidt. Deze vraag dient ontkennend te worden beantwoord. Rechtsverwerking vindt, als species van het genus
derogerende werking van de goede trouw, zijn directe grondslag in de goede
trouw, in de billijkheid. Een rechtsuitoefening stuit bij aanwezig nadeel af op de
goede trouw. Zolang er aan dat nadeel niets wordt gedaan, is er- voorlopig , ,rechtsverwerking'': rechtsuitoefening is niet mogelijk. lndien het nadeel evenwei op enigerlei wijze valt te redresseren (door schadevergoeding of anderszins)
en door of ten detrimente van de rechthebbende wordt geredresseerd, vormt de
goede trouw geen barriere meer voor rechtsuitoefening. In de arresten De Zaan/
Intercoal en Meerzicht baseert de Hoge Raad de rechtsverwerking uitdrukkelijk
op de goede trouw. Bij aanwezigheid van een ongunstiger positie bij de wederpartij , ,kan de goede trouw de rechthebbende in zijn beroep op dat recht beperken' ' , , ,kan de uitoefening van die rechten met de goede trou w in strijd zijn'' . In
dit arrest rept de Hoge Raad niet over de goede trouw. Dit betekent uiteraard niet
dat rechtsverwerking niet meer op de goede trouw wordt gebaseerd (in die zin ook
G.J. Scholten in zijnN.J.-annotatie onderhet arrest). Men leze 's Raads uitspraken met de cassatietechniek voor ogen. Wie een beroep doet op rechtsverwerking
krijgt een antwoord op de vraag of dat beroep iiberhaupt voor honorering in
aanrnerking komt. Dat antwoord luidt hier: , ,alleen indien enig nadeel is gesteld". Daarmee is geenszins gezegd, dat ieder gesteld en bewezen nadeel tot
rechtsverwerking leidt. Hier zij ingescherpt dat het niet gaat om een nadeel door
de rechtsuitoefening op zich veroorzaakt - iedere rechtsuitoefening is , ,nadelig'' voor een verplichte - , doch om een nadeel dat is ontstaan door eerdere
gedragingen van de rechthebbende. De Hoge Raad legt die koppeling van het
nadeel-vereiste aan eerdere gedragingen ook door te spreken van een nadeel
ondervonden door dit beweerde verzuim van Biesterbos en De Nijs.
De vraag laat zich stellen of de in dit , ,verzuim'' besloten liggende gedragingen
van Biesterbos en De Nijs zich eigenlijk wel in een rechtsverwerkingsspoor laten
meten. De Hoge Raad wijst de bevestigende beantwoording van die vraag door
het hof in beginsel niet af. Volgens het hof hadden De Nijs en Biesterbos Flink,
direct na het moment waarop hun duidelijk werd dat Flink het bestaan van de
overeenkomst ontkende, hetzij zich daaraan niet (meer) gebonden achtte- de
bewijslast van die bekendheid berust volgens de Hoge Raad bij Flink-, behoorlijk in kennis moeten stellen van hun tegengesteld standpunt. Dit impliceert dat
een partij die op de hoogte is van het feit dat zijn wederpartij zich niet aan een
overeenkomst zal houden, zijn wederpartij duidelijk moet maken dat hij hem wel
aan de overeenkomst zal houden. Blijkbaar bestaat er in dat geval een
spreekplicht op zeer korte termijn bij verzaken waarvan de mogelijkheid wordt
geopend voor een beroep op rechtsverwerking, dat- bij gesteld ,nadeel",
afhankelijk van de aard van dat nadeel- kan uitmonden in een verlies van recht
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of een afwenteling van het nadeel op de verzaker. Bij deze, op het moment van
bekendheid met contractbreuk intredende, aangenomen spreekplicht past kritiek.
Waarom zou men zijn wederpartij voor een eo ipso onjuiste rechtsopvatting dat
men zich niet eenzijdig van een overeenkomst ontslagen mag achten (art. 1374,
lid 2, Ned. B. W.) ,aanstonds" moeten waarschuwen? Wie een dergelijke
spreekplicht erkent, hoeft nog maar een kleine stap te doen om tot de conclusie te
komen, dat wie niet onmiddellijk reageert op een , ,annuleringsmededeling''
toestemt in de beeindiging van de overeenkomst. Stilzwijgend krijgt dan de
betekenis van toestemmen in het einde van de overeenkomst. Door stilzwijgen
doet men afstand ( !) van de aan de overeenkomst te ontlenen rechten. Er is afstand
van recht. Het vereiste van nadeel komt dan niet eens meer aan de orde. Hoewel
ook in een stilzwijgen een toestemming besloten kan liggen, neemt de rechtspraak
juist bij stilzwijgen op annuleringsmededelingen niet snel een ,toestemming"
aan (zie Contractenrecht II (Blei Weissmann), nr. 245).
De hier aangenomen spreekplicht op zeer korte termijn veronderstelt ten onrechte
dat bij degeen die bekend maakt het bestaan van of gebondenheid aan de
overeenkomst te ontkennen een gerechtvaardigd te achten vertrouwen zou kunnen postvatten, dat de wederpartij het er verder bij zallaten. Degeen die een
dergelijke bekendmaking doet, dient er in beginsel echter van uit te gaan dat zijn
wederpartij het er niet bij zallaten. Hij kan zelfs verwachten zonder ingebrekestelling in verzuim te komen, gezien de algemeen aanvaarde opvatting dat voor
het intreden van verzuim geen ingebrekestelling nodig is, indien de debiteur
duidelijk te kennen heeft gegeven zich niet aan de overeenkomst te houden (zie
voor rechtspraak Contractenrecht VI (Nieuwenhuis), nr. 678). Het beroep op
rechtsverwerking, dat hier steunt op het enkele feit dat een spreekplicht in de
hierbedoelde zin zou zijn verzaakt, zou al niet dienen op te gaan, omdat die
spreekplicht, althans in de door het hof gegeven formulering, geen steun vindt in
het recht. De Hoge Raad overweegt niet in die zin. Men lette er op dat het
,nadeel-vereiste'' niet de aandacht afleidt van de v66rvraag of de rechthebbende
zich v66r de rechtsuitoefening wei zodanig heeft gedragen dat het rechtsverwerkingsspoor iiberhaupt bereden kan worden. In het hieronder te bespreken arrest
richt de Hoge Raad echter wei primair het vizier op het eerdere gedrag van de
rechthebbende.
43. RECHTSVERWERKING; GEDRAGINGEN DIE RECHTSVERWERKING RECHTVAARDIGEN?; BETEKENIS WETTELIJKE VORMVOORSCHRIFfEN.

H.R., I juli 1977, N.J., 1978, 74, met noot G.J. Scholten.
Elkerbout was vanaf media 1957 tot 2 juli 1965 als handelsagent in betrekking bij
, ,Jaspers' ' . Op grond van de agentuurovereenkomst zou Elkerbout met uitsluiting
van anderen in een bepaald rayon werkzaam zijn. In december 1962 gaat M.
Jaspers geheel zelfstandig werken in het aan Elkerbout voorbehouden rayon.
Elkerbout vordert onder meer provisie over posten die door M. Jaspers in zijn
rayon zijn afgesloten.
Het hof wijst deze vordering gedeeltelijk toe: Elkerbout heeft zijn recht op
provisie over de omzetten van M. Jaspers- zo hij dat recht al gehad zou hebben
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- verwerkt, met dien verstande echter dat de goede trouw ·en de billijkheid
medebrengen dat Elkerbout zijn recht op provisie over de transacties door M.
Jaspers afgesloten met vaste klanten van Elkerbout behouden heeft. Tegen deze
beslissing wordt door beide partijen in cassatie opgekomen. Elkerbout voert in de
eerste plaats aan dat van het recht op provisie krachtens artikel 75p W.Kh. alleen
bij schriftelijke overeenkomst mag worden afgeweken, zodat niet is in te zien hoe
zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst het recht op provisie zou kunnen
vervallen. (Dit artikel is inmiddels vervallen; artikel 74d W.Kh. bepaalt dat
uitzondenngen op de provisieregeling van rayonagenten , ,uitdrukkelijk'' moeten
worden overeengekomen).
De Hoge Raad overweegt te dien aanzien dat 's hofs beslissing kennelijk hierop is
gegrond, dat goede trouw en billijkheid in de gegeven omstandigheden meebrengen dat Elkerhout het recht om provisie te vorderen heeft verwerkt en dat het
voorschrift van artikel75p, lid 2 Wetboek van Koophandel, dat van de bepaling
van artikel 75c, lid 2, slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst kan worden
afgeweken niet aan de mogelijkheid van verwerking van rechten uit die bepaling
in de weg staat, zij het ook dat het bestaan van dit voorschrift van be lang is voor
de vraag welke gedragingen voldoende zijn om aan te nemen dat een zodanige
verwerking heeft plaatsgevonden.
Volgens de Hoge Raad heeft het hofnagelaten enige concrete gedragingen van
Elkerbout aan te duiden die mede in verband met het hiervoor overwogene het
oordeel zouden kunnen rechtvaardigen dat hij niet meer te goeder trouw zijn
rechten ter zake van provisie overtransacties door M. Jaspers met anderen dan de
vaste klanten van Elkerbout zou kunnen uitoefenen.
Het hof was in dit verband uitgegaan van de omstandigheid dat bij brief van 1
december 1962 aan Elkerbout is bevestigd, dat M. Jaspers in Elkerbouts rayon
eerst samen met hem en daarna geheel zelfstandig werkte. Elkerbouts stelling, dat
hij met de grootste regelmaat protest heeft aangetekend en , ,Jaspers'' hem steeds
zoet gehouden heeft met de mededeling dat hij het wel goed met hem zou maken,
wordt op twee gronden terzijde geschoven: 1. deze stelling is door ,Jaspers"
betwist; 2. een dergelijk vaag protest verhindert geen rechtsverwerking: Elkerbout had zijn recht op provisie duidelijk moeten stellen en handhaven.
Aan beide gronden wijdt de Hoge Raad een overweging. Ad 1) Het lag op de weg
van ,Jaspers" voldoende feiten voor de beweerde rechtsverwerking te stellen.
Het gestelde protest kan daarom al niet worden gepareerd met de enkele overweging dat dit protest is betwist. Ad 2) Het oordeel dat de ontvanger van een brief als
de onderhavige slechts verwerking van rechten kan voorkomen door een protest
waarin hij die rechten, ,duidelijk heeft gesteld en gehandhaafd' ', vindtgeen steun
in enige rechtsregel.
Uit dit arrest blijkt dat de Hoge Raad ook rechten die voortvloeien uit dwingend
recht bevattende wetsbepalingen in beginsel voor verwerking vatbaar acht (zie
hieromtrent onder meer: Houwing, preadvies, blz. 37 e.v. en Hofmann-Abas,
Het Nederlands Verbintenissenrecht, negende druk, blz. 241 e. v. ). Nu betreft het
hier geen recht waarvan men nimmer kan afwijken, doch een recht waarvan men
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aileen bij schriftelijke overeenkomstkan afwijken. In zijnN.l.-annotatie spreekt
G.J. Scholten van door de wet verstevigde rechten. Ook deze rechten kunnen
verwerkt worden. De rechtsverwerking dient steeds gerechtvaardigd te worden
door een precies aangeven op welke concrete gedragingen van degeen wiens
recht ter discussie staat de rechtsverwerking steunt. Op de rechter rust te dien
aanzien een zware motiveringsplicht. Op degeen die rechtsverwerking inroept
een zware stelplicht. Niet aileen, maar zeker bij bedoelde verstevigde rechten. Nu
doet zich in dit gevai de bijzonderheid voor dat voor de rechtsverwerking aileen
gedragingen van Elkerbout zijn aangevoerd, die neerkomen op een niet- of vaag
protesteren tegen de gang van zaken. Gedragingen die rieken naar , ,akkoord
gaan", naar ,afstand van recht op provisie". In het door ,Jaspers" ingestelde
incidentele cassatiemiddel wordt met zoveel woorden gesproken van een , ,stilzwijgende akkoordverklaring'' van Elkerbout. Nu de schriftelijke vorm bestaansvoorwaarde is voor de totstandkoming van de overeenkomst waarbij van
de provisieregeling wordt afgeweken, komt de vraag of de voor een overeenkomst vereiste , ,toestemming'' wellicht in de gedragingen van partijen besloten
ligt, evenwel niet aan de orde. De stelling, dat het gedrag van Elkerbout zou
wijzen op een stilzwijgende akkoordverklaring stuit zonder meer af op het
vormvoorschrift. Zelfs een met zoveel woorden geuite en werkelijk gewilde
akkoordverklaring met verlies van provisie leidt niet tot verlies van provisie.
Voor dit rechtsgevolg eist de wet een geschrift. Nu gaat het in de onderhavige
zaak niet om al dan niet , ,stilzwijgende'' afstand van recht, maar om rechtsverwerking. Voor zover geenandere gedragingen van Elkerbout-,dan zijn non- of
vage protest worden aangevoerd, kunnen die gedragingen die volgens de Hoge
Raad gemeten moeten worden in het Iicht van het vormvoorschrift mijns inziens
nimmer tot rechtsverwerking leiden. Waar aan ai dan niet stilzwijgende afstand
van recht geen verlies van recht verbonden kan zijn, kan verlies van recht ook niet
voortvloeien uit gedragingen die het vertrouwen wekken dat afstand wordt
gedaan (schijnafstand van recht) of uit gedragingen die het veitrouwen wekken
dat een recht niet meer zai worden uitgeoefend (rechtsverwerkingsspoor). Onder
vigeur van het nieuwe agentuurrecht ligt dit iets anders. Daarin wordt geeist dat
uitzonderingen op de provisieregeling, ,uitdrukkelijk'' moeten worden overeengekomen (art. 74d (1) W.Kh.). Ook dan kan men met Scholten spreken van
, ,verstevigde' ' rechten, maar nu die versteviging niet ligt in het vereiste van een
geschrift, is een onderzoek naar gedragingen waardoor het vertrouwen wordt
gewekt , ,dat een recht wordt prijsgegeven'' hetzij in de sleutel van schijnafstand
van recht, hetzij in de sleutel van rechtsverwerking, niet zonder meer rechtens
irrelevant.
Degene die een beroep op rechtsverwerking doet, dient te stellen welke concrete
gedragingen van de rechthebbende dit beroep doen dragen. Is dat evenwel
voldoende ? Moet degeen die rechtsverwerking inroept niet tenminste ,enig
nadeel'' stellen? De Hoge Raadrept bier niet over. Betekent dit dat het , ,nadeelvereiste' ' toch niet steeds een conditio sine qua non is voor een geslaagd beroep
op rechtsverwerking? Let wei, de Hoge Raad had bier de zaak niet kunnen afdoen
met de enkele stelling dat van rechtsverwerking geen sprake kan zijn, nu ,Jas-
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pers' ' niet heeft gesteld dat hij enig nadeel heeft ondervonden van de gedragingen
van Elkerbout. Er moet beslist worden op de in de cassatiemiddelen vervatte
klachten, die zich richten op de vraag- die mijns inziens v66r de eventuele vraag
naar , ,enig nadeel'' moet worden beantwoord- of er wel sprake is van voor het
beroep op rechtsverwerking relevante gedragingen van de rechthebbende. Desalniettemin had de Hoge Raad naar het verzaken van de stelplicht aangaande , ,enig
nadeel" kunnen verwijzen. Obiter dicta komen meer voor.

AFDELING

4 (E.H. Hondius)

STANDAARDVOORWAARDEN

44. TOEPASSELDKHEID VAN STANDAARDVOORWAARDEN
H.R., 9december 1977, N.J., 1978, nr.187 (metrwotG.J. Scholten)inzake W.J.
Towell & Co. Agencies (Kuwait) WLL c. Janson Shipyard B.V.
Standaardvoorwaarden oftewel algemene voorwaarden vormen een thema dat in
Nederland momenteel sterk in de belangstelling staat. In 1979 beraadde de
Nederlandse Juristen-Vereniging zich over de wenselijkheid van wetgeving ter
beteugeling van misstanden voortvloeiende uit het gebruik van standaardvoorwaarden. Voorts hebben de afgelopen jaren diverse publikaties over dit onderwerp het licht gezien (men raadplege het literatuuroverzicht in Contractenrecht
VII, nr. 2). Binnenkort valt de indiening van een wetsontwerp te verwachten dat
in het bijzonder consumenten tegen bezwarende clausules in standaardvoorwaarden beoogt te beschermen. Dit wetsontwerp zal waarschijnlijk in belangrijke
mate voortbouwen op een advies van de SER-commissie voor consumentenaangelegenheden (de Nederlandse Raad voor het Verbruik).
Wetgeving wordt mede daarom noodzakelijk geacht, omdat de Nederlandse
rechter zich - anders dan de Belgische rechter - zeer soepel betoont bij het
aannemen van toepasselijkheid van standaardvoorwaarden. Dit wordt duidelijk
gei1lustreerd door het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage dat tot de hier
besproken uitspraak van de Hoge Raad leidde. Stel dat een Belgisch aannemingsbedrijf inschrijft op een werk, uit te voeren in Saoedi-Arabie. Bij de onderhandelingen, die in het Engels worden gevoerd in Saoedi-Arabie, besluiten partijen
hun overeenkomst niet neer te leggen in een standaardcontract maar op een blanco
vel papier. Nadat de contractstekst aan de aanwezigen is voorgelezen en deze zich
ermee akkoord hebben verklaard, typt de Saoedi-Arabische opdrachtgever het
contract over op haar fraai gecalligrafeerde briefpapier. Wanneer het Belgische
aannemingsbedrijf de opdrachtgever geruime tijd later- de Saoedi' s hebben niet
tijdig aan hun betalingsverplichting voldaan- aanspreekt tot betaling benevens
vergoeding van moratoire interesten, beroept de opdrachtgever zich erop dat bij
niet-tijdige betaling geen rente verschuldigd is. Dit blijkt uit hetlslarnitische recht
dat hij via een- in het Arabisch gecalligrafeerde- verwijzing op zijn briefpapier toepasselijk heeft verklaard.
De lezer kan gerust zijn. Het bovenstaande berust louter op verzinsels. Ook
zonder dit soort betalingsproblemen hebben Belgische bedrijven het in Saoedi947

Arabie al moeilijk genoeg. Een omgekeerde situatie deed zich even wei in 1972 in
Nederland voor. De zaak kwam voor de rechter; hoe spoedig de Nederlandse
rechtspraak geneigd is de toepasselijkheid van standaardvoorwaarden aan te
nemen, blijkt uit het hof-arrest. De Hoge Raad moest eraan te pas komen om het
hof tot de orde te roepen. Wat was het geval? Een Nederlandse scheepsbouwer en
een bedrijf uit Koeweit onderhandelden in Nederland in het Engels over een
contract inzake de bouw van een tweetal zeewaardige lichters. Toen overeenstemming was bereikt over de prijs van de schepen, wilde een van de
Nederlandse onderhandelaars de overeenkomst vastleggen met gebruikmaking
van een standaardkontrakt dat vele bladzijden lang was. Partijen meenden evenwei dat dit niet nodig was, waarop eerdergenoemde onderhandelaar op een blanco
bloknootvel met de pen het contract in de Engelse taal neerschreef en dit voorlas
aan de aanwezigen, die zich ermee akkoord verklaarden. Vervolgens werd deze
tekst overgetypt op briefpapier van Janson, dat een in de Nederlandse taal
gedrukte verwijzing bevatte naar de zg. Smecoma-voorwaarden. Partijen lazen
de overgetypte tekst door en zetten hun handtekening hieronder, zonder dat
daarbij de gedrukte verwijzing naar de Smecoma-voorwaarden ter sprake kwam.
Vaststaat dat de Koeweitse onderhandelaars de Nederlandse taal niet machtig
waren.
Zoals reeds werd gesignaleerd achtte het Haagse hof, anders dan de Rotterdamse
rechtbank, deze gedrukte verwijzing toereikend om toepasselijkheid van de
Smecoma-voorwaarden te bereiken. Naar aanleiding van deze verwijzing overwoog het hof , ,dat op grond hiervan dient te worden aangenomen dat op de
onderhavige overeenkomst de Smecoma-voorwaarden van toepassing zijn, tenzij
komt vast te staan dat partijen de toepasselijkheid van deze voorwaarden hebben
uitgesloten". Een dergelijke uitsluiting werd door het hof niet gezien in de
weigering van de vertegenwoordigers van Towell om van het standaardcontract
gebruik te maken en evenmin in hun onbekendheid met de Nederlandse taal.
In het cassatiemiddel werd gesteld dat de zaken hiermee op hun kop waren gezet.
Standaardvoorwaarden zijn, anders dan wetgeving, in het algemeen niet van
rechtswege toepasselijk. Dat betekent dat omtrent hun toepasselijkheid wilsover- · ·
eenstemming in de zi_n van artikell356 B.W. (=art. 1108 Belgisch B.W.) dient
te bestaan. Hoewel advocaat-generaal Franx tot verwerping van het cassatieberoep concludeerde, achtte de Hoge Raad Towells klacht gegrond. Aan de opvatting van het hof ligt kennelijk, aldus de Hoge Raad, de rechtsopvatting ten
grondslag dat op overeenkomsten, gesteld op papier waarop voorkomt een
verwijzing naar standaardvoorwaarden gelijk hier gebezigd, die voorwaarden van
toepassing zijn, tenzij zou blijken dat de toepasselijkheid ervan door partijen is
uitgesloten. Omtrent deze rechtsopvatting overweegt de Hoge Raad , ,dat die
opvatting in haar algemeenheid geen steun vindt in het recht; dat Towell, met een
beroep op de wijze waarop de overeenkomst is tot stand gekomen heeft gesteld dat
de Smecoma-voorwaarden op derpartijen overeenkomst niet van toepassing zijn;
dat, naar het middel terecht stelt, het hof aan die stelling niet had mogen
voorbijgaan''.
Aile kommentatoren (onder meer Nieuwenhuis, J .H., Drie beginselen van con948

tractenrecht, Deventer 1979, blz. 141, Scholten, G.J., in zijnN.J.-annotatie en
Verburgh, M.J .P., Praktijkgids, 1980, blz. 41) juichen toe dat de Hoge Raad met
dit arrest een aanvang heeft gemaakt met het tot de orde roepen van op het punt
van de toepasselijkheid al te soepele lagere rechtscolleges. Nieuwenhuis en
Scholten stellen dat de Hoge Raad voor het eerst enige richting geeft aan de
rechtspraak inzake de toepasselijkheid van standaardvoorwaarden. Met Verburgh
ben ik evenwel van mening dat van een dergelijk richting geven in dit arrest
nauwelijks iets valt te bespeuren. Te betreuren valt dat de Hoge Raad de gelegenheid niet heeft aangegrepen om nadere instrukties aan de lagere rechtspraak te
geven hoe het wel moet. Het is de laatste twee decennia immers gebruikelijk dat
de Hoge Raad in zijn arresten richting geeft aan de verdere rechtsontwikkeling,
n' en deplaise artikel12 Wet Algemene Bepalingen dat het wijzen van arrets de
reglement lijkt te verbieden (zie hierover Jessurun d'Oliveira, H.U., De meerwaarde van rechterlijke uitspraken, Geschrift nr. 10 van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer, 1972). Helaas is dat in dit arrest achterwege gebleven, hetgeen des te betreurenswaardiger is omdat de Hoge Raad zo
zelden geroepen wordt om een uitspraak te doen inzake de toepasselijkheid van
standaardvoorwaarden. Omtrent de toepasselijkheid van standaardvoorwaarden
naar Belgisch recht raadplege men Bourgoignie, Th., Realite et specificite du
droit de la consommation, J.T., 1979, 293-306; Declerck, A., Standaardvoorwaarden in de wetgeving van Israel, Zweden en West-Duitsland, IUS 1979,
193-205; Meinertzhagen-Limpens, A., typologie des conditions generales de
vente, Colloque FlED A Aix-en-Provence 1980; Stuyck, J., Toetsing van verhogingsbedingen - naar een betere bescherming tegen onereuze bedingen in
standaardcontracten?, R. W., 1977-1978, 545-564, met verdere verwijzingen.
AFDELING

5 (W.A.M. van Schendel)

PARTIJ EN DERDE BIJ EEN OVEREENKOMST

45. WIE IS PARTIJ BIJ EEN OVEREENKOMST?
H.R., 11 maart 1977, N.J., 1977,521 metnootG.J. Scholten;ArsAequi, XXVI,
1977, 589 e.v. met noot W.C.L. van der Grinten (kribbebijter).
Een zekere Stolte verkocht en leverde in 1972 een negenjarige ruin, Brandenburger type, voorf7600,- aan Schiphoff, commissionair voor de Duitse paardenhandelaar Lorsch. Bij de verkoop had Stolte de afwezigheid van verborgen
gebreken uitdrukkelijk gegarandeerd door het paard te verkopen als , ,goed,
eerlijk en braaf en vrij van enig kwaad". Achteraf bleek dat het paard een z.g.
kribbebijter was en aan een ongeneeslijke ziekte onder de huid leed. Lorsch werd
eigenaar van het paard. Schiphoff vordert ontbinding van de koopovereenkomst
en schadevergoeding van Stolte op grond van wanprestatie. In boger beroep heeft
het hof, naar aanleiding van het verweer van Stolte dat hij het litigieuze paard niet
heeft verkocht aan Schiphoff, doch aan Lorsch, overwogen:
,dat naar luid van art. 76 Wetboek van Koophandel de commissionair is een middellijke en niet een
rechtstreekse vertegenwoordiger en het noemen van de naam van de committent, ofhet mededelen van
de door dezen gegeveri opdracht, evenmin als het bijwonen van de onderhandelingen door de
committent aan het optreden en zijn van commissionair in de weg staat''.
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Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel bestrijd deze opvatting van het hof en
de Hoge Raad overweegt dienaangaande:
,dat het antwoord op de vraag of iemand jegens een ander bij het sluiten van een overeenkomst in
eigen naam- dat wil zeggen als wederpartij van die ander- is opgetreden, afhangt van hetgeen hij
en die ander daaromtrent jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en
gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden; dat een bevestigend antwoord op deze vraag, die
van feitelijke aard is, niet wordt uitgesloten door de omstandigheid dat die ander wist dat datgene met
wie hij handelde, dit ten behoeve van een opdrachtgever deed;
dat het Hof dan ook door in het onderhavige geval deze vraag aldus te beantwoorden dat Schiphoff en
uiet Liirsch als wederpartij van Stolte is opgetreden, geen rechtsregel heeft geschonden;
dat het Hof in dit verb and betekeuis mocht toekennen aan de door het Hof vastgestelde omstandigheid
dat Schiphoff de overeenkomst als commissionair ten behoeve van Liirsch heeft gesloten, nu zowel
naar de omschrijving van art. 76 Wetboek van Koophandel, als naar gewoon spraakgebruik een
commissionair een tussenpersoon is die in het algemeen in eigen naam ten behoeve van anderen koopt
en verkoopt; dat daaraan uiet afdoet dat de wet blijkens art. 79 van voormeld wetboek niet het geval
uitsluit dat een commissionair in naam van zijn opdrachtgever optreedt;
dat dit onderdeel derhalve faalt;"

Het belang van het verweer dat niet Schiphoff, maar Lorsch de koper van het
paard was- Lorsch, in wiens opdracht en te wiens behoeve Schiphoff gehandeld
heeft, die bij de bezichtiging en het voorrijden van het paard en het begin van de
onderhandelingen zelf aanwezig was geweest, al had voomamelijk Schiphoffhet
woord gevoerd omdat Lorsch de Nederlandse taal niet machtig was- is duidelijk: wanneer inderdaad Lorsch partij is bij de koopovereenkomst met Stolte, zou
Schiphoff geen actie wegens-wanprestatie kunnen instellen.-Het- hof--heeft-de
omstandigheden van het geval feitelijk aldus gewaardeerd dat Lorsch ook geen
contractspartij was. Deze feitelijke vaststelling is in cassatie onaantastbaar, al
toetst de Hoge Raad wei degelijk of bet hof zonder schending van een rechtsregel
tot dit oordeel heeft kunnen komen en derhalve of het criterium dat is aangelegd
wei het juiste is.
Het criterium dat de Hoge Raad formuleert ter beantwoording van de vraag wie
contractspartij is, sluit aan bij hetgeen de Hoge Raad elders heeft overwogen. In
hetMisverstandsarrest (H.R., 17 december 1976, N.J., 1977, 241, waarover
afdeling 1 van dit hoofdstuk) wordt eenzelfde benadering gekozen wanneer het
gaat om de vraag of een overeenkomst is tot stand gekomen. In dat laatste arrest
betreft het de overeenstemming met betrekking tot de inhoud van het contract,
bier de kwestie wie de wederpartij is. Wie, in juridische zin, partij is bij de
overeenkomst- dat is: degene door wie de rechten en tegen wie de verplichtingen uit de overeenkomst geldend gemaakt kunnen worden - zal pas problematisch zijn, indien een derde is betrokken bij de handelingen van een ander en
deze derde economisch belang heeft bij die handelingen. Dan rijst als vanzelf de
vraag of de derde, ten wiens behoeve is gehandeld, niet ,eigenlijk" de contractspartij is van degene met wie gehandeld is.
Het begrip , ,partij' ' kan in verschillende zin worden gebruikt. Zoals J .L .P. Cahen
nog eens overtuigend heeft aangetoond bijvoorbeeld voor het begrip , ,vertegenwoordiging" (onder andere in: Themis, 1975, 542-546), kan ook de term ,partij", in rechtsgevolg benoemende en in ,normatief verklarende" zin worden
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gehanteerd. Indien aan zekere vereisten is voldaan- bijvoorbeeld: A ,wil"
gebonden zijn- is A partij bij de overeenkomst; partij-zijn in deze zinsnede
constateert het rechtsgevolg. Mogelijk is ook het partij-begrip te gebruiken in
normatieve zin: A is gebonden aan de overeenkomst, omdat hij partij is; in die
zinsnede wordt aangegeven waarom A gebonden is - hij is tenslotte partij maar dient men zich te realiseren dat zulks impliceert dat de normen die gebondenheid rechtvaardigen opgesloten liggen in het partij-begrip zelf en het raadzaam is deze duidelijk te maken. Voorkeur voor het gebruik van de ene of de
andere terminologie valt niet uit te spreken. Wei is het goed zich telkenmale
rekenschap te geven in welke betekenis de aanduiding wordt gebezigd. Aan het
dooreenhalen van de beide betekenissen zijn de schrijvers niet altijd ontkomen.
(Zie bijvoorbeeld voor kritiek op het partij-begrip van Van Schilfgaarde (in zijn
dissertatie: Toerekening van rechtshandelingen, Leiden 1969, biz. 7-23; Kartmann, S.C.J.J., Derdenwerking van aansprakelijkheidsbedingen, dissertatie,
Nijmegen 1977, biz. 24 e.v., kritiek die in wezen neerkomt op het bezwaar dat
Van Schilfgaarde rechtsgevolg en norm verwart). Mijns inziens ontkomt echter
Kortmann zelf evenmin aan dit bezwaar wanneer hij zijn eigen partij-begrip
ontvouwt. Zie hierover ook nog hieronder bij de derdenwerking van aansprakelijkheidsbedingen (sub 46).
W aarop berust dan de gebondenheid aan de overeenkomst? In beginsel toch op de
, wil'' gebonden te zijn. Biedt het autonomie-beginsel niet voldoende basis- de
,wil" ontbreekt- dan kan het vertrouwensbeginsel onder omstandigheden
bescherming bieden (zie hierover recentelijk de uitermate belangwekkende dissertatie van Nieuwenhuis, J .H., Drie beginselen van contractenrecht, Leiden,
1979 en overigens bijvoorbeeld Blei Weissmann, Y.G., T.P.R., 1977, 91 e.v.).
Indien derhalve twee partijen (partij hier in feitelijke zin gebruikt !) met elkaar in
contact treden ten einde een overeenkomst aan te gaan zullen beide over en weer
elkanders contractspartij worden, indien beide partijen gebonden , ,wilden '' zijn
of althans kunnen worden, indien - ruw gezegd - zij zonodig over en weer
mochten vertrouwen dat de verklaring van de ander overeenstemde met diens
,wil".
Indien bij de feitelijk handelende partijen een derde is betrokken te wiens behoeve
het contract wordt gesloten, is deze derde aileen dan partij bij de overeenkomst,
indien van zijn kant de , ,wil'' bestaat gebonden te zijn. Dat is derhalve het geval
als hij de feitelijk handelende partij volmacht heeft verleend hem als contractspartij te binden. Ontbreekt aan de zijde van de principaal de volmacht, aan
de zijde van de , ,wederpartij'' van de tussenpersoon vertrouwen, dan zijn principaal en wederpartij niet elkanders contractspartij.
Waarom iemand partij is bij de overeenkomst, is in beide zojuist genoemde
gevallen door dezelfde normen gerechtvaardigd.
Vanuit de kant van degene die zelf gebonden wil zijn, kan men zeggen dat deze
, ,in eigen naam'' handelt: wie in eigen naam is opgetreden, is zelf partij bij de
overeenkomst geworden, indien de wils/vertrouwensleer dergelijke binding
meebrengt. Anders gezegd: naar mijn mening valt op zichzelf het optreden , ,in
eigen naam'' eerst met , ,partij' '-zijn samen, als daarnaast de rechtvaardigings951

norm en aanwezig zijn. Het handelen , ,in eigen naam'' duidt in de eerste plaats de
omstandigheid aan dat aan de wederpartij wordt kenbaar gemaakt dat de handelende zelf gebonden wenst te zijn; 6f dit resultaat kan worden bereikt, hangt af
van de algemene beginselen die gebondenheid meebrengen. Dat spreekt te meer
wanneer moet worden vastgesteld dat de handelende niet in eigen naam, doch
,ten name van een ander" is opgetreden. Dan blijkt er eveneens onderscheid te
bestaan tussen de vraag of en in hoeverre degene die handelt ook zelf partij wenst
te zijn en de vraag of degene in wiens naam wordt gehandeld partij kan zijn. Het
enkele feit dat de handelende duidelijk maakt in naam van een principaal op te
treden, doet deze principaal nog niet contractspartij zijn van de derde met wie de
,tussenman" handelt; dat toch is eerst het geval als volmacht aanwezig blijkt te
zijn of de vertrouwensleer tot bescherming aanleiding geeft (zie over de vraag
welke rol de eis dat, ,in naam van'' 'een ander moet zijn gehandeld wil vertegenwoordiging kunnen plaatsvinden vervult bijvoorbeeld: T.P.R., 1977, 167 e.v.,
met name blz. 179-180 en Contractenrecht (losbladige uitgave onderredactie van
A.R. Bloembergen en W.M. Kleijn; uitg. Kluwer) IX (Van Schendel), nrs. 130
e. v.). In mijn visie heeft de vraag of , ,in eigen naam'' dan wel , ,in naam van een
ander'' is gehandeld een duidelijke functie: bescherming van degene met wie is
gehandeld doordat hem duidelijk moet zijn wie zijn wederpartij wenst te worden;
een noodzakelijk, feitelijk, gegeven ter bepaling van de eigen toestemming tot de
overeenkomst. Als U in eigen naain met mij handelt, bent U ook mijn contractspartij, tenzij wil/vertrouwen ontbreken; evenzo zal degene te wiens name is
opgetreden mijn contractspartij zijn, wanneer U in zijn naani_bandelt, en volmacht c.a. aanwezig is, maar niet als volmacht en vertrouwensbescherming
ontbreken. En omgekeerd zal, ook al is volmacht aanwezig, de volmachtgever
mijn contractspartij niet behoeven te zijn, als U aan de derde hebt kenbaar
gemaakt niet in hoedanigheid van vertegenwoordiger te contracteren.
Kortom, aan wel of geen ,partij"-zijn en al of niet ,in eigen naam" hebben
gehandeld kan dezelfde betekenis worden gehecht maar die gelijkstelling schept
mijns inziens verwarring. ,Partij" is de aanduiding van het rechtsgevolg van een
han deling of sluit zelfs de normen daarvoor reeds in, bij handelen ,in eigen
naam'' of , ,ten name van een ander'' is de vraag aan de orde wie door degene die
bij de handeling is betrokken als partij mag worden beschouwd: de feitelijk
handelende of een ander; of een van deze nu ook de contractspartij is, dient nog
nader te worden bezien. Vast te stellen valt slechts, dat degene met wie gehandeld
is de in eigen naam handelende of de gene te wiens name is gehandeld voor partij
mag houden; beantwoording van de vraag te wiens name is gehandeld, biedt dus
niet meer, maar ook niet minder dan een bewijsregel, schept niet meer, maar ook
niet minder dan een partij-vermoeden. Het is aan de krachtens dit vermoeden ook
aangesproken partij om duidelijk te maken dat zij dit in deze omstandigheden toch
niet is, bijvoorbeeld omdat , wil" of volmacht ontbreekt (zie over het naam-vereiste als wilsvermoeden: Kortmann, o.c., blz. 28 e. v.). De naam-eis is daardoor
een i:egel van bescherming van degene met wie is gehandeld.
Nog een laatste algemene opmerking. Men is dus partij bij de overeenkomst, als
de normen die gebondenheid rechtvaardigen dit meebrengen. Het is, vooruitlo952
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pend op de bespreking van de derdenwerking van exoneratieclausules (zie bieronder sub 46) best mogelijk om in die gevallen waarin A een exoneratiebeding uit
de overeenkomst tussen B en C tegen zich moet laten gelden, A als , ,partij'' bij de
overeenkomst B-C te beschouwen, ook al heeft B , ,in eigen naam'' C gecontracteerd- het begrip , ,partij'' alsdan gebruikt in rechtsgevolg-constaterende zin
en , ,in eigen naam'' dan geenszins ter aanduiding van het feit dat B partij is bij de
overeenkomst met C ! - , maar die gebondenheid berust dan niet op de , ,wil'' van
A ook op die wijze gebonden te zijn, maar op andere normen. En wie ,partij"
eerst opvat in normatief-verklarende zin, omvattend de daarin opgesloten liggende verklaring dat partij-zijn berust op het autonornie- en vertrouwensbeginsel,
schept geen helderheid, indien hij even later in de geschetste casuspositie het
rechtsgevolg eveneens als , ,partij-zijn'' aanduidt, zonder te vermelden dat de
gevonden normen dat rechtsgevolg daar niet kunnen teweegbrengen. Een aardig
voorbeeld van een misverstandssituatie ! Hierin ligt in het kort mijn bezwaar tegen
Kortmanns partij-opvatting ; zie overigens hieronder sub 46.
Hierboven schetste ik de rol van de begrippen ,,partij'' en handelenal ofniet ,,in
naam van'' een ander.
W anneer de geciteerde passage uit het arrest van de Hoge Raad wordt bezien, valt
op dat de Hoge Raad het handelen , ,in eigen naam'' gelijkstelt met het handelen
,als wederpartij". Die gelijkschakeling is, naar ik hierboven opmerkte, niet
zonder meer voor de hand liggend. Toegegeven kan echter worden dat het
vertrouwen van een partij dat degene met wie hij handelt als haar wederpartij kan
worden beschouwd, zich mede zal uitstrekken tot de omstandigheid dat de
wederpartij ook gebonden ,wil" zijn en langs deze weg van het vertrouwensbeginsel dan ook veelal tot gebondenheid van die ander aan de overeenkomst zal
leiden. Ondanks de gebezigde formulering kan de Hoge Raad niet bedoeld
hebben dat, ook al komt vast te staan dat, getoetst aan het gegeven criterium,
inderdaad ,in eigen naam" is gehandeld, daarmee zonder meer een overeenkomst met de handelende als contractspartij is tot stand gekomen. Vertrouwen
immers dat de wederpartij ook gebonden wilde zijn geeft weliswaar grond voor
bescherming, maar de mate waarin deze bescherming plaatsvindt, is afhankelijk
van andere factoren dan aileen het vertrouwen. Zo zou hier tenminste relevant zijn
of het een overeenkomst om niet of onder bezwarende titel betrof (zie over de
vertrouwensbescherrning in deze gevallen: T.P.R., 1977, 91 e.v. en dit hoofdstuk, afdeling 1).
Het gaat rnijns inziens dus bepaald te ver uit deze overweging af te leiden dat,
gelijk Vander Grinten doet in zijn noot inArs Aequi, 1977 (biz. 590-591), de
Hoge Raad de subjectieve bedoeling van de handelenden beslissend acht voor het
antwoord op de vraag of in eigen naam is gehandeld. Die subjectieve bedoeling
mag dan in beginsel beslissend zijn voor het partij-zijn van de handelende, voor
de interpretatievraag of de handelende zich ook als contractspartij heeft voorgedaan, zijn beslissend de verklaringen en gedragingen van de betrokkenen over en
weer. Met zekerheid kan uit de weergegeven overweging slechts worden afgeleid
dat degene die niet in eigen naam is opgetreden, ook niet als contractspartij mag
worden aangemerkt. Wellicht mag wei worden geconcludeerd dat de Hoge Raad
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aanneemt dat in het algemeen degene die zich als partij voordoet ook partij zal
zijn, zolang door hem geen omstandigheden zijn gesteld en zonodig bewezen, die
anders meebrengen. Maar in de overwegingen mag beslist niet worden gelezen
dat wie , ,in naam van een ander'' handelt, reeds daardoor die ander- ook al is
geen volmacht verleend- tot contractspartij maakt bij de overeenkomst met de
derde.
Het antwoord op de vraag of iemand , ,in eigen naam'' is opgetreden hangt dus af
van de verklaringen en gedragingen van partijen over en weer. Op het verband
met de formulering in hetMisverstands-arrest is reeds gewezen; zie dit hoofdstuk
afdeling 1. In concreto had het hofbetekenis toegekend aan de omstandigheid dat
Schiphoff duidelijk als commissionair was opgetreden en had daaruit afgeleid dat
hij dan ook in eigen naam had gehandeld. Het cassatiemiddel betoogde nog dat
het zijn van commissionair toch ook de mogelijkheid open laat dat in naam van de
opdrachtgever is gehandeld en hier zelfs de naam van de opdrachtgever was
genoemd, doch tevergeefs. Het goede Hollandse adagium ,doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg" kreeg van de Hoge Raad terecht een uitbreiding: ,als je
wat doet, dan zul je wel gewoon doen". Wat serieuzer gezegd: de normale
toedracht van zaken dient als uitgangspunt te worden genomen. Nu wet en
spraakgebruik er inderdaad in de eerste plaats van uitgaan dat een commissionair
in eigen naam optreedt, heeft het hof die gebruikelijke omstandigheden mogen
laten meewegen bij zijn waardering van de feiten; van een uitzondering op de
gewone gang van zaken is hier ook niet gebleken. Een juiste en praktische
beslissing.
Staat eenmaal vast dat Schiphoff partij is bij de overeenkomst, dan is de actie tot
ontbinding van de koopovereenkomst en betaling van schadevergoeding derhalve
door Schiphoff terecht tegen Stolte ingesteld. Ten aanzien van de schadevergoedingsvordering rijst dan een netelige kwestie: nu opdrachtgever Lorsch Schiphoff
niet heeft aangesproken tot schadevergoeding na ontbinding van de koopovereenkomst tussen Schiphoff en Stolte, lijdt Schiphoff geen schade. En degene die
de schade lijdt, Lorsch, is geen partij bij de koopovereenkomst. Zou hierdoor de
wanpresterende verkoper vrijuit gaan? De beslissing van de Hoge Raad in dit
arrest ten aanzien van het geschetste probleem, komt aan de orde in afdeling 6 van
dit hoofdstuk.

46.

DERDENWERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSBEDINGEN

H.R., 12januaril979, N.J., 1979, 362 met nootA.R. Bloembergen; ArsAequi,
XXVIII, 1979, nr. 9, 556 e.v. met noot P. van Schilfgaarde (Securicor).
Onder welke omstandigheden is het redelijk dat (sommige) interne gevolgen van
een overeenkomst. tegenstelbaar zijn aan een derde die niet partij is bij de
overeenkomst? En wanneer is aangegeven in welke gevallen zulks redelijk is, op
welke rechtsgrond berust dan deze , ,doorwerking'' van contractuele bepalingen?
De ontwikkeling, die in Nederland in gang is gezet met de bekende arresten van
de Hoge Raad Moffenkit (H.R., 25 maart 1966, N.J., 1966, 279 met noot G.J.
Scholten) en Gegaste Uien (H.R., 7 maart 1969,N.J., 1969, 249 met noot G.J.
Scholten)- waarover Kis~, A. W. , T.P .R., 1971, 770-773- is nog in voile gang
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en literatuur en jurisprudentie hebben op bovenstaande vragen nog geen uitgekristalliseerd antwoord te zien gegeven.
Vast staat dat, onder omstandigheden van het in artikel1376 Ned. B.W. (art.
1165 Belgisch B.W.) neergelegde beginsel dat derden buiten de overeenkomst
staan en mitsdien geen nadeel ondervinden van de afspraken tussen de partijen bij
de overeenkomst kan worden afgeweken en de derde derhalve, in de woorden van
de Hoge Raad, , ,de afspraken in redelijkheid tegen zich zal moeten Iaten gelden,
al was hij bij de afspraken geen partij".
De omstandigheden die deze doorwerking van exoneratieclausules al of niet
rechtvaardigen worden telkenmale door de Hoge Raad nauwkeurig opgesomd,
die zich daarbij minutieus aan de feiten van het geval houdt.
Zo was doorwerking in het Moffenkit-arrest niet aan te nemen:
, voor het gevai dat een aanbesteder, afgaande op de reclame van degene die zeker materiaai in de
handel brengt, aan zijn aannemer het gebruik van zodanig materiaai heeft voorgeschreven, terwijl in
de verkoopvoorwaarden, waaronder de aannemer dat materiaai van de handelaar heeft betrokken, een
beperking van de aansprakelijkheid wegens levering van ondeugdelijk materiaai tot het door de
aannemer verschuldigde factuurbedrag is vervat, ook niet wanneer het van algemene bekendheid is,
en het de Gemeente (de aanbesteder, v.S.) destijds bekend was, dat bouwmateriaien onder zodanige
beperking van aansprakelijkheid plegen te worden verkocht";

en moest in het Gegaste Uien- arrest Noordermeer (die haar uien had doen opslaan
bij de Klerk) de exoneratieclausule, die de Roteb met de Klerk was overeengekomen in het contract waarbij zij afspraken dat de Roteb de uien zou behandelen met
gas ter verdelging van de larven van de preimot die de uien hadden aangetast,
tegen zich Iaten gelden, omdat zij
, ,zonder enige beperking of nadere omschrijving a an de Klerk toe stemming heeft gegeven haar uien,
die in de cellen 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 (dat is: de Roteb, v.S.), 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 Klerks cellen opgeslagen en aan de Roteb ter behandeling
gegeven uien zou gelden";

Deze op de omstandigheden van de casus toegesneden uitspraken maken het
moeilijk meer algemene regels te geven. Ook na het, zo dadelijk te bespreken,
Securicor-arrest kan bezwaarlijk van doorwerkend licht in de duistemis worden
gesproken. Ret blijft schemeren.
Wat was het geval in het Securicor-arrest?
Vlaer en Kol, bankier van Makro Zelfbedienings-Groothandel, was met Makro
overeengekomen dat elke werkdag het geld van die dag bij de vestigingen van
Makro zou worden opgehaald door een door Vlaer en Kol in te schakelen
vervoerder en zou worden getransporteerd naar de Grenswisselkantoren te Rotterdam. Vlaer en Kol sloot daartoe op eigen naam een vervoersovereenkomst met
Securicor B. V., die haar bedrijf maakt van het vervoer van geld en geldswaarden.
Door emstig onzorgvuldig optreden van personeelsleden van Securicor wordt op
zekere dag van Makro afkomstig geld bij het transport door rovers buit gemaakt.
Makro (of beter gezegd : de assuradeuren van Makro die op grond van artikel 284
W .Kh. waren getreden in de rechtep. van Makro tegen Securicor) spreekt Securi955

cor aan tot schadevergoeding, priniair op grond van door (het personeel van)
Securicor gepleegde onrechtmatige daad (art. 1401 en 1403, lid 3 Ned. B.W.;
vgl. art. 1382 en 1384 Belgisch B. W. ). Securicor verweert zich onder andere met
een beroep op de bepaling in haar overeenkomst met Vlaer en Kol dat haar
aansprakelijkheid voor verlies of schade is beperkt ,tot maximaalf 37.500,-,
per zak, doos of container, indien de waarden worden verpakt in zakken, dozen of
andere draagbare containers, welke door de client of door een derde zijn gevuld' '.
Het hof neemt aan dat de vereisten voor het slagen van een actie uit onrechtmatige
daad in beginsel zijn vervuld en buigt zich vervolgens over de vraag of Securicor
het exoneratiebeding kan tegenwerpen tegen Makro's vordering, met het gevolg
dat zij ook tegenover Makro slechts in beperkte mate schadevergoeding behoeft te
betalen. Het hof overweegt dienaangaande:
, 13. dat assuradeuren aanvoeren, dat op dit beding tegenover Makro en hen, assuradeuren, als
derden bij de overeenkomst geen beroep kan worden gedaan; dat dit bet Hof juist voorkomt; dat Vlaer
en Kol de vervoerovereenkomst als lasthebber van Makro, maar op eigen naam beeft gesloten; dat in
art. 1376 B.W. het beginsel is neergelegd, dat overeenkomsten aileen van kracht zijn tussen de
handelende partijen en aan derden niet ten nadele verstrekken; dat niet gebleken is van omstandigheden, die een uitzondering op dit beginsel recbtvaardigen en met zicb brengen dat Makro de contractuele aansprakelijkheidsbeperking in redelijkheid tegen zich moet Iaten gelden; dat met name niet
aannemelijk is geworden, dat Securicor ervan mocht uitgaan en is uitgegaan, dat die aansprakelijkheidsbeperking ook tegenover Makro zou gelden;
dat zij integendeel heeft rekening gehouden met de mogelijkheid dat dit niet het geval zou zijn; dat
V!aer en Kol ingevolge de laatste alinea van art. 2 van de voorwaarden Securicor moet vrijwaren tegen
de in die alinea nader omschreven aanspraken van derden tegen Securicor, welke uitgaan boven de
aansprakelijkheid van Securicor jegens Vlaer en Kol; dat SecW'icor zicb in· baar vordering tot
vrijwaring tegen Vlaer en Kol op deze clausule heeft beroepen'';

Het hof verwerpt dus in dit geval de doorwerking van de exoneratieclausule door
toetsing aan een aan het Gegaste uien- arrest ontleend criterium: mocht de exonerant er van uitgaan dat de exoneratieclausule ook tegenover de derde zou gelden?
Begrijpelijk is in de visie van het hof dat de in dat arrest tevens gestelde eis dat dit
vertrouwen bij de exonerant moet zijn opgewekt door de derde die een zodanige
situatie in het leven heeft geroepen, niet aan de orde komt; ontbreekt a1 het
vertrouwen bij de exonerant dat de aansrpakelijkheidsbeperking kan doorwerken,
dan is de vraag of degene ten koste van wie de bescherrning van dat vertrouwen
gaat, dit vertrouwen wellicht in het leven heeft geroepen of in stand gelaten, niet
relevant.
In het vijfde onderdeel van het cassatiemiddel bestrijdt Securicor dit oordeel van
het hof. De Hoge Raad overweegt dienaangaande:
,Dit onderdeel komt op tegen 's Hofs oordeel ( ... ) dat wat betreft de door Securicor tegen Makro
ingeroepen aansprakelijkheidsbeperking in haar - Securicors - vervoersvoorwaarden, niet is
gebleken van omstandigheden die een uitzondering rechtvaardigen op het beginsel van art. 1376 B. W.
en met zich brengen dat Makro die contractuele aansprakelijkheidsbeperking in redelijkheid tegen
zicb moet Iaten gelden.
Deze klacht is in zover gegrond, dat het Hof in de vierde rechtsoverweging heeft vastgesteld dat
Sec uricor haar bedrijf maakt van bet vervoeren van geld en geldswaarden voor derden, dat volgens het
contract tussen Vlaer en Kol en Sec uri cor het geld en de geldswaarden elke werkdag bij Makro zouden
worden opgehaald en dat in overeenstemming daarmee Securicor op 10 november 1972 een bedrag
vanf 409.682,51 van Makro naar de Grenswisselkantoren te Rotterdam vervoerde. Deze omstandigbeden brachten mee, dat Makro ter zake van bet vervoer van de door baar aan Securicor ten vervoer
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toevertrouwde gelden in redelijkheid de in de vervoersvoorwaarden van Securicor voorkomende
aansprakelijkheidsbeperking tegen zich moest Iaten gelden, ook al was zij geen partij bij de betreffende vervoerovereenkomst. Dit zou slechts anders zijn als de aansprakelijkheidsbeperking van dien
aard was dat Makro met het bestaan van een dergelijk beding geen rekening behoefde te houden of als
zij op grond van gedragingen van Securicor of van omstandigheden die aan Securicor bekend waren,
er op mocbt vertrouwen dat de betreffende aansprakelijkheidsclausule niet tegenover baar zou gelden.
Zulke omstandigbeden zijn echter niet door bet Hof vastgesteld, met name ook niet in de tweede belft
van de dertiende recbtsoverweging; ( ... )
Vemietigt bet arrest van bet Hof".

De Hoge Raad geeft dus als zijn oordeel te kennen dat de nauwgezet opgesomde
feiten in dit geval in beginsel een doorwerking van de exoneratieclausule rechtvaardigen. Daarmede geeft hij kennelijk aan dat de vraag of in redelijkheid
doorwerking kan plaatsvinden niet zonder meer een feitelijke vraag is die in
cassatie niet ten toets kan komen, maar dat in hoogste instantie wel degelijk
onderzocht kan worden of het hof zonder schending van een rechtsregel tot het
oordeel heeft kunnen komen dat het beginsel van artikel 1376 B.W. in het
gegeven geval al of niet wordt doorbroken. In deze casus is dit kennelijk niet het
geval: het hof heeft, met de feiten voor ogen, een rechtsregel geschonden door
niet in beginsel doorwerking te aanvaarden. Maar de Hoge Raad gaat hier wel
heel ver. Waren de door het hof gereleveerde omstandigheden, zeker in vergelijking met het Gegaste uien- arrest, niet van zodanige aard dat het hof tot dit oordeel
heeft kunnen komen?
Ook de A.-G. Berger in zijn Conclusie bij het arrest (N.J., 1979, 1152, l.k.)
neemt op die grond aan dat het vijfde onderdeel daarom niet tot cassatie zal
kunnen leiden. Hoe deze geschonden rechtsregel in abstracto luidt, deelt de Hoge
Raad ons niet mede; onder de opgesomde omstandigheden is doorwerking
kennelijk gerechtvaardigd.
De Hoge Raad geeft hier en in zijn Gegaste uien-arrest geen nadere grondslag
voor de doorwerking, dan dat zulks mogelijk is indien ,in redelijkheid" het
beginsel van artikel 1376 B.W. doorbroken kan worden.
In de literatuur zijn enkele pogingen gedaan de doorwerkingsregel theoretisch te
funderen: zie over de verschillende opvattingen vooral het recente proefschrift
van S .C.J .J. Kortmann: , ,Derden'' -werking van aansprakelijkheidsbedingen,
dissertatie, Nijmegen 1977, Kluwer, Deventer, blz. 52 e.v.; zie daarover ook
P. van Schilfgaarde in zijn noot Ars Acqui XXVIll, 1979, 557 e.v. en A.R.
Bloembergen in zijn noot in N.J., 1979, 362, blz. 1152 e.v.
Waarom is doorwerking gerechtvaardigd?
Enkele van de voomaamste opvattingen die zijn verdedigd ter rechtvaardiging
van toerekening worden hieronder besproken.
a) Analogie met artikel2014 Ned. B.W. (=art. 2279 Belgisch B.W.).
Deze opvatting die aan H. Drion (preadvies N.J.V., 1957, blz. 257 e.v.) is te
danken, is reeds beschreven door A.W. Kist (in T.P.R., 1975, blz. 772). De
feitelijke macht over een zaak legitimeert degene die de macht uitoefent als
beschikkingsbevoegde; wanneer bijvoorbeeld een huurder een roerende lichamelijke zaak verkoopt en levert aan een ander die niet beter weet dan dat de
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huurder ook de eigenaar is, dan kan de ware eigenaar/verhuurder deze zaak niet
revindiceren van de derde; het vertrouwen van de derde bij deze overeenkomst
onder bezwarende titel wordt beschermd, nu sprake is van vrijwillig bezitsverlies
aan de kant van de verus dominus. In doorwerkingsgevallen is er een analoge
situatie: de macht over de zaak legitimeert de machthebber tot het aangaan van
aansprakelijkheidsbedingen met betrekking tot die zaak.
In deze vorm is de analogie met artikel2014 Ned. B.W. na hetSecuricor-arrest
niet meer vol te houden. Was in het Gegaste uien-arrest wellicht sprake van een
door de feitelijke macht over de zaak bij de Klerk aanwezige legitimatie tot het
aangaan van exoneratiebedingen, inSecuricor ontbrak bij Vlaer en Kol zelfs elke
feitelijke bemoeiing met het geld; dit werd immers door Securicor rechtstreeks bij
Makro opgehaald.
b) Een vorm van vertegenwoordiging.
In deze opvatting (vooral verdedigd door: P. van Schilfgaarde, Toerekening van
rechtshandelingen, dissertatie Leiden 1969, en Kortmann, a.w., blz. 56) is de
derde , ,in wezen'' geen derde, maar partij bij de exoneratieclausule; uit dien
hoofde is hij gebonden aan het beding. Hierbovensub 45 bij de bespreking van het
Kribbebijter-arrest, heb ik reeds het begrip partij aan de orde gesteld. Daarnaar
kan hier worden verwezen. De Hoge Raad heeft de opvatting dat de derde partij is
reeds in het Gegaste uien-arrest verworpen en zulks in Securicor herhaald: de
tegenwerping van het beding kan plaatsvinden , ,ook al was de derde daarbij geen
partij' ' . Deze opvatting is daarom ook minder aannemelijk omdat zij, uitgaande
van de gedachte dat de derde partij is, wel verklaard waarom deze dan gebonden
is, maar niet aangeeft waarom de derde partij is. lmmers, de derde wil niet als
partij aan de exonerant gebonden zijn, integendeel, wil zich juist als contractspartij uitsluitend binden aan zijn wederpartij (de ,tussenpersoon") en laat
daarom ook na door rniddel van volmachtverlening zijn wil te verklaren tot
rechtstreekse gebondenheid aan de exonerant. De wil om gebonden te zijn kan
hier niet voldoende rechtvaardiging opleveren om zich vertegenwoordigd te
weten, juist omdat de derde zijn wil op deze wijze heeft bepaald. Ook al zou men
stellen dat de derde slechts partieel, alleen ten aanzien van het aansprakelijkheidsbeding, vertegenwoordigt wordt, gelijk ook Kortmann (a. w., blz. 13 7 e. v.)
aangeeft, wordt dan het fictieve karakter van de slechts daarop gerichte wil niet
des te sterker benadrukt? (Zie hierover nog P. van Schilfgaarde,Ars Acqui, 1979,
blz. 558).
·
Wie daartegenover de wil als grondslag of factor van gebondenheid willoslaten,
zal dienen aan te geven waarop de gebondenheid van derde en exonerant dan wel
berust.
c. Conctractuele betrokkenheid van de derde. Belangenidentificatie.
Het is vooral J .L.P. Cahen geweest (R.M. Themis, 1965, 473 e. v. ; Op de grenzen
van het komend recht, opstellen aangeboden aan J.H. Beekhuis, blz. 67 e.v.;
W.P .N.R., 1979, 5496-5498) dieter rechtvaardiging van de gebondenheid van de
derde aan de exoneratieclausule gewezen heeft op de positie van de derde: geen
partij bij de overeenkomst tussen exonerant en , ,tussenpersoon·' ', maar daarbij
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wei nauw betrokken. Zijn contractuele betrokkenheid brengt doorwerking mee
van rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen exonerant en tussenpersoon, afhankelijk van het antwoord op de vraag of de redelijke afwikkeling van de
overeenkomst dit eist, een uitleg-vraag te beantwoorden met behulp van de
artikelen 1374 en 1375 Ned. B.W. (art. 1134 en 1135 Belg. B.W.). Maar, al is
het uiteindelijk de , ,redelijkheid' ' die bij Cahen de doorwerking rechtvaardigten de Hoge Raad beroept zich hierop in Gegaste uien en Securicor inderdaad
uitdrukkelijk; de derde immers, zal de exoneratieclausule met doorbreking van
het beginsel van artikel1376 Ned. B. W. , ,in redelijkheid tegen zich moeten laten
gelden'' - niet duidelijk is waarom de goede trouw (redelijkheid en billijkheid)
tussen twee contractanten-endaarop ziende artikelen 1374 en 1375 Ned. B.W.
- zonder meer een buitenstaander, ook al is hij door zijn eigen rechtsverhouding
met de wederpartij van de exonerant ,betrokken" bij die exonerant, gebonden
doet zijn krachtens uitleg van andermans rechtsverhouding.
Naar mijn gevoel biedt de leer van de contractuele betrokkenheid van de derde
wei een bruikbaar criterium ter beantwoording van de vraag of het beginsel van
artikel 1376 Ned. B.W. in een bepaald geval voor doorbrek:ing in aanmerking
komt en wei in negatieve zin: is de derde niet contractueel betrokken, dan is voor
een eventuele doorbreking van dat beginsel geen plaats. Is de derde wei in een
zodanige positie, dan is er ruimte om het beginsel van artikel1376 Ned. B.W.
B.W. nog eens nader onder de loep te nemen: waarom en wanneer is in de
gegeven situatie doorwerking toegelaten? Datzelfde geldt in nog sterker mate
voor de gedachte van P. Abas (zie vooral: Hofmann, Het Nederlands verbintenissenrecht, deel I, tweede gedeelte, negende druk (bewerkt door P.Abas), blz. 291)
dat inbreuk gerechtvaardigd is, indien een contractant zijn wederpartij en een
derde kan identificeren; wanneer de exonerant de belangen van zijn wederpartij
en de derde mag identificeren, dan is er reden voor doorbreking van het beginsel
van artikel 1376 Ned. B.W. Zelf zou ik overigens deze belangenidentificatie
liever iets anders formuleren en wei· in deze zin dat voor doorbreking grond
bestaat, indien de derde krachtens zijn belang bij de overeenkomst van zijn
wederpartij met de exonerant, door de exonerant ook als (mogelijke) mede-belanghebbende kan worden gezien.
Deze test (bevindt de derde zich in een positie waarin hij en zijn belangen zijn
betrokken bij het contract van zijn wederpartij met de exonerant?) bewijst goede
diensten ter beperking van het gebied waarbinnen doorwerking aan de orde kan
komen. Omdat in hetMoffenkit-arrest de aanbesteedster (de Gemeente) buiten de
contractuele verhouding van producent en koper/aannemer stond en daarbij ook
niet op andere wijze was betrokken dan dat haar aannemer de moffenkit diende
aan te schaffen, haar belang bij het contract van aannemer en producent uitsluitend was gelegen in de mogelijke wanprestatie van de aannemer ten opzichte
van haar, als de aannemer het materiaal niet zou aanschaffen en de producent het
belang van de afnemer van de moffenkit ook niet mocht identificeren met het
belang van aanbesteedster, omdat het voor een producent onverschillig is wat na
de koop door de toevallige koper met de zaak wordt gedaan, kon doorwerking niet
aan de orde komen.
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Daarentegen was er alle reden in het Gegaste uien-arrest en in Securicor om de
mogelijkheid van doorwerking nader te bezien: de derde, in wiens belang (mede)
zijn uien worden gegast en zijn gelden worden vervoerd, heeft en houdt economisch belang bij hetgeen door exonerant en wederpartij ten aanzien van zijn zaken
wordt overeengekomen. Hij is de gene ten behoeve van wie wordt gecontracteerd,
hij is contractueel betrokken derde. De exonerant mag het belang van zijn
wederpartij en van de derde identificeren (zie hierover ook: Van SchilfgaardeArs
Acqui, 1979, 560).
Maar als dan reden voor doorwerking kan worden gevonden: waarom en wanneer
is doorwerking van exoneratieclausules toegelaten?
Naar mijn mening kan, gelijk de Hoge Raad aangeeft, de gebondenheid van de
derde worden verklaard uit de omstandigheid dat zulks ,,redelijk'' is. De opvatting van Drion kan daarbij een goede inspiratiebron vormen. Deze opvatting
immers zou ook zo kunnen worden geduid dat de gedachte waarop onder andere
artikel2014 Ned. B.W.. berust en die op talloze plaatsen in het recht kan worden
teruggevonden, de doorwerking rechtvaardigt.
Ik doel hier op het leerstuk van de bescherming van het gerechtvaardigd vertrouwen. Wanneer iemand in goed vertrouwen is afgegaan op de schijn van een
bepaalde rechtssituatie, dan wordt hij op een of andere wijze beschermd, indien
en voorzover deze schijn is opgewekt door of toegerekend kan worden aan degene
ten koste van wie de bescherming plaatsvindt. Deze vertrouwensleer kan ook hier
goede diensten bewijzen en dient dan te luiden: de exonerant die in goed
vertrouwen mocht aannemen dat zijn aansprakelijkheidsbeding ook tegengeworpen zou kunnen worden aan de derde, wordt beschermd, bijvoorbeeld in dier
voege dat hij dit beding ook mag tegenwerpen, indien het de derde toe te rekenen
valt dat dit vertrouwen is ontstaan.
Ruw gezegd bestaan er derhalve twee voorwaarden voor doorwerking: vertrouwen aan de zijde van de exonerant dat zijn exoneratieclausule ook ten aanzien
van (de) derde(n) geldt, , ,toedoen'' aan de kant van de derde waardoor tegenstelbaarheid van het beding toelaatbaar is. Of deze vereisten zijn vervuld hangt
vanzelfsprekend af van de omstandigheden van het geval. V ergelijking met
andere gevallen van vertrouwensbescherming leert dat met name aan het vereiste
van voldoende , ,toedoen'' naar verkeersopvattingen snel kan zijn voldaan. Zo is
bij bescherming van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij van
iemand die niet in staat is zijn wil te bepalen bij het tot stand komen van
overeenkomsten, door de Hoge Raad aangenomen dat zelfs aan een krankzinnige,
zonder nadere omstandigheden, valt toe te rekenen dat hij in het handelsverkeer
zich als , ,normaal'' voordoet (zie hierover Contractenrecht (losbladige uitgave
onder redactie van A.R. Bloembergen en W.M. Kleijn, Uitg. Kluwer) II (Blei
Weissmann) nr. 16 e.v., met name nr. 27). En vergelijking met de, voor de hier
besproken situaties nog meer voor de hand liggende, gevallen van vertrouwensbescherming in geval een (toereikende) volmacht ontbreekt, levert als resultaat op
dat ook daar soms de pseudo-principaal het risico draagt voor het optreden van de
onbevoegde gevolmachtigde, bij voorbeeld als de principaal een ,professionele
gevolmachtigde" (architect, advocaat, maar ook: winkelpersoneel) aanstelt en
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dan dient te aanvaarden dat de normale omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan hem wordt tegengeworpen, ook als deze in feite ontbreekt. (Zie
daarover Contractenrecht IX (Van Schendel) nr. 89 e.v., met name nr. 94).
Waarop berust toepassing van de vertrouwensleer in dezen? Naar mijn mening
kan de toepasselijkheid hier als volgt worden verklaard. Artikel1376 Ned. B. W.
geeft als beginsel dat derden buiten de overeenkomst van partijen staan. Dat
betekent niet aileen dat contractanten de derde in beginsel niet kunnen aanspreken
op grond van het contract, maar tevens dat de derde zich tegen aanspraken van
partijen kan verzetten met een beroep op deze hem wettelijk toekomende bevoegdheid, welke bevoegdheid hem overigens reeds krachtens het in ons recht
geldende autonomiebeginsel zou toevallen. Zijn ,contractuele betrokkenheid"
plaatst de derde in een zekere relatie met de exonerant omdat de , ,tussenpersoon' '
(mede) te zijnen behoeve contracteert met de exonerant. Derhalve staan derde en
exonerant in een vertrouwensrelatie tot elkaar. Gelijk, naar de Hoge Raad heeft
geleerd, partijen die in onderhandeling treden in een door de goede trouw
beheersterechtsverhouding staan (H.R., 15 november 1957 ,N.J., 1958, 67, met
noot L.E.H. Rutten inzake Baris v. Riezenkamp) en gelijk de rechtsverhouding
tussen deelgenoten van een ervengemeenschap (H.R., 20 december 1946, N.J.,
1947, 59; zie ook: H.R., 12 mei 1972, N.J., 1973, 53 met noot K. Wiersma
waarover: Blei Weissmann, Y.G., T.P.R., 1977, blz. 97 e.v.) of de deelgenoten
bij een ontbonden huwelijksgemeenschap (H.R., 9 mei 1952, N.J., 1953, 563)
zich tegenover elkaar moeten laten leiden door de vereisten die redelijkheid en
billijkheid ten opzichte van elkaar meebrengen, zo dient ook hier de goede trouw
de verhouding tussen exonerant en derde mede te bepalen. Dit uitgangspunt
brengt mede dat de exonerant, indien hij onder de omstandigheden van het geval
mocht aannemen dat zijn exoneratie-clausule ook tegenover de derde kon gelden,
daarop een beroep kan doen. De derde echter mag zich hiertegen in beginsel wel
degelijk verweren met een beroep op artikell376 Ned. B.W. en zich derhalve op
het standpunt stellen als niet-contractspartij ook de nadelige gevolgen van de
overeenkomst exonerant- , ,tussenpersoon'' niet te hoeven dragen. Dit zal daarentegen anders zijn, indien een dergelijk beroep in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Van deze strijd met de goede trouw zal sprake zijn, als aan de
derde naar verkeersopvattingen kan worden , ,toegerekend'' dat de exonerant op
,doorwerking" mocht rekenen.
In dit verband is verwijzing naar 'rechtsverwerking' door de eigen gedragingen
van een contractspartij en in het algemeen naar de zogenaamde beperkende
werking van de goede trouw noodzakelijk, maar hierop kan in dit korte rechtspr~akoverzicht niet nader worden ingegaan (zie bijvoorbeeld de noot van A.R.
Bloembergen in N.J., 1979, 1152-1155, alsmede het rechtspraakoverzicht van
Kist, A.W., T.P.R., 1975, 751-760, Blei Weissmann, Y.G., T.P.R., 1977,
89-107 en den Drijver, G.M.M., T.P.R., 1977, 116-124. Zie in dit hoofdstuk
afdeling 3).
,Vertrouwen" en ,toedoen" zijn vereisten die met elkander zijn verbonden als
communicerende vaten. _Eenzelfde situatie laat zich nu eens beter vanuit het ene,
dan weer vanuit het andere standpunt omschrijven: vertrouwen zonder dat dit
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door degene ten koste van wie bescherming zou gaan is , ,opgewekt' ', kan ais niet
gerechtvaardigd vertrouwen worden betiteld; vertrouwen kan soms toch niet tot
toerekening leiden ais van , ,toedoen'' geen sprake is. Het is dan ook niet z~nvol
zich af te vragen of het in deze situaties in de eerste plaats gaat om gedragingen
van de derde (gelijk Bloembergen in zijn annotatie opmerkt) of eerder om het
gewekte vertrouwen bij de exonerant (zoais Van Schilfgaarde in zijn noot aangeeft), maar om afweging van beider belangen gelijkelijk en 'de invloed van de
vereisten ,vertrouwen" en ,toedoen" op elkaar.
Naar mijn mening passen de uitspraken van de Hoge Raad zeer wel in deze
vertrouwensgedachte.
In het Gegaste uien-arrest had Noordermeer door zijn toestemming tot gassing en
het de ,vrije hand" laten aan de Klerk bij het regelen van de bewerking een
zodanige situatie in het leven geroepen dat de Roteb er van mocht uitgaan dat zijn
exoneratie voor aile uien zou gelden: een gerechtvaardigd vertrouwen dat beschermensswaardig is en aan het ,toedoen" van de derde te wijten.
In het arrest inzake Securicor lijkt mij deze gedachte eveneens terug te vinden.
Wie ais vervoerder gelden van een ander transporteert en deze gelden dagelijks en ook in dit geval- ophaalt bij 'die derde, mag er op vertrouwen dat de eigenaar
van de gelden bekend is met de omstandigheid dat de vervoerder, ais professionele vervoerder, dergelijke exoneratieclausules pleegt te maken en ook dat hij
deze bedingen tegenover die derde geldend kan maken. Dat is anders ais de
vervoerder, bjjvoorbeeld omdat hij weet dat de eigenaar met het bestaan o'nbekend is, omdat de inhoulvan de aansprakelijkheldsclausuleeenuitzonderiijlCe is
of omdat hij zelf door zijn gedragingen aan de derde heeft kenbaar gemaakt in dit
gevai geen aansprakelijkheidsbeding te maken of dit niet te laten gelden tegenover de derde, daar in het concrete gevai niet op mocht vertrouwen. Dit vertrouwen rechtvaardigt doorwerking, indien van , ,toedoen'' aan de zijde van de
derde sprake is. In het algemeen zai het naar verkeersopvattingen voorrisico van
de derde komen dat hij, op de hoogte met de inschakeling van een professionele
vervoerder, zonder meer toelaat dat deze zijn gelden vervoert en kan hij zich dan
ook niet verweren tegen het geldend maken van de exoneratieclausule tegen hem.
Maar zijn risico strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen professionele vervoerders normaliter plegen te bedingen : een abnormaal stringente clausule zal hij niet
behoeven te aanvaarden. Ook zai van door zijn handelen of naiaten gewekt
vertrouwen geen sprake zijn, als de vervoerder zelf, door zijn (des vervoerders)
gedragingen, zich van de normale doorwerking heeft losgemaakt.
De formulering van de Hoge Raad laat, terecht dunkt me, indeling van aile
omstandigheden 6f onder , ,toedoen' ' , 6f onder , ,vertrouwen' ' niet toe; de elkaar
bei:nvloedende omstandigheden zijn er ook niet naar. Het is opvallend dat de
Hoge Raad in dergelijke vertrouwenssituaties kiest voor een ,tweezijd.ige"
benadering met behulp van de goede trouw: omstandigheden laten nu eens een
beroep op het beginsel van artikel1376 Ned. B.W. niet toe, dan weer komt een
verweer tegen een beroep op dat beginsel aan de andere partij niet toe. In
dwaiingsgevallen bijvoorbeeld vertonen de arresten van de Hoge Raad eenzelfde
beeld: mag een beroep op dwaiing wegens strijd met de goede trouw niet worden
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gedaan als de dwalende zelf nagelaten heeft onderzoek te verrichten, het is in
beginsel evenzeer in strijd met de goede trouw als verweer tegen een beroep op
dwaling aan te voeren dat de dwalende een onderzoeksverplichting heeft geschonden, wanneer de wederpartij zelf onjuiste inlichtingen heeft verstrekt
waarop de dwalende is afgegaan (zie hierover bijvoorbeeld: Blei Weissmann,
Y.G., T.P.R., 1977, 108 e.v.).
Over de reikwijdte van dit arrest nog het volgende.
De zorgvuldig zeer feitelijk gehouden overwegingen van de Hoge Raad maken
duidelijk dat hij er niet voor voelt reeds thans algemene regels te formuleren.
Zelfs voor de vervoersverhoudingen waagt de Hoge Raad zich niet aan een
algemene uitspraak. Maar het is duidelijk dat de Hoge Raad geen genoegen neemt
met de redenering van het hof dat doorwerking in dit geval niet redelijk zou zijn
omdat, door ririddel van de vrijwaringsclausule in het contract, Securicor rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat de aansprakelijkheidsbeperking niet
tegen Makro zou gelden.
Het is derhalve de Hoge Raad niet voldoende, zoals hierboven reeds vermeld is,
deze beslissing als feitelijk in cassatie te beschouwen. Daaruit mag wellicht een
indicatie worden afgeleid dat de Hoge Raad doorwerking in deze en soortgelijke
gevallen in beginsel waarschijnlijk acht. De mitigatie van het , ,toedoen' '-vereiste
- een verschijnsel dat overigens ook zou kunnen worden waargenomen in
,echte" schijn-volmachtgevallen (zie daarover bijvoorbeeld T.P .R., 1975, 167
e. v. en Contractenrecht IX (Van Schendel), nr. 89) rechtvaardigt de conclusie dat
in meer gevallen dan tot nu toe doorwerking mogelijk is. Met name in al die
, ,professionele'' drie-partijen-verhoudingen, zoals de commissieverhouding, zal
als hoofdregel kunnen gelden dat wanneer een exoneratieclausule wordt gemaakt
ten aanzien van werkzaamheden waarvan de exonerant zijn bedrijf maakt, normaliter doorwerking het gevolg zal zijn, indien de derde op de h0ogte kon zijn met
de inschakeling van een dergelijke professionele figuur.
Een enkele opmerking nog over dit belangrijke arrest. Indien doorwerking is
gerechtvaardigd, zal moeten worden bezien in hoeverre de exoneratieclausule nu
ook dekking biedt tegen de verweten gedraging. Met andere woorden: het komt
dan, evengoed als wanneer een aansprakelijkheidsbeding tussen twee partijen
geldt, aan op de uitleg van de afspraak. In het Gegaste uien-arrest was het de
vraag of de verklaring van de Roteb er niet voor te willen instaan dat door de
bewerking aan de zaak geen schade ontstaat, wei medebracht dat de exonerant
ook dan niet aansprakelijk was zo de schade aan zijn schuld waste wijten, hetgeen
was gesteld.
Maar de inhoud van de clausule is ook nog anderszins van belang. Is deze van
zodanige aard dat zij in strijd met de goede zeden moet worden geoordeeld en
mitsdien- wegens het gemis van een geoorloofde oorzaak (art. 1371 jo 1373
Ned. B. W.) - nietig, dan komt de vraag van doorwerking al niet eens meer aan
de orde. Maar buitendien zal onder omstandigheden een exonerant ook op het
(geldige) beding geen beroep kunnen doen wegens strijd met de goede trouw (zie
hierover bijvoorbeeld Kist, A.W., T.P.R., 1975, 766-770 en den Drijver,
G.M.M.,T.P.R., 1977, 116e.v.). Totdieomstandighedenbehoortonderandere
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de inhoud van het beding. Op die mogelijheid lijkt de Hoge Raad ook in deze
gevallen te wijzen. Zelfs ai is in beginsel doorwerking op zijn plaats, dan nog kan
een beroep op die clausule- bijvoorbeeld gelet op ·',de zwaarte van de schuld,
mede in verband met de aard en de ernst van de bij enige gedraging betrokken
belangen" (H.R., 19 mei 1967 ,N.J., 1967,261 metnootG.J.S. (Saladin/HBU))
-in strijd zijn met de goede trouw (zie hierover A.R. Bloembergen in noot 6 in
N.J., 1979, 1154-1155). De Hoge Raad overweegt immers:
, , Van belang van Securicor bij deze kiacbten (in bet cassatiemiddel met betrekking tot bet oordeel van
bet Hof dat bet personeel van Securicor in ernstige mate is tekortgescboten, (curs. v. S.). zou nocbtans
sprake kunnen zijn indien, na verwijzing op grond van bet bij onderdeel V van bet middel overwogene
(zie hierboven, v. S. ), zou worden beslist dat Makro ( ... )bet beding tot beperking van aansprakelijkbeid tegen zich moet Iaten gel den en (Makro) in dat geval nog een beroep zou kunnen doen op de
zwaarte van de schuld van die personeelsleden".

De derde, tegen wie de exoneratieclausule kan worden geldend gemaakt, heeft
derhaive dezelfde verweermiddelen tegen een beroep op het geldige beding als
een contractspartij.
De overige beslissingen in dit arrest betreffen de onrechtmatige daad van (het
personeel van) Securicor. Deze zullen in dit rechtspraakoverzicht niet aan de orde
komen. Verwezen zij naar het arrest en de noten 7 en 8 van A.R. Bloembergen in
de Nederlandse Jurisprudentie.

AFDELING

6 (G.J. de Groot)

SCHADEVERGOEDING BIJ WANPRESTATIE

47. SCHADE VAN BELANGHEBBENDE NIET-CONTRACTANT
H.R., 11 maart 1977, N.J., 1977, 521 met rwot G.J. Scholten, Ars Aequi, 1977,
blz. 589 met noot W.C.L. van der Grinten (kribbebijter).
De verbintenis tot schadevergoeding wegens wanprestatie is te beschouwen ais
het rechtsgevolg van een meervoudig rechtsfeit: naast wanprestatie is voor het
intreden van het rechtsgevolg schadevergoeding tevens vereist, dat schade is
geleden en dater een causaai verband bestaat tussen de wanprestatie en de geleden
schade. Omschrijft men wanprestaite ais het tekortschieten in de nakorning van
een verbintenis uit overeenkomst, dat niet wordt gerechtvaardigd door een geslaagd beroep op overmacht, dan vloeit uit het voorgaande onrniddellijk voort,
dat aileen de persoon jegens wie wanprestatie is gepleegd de vordering terzake
toekomt. Anders gezegd: uit de relativiteit van de contractuele norm vloeit ais
hoofdregel voort, dat de vordering tot schadevergoeding wegens wanprestatie
aileen toekomt aandegene die partij is bij de overeenkomst, indien ook overigens
aan aile vereisten voor het ontstaan van een verbintenis tot schadevergoeding is
voldaan.
Niettemin zijn gevallen denkbaar, waarin tengevolge van de wanprestatie schade
wordt geleden door een buiten de overeenkomst staande derde, die niet ais partij
bij die overeenkomst is aan te merken, maar wiens belang op een of andere wijze
bij de overeenkomst is betrokken. Alsdan doen zich uit oogpunt van schadevergoedingsrecht geen bijzondere problemen voor, indien:
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a. tussen deze derde en de contractspartij een rechtsverhouding bestaat krachtens
welke laatstgenoemde gehouden is de door de derde geleden schade te vergoeden.
In dat geval omvat, binnen de door het leerstuk van de causaliteit gestelde
grel}zen, de door de wanprestatie teweeggebrachte schade mede de schade die de
contractspartij aan de derde moet vergoeden en die hij deswege van de wanprestant kan vorderen.
b. de wanprestatie tevens kan worden aangemerkt als een onrechtmatige daad
jegens deze derde. Dan heeft deze uiteraard een zelfstandige vordering uit artikel
1401 Ned. B.W. tegen de wanprestant.
Doen deze·twee gevallen zich niet voor, dan brengt toepassing van de hoofdregel
als consequentie met zich, dat de buiten de overeenkomst staande derde de door
de wanprestatie teweeggebrachte schade zelf heeft te dragen: de derde lijdt
weliswaar schade, maar hem komt geen aanspraak op schadevergoeding toe,
omdat hij geen contractspartij is; de contractspartij heeft.geen aanspraak, omdat
hij geen schade heeft geleden. De hier beschreven situatie kan zich in het
bijzonder voordoen in gevallen van zgn. oneigenlijke vertegenwoordiging,
waarin de tussenpersoon niet op naam, maar wei voor rekening van een ander
handelt en waarin aileen de tussenpersoon gebonden (en gerechtigd) wordt jegens
degeen met wie hij handelde.
In de modeme rechtspraak en in de doctrine wordt dit resultaat betrekkelijk
algemeen verworpen. Zie de rechtspraak en de literatuur geciteerd in Contractenrecht VI (De Groot) nr. 1003. Met name ten aanzien van allerlei tussenpersonen bij vervoer, verzending en aflevering van goederen zijn verschillende
constructies in omloop gekomen, die het mogelijk moeten maken, dat vergoeding
kan worden gevorderd van de door een beianghebbende niet-contractant geleden
schade. Een van deze constructies zoekt aansluiting bij de leer van de abstracte
schadeberekening. In deze benadering kan, indien iemand ten aanzien van een
zaak op eigen naam een overeenkomst sluit, bij vemietiging of waardevermindering van de zaak door een feit waarvoor de wederpartij aansprakelijk is, van deze
als schadevergoeding w9rden gevorderd steeds tenminste de waarde(vermindering) der zaak, ook dan wanneer het niet een eigen zaak maar die van een derde
betreft. Alsdan wordt geabstraheerd van de omstandigheid, dat de tussenpersooncontractant niet de werkelijk rechthebbende op de goederen is. Dat leidt niet tot
een bevoordeling van de tussenpersoon, omdat wordt aangenomen, dat deze,
krachtens de onderlinge verhouding met zijn opdrachtgever, hetgeen hij aldus van
de wanprestant ontvangt aan zijn opdrachtgever zal hebben af te dragen. Het
bezwaar van deze constructie ter oplossing van het probleem van de zgn. Drittschade is evident: er rijzen problemen wanneer er voor de buiten het contract
staande derde andere schadeposten zijn dan de waardevermindering ofhet verlies
van de zaak.
In 1977 kreeg de Hoge Raad, die wei al sedert 1912 in een constante jurisprudentie toepassing van een abstract schadebegrip sanctioneert, maar nog niet had
behoeven te oordelen over het probleem van de schade door een belanghebbende
niet-contractant geleden, voor de eerste maal gelegenheid zich hierover uit te
spreken. De Hoge Raad geeft de volgende regel:
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, ,dat iemand die in eigen naam ten behoeve van een opdrachtgever met een ander een overeenkomst
sluit, in beginsel ook in eigen naam ten behoeve van die opdrachtgever de uit die overeenkomst
voortvloeiende rechten geldend kan maken; dat dit met name ook geldt voor een vordering als in het
onderhavige geval is ingesteld, strekkende tot vergoeding van de schade die als gevolg van de
ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie aan de zijde van de partij jegens wie de
wanprestatie is gepleegd, is geleden; dat het daarbij in ·beginsel - daargelaten de invloed van art.
1283 B.W. - geen verschil maakt, of deze partij de schade in eigen vermogen lijdt, dan wei de
vordering uitsluitend of mede instelt ten behoeve van haar opdrachtgever teneinde vergoeding van de
door deze geleden schade te verkrijgen";

Dit arrest is hiervoor in afdeling 5 (sub. 45) uitvoerig besproken, waar ook de
casuspositie aan de orde kwam. Wij beperken ons hier tot het schadevergoedingsaspect. De Hoge Raad geeft in de hier aangehaalde overwegingen een zelfstandige regel van schadevergoedingsrecht: binnen de door het leerstuk van de
causaliteit bepaalde grenzen (art. 1283 Ned. B.W.) kan de tussenpersoon zonder
meer schadevergoeding vorderen ten behoeve van de niet-contractant/belanghebbende. De vraag dient zich aan, of, en zo ja in hoeverre, er verschil bestaat met
de hiervoor besproken abstracte schadeleer als probleemoplossing. Dienaangaande valt het volgende te noteren:
a. in de benadering via het abstracte schadebegrip wordt de schade van de
niet-contractant geconstrueerd als een eigen schade van de tussenpersoon. In de
opvatting van de Hoge Raad gaat het om een schade van de niet-contractant,
waarvan door de tussenpersoon vergoeding kan worden gevorderd. Dit onderschs:id zal van belang kunnen zijn in het geval van faillissement Vall de opcirachtnemer. Verdedigd wordt dat de niet-contractant zijn aanspraak op afdracht van de
door de opdrachtnemer ontvangen vergoeding kan uitoefenen als ware er geen
faillissement. Construeert men de schade van de derde-belanghebbende als een
eigen schade van de opdrachtnemer dan lijkt een dergelijke preferente behandeling minder goed te verdedigen.
b. In de abstracte schadeleer omvat het recht op schadevergoeding in beginsel niet
meer dan de waarde(verrnindering) van het goed. Deze beperking geldt niet in de
constructie welke door de Hoge Raad wordt aangehangen, zodat hier, binnen de
grenzen van artikel1283 B.W. dat bepaalt dat aileen de ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst voorzienbare schade voor vergoeding in aanmerking komt,
ook vergoeding van andere schadeposten van de belanghebbende niet-contractant
mogelijk is.

c. De Hoge Raad formuleert zijn regel als een algemene regel geldend voor
middellijke vertegenwoordigingsverhoudingen. Niet altijd echter kan scherp
worden onderscheiden tussen gevallen van middellijke vertegenwoordiging en
gevallen van doorverkoop of andere re~ksen overeenkomsten waarbij een opdrachtsrelatie ontbreekt. In laatstbedoelde gevallen kan niet worden gewerkt met
de regel uit het Kribbebijter-arrest, maar wel met de abstracte schadeleer.
Samenvattend kan worden gesteld, dat in het hier besproken arrest een bevredigende regel wordt gegeven voor het probleem van de schade geleden door een
belanghebbende niet-contractant, maar dat daarnaast ten aanzien van dit probleemgebied de oude abstracte schadeleer van belang blijft.
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AFDELING

7 (J. Spier)

OVEREENKOMSTEN MET OVERHEIDSLICHAMEN
OVEREENKOMSTEN MET OVERHEIDSLICHAMEN

H.R. 22 december 1978, N.J. 1979, 289, met noot A.R. Bloembergen (Zijpe- en
Hazepolder).
48. Op 22 december 1978 wees de Hoge Raad een belangwekkend arrest,
waaraan een aantal beschouwingen over het ,leerstuk" van de overeenkomsten
met overheidslichamen kunnen worden opgehangen. , ,Opgehangen' ', omdat het
arrest niet- althans niet kenbaar- gaat over overeenkomst-situaties.
Waarom dan toch dit arrest in overeenkomst-verband te bespreken? Omdat zeer
voor de hand ligt dat, in gevallen waarin wel van overeenkomsten sprake is,
aansluiting bij de gevolgde redenering zal worden gezocht. Die onderstelling vind
ik gewettigd, nu 's Hoge Raads arrest inspeelt op de modeme inzichten- zoals
die hiema zullen worden besproken - met betrekking tot evenbedoeld
, ,leerstuk''. Daar komt nog bij dat de Hoge Raad- zoals hiema zal blijkenoverweegt dat de door hem gegeven regel ook geldt voor , ,toezeggingen'' (zij het
dan dat daarop weer een restrictie wordt gemaakt door de woorden , ,als bovenbedoeld"). Daten waarom voor ,toezeggingen" andere regels zouden moeten
gelden (voor wat betreft de door de Hoge Raad besliste vraag) dan voor overeenkomsten is niet zonder meer in te zien (zie over een en ander Bloembergen in zijn
noot onder 3).
49 Alvorens in te gaan op de reikwijdte en het belang van de beslissing, moge
deze eerst kort worden weergegeven.
Casus: In 1596 neemt het Waterschap de Zijpe- en Hazepolder op zich om de
(thans) Nederlandse Hervormde Kerk te Sint Maartensburg te bouwen en te
onderhouden. Vanaf 1772 is de polder het predikantstractement gaan voldoen. In
1965 besluit de polder geen betalingen, in strijd met zijn inrichting, meer te doen.
De kerk vraagt een verklaring voor recht dat de polder verplicht is om het
onderhoud van de kerk te betalen, terwijl voorts betaling van hetgeen niet betaald
was wordt gevorderd.
De rechtbank verklaart voor recht dat de polder gehouden is zorg te dragen voor
het onderhoud van kerk en pastorie, na te hebben overwogen:
, 14. dat dan ook het polderbestuur door de kosten van het onderhoud van de kerk en de pastorie en het
predikantstractement uit de po1derkas te betalen niet heeft gehandeld uit vrijgevigheid, doch overeenkomstig zijn plicht, zijnde derhalve het besluit om na 1965 geen betalingen meer te doen strijdig met
de inrichting van de polder" ;
15. dat thans het polderbestuur eerst van , ,deze zijn plicht is ontslagen, wanneer de inrichting van de
polder is veranderd z6, dat de betaling van de Josten van het onderhoud van de kerk en de pastorie en
van het predikantstractement niet meer tot zijn inrichting behoort'' ;

Hof:
,25 k. dat er, gezien bedoelde bestendiging, veeleer grond bestaat om aan te nemen dat het
Kerkgenootschap - ook indien mocht worden aangenomen dat de aanspraken van het Kerkgenootschap krachtens de Grondwet van 1798 ofhet Decreet van 1808, (bedoeld is het Decreet van 2
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augustus no. 26, J .S.) zouden zijn tenietgegaan- zich- in aanmerking nemende de beheersing door
bet Burgerlijke Wetboek van de verjaring van publiekrechtelijke vorderingen alsmede de historische
oorsprong van de onderhavige inschuld- kan beroepen op verkrijgende verjaring van de inschuld,
omschreven in de inleidende dagvaarding" ;

Hoge Raad:
,Ret principale cassatiemiddel onder a bestrijdt terecht 's Hoven hierboven weergegeven overwegingen".

Voorts wordt overwogen:
, ,Ben vordering van deze aard kan niet worden verkregen op grond van de in bet Burgerlijk Wetboek
geregelde verkrijgende verjaring. Zulks zou immers in strijd komen met de vrijheid die aan bet
Waterschap als overheidslichaam bij de uitoefening van de hem toevertrouwde taak is voorbehouden,
zoals ook een toezegging van een overheidslichaam om een verplichting als bovenbedoeld op zich te
nemen niet meebrengt dat dit de vrijheid mist om in geval van onvoorziene wijziging van omstandigheden daarvan af te wijken, indien bet- kort gezegd- oordeelt en in redelijkheid kan oordelen
dat een juiste vervulling van de aan hem toevertrouwde taak zich, na afweging van aile betrokken
belangen, niet Ianger met inachtneming van die toezegging verdraagt'' ....
, ,Nu onderdeel a van bet middel terecht is voorgesteld moet in bet kader van de appel-grieven opnieuw
worden onderzocht welke gevolgen moeten worden verbonden aan de voortzetting van de betalingen
door bet Waterschap na de wetgeving ten aanzien van de gewijzigde verhouding tussen overheid en
kerk in de periode 1798-1814. Bij de beantwoording van deze vraag kunnen ook feitelijke aspecten
een rol spelen. Voorts zullen moeten worden bezien de over en weer gestelde omstandigheden, die van
belang zijn voor de door redelijkheid en algemene beginselen van behoorlijk bestuur bepaalde
grenzen, waarbinnen bet Waterschap in elk geval moet zijn gebleven, wil een vermindering of
beeindiging van de voormelde betalingen, eventueel tegen een toekomstig tijdstip, geoorloofd kunnen
zijn".

50. Uit bet arrest wordt niet duidelijk wat de grondslag van de vordering was.
Evenmin blijkt wat, volgens de eisende partij, de aard van de rechtsbetrekking
tussen hem en bet Waterschap was. Jammer genoeg is bet in procedures waarin de
overheid in rechte wordt betrokken niet ongebruikelijk om een en ander in bet
vage te laten.
In de vorige eeuw schrok men er niet voor terug om tegen de overheid op
wanprestatie gebaseerde vorderingen in te stellen. Zulke vorderingen werden ook
gehonoreerd (zie bijvoorbeeld H.R., 8 januari 1875, W 3812). In onze eeuw
stond men daar, op niet steeds even duidelijke gronden, veel gereserveerder
tegenover. Vaak werd een op onrechtmatige daad gebaseerde vordering ingesteld, wanneer de overheid uit een privaatrechtelijke overeenkomst voortvloeiende verplichtingen schond (zie bijvoorbeeld de bekende Landsmeerarresten,
H.R., 4 januari 1963, N.J., 1964, 202-204 J.H.B.) Naar huidige inzichten moet
in bedoelde gevallen de vordering op wanprestatie worden gebaseerd (zie onder
meer: Bloembergen, A.R., Contracten met de overheid, in het bijzonder in de
bouw, blz. 49; Wiarda, G.J., W.P.N.R., 5067, blz. 30-31; Aaftink, H.A.M.,
N.J.B., 1977, blz. 737; Droogleever Fortuijn, E.,preadv., N.J.V., 1965, blz.
206 e.v.
Het is bier niet de plaats uitvoerig op deze problematiek in te gaan. Ik volsta met
op te merken dat de gedachte dat op bet schenden van een privaatrechtelijke
overeenkomst met bet instellen van een onrechtmatige daad vordering kan wor968
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den geageerd, in zijn algemeenheid op gespannen voet staat met de naar Nederlands recht zeer algemeen aanvaarde regel dat aileen dan bedoelde vordering
mogelijk is , , wanneer de handeling, waardoor een verbintenis wordt geschonden,
tevens een onrechtmatige daad oplevert welke niet uitsluitend bestaat in de
schending der obligatoire verbintenis" (Asser-Rutten, 4m biz. 41; zie nader:
Contractenrecht VIII (Spier), nr. 102.
51. Een veel besproken en belangrijke vraag bij door de overheid gesloten
overeenkomsten is of, en zo ja in hoeverre, de overheid is gebonden aan hetgeen
zij is overeengekomen.
In de rechtspraak is sprake van een soort slingerbeweging bij de beantwoording
van deze vraag. In de vorige eeuw stond de gebondenheid van de overheid nog
hoog in het vaandel geschreven (zie bijvoorbeeld H .R. , 8 januari 1875, W. 3812;
Hof Amsterdam, 31 januari 1896, W. 6777).
Later werd haar vrijheid vooropgesteld (H.R., 20 februari 1953, N.J., 1954, 3
DJV (uit welk arrest, ten onrechte, veelal wordt afgeleid dat de overheid volledige
vrijheid heeft). Een kentering- zij het geen volledige ommekeer- is te vinden
in de reeds genoemde Landsmeerarresten. Daarin wordt onder meer overwogen:
, , ... al sluit een overeenkomst (over woonruimtevordering) ... een daarvan afwijkend gebruik van de
vorderingsbevoegdheid niet uit, zulk een afwijking haar rechtvaardiging slechts zal kunnen vinden ... ".

(Zierecenternog: Pres. Rb. Dordrecht, 14 september 1977,B.R., 1978, biz. 138
enRb. Middelburg, 25 oktober 1978,B.R., 1978, blz. 937. Zie overeenen ander
uitvoerig Contractenrecht VIII (Spier) nr. 109 e.v.
Ook in de literatuur wordt tegenwoordig de gebondenheid der overheid voorop
gesteld, zij het vaak in sterker mate dan de Hoge Raad dat doet (zie onder meer:
Wiarda, G.J., W.P.N.R., 5067, biz. 30-31; Bloembergen, A.R. ,Contractenmet
de overheid, in het bijzonder in de bouw, biz. 45 e.v.; Tak, A.Q.C., Overheidsbestuur en privaatrecht, blz. 311 e. v. ; Troostwijk, M., in Op de grenzen
van komend recht, opstellenbundel aangeboden aan J .H. Beekhuis, biz. 256; van
derGrinten, W.C.L.,ArsAequi, XII, biz. 143; Aaftink, H. A.M. ,N.J.B., 1977,
biz. 734 e.v. Zie nader uitvoerig Contractenrecht VIII (Spier) nr. 104 e.v.
Wat doet nude Hoge Raad in het hier besproken arrest? Eerlijk gezegd vind ik dat
niet geheel duidelijk, want het arrest lijkt niet geheel concludent. Nadat overigens in het kader der publiekrechtelijke verjaring, waarin de verklaring van
na te noemen verschillen kan zijn gelegen: zie Bloembergens noot onder 1 wordt overwogen dat ,zulks ... in strijd (zou) komen met de vrijheid die aan het
waterschap bij de uitoefening van de hem toevertrouwde taak is voorbehouden .... '' beet het- inmiddels, het zij herhaald, in ander verb and- , ,Voorts
zullen moeten worden bezien de over en weer gestelde omstandigheden, die van
belang zijn voor de door redelijkheid en algemene beginselen van behoorlijk
bestuur bepaalde grenzen, waarbinnen het Waterschap in elk geval moet zijn
gebleven, wil een verrnindering ... geoorloofd kunnen zijn''. De eerste passage
lijkt, weliswaar sterk geclausuleerd, van vrijheid uit te gaan, de tweede van een,
overigens niet onbeperkte, gebondenheid.
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Wat hiervan zij, duidelijk is dat de overheid - het arrest overgebracht op
overeenkomstsituaties- mag afwijken van hetgeen zij is overeengekomen, doch
geenszins onbeperkt. De passage , ,zoals ook ... verdraagt'' sluit inmiddels nauw
aan bij die van deal genoemde Landsmeerarresten. Naast enkele, bier niet verder
te bespreken, kleine verschillen wijs ik er wel op dat de Landsmeerregel ging over
overeenkomsten, de dier besproken over ,toezeggingen als bovenbedoeld".
Dat de zeer sterke gebondenheid, die in de literatuur veel wordt verdedigd, door
de Hoge Raad als richtsnoer wordt genomen blijkt niet uit het arrest, tot op zekere
hoogte integendeel.

52. Het arrest brengt overigens wel iets nieuws. Overwogen wordt dat het
Waterschap , ,in elk geval'' moet blijven binnen de door de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur getrokken grenzen. Terecht leidt Bloembergen in zijn noot
(onder 4) hieruit af, dat de burgerlijke rechter hieraan thans mag toetsen.
Is deze- aldus gelezen- beslissing nieuw? Tot op zekere hoogte stellig. Niet
eerder had de burgerlijke rechter een en ander zo duidelijk overwogen. Met name
steekt het arrest schril af tegen de al vaker genoemde Landsmeerarresten, waarin
de Hoge Raad van een toetsing aan deze beginselen niet wilde weten, waaraan
niet afdoet dat zulks kan en mogelijk moet worden verklaard uit de geringe
speelruimte die de bepalingen van de Woonruimtewet hem in dat geval boden.
Doch in het kader van de onrechtmatige overheidsdaad was toepassing dier
beginselen, schooii -verliuld, meer -dan eens voorgeK:omel1 (zie OrirecHtmatige
Daad, VII (de Planque), nr. 92 e.v.).
Ook in de literatuur wordt voor toepassing van genoemde beginselen gepleit (zie
bijvoorbeeld: Bloembergen, A.R., Contracten met de overheid, in het bijzonder
in de bouw, blz. 6-7 en 37-38; de Goede, B.,preadv. V.A.R., 1956, blz. 50; van
Buuren, P.J.,N.J.B., 1975, blz. 78-79; de Haan, P., e.a. Bestuursrecht in de
sociale rechtsstaat, blz. 226. Zie ook Contractenrecht VIII (Spier) nr. 3, 21, 61
en 119.
De vraag kan inmiddeis worden gesteid of het wei nodig is dat de burgerlijke
rechter aan deze beginselen toetst of, anders geformuieerd, ofhij niet met behuip
van civieirechteiijke begrippen als goede trouw, redelijkheid en billijkheid hetzelfde kan bereiken. Dit wordt wei verdedigd door A.Q.C. Tak (Overheidsbestuur en privaatrecht, blz. 47), Droogleever Fortuijn (R.M. Themis, 1977,
biz. 273-274) en in Non sine causa (biz. 46-47). Op Iaatstgenoemde plaats stelt
Fortuijn dat de begrippen , ,algemene beginselen van behoorlijk bestuur'' en
goede trouw, redeiijkheid en billijkheid in de grond congruent zijn (blz. 46-47).
,De goede trouw, de redelijkheid en de billijkheid bepalen mede de relatie tussen contractspartijen.
Zij houden in de plicht met elkanders belangen rekening te houden, eigen belangen op geobjectiveerde
wijze af te wegen tegen die van de contractspartij, het voor zijn rekening nemen wat meer tot de eigen
sfeer behoort dan tot die van de andere partij, het betrachten van fatsoen, openheid en het houden van
maat .... In de grond zijn de normen, die de administratieve rechter toepast, congruent met de normen
van goede trouw, redelijkheid en billijkheid die de burgerlijke toepast. Alleen de termen verschillen,
hetgeen verklaarbaar is door bet verschil in taak tussen de rechters: de burgerlijke rechter beoordeelt
op directe wijze de verhouding tussen twee contractspartijen; de administratieve rechter beoordeelt de
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handelwijze van een der partijen ... en stelt vast of die ene partij, de overheid, juist heeft gehandeld of
niet" . (biz. 46).

Zie in andere zin Konijnenbelt, W., Bouwrecht, 1979, blz. 178.
53. Hoewel dat, in verband met het onderhavige arrest, enigszins buiten de orde
is, wijs ik op een interessante ontwikkeling in de belastingrechtspraak op het
gebied van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Volgens de Hoge
Raad (12 april1978, N.J., 1979, 533 M.S., B.N.B., 1978, 136) kan
,onder omstandigheden strikte toepassing van de wet,. waaruit een belastingschuld rechtstreeks
voortvloeit, in die mate in strijd komen met een of meer beginselen van behoorlijk bestuur, dat die
toepassing achterwege dient te blijven".

Deze lijn wordt mogelijk niet gevolgd door de burgerlijke kamer van dit college
(zie H.R., 23 maart 1979, N.J., 1979, 534 M.S., en evenmin door de Mdeling
Rechtspraak Raad van State, 20 juli 1979,De Gemeentestem, nr. 6586 met noot
van Z.). Zie nader Contractenrecht VIII (Spier) nr. 92, 113 en 135.
54. Het arrest geeft voorts een regel voor publiekrechtelijke verjaring voor
vorderingen als in het besproken geval aan de orde. Dat onderwerp is in die mate
specieus, terwijl bovendien niet gezegd kan worden of de gegeven regel wel in
andere gevallen kan worden toegepast, dat dit onderwerp verder onbesproken
blijft. Voor wie daarin is ge'interesseerd zij verwezen naar Bloembergens opmerkingen daarover in zijn noot onder 1. Zie voorts met betrekking tot dit arrest:
Contractenrecht VIII (Spier) nr. 109 en 110, en de in nr. 110 genoemde literatuur.

HOOFDSTUKV

ONRECHTMATIGEDAAD
AFDELING

1 (G.J. de Groot)

CAUSALITEIT

55. CAUSALI1EIT- INLEIDING
H.R., 19 december 1975, N.J., 1976, 280 met noot G.J. Scholten; Verkeersrecht, 1976, nr. 53 met noot C.J.H. Brunner (Rijksweg 12).
H.R., 1 juli 1977, N.J., 1978, 84 met nootG.J. Scholten, Ars Aequi, 1978, blz.
449 e.v. met noot W.C.L. van der Grinten, Bouwrecht, 1977, nr. 212 met noot
J.L. de Wijkerslooth (Gasbuisarrest).
H.R., 15 juni 1979, R.v.d.W., 1979, 90; Bouwrecht, 1979, blz. 760 e.v.;
Administratiefrechtelijke Beslissingen, 1979, 528 met noot J.R. Stellinga, Ars
Aequi, 1980, blz. 36 e.v. met noot J. Wessel (Grubbenvorst).
H.R., 2 november 1979, N.J., 1980, 77metnootG.J. Scholten (Mia Versluis).
Het ovememen van de leer van de redelijke toerekening in het Nieuw Burgerlijk
Wetboek en een verdere uitbouw van deze leer in de rechtspraak van de Hoge
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Raad, vormen de karakteristiek van de ontwikkelingen op het gebied van de
juridische causaliteit in de hier te bespreken verslagperiode.
In het vorige rechtspraakoverzicht kon al worden melding gemaakt van het feit,
dat, na een toenemend verzet in de literatuur tegen toepassing van het adequatiecriterium als causaliteitsmaatstaf, de Hoge Raad aan het begin van de zeventiger
jaren van de leer van de adequate veroorzaking is afgestapt en dat sedertdien de
leer van de redelijke toerekening in de rechtspraak vaste voet heeft gekregen. In
1977 wordt door de Tweede Kamer der Staten Generaal, naast de boeken 3 en 5,
ook boek 6 van het Nieuw B. W. aanvaard met daarin opgenomen artikel6 .1. 9 .4,
waarmee de leer van de redelijke toerekening ook een hecht anker in de wetgeving
heeft verkregen. De hierboven genoemde arresten behelzen even zovele nadere
uitwerkingen van de leer van de redelijke toerekening in de rechtspraak. Als
groep onderscheiden zij zich van de in het vorige rechtspraakoverzicht behandelde arresten doorhet terrein dat zij bestrijken. Waren in het overzicht van 1977
arresten op het terrein van het verkeersrecht in de meerderheid, nu hebben
arresten op andere terreinen de overhand. Dat is niet helemaal zonder betekenis,
omdat in aanzet de leer van de redelijke toerekening eigen causaliteitsregels
beoogt voor verschillende groepen gevallen en dus nu wat meer duidelijkheid
verkregen kan worden over buiten het verkeersrecht geldende regels.
Met het voorafgaande is tevens de indeling gegeven van dit hoofdstuk. Na een
korte bespreking van de ontwikkeling op wetgevingsgebied (nr. 4562), volgt de
behandeling van de verschillende arresten (nr. 4573). Tot slot zal een poging
worden ondemomen tot inventarisatie van de uit de rechtspraak naar voren
komende algemene gezichtspunten (nr. 4584).
56. WETGEVING
In het Nieuw B.W. is met afdeling 6.1.9 een aparte afdeling gewijd aan de
wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding. De regels die in deze afdeling een
plaats gevonden hebben, gelden gelijkelijk voor de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid. Ten aanzien van de vraag naar het vereiste aansprakelijkheidsverband spreekt de wetgever in artikelen 6.1.9.4. als zijn oordeel
uit, dat slechts voor vergoeding in aanmerking komt:
. . . schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de
schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als
gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

In deze bepaling vindt de rechtstoepasser dus een drietal factoren, die behulpzaam
kunnen zijn bij het beslissen van de vraag, of een bepaalde schade voor vergoeding in aanmerking behoort te komen. In dit verband een tweetal opmerkingen.
In de eerste plaats: kennisneming van de op dit artikel gegeven toelichting leert,
dat het een misvatting zou zijn te menen, dat het bij de genoemde factoren om een
limitatieve opsomming gaat. In de Memorie van Antwoord (blz. 93) wordt als
bijkomende factor nog genoemd: datgene wat naar objectief inzicht voorzienbaar
of waarschijnlijk was.
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In de tweede plaats: wat bij lezing van het artikel opvalt, is, dat gesproken wordt
over toerekenen. Uit de Memorie van Antwoord (biz. 92) blijkt, dat een uitdrukkelijke verwijzing naar de redelijkheid achterwege is gelaten teneinde niet te
suggereren als zou het hier gaan om een discretionaire bevoegdheid van de
rechter, waarbij hij aan geen andere maatstaf dan de redelijkheid gebonden zou
zijn.
Dit laatste is zeer stellig juist: kennisneming van het artikelleert, dater een aantal
maatstaven is, dat de rechter bij het nemen van zijn beslissing kan helpen. Zeer
wei denkbaar is echter, dat redelijk oordelende men sen onder toepassing van
dezelfde maatstaven tot een andere uitkomst geraken ten aanzien van de vraag, of
een bepaalde schade (nog) moet worden toegerekend. Er zijn dus gevallen
denkbaar, waarin het oordeel omtrent de vraag wat nog kan worden toegerekend
een zeker marginaal karakter draagt en juist voor die gevallen zou een uitdrukkelijke verwijzing naar de redelijkheid, naar het ons wil voorkomen, de cassatierechter wat meer armslag gegeven hebben bij het leiden van de rechtsontwikkeling op dit punt.
Is de leer van de redelijke toerekening te beschouwen als de wettelijke neerslag
van ontwikkelingen in literatuur en rechtspraak, omgekeerd heeft een
bei:nvloeding plaatsgevonden door de wetgeving van de rechtspraak. Richten wij
thans de blik daarop.

57.

RECHTSPRAAK

Inzet van de procedure, die aanleiding gaf tot het eerste hier te bespreken arrest,
vormde onder meer de vraag, of en inhoeverre met een verkeersongeval samenhangende kosten van verkeersomlegging verhaald konden worden op de voor het
ongeval aansprakelijke partij.
Het gevallag als volgt. Op Rijksweg 12 vindt een verkeersongeval plaats, waarbij
een vrachtwagen met oplegger en een tankauto met aanhanger viade berm en een
parallelweg in een sloot terecht zijn gekomen. Er is een grote ravage ontstaan, ten
aanzien waarvan door Rijkswaterstaat onmiddellijk de nodige maatregelen worden genomen, waarbij meer in het bijzonder rekening moest worden gehouden
met de omstandigheid, dat de tankauto geladen was met het uiterst brandbare en
giftige Solventnafta. De Staat vordert de terzake gemaakte kosten van de partij,
die, naar vaststaat, voor het ongeval aansprakelijkheid draagt. In cassatie wordt
het door het hof aangenomen oorzakelijk verband tussen het ongeval en de
onderwerpelijke schade van de Staat aangevochten met de stelling, dat de gevorderde kosten niet een gevolg zijn van het ongeval maar van de ingevolge de wet op
de Staat rustende verplichting tot beheer en onderhoud van de betreffende weg.
De Hoge Raad maakt korte metten met deze stelling met behulp van een inmiddels
voor de leer van de redelijke toerekening karakteristiek geworden formulering.
De Hoge Raad overweegt:
,dat de betreffende kosten, voorzover in dit verband van belang, uiteenvallen in enerzijds de kosten
verbonden aan de door de Rijkswaterstaat genomen maatregelen tot omleiding van het verkeer over de
andere helft van de rijweg, en anderzijds de kosten van de afdamming van de sloot waarin de
Oostemijkse tankauto met aanhangwagen ten gevolge van de fout van de bestuurder van de andere
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combinatie (Bodde) terecht was gekomen, tot welke afdamming was besloten met het oog op het
gevaar dat de brandbare en giftige inhoud van de tankwagen zich daaruit over de oppervlakte van de
sloot zou kunnen verspreiden;
dat, mede gezien de aard van het moderne vrachtverkeer over de openbare wegen en van de goederen
en stoffen die daarbij veelal worden vervoerd, noch de omleiding van het verkeer over de andere
weghelft in geval van een verkeersongeluk, noch de maatregelen, nodig met het oog op het gevaar van
schadeveroorzakend wegstromen van stoffen uit bij zo een ongeluk betrokken vrachtwagens, als
gevolgen van een verkeersongeval z6 weinig karakteristiek zijn of in een z6 verwijderd verband
daarmee staan, dat zij in redelijkheid niet, als door het ongeval veroorzaakt, aan de voor het ongeval
aansprakelijke partij zouden kunnen worden toegerekend".

Het zal duidelijk zijn, dat de in dit arrest gegeven beslissing op een lijn kan
worden gesteld met de in het vorige rechtspraakoverzicht besproken arrest H.R.
20 maart 1970 (N.J., 1970, 251 met noot G.J. Scholten (zie De Wijkerslooth,
J.L., T.P.R., 1977, 142, e.v.).
Het tweede hier te bespreken arrest heeft aanmerkelijk meer stof doen opwaaien.
In hun presentatie van de leer van de redelijke toerekening is door beide geestelijke vaders aandacht besteed aan de positie van de gebruiker van allerlei leidingen (gas, electriciteit, informatie en communidatie e. d.). Beiden zijn eensgezind
in hun oordeel: degene die een leiding beschadigd heeft, behoort in het algemeen
niet aansprakelijk te zijn voor de schade die afnemers lijden doordat zij tijdelijk
van toevoer verstoken zijn. (Zie Koster, H.K., Causaliteit en Voorzienbaarheid,
rede Amsterdam (Zwolle), 1963, biz. 20, en Bloembergen, A.R., Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, diss. Utrecht (Deventer), 1965, biz. 280 e.v.).
Een belangrijk argument v66r deze afwijzing is gelegen in de overweging, dat net
toekennen van een recht op schadevergoedmg aan de aangeslotenen op een
leidingnet kan leiden tot een lawine van aanspraken, waarbij het totale bedrag van
alle schadevergoedingsvorderingen tot enorme proporties kan oplopen. Dit
brengt voor de aansprakelijke persoon een potentieel groot en moeilijk te overzien
risico met zich, waarvan niet op voorhand duidelijk is, dat het kan worden
verzekerd. In 1977 kreeg de Hoge Raad voor het eerst sedert de introduktie van de·
toerekeningsleer gelegenheid zich uit te spreken over een vordering tot schadevergoeding van een gasafnemer, die zich geconfronteerd zag met een stagnatie in
de toevoer.
Bij graafwerkzaamheden op zekere dag op een terrein onder Hilvarenbeek wordt
door een draglinemachinist een gasleiding beschadigd, waardoor de gastoevoer
naar het in de directe omgeving gelegen bedrijf van de Steenfabriek Esbeek op die
dag van 10 uur tot 17 uur onderbroken is geweest, hetgeen heeft geleid tot een
stagnatieschade ten belope van/ 7 .350,-, terzake waarvan de werkgever van de
draglinemachinist door Esbeek aansprakelijk wordt gesteld. Rechtbank en hof
wijzen deze vordering toe. Het cassatiemiddel opent de aanval op twee fronten:
de zorgvuldigheidsverplichting, waarin de draglinemachinist bij de uitvoering
van de graafwerkzaamheden is tekortgeschoten, strekt niet tot bescherrning van
het belang, dat afnemers als Esbeek bij een ongestoorde gasvoorziening hebben,
zodat deze aan een schending van deze zorgvuldigheidsnorm geen aanspraak kan
ontlenen (1). De stagnatieschade is ontstaan of mede ontstaan door de afhankelijkheid van de bedrijfsvoering door Esbeek van de gasvoorziening. Daarom
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dient in dit geval deze schade aangemerkt te worden als een bijzondere vorm van
schade, danwel als een schade die in zo'n verwijderd verband tot de foutieve
gedraging staat, dat zij naar redelijkheid niet aan degene, die de foutieve gedraging heeft begaan, kan worden toegerekend (2). Beide objecties worden door de
Hoge Raad teruggewezen.
De eerste stelling, ontleend aan het relativiteits-, Schutznorm of Schutzzweckbeginsel, wordt door de Hoge Raad afgewezen met de overweging:
,dat immers bij graafwerkzaamheden als de onderhavige ookjegens afnemers als Esbeekjuist met het
oog op hun voor de hand liggend belang bij een ongestoorde gasvoorziening de verp!ichting bestaat
om de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen ten einde beschadiging van een ter plaatse aanwezige
gasleiding te voorkomen; dat dit niet anders wordt door de enkele omstandigheid dat aldus voor hen
die voor de gemaakte fout aansprakelijk zijn, een grate uitgebreidheid van vergoedingsplichten zou
kunnen ontstaan'' ;

De aanval op de causaliteitsbeslissing van het hof, wordt door de Hoge Raad
gepareerd met de overwegingen:
dat in dit verband moet worden vooropgesteld dat hiervoor weliswaar van belang kan zijn of de schade
het rede!ijkerwijze te verwachten gevolg was van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust,
maar het onderdeel terecht er van uitgaat dat mede moet worden gelet op de andere omstandigheden
van het geval;
dat het onderdeel er onder a. en c. over klaagt dat het Hof in dit verband heeft miskend dat de schade is
veroorzaakt, althans mede is veroorzaakt door de afhankelijkheid van de bedrijfsvoering van Esbeek
van de voorme!de gasvoorziening; dat deze afhankelijkheid echter niet a an de aansprakelijkheid van
Van Hees c.s. in de weg staat, doch veeleer de onmiddellijkheid van het verband doet uitkomen,
waarin de door Esbeek geleden schade met de door Hermes gemaakte fout staat; data an het onderdee!
niet de- ook niet eerder naar voren gebrachte- stelling ten grondslag ligt dat deze afhankelijkheid
van zo bijzondere aard was dat Esbeek tevoren maatregelen had moeten nemen ter voorkoming van
schade als thans door hem is gel eden; dat het Hof aan dit een en ander- anders dan in het onderdeel
onder a. wordt aangevoerd- geen uitdrukkelijke overweging behoefde te wijden;
dat aan het overwogene niet wordt afgedaan door de mogelijk uit maatschappelijk oogpunt verstrekkende gevo!gen die de aansprakelijkheid voor gedragingen als die van Hermes volgens het onderdeel
onder c. voor Van Hees c.s. zou kunnen hebben;
dat in het onderdeel geen andere omstandigheden worden aangeduid, die, mede gezien de aard van de
aansprakelijkheid en van de schade, tot de slotsom zouden kunnen leiden dat het voorme!de verband
tussen deze schade en de gemaakte fout ontbreekt;

Voor het antwoord op de vraag, of een bepaalde schade voor vergoeding in
aanmerking komt, is van belang de voorzienbaarheid, naast andere omstandigheden van het geval. Aangezien in het cassatiemiddel geeli andere omstandigheden
worden aangeduid, die, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de
schade, tot de slotsom kunnen leiden dat het causaal verband ontbreekt, faalt de
klacht dat het hof ten onrechte causaal verb and heeft aangenomen. De in de eerste
en laatste overweging opgesomde fact oren verraden sterke inspiratie door de tekst
van artikel 6.1.9.4 Nieuw B.W. en de daarop in de Memorie van Antwoord
gegeven toelichting. Dit arrest wordt dan ook alom aangehaald als een prachtig
voorbeeld van een onderlinge bei:nvloeding van wetgever en rechter.
Belangrijker is de inhoudelijke kant van de zaak. Wat is de betekenis van dit arrest
ten aanzien van de doctrinaire opvatting, dat bij kabelbeschadigingen aileen de
direkt getroffene een aanspraak op schadevergoeding heeft? Zoveel is in ieder
geval duidelijk, dat deze regel in zijn algemeenheid niet wordt aanvaard: de Hoge
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Raad geeft hier immers de beslissing, dat de dader ook jegens de afnemer
aansprakelijk is. Het gaat in dit arrest om wat wel wordt genoemd: tweedegraadsschade. Deze schade bestaat hierin, dat ook aangeslotenen op een leiding schade
ondervinden van de kabelbeschadiging, welke voor de eigenaar of exploitant een
eerste graadsschade vormt. Deze zogenaamde tweedegraadsschade kan zich weer
in een zeer wisselende omvang voordoen. Denkbaar is beschadiging van een
kabel met slechts een afnemer, denkbaar is ook een kabelbeschadiging, waarbij
veel meer afnemers zijn betrokken, al naar gelang slechts een enkele toevoerleiding, dan wel een hoofdtransportleiding door een beschadiging wordt getroffen. Is nude consequentie van dit arrest, dat aan allen die tweedegraadsschade
lijden een aanspraak op schadevergoeding toekomt?
De Wijkerslooth oordeelt naar aanleiding van dit arrest , ,haast onontkoombaar''
de conclusie , ,dat allen, die aangesloten zijn op een transport- of communicatienet, zich in dezelfde positie bevinden als de steenfabriek en dat hun dus in
beginsel een recht op schadevergoeding toekomt". (Zie de Wijkerslootli, J .L.,
Bouwrecht, 1977, blz. 800). Dat impliceert z.i. niet een onbeperkte stroom
vergoedingsplichten, want daartegen wordt in de beslissing een dam opgeworpen
in de overweging, dat de afhankelijkheid van de leidingtoevoer een zo bijzonder
karakter kan dragen, dat de afnemer tevoren maatregelen had moeten nemen ter
voorkoming van schade. Naar zijn oordeel ziet het er naar uit, dat de Hoge Raad
terughoudender zal zijn met derde en verdere graadsschade: de schade van bijv.
afnemers van het produkt, dat in het op de beschadigde leiding aangesloten bedrijf
wordt gemaakt: , ,De argumenten van Koster en Bloembergen spreken eens te
meer bij deze kring van potentieel aanspraak gerechtigden. Men kan moeilijk
volhouden dat het belang dat zij hebben bij de ongestoorde energievoorziening
van hun leveranciers nog zo voor de hand liggend is, dat aannemers mede (met)
het oog daarop beschadiging van leidingen moeten voorkomen". Een gelijkgestemd betoog is te vinden bij G.J. Scholten in diens annotatie indeNederlandse
Jurisprudentie (sub 4, slot).
Dit standpunt gaat ons te ver. Als factoren die een rol kunnen spelen bij het
bepalen van de omvang van de vergoedingsplicht in het kader van de leer van de
redelijke toerekening zijn wel mede genoemd: het vermogen om de schade te
dragen (the capacity to bear the loss) en de vraag tot wiens risicosfeer de schade
behoort. Voor wat dit laatste betreft: een kabelbeschadiging kan aanleiding geven
tot de meest uiteenlopende schadevormen, die in ernst voor de benadeelden niet
meer scherp te scheiden zijn en ten aanzien waarvan een onderlinge vergelijking
en een inhoudelijke waardering nauwelijks meer mogelijk is. In die situatie is het
niet zonder gevaar van willekeur mogelijk een grens te trekken tussen schades die
nog wel en die niet meer kunnen worden toegerekend. Hier vormt de aanwezigheid van een grote en betrekkelijk anonieme groep schadelijders een argument
voor de opvatting, dat een optredende schade door een individuele benadeelde als
vallend binnen zijn risicosfeer op de koop toe genomen moet worden. Dat in de
hier geschetste situatie voor een eigenaar of exploitant niet wel doenlijk is zich te
voorzien van een betaalbare en passende verzekeringsdekking behoeft geen nader
betoog. Maar dat betekent ook, dat de schade beter gedragen kan worden door de
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collectiviteit van getroffenen dan door een enkel individu. Waar bet bier op
aankomt, is, dat deze overwegingen zich niet aileen kunnen doen gelden in
gevallen van derdegraadsschade, maar dat zij wel degelijk ook kunnen spreken
als het gaat om gevallen van tweedegraadsschade (type: een kabelbeschadiging
dicht bij de centrale, waardoor afnemers in een heel gebied van toevoer verstoken
blijven). Dit betekent, dat het wat willekeurig aandoet bij het afgrenzen van de
aansprakelijkheid in gevallen van kabelschade het beslissend criterium te zoeken
in het antwoord op de vraag, of sprake is van een tweedegraadsschade dan wel van
een derdegraadsschade. Dat in deze situatie allen die een tweedegraadsschade
lijden een aanspraak op vergoeding daarvan hebben, voorzover zij tenminste niet
vallen in de groep van de bijzonder afhankelijken, vloeit ook niet uit dit arrest
voort.
Uit dit arrest kan uberhaupt geen algemene regel van schadevergoedingsrecht met
betrekking tot kabelbeschadigingen worden afgeleid. Het gaat om een beslissing,
voor het typische geval gegeven. Deze factoren: de enkele omstandigheid, dat
voor hen die aansprakelijk zijn voor de gemaakte fout een grote uitgebreidheid
van vergoedingsplichten zou kunnen ontstaan, c.q. de omstandigheid, dat de
aansprakelijkheid mogelijk uit maatschappelijk oogpunt verstrekkende gevolgen
zou kunnen hebben, zetten geen zoden aan de dijk als in het geding is de
beschadiging van een toevoerkabel met slechts een enkele afnemer. Anders is het
wellicht bij beschadiging van een belangrijke hoofdkabel, een geval waarin
daadwerkelijk een grote uitgebreidheid van vergoedingsplichten kan ontstaan met
verstrekkende maatschappelijke consequenties als men wel aansprakelijkheid
zou aannemen. Maar zelfs in deze situatie is nog niet helemaal zeker, dat dfe
vergoedingsplichten ook ontstaan, omdat op deze hoofdkabel zeer wel bedrijven
aangesloten kunnen zijn, die in hun bedrijfsvoering niet afhankelijk zijn van
gastoevoer, zoals de steenfabriek in het onderwerpelijke geval.
Wil men voor de leer van de redelijke toerekening aan dit arrest betekenis hechten
voor de categorie kabelschaden, dan kan dat niet in de vorm van een algemene
regel, maar hoogstens in de vorm van een of meerdere nieuwe factoren naast de
reeds genoemde: bij de afgrenzing van de omvang van de aansprakelijkheid bij
kabelschaden behoort mede betekenis toe te komen aan bet soort kabel dat
beschadigd wordt (hoofdleiding of aftakking ?) alsmede de plaats waar de kabelbeschadiging plaatsvindt (al dan niet in een gebied met veel , ,kabelafhankelijke' '
bedrijven).
Bij de introductie van de leer van de redelijke toerekening heeft de bedoeling
voorgezeten de rechter een zekere beslissingsvrijheid te laten onder de plicht, om
te motiveren waarom hij ten aanzien van bepaalde schadegebeurtenissen of
schade-categorieen een bepaalde wijze van toerekening redelijk acht. Ratio van
deze rechterlijke vrijheid van meningsuiting is volgens Koster (a.c., hlz. 15)
gelegen in de omstandigheid dat langs die weg uit de telkens weer nieuwe
schadegevallen en categorieen van schadegevallen nadere generale regels kunnen
worden opgebouwd. Het hiervoor besproken arrest laat zien, dat het opbouwen
van dergelijke algemene regels lang niet altijd mogelijk is. Het derde hier te
bespreken arrest scoort in dit opzicht beduidend hoger.
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Aan de orde is een geval van overheidsaansprakelijkheid. Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Grubbenvorst verleenden aan een zekere Caldenbroich vergunning voor de bouw van een recreatiecentrum zonder daarvoor de
in casu ingevolge de vigerende planologische voorschriften speciaal vereiste
goedkeuring van een ander bestuurlijk orgaan, het college van Gedeputeerde
Staten van de provincie Limburg, verkregen te hebben. Deswege werd de
bouwvergunning door de Kroon geschorst en vernietigd. De ongelukkige vergunninghouder spreekt daarop de Gemeente aan uit artikel1401 Ned. B.W. (vgl.
art. 1382 Belgisch B.W.). In cassatie wordt onder meer de vraag aan de orde
gesteld, welke schade Caldenbroich tengevolge van de onrechtmatige daad van
de gemeente heeft geleden. De Hoge Raad, inmiddels overgegaan op de directe
rede, overweegt dienaangaande:
, ,Voor de beantwoording van deze vraag dient voorop te worden gesteld dat, wanneer een gemeente
jegens de verkrijger van een bouwvergunning aansprakelijk is voor de gevolgen van het feit dat zij de
vergunning heeft afgegeven zonder daarop de in het gegeven geval vereiste goedkeuring van G.S. te
hebben verkregen, haar aansprakelijkheid jegens de vergunninghouder niet verder strekt dan tot
vergoeding van de schade die deze heeft geleden tengevolge van het feit dat hij erop heeft vertrouwd
dat de vergunning niet aan vernietiging blootstaat''.

Het belangwekkende en tevens het nieuwe van dit arrest is gelegen in de omstandigheid, dat de Hoge Raad hier, voor het eerst op het terrein van de Overheidsaansprakelijkheid, een speciale regel formuleert voor een speciale schadesoort. Op soortgelijke wijze als in het arrest met betrekking tot de Amercentrale
(besproken_door deWij~l"SlQQ_th,_LL. ,T.fB., _l277,_148_e.v.) een bijzondere
regel wordt gegeven aan de hand waarvan de door een instorting vangebouwen
veroorzaakte schade nader kan worden afgebakend, geeft de Hoge Raad hier voor
de categorie overheidsaansprakelijkheid een speciale regel voor de zgn. vertrouwensschade. Daarom past ook dit arrest, voor wat betreftdeze overweging, in
de gedachtengang van de al meergenoemde intreerede van Koster. Voor het
Nederlandse Recht is een dergelijke beslissing, zoals gezegd, nieuw. In het
buitenland kan een wettelijk specimen van een soortgelijke regel worden gevon·
den in het bepaalde in § 39 j van het Duitse Bundesbaugesetz:
Raben Eigentiimer oder in Ausiibung ihrer Nutzungsrecht sonstige Nutzungsberechtigte im berechtigden Vertrauen auf den Bestand einer rechtsverbindlichen Bebauungsplans Vorbereitungen fiir die
Verwircklichung von Nutzungsmiiglichkeiten getroffen, die sich aus dem Bebauungsplan ergeben,
kiinnen sie angemessen Entschadigung in Geld verlangen, soweit die Aufwendungen durch die
Anderung, Erganzung oder Aufhebung des Bebauungsplans an Wert verlieren.

Overigens zou volgens de Hoge Raad wel sprake kunnen zijn van een verdergaande aanspraak op schadevergoeding indien de vergunninghouder van zijn kant
tevergeefs van de gemeente zou hebben verlangd, dat zij goedkeuring van
Gedeputeerde Staten zou vragen. Zie hieromtrent verder dit hoofdstuk afdeling 4,
nr. 68, waar dit arrest ook verder wordt besproken.
Het vierde en laatste hier te bespreken arrest op het gebied van de juridische
causaliteit ligt op het terrein van het medische aansprakelijkheidsrecht. Het geval
lag als volgt. In 1966 wordt Mia Versluis in het ziekenhuis opgenomen teneinde
een operatie tot verwijdering van beenuitwassen aan beide hielen te ondergaan. In
de loop van de operatie treedt decerebratie op, waardoor Mia tot haar dood in
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1971 niet meer uit haar bewusteloosheid ontwaakt. Door de vader van Mia
Versluis wordt op grand van artikel 1401 B. W. een vordering tot schadevergoeding ingesteld tegen het ziekenhuis en de tot dat ziekenhuis toegelaten arts-anesthesist, die tijdens de operatie de anaesthesie heeft verricht. De vordering strekt
tot vergoeding van de door Versluis zelf geleden schade, o.m. daaruit bestaande,
dat hij in het voorjaar van 1968 lichamelijk en geestelijk volledig is ingestort en
hij zijn werkzaamheden heeft moeten neerleggen, terwijl niet het vooruitzicht
bestaat dat hij ooit weer valide zal worden, als gevolg waarvan een aanzienlijke
inkomstenschade wordt geleden. In cassatie is uitsluitend de causaliteitsvraag aan
de orde, mede omdat door het hof veronderstellenderwijze werd aangenomen, dat
door Versluis aan zijn ·vordering ten grondslag gelegde feiten inderdaad een
onrechtmatige daad van Ziekenzorg en de anesthesist (Y.) jegens Versluis opleverden. De Hoge Raad overweegt en beslist dienaangaande het volgende:
,In de vijftiende r.o. heeft het Hof overwogen ,dat niet gezeg(i kan worden dat een volledige
lichamelijke en/ of geestelijke instorting resp. het verval van lichamelijke en geestelijke integriteit in
het algemeen een redelijkerwijze te verwachten gevolg is" van het ondervinden van een bejegening,
als waaraan- naar het Hofveronderstellenderwijs heeft aangenomen- Ziekenzorg en Y zich jegens
Versluis schuldig hebben gemaakt.
In deze, op dit punt in cassatie niet bestreden, overweging heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat
emstige gevolgen als de voormelde instorting en het voormelde verval, wanneer men uitgaat van de
aard van de door het Hof aangenomen aansprakelijkheidsgrond, te weten het aan Ziekenzorg en Y
verweten gedragjegens Versluis als vader van een patient bij wier behandeling zij betrokken waren,
buiten de lijn der normale verwachtingen lagen. In dit opzicht bestaat er verschil tussen deze
aansprakelijkheidsgrond en bijv. die waarvan sprake is bij overtreding van verkeers- resp. veiligheidsnormen. Bij overtreding van laatstbedoelde normen, die in de regel strekken ter voorkoming van
verkeers- of arbeidsongevallen, moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van ernstige
gevolgen, hoe deze zich ook in het concrete geval mogen voordoen.
Zulks kan niet worden aangenomen ten aanzien van de niet-naleving van de zorgvuldigheidsnormen,
in strijd waarmee Ziekenzorg en Y in 's Hofs veronderstelling jegens Versluis hebben gehandeld.
In de vijftiende r.o. heeft het Hof voorts rekening gehouden met een groot aantal andere omstandigheden. Het daarop betrekking hebbende dee! van deze r.o. laat zich aldus samenvatten dat, naar het in
cassatie niet bestreden oordeel van het Hof, na voormelde gedragingen van Ziekenzorg en Y allerlei
buiten die gedragingen liggende omstandigheden belangrijke invloed hebben uitgeoefend op het
uiteindelijk ontstaan van de schade waarvan Versluis thans vergoeding vordert.
Dit een en ander in aanmerking genomen, heeft het Hofbij zijn oordeel dat hier sprake is van een zo
uitzonderlijke vorm van schade en van een zo verwijderd verb and met de voormelde gedragingen van
Ziekenzorg en Y, dat deze schade aan hen niet als een gevolg van deze gedragingen kan worden
toegerekend, juiste maatstaven aangelegd. Onderdeel I onder 1 van het middel faalt derhalve".

In zijn annotatie onder het arrest merkt Scholten op, dat de ernstige twijfel die
men kan hebben over de vraag, of hier inderdaad wel een onrechtmatige daad
jegens vader Versluis gepleegd is - zij is immers slechts verondersteld - het
oordeel of toerekening als gevolg moet plaatsvinden, wel rijkelijk kunstmatig
maakt. Dat moge juist zijn, het maakt wel dat aan de beslissing van de Hoge Raad
een principiele betekenis kan worden toegekend.

Uit eerdere arresten van de Hoge Raad op het terrein van het Verkeersrecht
gewezen, kon als regel worden afgeleid, dat in gevallen van overlijdens- of
letselschade toerekening aan de schadeveroorzaker ook dan moet plaatsvinden,
indien de dood of het letsel buiten de normale lijn van de verwachtingen ligt of
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ontstaan is op een zelden voorkomende wijze of op een buiten de normale
verwachtingslijn liggende wijze en werd ten aanzien van de toerekeningsvraag
dus een vrij ruim standpunt ingenomen. Hier oordeelt de Hoge Raad, dat het hof
terecht tot niet-toerekening heeft besloten en lijkt een meer beperkte opvatting
gehuldigd te worden. De verklaring moet worden gevonden in de aard van de
overtreden norm: bij overtreding van verkeers- resp. veiligheidsnormen moet
naar de aard der zaak nu eenmaal rekening worden gehouden met de mogelijkheid
van emstige gevolgen, maar bij overtreding van andere normen geldt dit argument natuurlijk niet. Ben dergelijke ongelijksoortige behandeling van gevallen
al naar gelang al dan niet sprake is van veiligheidsnormen is aan ons recht
trouwens niet vreemd. Ook onder de werking van de leer van de adequate
veroorzaking werd dikwijls met een lagere graad van waarschijrilijkheid genoegen genomen als veiligheidsnormen in het geding waren. Vergelijk in dit
verband ook P.-G. Langemijer in zijn conclusie bij H.R., 17 apri11959, N.J.,
1961, 573, die zonder meer wil aannemen, dat het vereiste causaal verband
aanwezig is, indien vaststaat, dat de wet bepaalde maatregelen heeft voorgeschreven, dat deze zijn verzuimd en dat een schade is ingetreden van een soort,
waarvan men niet kan oefwijfeten, -~a~ _de maatregel bestemd en geschikt was om
die tegen te gaan (rnits niet ontbreekt het conditio sine qua non verband en de
schade niet langs onvoorzienbare weg intreedt) (Zie in dit verband ook de
conclusie van A.-G. ten Kate bij H.R., 14 januari 1977, N.J., 1977, 340 en bij
H.R., 21januari 1977 ,N.J., 1977, 386metnootA.R. Bloembergen, dieopmerkt
dat gevaarzetting of vergroting van het gevaar voor ongevallen voldoende kan
zijn om oorzakelijk verband aan te nemen, wanneer het gevaar zich heeft verwezenlijkt). Uit bovenstaand arrest wordt thans duidelijk, dat de daar gegeven
toerekeningsregel ook buiten het tertein van het verkeersrecht heeft te gelden.
Scholten toont zich met dit arrest en de daarin besloten liggende rubricering aan
de hand van de aard van de overtreden norm niet bijster gelukkig. Hij spreekt zich
uit v66r het collectivistisch aspect als relevant gezichtspunt. Van daaruit onderscheidt hij een tweetal gevallen: gevallen waarin verzekering wettelijk verplicht
is (1), gevallen waarin verzekering wei aanwezig, maarniet verplichtis (2). In het
eerste geval wijst de wet op inachtneming van een collectivistisch gezichtspunt en
dat gezichtspunt kan de gedachte schragen dat zoveel mogelijk alle schade
vergoed wordt. De financiele positie van de dader treedt dan op de achtergrond.
De gevallen van de tweede groep nemen zijns inziens dan een soort tussenpositie
in: een collectivistisch aspect is er dan wel, maar zwakker.
Hoe moeilijk het is om in dit soort gevallen tot een rubricering te komen leert ons
juist dit arrest. Ziekeninrichtingen plegen zich, alhoewel daartoe niet wettelijk
verplicht, ruim in het verzekeringsjasje te steken. Zo is in de ontwerp-polis voor
een aansprakelijkheidsverzekering van ziekenhuizen, verpleegtehuizen en/of
psychiatrische instituten (als bijlage opgenomen bij het in 1976 aan de Nationale
Ziekenhuisraad · aangeboden rapport Aansprakelijkheidsverzekering voor
ziekeninrichtingen) de aansprakelijkheid gedekt voor schade welke het gevolg is
van letsel of imntasting van de gezondheid tot een zeker maximum per gebeurtenis, waarbij het begrip gebeurtenis in artikel 1 van de verzekeringsvoorwaarden
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wordt omschreven als , ,een voorval of een reeks van met elkaar verband
houdende voorvallen die een oorzaak hebben, en waaruit voor derden schade
ontstaat of kan ontstaan". Gesteld dat de in dit geval veronderstellenderwijze
aangenomen aansprakelijkheid onder de dekking van deze polis te brengen is
(derhalve een collectivistisch aspect aanwezig is): zou het causaliteitsoordeel dan
anders uitvallen? Hierbij valt dan nog te bedenken, dat door Mijnssen bepleit is,
dat de vraag, of de verzekeraar voor schade als door een bepaalde gebeurtenis
veroorzaakt, aansprakelijk is, beantwoordt moet worden met toepassing van de
leer van de redelijke toerekening (zie Polak-Scheltema-Mijnssen,A/gemeen dee!
van het schadeverzekeringsrecht, blz. 92 e.v.).
Ter verdere orientatie volgt bier nog een overzicht van recente literatuur. Voor
Belgie zij verwezen naar: van Quickenbome, M., Enige aspecten van de causaliteitsproblematiek, in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, Antwerpen
1979, biz. 159-177 ; Idem, De onderbreking van het oorzakelijk verband door een
juridische oorzaak, R. W., 1979-1980, 1329-1374. Voor Nederland zij verwezen
naar: Schut, G.H.A.,De aardvan de aansprakelijkheid en van de schade, R.M.
Themis 1978, 380-403 en van Schellen, J., Adequaat causaal verband en toerekening naar redelijkheid, in Non sine causa, opstellen aangeboden aan G.J.
Scholten, Zwolle 1979, blz. 331-358.

58. CONCLUSIE
Wat heeft de rechtspraak na 10 jaar redelijke toerekening nu aan generale regels
voor speciale schadecategorieen gebracht? De volgende algemene gezichtspunten komen naar voren:
a. Het is thans zeker, dat de Hoge Raad voor verschillende typen van gevallen
verschillende regels wil ontwikkelen (zie H.R., 2 november 1979, N.J.,
1980, 77) (Mia Versluis). Bij overtreding van verkeers- resp. veiligheidsnormen moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van emstige
gevolgen hoe deze zich ook in het concrete geval mogen voordoen.
Bij overtreding van andere normen geldt deze regel niet.
b. In gevallen van overlijdens- of letselschade wordt de dood of de verwonding
ook als die buiten de normale lijn van de verwachtingen ligt of ontstaan is op
een wijze die zelden voorkomt of buiten de normale lijn van de verwachtingen
ligt aan de schadeoorzaken toegerekend. Dit is slechts anders, als er omstandigheden van zodanige aard zijn, dat het gevolg redelijkerwijze niet meer aan
de schadeveroorzaker kan worden toegerekend: (H.R., 9 juni 1972, N.J.,
1972, 360 (post-traumatische neurose), H.R., 21 maart 1975 (N.J., 1975,
372) (aangereden hartpatient). Buiten het verkeersrecht geldt een ruime regel
ook bij overtreding van veiligheidsnormen: H.R., 2 november 1979 (N.J.,
1980, 77) (Mia Versluis).
c. Gezien de aard van het modeme vrachtverkeer over de openbare wegen en van
goederen en stoffen die daarbij worden vervoerd, zijn noch de omleiding van
het verkeer over de andere weghelft in geval van een verkeersongeluk, noch de
maatregelen nodig met het oog op het gevaar van schadeveroorzakend wegstromen van stoffen uit bij zo een ongeluk betrokken vrachtwagens als gevol981

gen van een verkeersongevai; zo weinig karakteristiek of in een z6 verwijderd
verband daarmee, dat zij in redelijkheid niet, als door het ongeval veroorzaakt
aan de voor het ongeval aansprakelijke partij zouden kunnen worden toegerekend (H.R., 19 december 1975, N.J., 1976, 280) (Rijksweg 12) en t.a.v.
wegstromende stoffen (H.R., 20 maart 1970N.J., 1970, 251) (Waterwingebied).
d. Op het terrein van leidingschades is de enkele omstandigheid, dat een grote
uitgebreidheid van vergoedingsplichten zou kunnen ontstaan en de mogelijk
uit maatschappelijk oogpunt verstrekkende gevolgen die aansprakelijkheid
zou kunnen hebben, niet voldoende om te besluiten tot het oordeel, dat causaal
verband tussen deze schade en de gemaakte fout ontbreekt (H.R., 1 juli 1977
N.J., 1978, 84) (Gasbuisarrest).
e. Op het terrein van de overheidsaansprakelijkheid geldt een regel van vertrouwensschade: wanneer een gemeente jegens de verkrijger van een
bouwvergunning aansprakelijk is voor de gevolgen van het feit, dat zij een
voor vemietiging vatbare vergunning heeft afgegeven, strekt haar aansprakelijkheid niet verder dan tot vergoeding van de schade die de vergunninghouder
heeft geleden tengevolge van het feit dat deze erop vertrouwd heeft, dat de
vergunning niet aan vernietiging blootstaat (H.R., 15 juni 1979 R.v.d.W.,
1979, 90) (Grubbenvorst).
f. Bij de aansprakelijkheid voor schade door instorting van gebouwen is de
aansprakelijkheid uit artikel 1405 B.W. beperkt tot die vormenvan schade
. welke als typische gevoigen van del.llstorting
het desbetreffende gebouw
kunnen worden beschouwd en die mitsdien behoren tot het normale voor een
eigenaar aan een dergelijke gebeurtenis verbonden risico: (H.R., 13 juni 1975
N.J., 1975, 509) (Amercentrale).

van

AFDELING

2 (G.J. de Groot)

EIGEN SCHULD

59. EIGEN SCHULD BIJ ZEER JEUGDIGE KINDEREN.
H.R., 30 juni 1978, N.J., 1978, 685 met noot G.J. Scholten; Ars Aequi, 1979,
206 e.v. met noot J.M. van Dunne (Ebele Dillema).
Krankzinnigen en kleine kinderen zorgen in het aansprakelijkheidsrecht voor
bijzondere problemen. Bij een op schuld (in de zin van verwijtbaarheid) gebaseerd schadeafwentelingsmechanisme staat de rechtstoepasser immers voor het
dilemma: vasthouden aan de in de 19-eeuwse burgerlijk-liberale rechtsstaat
wortelende grondslagen van het schadevergoedingsrecht (i.e. schuld opvatten in
een subjectieve zin) met als consequentie dat de benadeelde van door een
krankzinnige of jeugdig kind gepleegde onrechtmatige daad met de schade blijft
zitten, of deze grondslag loslaten en de schuld gaan objectiveren met als gevolg
dat het gehele aansprakelijkheidsrecht meer opschuift in de richting van een
risico-aansprakelijkheid. De Hoge Raad heeft in deze controverse een restrictieve
koers gevolgd : een kind zal slechts dan behoeven op te komen voor door
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onrechtmatig handelen veroorzaakte schade als hem, niettegenstaande zijn
jeugdige leeftijd van die daad een verwijt te maken valt en die daad dus als aan zijn
schuld te wijten moet worden beschouwd. De vraag 6f de overtreding van een
rechtsnorm aan een jeugdig kind kan worden toegerekend wordt bepaald door een
tweetal factoren: de kennis bij dat kind aanwezig t.a.v. het bestaan van de norm
en de mate waarin het hem mogelijk is zich overeenkomstig die kennis te
gedragen (H.R., 9 december 1966,N.J., 1967, 69 met nootG.J. Scholten: Joke
Stapper-arrest). Dit komt praktisch hierop neer, dat zeer jeugdige kinderen niet
zelf aansprakelijk zullen zijn voor hun onrechtmatige daden.
In het hier te bespreken arrest is een verwante vraag aan de orde : kan bij een
jeugdig kind dat het slachtoffer is van een onrechtmatige daad van een ander,
sprake zijn van eigen schuld, zodat het ten dele voor zijn eigen schade moet
opkomen? Het gevallag als volgt. In 1970 vindt een aanrijding plaats tussen een
auto en een vierjarig kind, Ebele Dillema genaamd, dat plotseling de weg
overstak. De rechtbank acht de automobilist aansprakelijk, omdat hij, gegeven de
situatie, had nagelaten zijn snelheid aan te passen, en ten aanzien van het gedrag
van Ebele wordt eigen schuld aangenomen. In soortgelijke zin oordeel het hof in
appel. Ten aanzien van de vraag naar de eigen schuld bij kleine kinderen had het
hof overwogen, dat in het kader van die vraag , ,niet aan de orde komt, of en in
welke mate aan de benadeelde het jegens zichzelf onvoorzichtig handelen kan
worden verweten en toegerekend''. Anders gezegd: het hof is van oordeel, dat bij
de vraag naar de eigen schuld niet relevant is de vraag of de benadeelde schuld
(i.d.z. van verwijtbaarheid) treft. Deze benadering leidt er dus toe, dat alhoewel
zeer jeugdige kinderen veelal niet zelf aansprakelijk zullen zijn voor aan anderen
toegebrachte schade, niettemin denkbaar is, dat zij wel gedeeltelijk voor eigen
schade moeten opkomen. Dit standpunt vindt geen genade in de ogen van de
Hoge Raad. Het college oordeelt:
,Deze opvatting is onjuist. De vraag, of i.v.m. de vermindering van een vergoedingsplicht o.g.v.
gedragingen van de benadeelde, aan de orde kan komen of deze gedragingen hem kunnen worden
verweten of toegerekend, valt in haar algemeenheid niet ontkennend ofbevestigend te beantwoorden.
Wat het onderhavige geval betreft:
in's Hofs opvatting wordt uit het oog verloren, dat voor een zeer jeugdig kind het gemotoriseerde
verkeer extra risico's meebrengt, welke verband houden met het onvermogen van zulk een kind om
een op de gevaren van dat verkeer ingestelde voorzichtigheid te betrachten. Wanneer, gelijk hier, een
zeer jeugdig kind wordt aangereden door een autobestuurder, die door onvoorzichtig rijden aan de
aanrijding schuld heeft, is het onbillijk de schade die het kind door het ongevallijdt geheel of ten dele
te zijnen laste te Iaten op de enkele grond dat het ongeval mede het gevolg is van een- aan de leeftijd
van het kind eigen- onvoorzichtig verkeersgedrag. Een dergelijke onbillijkheid ware in strijd met de
aan art. 1401 B.W. ten grondslag liggende beginselen ( .... )
Ten processe staat vast dat het slachtoffer ten tijde van het ongeval de leeftijd van vier jaar had, zodat
de door het Hof vastgestelde onvoorzichtigheid van zijn optreden zich ten volle door deze zeer
jeugdige leeftijd laat verklaren. Hieruit volgt- nu uit de gedingstukken niet blijkt dat omstandigheden zijn gesteld die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden- dater geen reden is een dee! van de
schade ten laste van het slachtoffer te Iaten".

Het Nederlandse recht kent een rijke schakering van opvattingen die betrekking
hebben op de vraag, wat in de uitdrukking ,eigen schuld" precies onder
,schuld" verstaan moet worden (zie daaromtrent het opgemerkte in de Groot,
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Onrechtmatige Daad I, nr. 369). Volgens een van deze opvattingen heeft het
begrip schuld in de uitdrukking , ,eigen schuld'' dezelfde betekenis als het begrip
schuld in artikel1401 B.W. (zie Schut, G.H.A., N.J.B., 1959, blz. 47 e.v.;
Schut, Rechtelijke verantwoordelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid, diss.
Amsterdam VU (1963), blz. 118 e.v.). Uithetthans doordeHogeRaad gewezen
arrest blijkt, dat in ieder geval deze theorie niet die van de Hoge Raad is. Gemeten
naar de maatstaven van het hierboven genoemde Joke Stapper-arrest, is er bij
Ebele Dillema immers geen schuld (zijn onvoorzichtigheid laat zich toch volledig
verklaren door zijn jeugdige leeftijd) maar de Hoge Raad laat uitkomen, dat zulks
aan eigen-schuld niet in de weg behoeft te staan. Aileen: daarvoor is meer nodig
dan aan de leeftijd van het kind eigen onvoorzichtig verkeersgedrag. Er kan dus
sprake zijn van schuld zonder !'!igen schuld, maar ook denkbaar is: eigen schuld
zonder schuld.
Alhoewel die vraag in het arrest niet aan de orde kwam, omdat de Hoge Raad,
zoals gezien, van oordeel was, dat in casu van eigen schuld geen sprake was,
kunnen aan het arrest toch conclusies worden verbonden met betrekking tot de
vraag naar welke maatstaf de vergoedingsplicht moet worden verminderd, gegeven de aanwezigheid van eigen schuld. Ten aanzien van deze maatstaf bestaat in
de Nederlandse rechtsliteratuur geen eenstemmigheid. Een tweetal opvattingen
kunnen worden onderscheiden: aan de ene kant de opvatting dat de aansprakelijkheid in geval van eigen schuld moet worden verdeeld naar de mate waarin
ieders handelen aan het veroorzaken der schade heeft meegewerkt. Afweging van
wederzijdse causaliteit is hier het de vies. Daartegenover staat de opvatting, die de
aansprakelijkheid wil verdelen naar de mate van laakbaarheid. Motto is hier:
afweging aan de hand van wederzijdse schuld. Volgens annotator Scholten kan uit
het hier besproken arrest worden afgeleid, dat de Hoge Raad ten aanzien van de
bij de verdeling van de aanspi'akelijkheid te hanteren maatstaf een monistische
benaderingswijze heeft verworpen: , ,Verworpen is iedere leer volgens welke er
maar een vaste maatstaf is. Al~ de niet-verwijtbaarheid beslissend kan zijn, zodat
er geen verrnindering mag plaatshebben, kan het causaliteitscriterium niet alleengeldig zijn; als desondanks verrnindering soms toch moet ( .... ) kan ook het
schuldcriterium niet alleen-geldig zijn''. De Hoge Raad werkt daarmee toe naar
het Nieuw B. W. , waar hoofdregel de afweging van wederzijdse causaliteit is, met
daarop een correctiemogelijkheid wegens sterk uiteenlopende schuldgraden of
andere omstandigheden van het geval. Zie art. 6.1.9.6 Gewijzigd Ontwerp
Nieuw B.W.:
, , .... de vergoedingsplicht (wordt) verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evemedigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden
tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de
vergoedingsplicht geheel vervalt of stand blijft, indien de billijk:heid dit wegens de uiteenlopende ernst
van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist''.

Ret Nieuw B.W. proclameert ten aanzien van de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad voor kinderen, die de leeftijd van veertienjaren nog niet hebben
bereikt, in artikel6.3.1.2a een regel van niet-aansprakelijkheid, waartegenover
op de ouders thans een zuivere risico-aansprakelijkheid wordt gelegd (art. 6. 3. 2.1
lid 1 N.W.B.).
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Ter verdere orientatie volgt hier nog een overzicht van enige (recente) literatuur
over onderwerpen op dit terrein. Zie voor Nederland : Leyten, J. C. M. , De
Onrechtmatige Daad, begaan door een minderjarige, W.P.N.R., 5365 (1976);
vanderGrinten, W.C.L.,Boek"6van hetNieuweB.W., N.l.B., 1976, 1189e.v.;
van Wassenaer, A.J.O., Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding (afd.
6.1.9 N.W.B.), W.N.P.R., 5361 (1976). - Zie voor Belgie: Kruithof, R.,
Aansprakelijkheid voor andermans daad: kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen, in: ,Onrechtmatige daad, actuele tendensen, Antwerpen (1979),
blz. 19-57; Vandeurzen, A., De aansprakelijkheid van de ouders in deze tijd,
R. W., 1973, 977 e. v. ; Moyaert, G., De aansprakelijkheid van de ouders voor de
verkeersovertredingen van hun minderjarige kinderen - wet en werkelijkheid,
R.W., 1978-1979, 2289 e.v.; Hamelink, P., Over de ouderlijke aansprakelijkheid, De Verz., 1978, nr. 251/252, blz. 295 e.v.
AFDELING

3 (R.M. Blaauw)

VERBOD, BEVEL, DWANGSOM

60. INLEIDING.
Het rechterlijk verbod (waaronder ik hier ook het bevel begrijp) op grand van
artikel1401 B.W., (art. 1382 Belgisch B.W.), en vooral het verbod, gegeven in
kart geding, heeft in Nederland een enorme vlucht genomen. Deze ontwikkeling
is voor een groat deel toete schrijven aan de invoering van de dwangsom in het
wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv.) in 1932: zonder dit executiemiddel zouden de meeste verboden niet meer kracht hebben dan een zuiver declaratoire uitspraak. Nu recentelijk (bij wet van 31 januari 1980, Belgisch Staatsblad,
20 februari 1980, 2181) de eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom in
de Belgische wetgeving is ingevoerd (art. 13 85 bis e. v. Ger. W.), hetgeen weinig
minder dan een revolutionaire verandering voor de rechtspraktijk zal betekenen,
kan het voor de Belgische jurist van belang zijn kennis te nemen van enige recente
arresten van de Hoge Raad der Nederlanden, waarin enkele van de vele vragen
rand verbod en dwangsom aan de orde waren.
Vooraf zij nag opgemerkt, dat in Nederland het eenvormige recht al sinds januari
1978 van kracht is (art. 611a e.v. Rv.); dit betekende echter slechts op ondergeschikte punten een verandering ten opzichte van het oude recht. Bij invoering van
boek 3 van het nieuwe B. W. (N .B. W.) zal de dwangsom verhuizen naar het B. W.
(3.11.5 e.v. N.B.W.); dit wordt hoofdzakelijk gemotiveerd met het materieelrechtelijk aspect van de dwangsom: er is in feite sprake van een voorwaardelijke
verbintenis tot het betalen van een sam geld. Aan de verbodsactie werd merkwaardigerwijs tot voor kart betrekkelijk weinig aandacht besteed in de Nederlandse literatuur; recentelijk verscheen echter een voortreffelijk standaardwerk
over dit onderwerp: van Nispen, C.J.J.C. ,Het rechterlijkverbod en bevel, diss.
Leiden 197 8. Een uitvoerig overzicht van literatuur en rechtspraak over verbod en
dwangsom is te vinden in Onrechtmatige daad II, (Van Nispen), nr. 179 e.v.,
terwijl de dwangsom tevens uitvoerig wordt behandeld in de eveneens losbladige
editie Burgerlijke Rechtsvordering, (Janssen), Boek II, blz. 311 e.v.
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61.

KRAAKACTIE; INHOUD VERBOD EN BEVEL; EXECUTIE TEGEN DERDEN;

DWANGSOM.

H.R., 16 december 1977, N.J., 1978, 561 metnootW.H. HeemskerkinzakeHiep
c. Amra-bank.
In april 1976 werden in Amsterdam enkele panden van de Amro-bank , ,gekraakt". De bank wist achter de namen van drie van de krakers te komen en
vorderde tegen deze drie (waaronder eiser tot cassatie) in kort geding ontruiming
door gedaagden, telkens ,met het zijne en de zijnen" (resp. ,met het hare en de
haren' '), zo nodig te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm, en een verbod
de betreffende panden opnieuw te betreden, dit laatste eveneens desnoods met
behulp van de sterke arm af te dwingen maar bovendien onder oplegging van een
dwangsom vanf 500,- per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt.
De president weigert de gevraagde voorziening ten dele, namelijk ,voorzover
deze bedoelt daarin anderen dan uitsluitend H. te betrekken'' en wel omdat
,omtrent enige speciale rol, functie of gedraging van H., waaruit zou kunnen
worden afgeleid dat de aanwezigheid van genoemde derden van de toestemming
of het medeweten van H. afhankelijk zou zijn" niets was gebleken. In hoger
beroep echter ziet het hof geen reden tot deze beperking en beveelt op grond van
- kort gezegd- het sterk collectieve karakter van de kraakactie ontruiming door
,H. met de zijnen", machtigt de Bank tot het inroepen van de hulp van de sterke
arm om deze ontruiming te bewerkstelligen, verbiedt , ,H. en de zijnen'' de
percelen wederom te betreden en veroordeelt H. tot het betalen van een
dwangsom vanf 500,- , ,voor iedere overtreding van het bevel totontruiming en
van het verbod tot betreding en iedere dag dat een dergelijke overtreding voortduurt".
In cassatie bestrijdtH. 's hofs arrest op twee punten: hij vechtde criteria aan, die
het hof aangelegd heeft om vast te stellen wie onder , ,de zijnen'' zijn te verstaan,
en hij richt zich tegen de dwangsomoplegging, omdat deze mee zou brengen, dat
H. ook bij overtreding van het bevel en/ ofhet verbod door een van de ,zijnen" de
dwangsom zou verbeuren, terwijl hij over hen geen feitelijke en/of juridische
zeggenschap heeft.
De Advocaat-Generaal Berger meent in zijn conclusie, dat H. bij het cassatieberoep geen belang heeft (H. is al vertrokken), terwijl bovendien- als ik hem goed
begrijp- het tweede middel feitelijke grondslag zou missen omdat de veroordeling, voorzover daaraan een dwangsom is gekoppeld, slechts zou zien op ontruiming en niet-betreding door H. persoonlijk. De Hoge Raad gaat echter toch op
de middelen in en aanvaardt 's hofs criterium ten aanzien van , ,de zijnen'' met de
overweging:
,dat bet Hof, na te hebben vastgesteld dat zich te dezen een zorgvuldig gezamenlijk uitgevoerde
kraakactie voordoet, heeft geoordeeld, dat in een zodanig geval tot ,de zijnen" behoren a! degenen
die als gevolg van de kraakactie in de gekraakte lokaliteiten onderdak hebben gevonden en daarin en
van daaruit geheel of grotendeels hun persoonlijke en rnaatschappelijke activiteiten vervullen, orndat
van hen, tenzij bet tegendeel aannernelijk is, rnoet worden aangenornen dat zij de toegang tot die
lokaliteiten met wederzijdse hulp en toesternrning hebben verkregen;
dat bet Hof daarrnede tot uitdrukking heeft gebracht, dat aan degenen die, door een gezarnenlijke
kraakactie als evenbedoeld, tot lokaliteiten, aan een ander toebehorende, zonder toesternrning van die
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ander toegang heeft verkregen, kan worden bevolen die lokaiiteiten te ontruimen met een ieder die
zich daar ophoudt ais voormeld, zonder verlof van de eigenaar en zonder dat aannemelijk is dat hij
staat buiten de groep van hen die met wederzijdse hulp of toestemming toe gang tot die lokaiiteiten
hebben verkregen;
dat daarmede niet is blijk gegevenvan een onjuiste rechtsopvatting, zodat onderdeel c van bet middel
faalt".

Ret eerste wat aan deze uitspraak opvalt, is dat een ontruimingstitel verkregen en
(met de sterke arm) geexecuteerd kan worden tegen de veroordeelde , ,met de
zijnen'' (nog los van de vraag wie daaronder gevat kunnen worden): het ligt niet
voor de hand dat een titel executoriale werking kan hebben tegen een niet-procespartij, zodat via het executierecht als het ware een dimensie aan het bevel wordt
toegevoegd. Dit- mijns inziens moeilijk te rechtvaardigen- verschijnsel komt
echter vaker voor, bijvoorbeeld bij het terugvorderingsrecht van de huurverkoper
(zie art. 490 d Rv.), terwijl ook al lang vrijwel onomstreden is dat ook ontruimingstitels tegen derden, zoals huisgenoten en onderhuurders, ten uitvoer
gelegd kunnen worden (zie hierover vooral: Houtappel, J .C., De onderhuurder
na ontruimingsvonnis tegen de huurder, N.J.B., 1968, blz. 871 e.v.). Strikt
juridisch gezien is de uitbreiding, die hof en Hoge Raad hier aan het begrip , ,de
zijnen" geven, dan ook geen grote stap, maar maatschappelijk gezien wel: hier
wordt de huiseigenaar een krachtig wapen in de han den gedrukt om (collectief
optredende) krakers te (doen) verwijderen. Annotator Heemskerk juicht dit toe;
ikzelf betwijfel of het wel zo gewenst is een toch al enigszins bedenkelijk
verschijnsel (executie tegen niet-procespartijen) op deze wijze uit te breiden: juist
op dit sociaal (en dus politiek) zo gevoelige gebied, waar juridische kunstgrepen
(naast bruut geweld) m.i. al een te grote rol spelen (zie bijvoorbeeld Hof
Amsterdam, 16 februari 1979,N.J., 1979, 536, dat een groep krakers verhief tot
een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging) zou het m.i. beter zijn als de
wetgever voor een oplossing zorgt, die de lasten van de woningnood op een zo
evenwichtig mogelijke manier verdeelt. Hoe dit alles ook zij, de overwegingen
van de Hoge Raad ten aanzien van het tweede rniddel zijn voor ons onderwerp
wellicht van meer belang. Ret college gaat niet mee met de interpretatie, die de
Advocaat-Generaal van 's hofs bevel geeft, maar overweegt:
,dat 's Hofs veroordeling van Hiep om met de zijnen de percelen te ontruimen hem verplicht die
percelen niet aileen zelf te verlaten doch tevens te bewerken, uiteraard voor zover dat in zijn vermogen
ligt, dat ook ,de zijnen" in bovenvermelde zin zich uit die percelen verwijderen;
dat een machtiging, ais te dezen aan de Amro-bank verleend, om bij een niet voldoen aan de
veroordeling de ontruiming zelf zo nodig met de sterke arm te bewerkstelligen, we! ertoe leiden kan
dat met Hiep ook de zijnen worden verwijderd, doch zulks niet wegneemt dat de veroordeling, anders
dan bet middel stelt, tot Hiep en niet tot de zijnen is gericht;
dat dit m.b.t. bet verbod de percelen weer te betreden of zich daarin weer te bevinden, niet anders is,
aangezien het Hof daarmee slechts kan hebben bedoeld Hiep te verbieden aileen of met een of meer
van de zijnen in bet ontruimde terug te keren, zodat ook dit verbod zich richt tot Hiep en niet tot de
zijnen, die immers niet zelf in bet geding zijn betrokken;
dat de mogelijkheid dat Hiep buiten staat zai blijken bij zijn ontruiming van de percelen ook bet
heengaan van de zijnen te bewerkstelligen, bet Hof, mede gelet op bet bepaaide bij art. 61lb in
verbinding met art. 611 R v., niet behoefde te weerhouden aan zijn veroordelingen een dwangsom te
verbinden" .
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De laatste overweging sluit aan bij twee andere recente arresten (te weten H.R.,
14 mei 1976,N.J., 1977, 375 met noot W.H. Heemskerk en H.R., 21 mei 1976,
N.J., 1977, 73 ; in beide gevallen betrof het een contractuele verplichting; op het
laatstgenoemde arrest kom ik hieronder nog terug). Het betreft in al deze gevallen
de oude artikelen 611 en 611 b Rv. ; deze regeling is nu in een wat genuanceerde
vorm neergelegd in artikel 61ld Rv. (art. 1385 quinquies Belg. Ger.W., art.
3.11.5c N.B.W., artikel4 Eenv. wet), dat luidt:
I. De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde de dwangsom
opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom
verminderen in geval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de
veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
2. Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid optrad, kan de rechter haar niet
opheffen of verminderen".

De beslissing in het ,krakersarrest" lijkt op het eerste gezicht redelijk. Toch
meen ik dat H. in een te moeilijke positie gebracht is: in een executiegeschil zal in
eerste instantie op hem het bewijs rusten, dat hij inderdaad alles gedaan heeft om
, ,de zijnen'' tot vertrekken te bewegen. Mijns inziens heeft de Hoge Raad de op
H. rustende verplichtin·g te sterk geformuleerd als een , ,resultaatsverplichting' '
(,te bewerken, dat. .. "). Een dergelijke plicht mag, dunkt me, in het kader van
artikel1401 B.W. (art. 1382 Belg. B.W.) nietlicht aangenomen worden, te meer
niet waar het bier een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm betreft en wel een
norm, die een verplichting meebrengt iets tedoen (vgl. VanNispen, diss. nr. 8).
Bij contractuele verplichtingen ligt. dit natuur!ijk anders: daar zal vaak wm
resultaatsverbintenissen sprake zijn, en soms zelfs van garantieplichten. Zie over
de vraag in hoeverre in dergelijke gevallen een veroordeling tot nakoming en een
daaraan verbonden dwangsombepaling mogelijk zijn het bovengenoemde arrest
van 14 mei 1976 en de noot van W.H. Heemskerk daarbij.
Dan nog een enkele opmerking over het hierboven genoemde arrest van 21 mei
1976. De Hoge Raad overwoog bier onder meer:
,dat in het algemeen een veroordeling tot nakoming van een verbintenis door de schuldenaar moet
afstuiten op een onmogelijkheid voor dezen om die verbintenis ten tijde dier veroordeling nate komen,
onverminderd het recht op schadevergoeding dat wegens de niet-nakoming aan de schuldeiser kan
toekomen;
dat dit niet anders is indien de schuldenaar zich zelf in de toe stand heeft gebracht dat nakoming voor
hem onmogelijk is geworden, zoals wanneer de schuldenaar door eigen toedoen niet meer de
beschikkingsmacht he eft over de zaken die het voorwerp zijn van zijn verbintenis; dat met het laatste
geval op een lijn moet worden gesteld het geval dat de schuldenaar deze macht wel kan herwinnen,
maar slechts door het brengen van offers die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in
redelijkheid niet van hem gevergd kunnen worden".

en even verder:
,dat, indien aan de voorwaarde voor een veroordeling tot nakoming der gehele overeenkomst is
voldaan als voren aangegeven, en die veroordeling strekt tot iets anders dan de betaling van een
geldsom, aan die veroordeling een dwangsom kan worden verbonden, terwijl, zona de veroordeling
alsnog mocht blijken dat de schuldenaar buiten staat is aan de veroordeling te voldoen, tegen de
tenuitvoerlegging van het vonnis voor het verbeurde bedrag van de dwangsom op grond van art. 611 b
lid 2, jo. art. 611 Rv. kan worden opgekomen".

De in de eerste overweging neergelegde regel is algemeen aanvaard, ook voor
andere rechtsplichten dan verbintenissen. Annotator Scholten tekent echter be988

zwaar aan tegen de clausulenng ,in het algemeen" : zijns inziens zijn er geen
uitzonderingen mogelijk. Met de strekking van deze opmerking kan ik instemmen, maar het lijkt mij niet ondenkbaar dat de Hoge Raad hiermee doelt op het
(uitzonderlijke) geval, dat de veroordeelde zelf niet kan ,presteren", maar de
gerechtigde wei in staat is zichzelf het verschuldigde te verschaffen langs de weg
van artikel 1276 of 1277 B.W. (1143 en 1144 Belg. B.W., vgl. art. 3.11.3
N. B. W. , vooral in verbinding met art. 6. 1. 8 .4a N. B. W.) : een machtiging als
daar bedoeld dient wellicht gekoppeld te worden aan een veroordeling tot nakoming (zie Asser-Rutten I, 5e druk 1979, blz. 156 e. v.). Maar misschien pleit de
laatste hierboven weergegeven overweging tegen deze interpretatie: in het door
mij bedoelde geval kan er uiteraard geen sprake zijn van een dwangsombepaling.
Scholten lijkt er overigens van uit te gaan, dat de uitzonderingsmogelijkheid, die
door de Hoge Raad wordt opengehouden, ook ziet op de dwangsombepaling (een
visie die mijns inziens geen steun vindt in het arrest) en plaatst bovendien de
uitzonderingsmogelijkheid van artikel3.11.5 c N.B.W. (art. 611 dRv., art. 1385
quinquies Belg. Ger. W. : de rechter kan ... ") hiermee op een lijn; ook tegen deze
bepaling tekent hij bezwaar aan. Ik meen echter, dat het in dit laatste geval om iets
heel anders gaat: er is reeds door de rechter gedreigd met verbeurte van een
dwangsom en als dan de veroordeelde het zichzelf onmogelijk maakt aan de
veroordeling te voldoen, kan er aile aanleiding bestaan om de eerder geuite
bedreiging , ,inhoud te geven'' door de dwangsom(men)- eventueel gekapitaliseerd- toch te laten verbeuren en executeren. De slotopmerking van Scholten in
dit verband: , ,een dwangsom opgelegd of gehandhaafd nadat nakoming onmogelijk is (geworden) is geen dwangmiddel meer maar (private) straf" (eenzelfde
opmerking maakte H. Drion reeds in zijn artikel , ,Rechterlijk bevel en verbod'',
Themis, 1962, biz. 235) gaat mijns inziens uit van een niet bestaande tegenstelling: de bedreiging met verbeurte van een dwangsom is een dwangmiddel, het
doen verbeuren (of het executeren) ervan een straf, een daadwerkelijk toebrengen
van het ,leed" (neutraler: het onaangename), waarmee eerder werd gedreigd.
Het doel van deze straf is geen ander dan aan een ieder duidelijk te maken dat een
dwangsombedreiging geen loos dreigement is, met andere woorden: ,generale
preventie''. Die strafkan men, ,privaat'' noemen maar men zegt daarmee weinig
meer, dan dat een , ,privaat persoon'' meestal (zie echter Onrechtmatige daad II
(Van Nispen), nr. 219 b) het initiatief neemt tot ,strafbaarstelling" en bestraffing, en wellicht dat de opbrengst aan deze persoon ten goede komt. Aileen voor
het geval van oplegging van (duidelijker: bedreiging met verbeurte van) een
dwangsom op een moment waarop nakoming reeds onmogelijk is, zou Scholtens
opmerking juist kunnen zijn (er valt dan inderdaad niets meer te dwingen), maar
dit geval kan zich - als gezegd - niet voordoen.
62.

ONDERMIJNING GESLOTEN VERKOOPORGANISATIE: ONRECHTMATIGHEID, IN-

HOUD EN FORMULERING VERBOD

H.R., 18 mei 1979, N.J., 1979, 480 met noot L. Wichers Hoeth inzake Maxis c.
V.B.B.B. e.a.
Eiseres in cassatie, het grootwinkelbedrijf ,Maxis", verspreidde in april 1977
een prijskrant, waarin o.m. het volgende werd gemeld: ,De _boekenprijzen
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doorbroken! Uniek nieuws! Wij pakken de vastgestelde boekenprijzen aan. 'n
Uniek gebeuren! Vanaf nu krijgt U 15 % korting op de vastgestelde prijzen van
de volgende uitgevers: ( ... )'' (volgen de namen van enkele uitgevers en een reeks
titels). Bedoelde boekenprijzen worden overeenkomstig het Reglement van de
Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (hiema te noemen:
de V ereniging) vastgesteld door de aangesloten erkende uitgevers, die gehouden
zijn hun afnemers te verplichten deze prijzen te handhaven: aldus is een systeem
van collectieve prijsbinding ontstaan. Van de aangeboden titels was een deel uit
Belgie ingevoerd, een deel was echter verkregen van (een) Nederlandse leverancier(s), die daarmee wanprestatie pleegde(n). De Vereniging en de in de prijskrant genoemde uitgevers vragen in kort geding onder meer een verbod aan Maxis
boeken van de betrokken uitgevers aan particulieren te verkopen tegen een andere
dan de door hen vastgestelde prijs. De president verbiedt Maxis verder boeken
van de uitgevers, voorzover niet aantoonbaar buiten Nederland ingekocht, aan
particulieren te verkopen of ten verkoop aan te bieden tegen een andere dan de
vastgestelde prijs, dit onder bedreiging van een dwangsom vanflOO.OOO,- per
overtreding. Maxis gaat tegen de uitspraak in beroep en, nadat het in grate lijnen
de uitspraak van de president bevestigde, in cassatie.
In deze procedure kwam een groat aantal rechtsvragen aan de orde, waaronder
vragen van Europees kartelrecht; ik zal mij hier echter beperken tot die beslissingen van de Hoge Raad, die verband houden met de verbodsactie en ook buiten
het terrein van het mededingingsrecht van belang zijn; zie voor de overige vragen
het arrest zelf, de conclusie van advocaat-generaal Franx-en de-noot van-Wichers
Hoeth. Voor een goed begrip is het echter wei noodzakelijk (zeer kart) in te gaan
op de vraag, waarin de onrechtmatigheid van Maxis' (dreigende) handelwijze
schuilde. Dit valt het beste te illustreren met de overweging van het hof:
,dat nl. bet uitlokken of profiteren van andermans wansprestatie slecbts dan onrecbtmatig is jegens
degenen die met die ander door een organisatie van collectieve verticale prijsbinding zijn gebonden
wanneer een zekere ondermijning van die organisatie daarvan het (te verwachten) gevolg is, betgeen
veronderstelt een zekere frequentie en stelselmatigheid van de op die organisatie inbreuk makende
bandelingen".

Dit is niets nieu ws ; zie voor jurisprudentie en literatuur hierover (en over andere
elementen van de onrechtmatigheid in dit soort situaties). Onrechtmatige daad VI
(Martens), nr. 75-86. Een enkele inbreuk was in casu dus niet onrechtmatig; het
hof ginger dan ook (anders dan de president) vanuit, dater nog geen sprake was
van een - reeds gepleegde - onrechtmatige daad.
In cassatie voerde Maxis (onder meer) aan, dat het verbod door het hof te
algemeen geformuleerd was, omdat het kennelijk ook zou gelden wanneer van de
door het hof genoemde ,frequentie en stelselmatigheid" geen sprake was. Dit
lijkt sterk: het ligt tach voor de hand dat slechts verboden kan worden wat
onrechtmatig is, de inhoud van een verbod hoort uiteraard in overeenstemming te
zijn met de op gedaagde rustende verplichting; zie Onrechtmatige daad II (Van
Nispen), nr. 221 en Van Nispen, diss., nr. 232. De Hoge Raad verwerpt dit
onderdeel van het middel echter als volgt:
, ,W anneer echter, zoals bet bofhier beeft aangenomen, voor de onrechtmatigbeid van enig gedrag een
zekere stelselmatigheid en frequentie van bepaalde bandelingen is vereist, en de rechter in de dreiging
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dat gedaagde zich aan zulk gedrag zal schuldig maken, aanleiding ziet tot het opleggen van een verbod
daarvan, kan het voor de effecti viteit van zijn verbod noodzakelijk zijn, afzonderlijke handelingen
welke deel zouden uitmaken van het gevreesde onrechtmatige gedrag, op straffe van een dwangsom te
verbieden. Het onderdeel gaat er ten onrechte van nit dat in een dergelijk geval de rechter een zodauige
vrijheid niet zou hebben".

Annotator Wichers Hoeth is over deze beslissing zeer kort: de besli~sing valt zijns
inziens toe te juichen: , ,de put mag worden gedempt, voordat het kalf verdronken
is". Ik: geef graag toe, dat de effectiviteit van een verbod in dit soort situaties
gediend kan zijn met deze beslissing. Toch meen ik, dat het college hier een zeer
ongewenste, ja zelfs gevaarlijke stap zet: het gaat niet aan gedragingen te
verbieden, waarvan vaststaat dat zij niet onrechtmatig zijn, hoe , ,effectief'' dit
ookmoge lijken (zo ook Van Nispen, diss., nr. 219 en 232). Dathetresultaat van
zo'n verbod in casu niet erg schokkend lijkt (in een inbreuk valt immers ook wei
iets ,onfatsoenlijks" te proeven), doet hieraan niet af.
Men zal mij wellicht tegenwerpen, dat in het door de Hoge Raad berechte geval,
gezien het reeds gebeurde (door Maxis als een ,bedrijfsongeluk" gekwalificeerd), iedere verdere inbreuk de onrechtmatigheid zou completeren. Gezien de
wei heel algemene bewoordingen gaat de Hoge Raad bier echter- mijns inziens
terecht: twee inbreuken leveren toch geen ,frequentie en stelselmatigheid" opniet van uit. Overigens is deze beslissing in zoverre wat minder , ,revolutionair'',
dat de rechter zich al vrij lang bevoegd acht , ,nevenveroordelingen'' ter controle
van de nakoming van een bevel uit te spreken, zoals een veroordeling aan eiser
een deugdelijk bewijs van vemietiging te verschaffen, verbonden aan een bevel
om bepaalde (bijvoorbeeld op een octrooirecht) inbreuk makende producten te
vemietigen (zie over dit soort bevelen Van Nispen, diss., nr. 200-202). Ook de
onrechtmatigheid van het niet-naleven van een dergelijke plicht is op zijn minst
dubieus, maar met enige goede- of kwade- wil is het wellicht mogelijk om
voor deze bevelen een grondslag te vinden (zie Van Nispen, diss. nr. 202). Een
rechtvaardiging voor de hier besproken beslissing van de Hoge Raad lijkt mij
echter niet aan te wijzen.
De regel, die de Hoge Raad bier geeft, lijkt niet beperkt te zijn tot het mededingingsrecht, maar het is niet eenvoudig andere categorieen van onrechtmatig
gedrag aan te wijzen, waarbij , ,frequentie en stelselmatigheid'' voorwaarden zijn
voor onrechtmatigheid. Wellicht valt te denken aan hinder: of hinder onrechtmatig is hangt ondermeer afvan de emstervan (H.R., 10maart 1972,N.J., 1972,
278 metnootG.J. Scholten;Ars Aequi, XXI, blz. 430 e.v. met nootW.C.L. van
der Grinten); die ernst zal vaal mede bepaald worden door de regelmaat waarmee
de ,hinderende" handelingen plaatsvinden.
De op de hierboven aangehaalde overweging volgende beslissing is eveneens van
belang voor de vraag, hoe ruim een .verbod geformuleerd kan worden:
,In onderdeel c wordt miskend dat mogelijke rechtvaardigheidsgrmi.den voor overtreding van een
rechterlijk verbod niet in de formulering van het verbod verwerkt behoeven te worden. In een
executiegeschil kan er met zulke gronden rekening worden gehouden".

Hiermee verwerpt de Hoge Raad de stelling van Maxis, dat het hof het verbod te
ruim had geformuleerd, omdat verkoop beneden de prijs (mogelijk) niet onrecht991

matig zou zijn in geval van een (mogelijk) onrechtmatige actie van de Nederlandse leveranciers van Maxis' Belgische leverancier. Deze beslissing van de
Hoge Raad is in overeenstemming met eerdere jurisprudentie (zie bijvoorbeeld
H.R., 19 december 1952, N.J., 1953, 642 met noot Ph.A.N. Houwing, Ars
Aequi, II, blz. 96 e. v. met noot J. Drion ; Voorste Stroom VII). Ret optreden van
een rechtvaardigingsgrond is overigens slechts een van de gevallen, waarin een
handeling, die op het eerste gezicht onder het verbod valt, tach niet leidt tot het
verbeuren van de dwangsom. Andere gevallen zijn o.a.: het onmogelijk worden
van de naleving (zie het hiervoor besproken arrest), overtreding zonder schuld,
het vervallen van de verplichting door veranderde omstandigheden zonder dat er
echt sprake is van een , ,rechtvaardigingsgrond'' (interpretatie van het dictum in
het licht van de verdere overwegingen speelt hierbij een belangrijke rol) en het
wegvallen van het belang van eiser (zie over een en ander Onrechtmatige daad II
(Van Nispen), nr 216, 223 en 248 en Van Nispen, diss., nr. 237 e.v. en 254 e.v.
Tot slot nog enige aandacht voor de beslissing over de stelling van Maxis, dat het
hof niet op haar de bewijslast had mogen leggen van het buiten Nederland gekocht
zijn van de boeken. De Hoge Raad verwerpt dit onderdeel als volgt:
,Het Hof gaat er, gelet op de verwerping van de derde grief, van uit dat het onderhavige systeem van
collectieve verticale prijsbinding gesloten is. Daarnaast neemt het Hof aan dat sprak:e is van de
dreiging, dat Maxis min of meer geregeld genoodzaakt zal zijn haar doelgerichte actie door te zetten
met behulp van , ,bedrijfsongelukken''. Onder die omstandigheden, en mede gezien het feit dat, zoals
het Hof vaststelt, Maxis zonder moeite ofbezwaar de herkomst van haar boeken kan aantonen en dat in
het onderhavige k.g. ook voor een aantal boeken heeft gedaan, t. w. door overlegging van facturenwaarop de naarn en verdere gegevens van de leverancier onzichtbaar waren gemaakt- heeft het Hof
geen rechtsregel geschonden door te beslissen dat Maxis zal moeten aantonen hoe zij haar boeken
heeft verkregen".

Dit is in overeenstemming metH.R., 26 februari 1964 (N.J., 1965, 170 metnoot
G.J. Scholten) en lijkt hier ook niet onbillijk. Wel zal naar mijn mening de rechter
in het algemeen terughoudend moeten zijn met dergelijke bewijslastomkeringen:
uitgangspunt moet blijven, dat eiser overtreding van het verbod heeft aan te
tonen. Zie hierover verder de noot van Wichers Hoeth, Onrechtmatige daad II
(Van Nispen), nr. 228 en VI (Martens), nr. 83 en Van Nispen, diss., nr. 61.

63.
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VOORLOPIG GETUIGENVERHOOR: STREKKING VERPLICHTING TOT HET AFLEGVAN

GETUIGENIS,

SANCTIONERING

MET

DWANGSOM,

BEROEP

OP

,GEWETENSNOOD" TER AFWERING BEVEL

H.R., 18 mei 1979, R.v.d.W., 1979, nr. 75 inzake Hulskorte c. Vander Lek.
De kwestie, die de aanleiding vormde tot het hier te bespreken arrest, heeft in
Nederland de (politieke en joumalistieke) gemoederen hoog doen oplaaien. Op
24 april 1976 verscheen in het weekblad ,Elseviers Magazine" een artikel,
waarin onder meer gesteld werd, datElsevier beschikte over een lijst van bekende
Nederlanders, die volgens een C.I.A.-agent in Nederland als K.G.B-agenten
zouden opereren. Op deze lijst zou onder anderen een tweede kamerlid voorkomen van een andere progressieve partij dan de P.v.d.A.; twee regionale dagbladen wezen vervolgens Van der Lek (kamerlid voor de P.S.P.) aan als de
betreffende parlementarier. Vander Lek achtte de handelwijze van de uitgever
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van het weekblad jegens hem onrechtmatig en verzocht de Amsterdamse rechtbank een voorlopig getuigenverhoor te bevelen waarin onder anderen Hulskorte
(hoofdredacteur van een van de dagbladen) gehoord zou worden. De rechtbank
beval het getuigenverhoor (zie art. 876 e.v. Rv.), maar Hulskorte weigerde een
aantal vragen te beantwoorden, zich daarbij beroepend op een hem naar zijn
mening als journalist toekomend verschoningsrecht (zie art. 1946 B.W.). Dit
beroep werd hem in twee instanties ontzegd (een andere opgeroepen journalist
ging door tot de Hoge Raad, die het cassatieberoep bij het belangrijke arrest van
11 november 1977 ,R.v.d. W., 1977, nr. 104 verwierp) en na een tweede weigering beval de rechter-commissaris op verzoek van Van der Lek Hulskorte in
gijzeling te stellen (zie art. 117 lid 3 Rv. ). Van der Lek, niet erg gelukkig met dit
wat middekeuwse middel, had inmiddels in kort geding gevraagd Hulskorte te
veroordelen de gestelde vragen alsnog te beantwoorden onder bedreiging met
verbeurte van een dwangsom vanf 100,- per dag (gedurende een jaar). De
president weigert het bevel, maar in hoger beroep wijst het hofhet gevraagde (in
hoofdzaak) toe. Hulskorte gaat in cassatie; het middel betoogt, voorzover hier
van belang (ik laat enige voor ons onderwerp minder interessante vragen liggen),
kort (en wellicht wat vrij) samengevat het volgende:
1. ten onrechte achtte het hof de plicht tot getuigen (mede) van privaatrechtelijke
aard;
2. ten onrechte achtte het hof naast de sancties van de art. 116 en 117 Rv.
(veroordeling in de kosten, schadevergoeding, voorbrengen met de ,sterke
arm", gijzeling conform art. 585 e.v. Rv.) en 192 en 444 Sr. (strafbaarstelling) plaats voor een met een dwangsom gesanctioneerd bevel; zeker iszoals i.e. - cumulatie met gijzeling niet mogelijk;
3. het Hof had Hulskorte niet mogen bevelen in strijd met zijn geweten bepaalde
vragen te beantwoorden, en zeker niet onder bedreiging met verbeurte van een
dwangsom.
Hieronder zullen we bezien hoe de Hoge Raad over deze stellingen oordeelt.
ad 1. De Hoge Raad vat de beslissing van het hof als volgt samen:
,Die overweging moet aldus worden verstaan dat de omstandigbeid dat de in art. 1946, eerste lid,
B. W. vervatte regel een algemeen belang dient- t. w. dat van een goede recbtsbedeling- niet belet
dat die regel mede strekt ter bescberming van de belangen van degeen die partij is in een burgerlijk
geding, waarmee voor de bier aan de orde zijnde vraag degeen op wiens verzoek een voorlopig
getuigenverboor is gelast, op een lijn moet worden gesteld'' .

en overweegt daaromtrent:
,Dit oordeel is juist. In bet bijzonder art. 117, derde lid, Rv., inhoudende dat de recbter , ten verzoeke
der belanghebbende partij'' zal kunnen bevel en dat een weigeracbtige getuige , ,ten koste dier partij''
in gijzeling zal worden gesteld, wijst erop dat de getuigplicbt, voor zover bier van belang recbtstreeks
strekt ter bescberming van de belangen van de desbetreffende partij".

Het betreft hier de zgn. relativiteitsvraag: er is sprake van (dreigende voortzetting
van) een normschending, maar strekt de betreffende norm wei tot bescherming
van het belang van eisen? Dat een positief antwoord op deze vraag noodzakelijk is
voor aansprakelijkheid (en voor toewijsbaarheid van een verbod of bevel) wordt
reeds lang erkend (zie Onrechtmatige daad I (Hermann), nr. 126 e. v. en de aldaar
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vermelde literatuur en jurisprudentie en, toegespitst op verbod en bevel: Van
Nispen, diss. nr. 87-99). Het in casu door de Hoge Raad gegeven bevestigend
antwoord lijkt mij juist en vooral ook gelukkig, gezien de hieronder te bespreken
mogelijkheid in plaats van gijzeling een dwangsom op te leggen.
Opvallend is overigens het (terloops ?) gebruikte woordje rechtstreeks. Waarschijnlijk bedoelt het college hier niet veel meer mee dan dat de relativiteit hier
duidelijk is, maar misschien duidt deze formulering op de door de Hoge Raad
recentelijk ontwikkelde, nauw met de relativiteitseis samenhangende (extra)
voorwaarde, dat het betrokken belang behoort tot de belang en, welke artikell401
B.W. beoogt te beschermen (zie hieroverOnrechtmatige daad I (Hermann), nr.
128; Asser-Rutteniii, 5edruk 1979, blz. 129 e.v.; VanNispen, diss. nr. 96 en 97
en ook de bespreking door De Groot van enkele van deze arresten in T.P.R.,
1977, blz. 159 e.v.). Weliswaar kwam deze vraag vooral naar voren in situaties,
waarin het betrokken belang van de (potentieel) gelaedeerde publiekrechtelijk
getint was (in casu was hooguit de norm mede van publiekrechtelijke aard), maar
met name Rutten ziet een veel ruimer toepassingsgebied voor dit nieuwe leerstuk:
hij laat het criterium (m.i. terecht) ook los op (onder andere) familierechtelijke
verplichtingen. Ook in het onderhavige geval zou het denkbaar zijn geweest, dat
(bijvoorbeeld gezien de rechtsgeschiedenis of het systeem van de wet) de getuigplicht van artikel1946 B. W. zonder de sancties van artikel1401 zou moeten
blijven, ook al strekt het eerstgenoemde artikel (mede) tot bescherming van het
belang van degene op wiens verzoek een voorlopig getuigenverhoor wordt
bevoltm.-Maar,-als gezegd: wellicht is_dit alles_waue _ver gezo_cht.
ad 2. De Hoge Raad verwerpt het betreffende onderdeel als volgt:
,Onderdeel2 strekt voorts ten betoge dat de art. 116 en 117 Rv. en 192 en 444 Sr. uitputtend regelen
welke de gevolgen zijn van het niet nakomen van de in art. 1946, eerste lid, B.W. neergelegde
getuigplicht, in dier voege dater naast de in die artikelen genoemde sancties geen plaats zou zijn voor
een dwangsom als het Hof aan de onderhavige veroordeling van Hulskorte heeft verbonden. Dit
standpunt kan evenmin worden aanvaard. In ,tekst, ratio, geschiedenis en systeem" van de in dit
onderdeel bedoelde bepalingen is hiervoor immers geen aanwijzing te vinden. Integendeel is er bij de
parlementaire behandeling van de mi de genoemde bepalingen tot stand gekomen Wet van 29 dec.
1932, Stb. 676, waarbij een regeling van de dwangsom in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is ingevoegd, van uitgegaan dat de dwangsom juist zou kunnen worden opgelegd in de gevallen
dat tevoren aileen Iijfsdwang mogelijk was. In de M. v. T. op deze wet wordt immers gezegd: ,Er zij
gelegenheid eene dwangsom op te Ieggen in daartoe geeigende gevallen: lijfsdwang kan dan allicht
achterwege blijven''. Hierop is ter gelegenheid van de totstandkoming van de gewijzigde regeling van
de dwangsom bij de Wet van 23 maart 1977, Stb. 184, niet teruggekomen. Tegendeze achtergrondis
er evenmin plaats voor de opvatting dat aan de veroordeling van een weigerachtige getuige geen
dwangsom meer verbonden zou kunnen worden, als de rechter eenmaal o. g. v. art. 117, derde lid, R v.
gijzeling heeft bevolen. Ook onderdeel 2 is dus vergeefs voorgesteld".

Ook hiertegen lijkt weinig in te brengen, terwijl ook het resultaat gelukkig lijkt. In
literatuur en lagere jurisprudentie is wel eens gesteld, dat een (verbod of bevel
met) dwangsom niet mogelijk zou zijn wanneer ook een strafsanctie gesteld is op
overtreding van de norm of wanneer de uitspraak reeds uitvoerbaar is verklaard
bij lijfdwang; vrij algemeen wordt echter aangenomen dat een dergelijke belemmering niet bestaat (zie Onrechtmatige daad II (Van Nispen), nr. 217 a en 238).
Toch kan (en behoort) de rechter met deze omstandigheden rekening houden bij
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de vraag of een dwangsom opge1egd moet worden, en zo ja, hoe hoog die dan
moet zijn: in beide opzichten komt hem een discretionaire bevoegdheid toe (zie
Onrechtmatige daad II (Van Nispen), nr. 241).
Evenzeer dient de rechter mijns inziens rekening te houden met de tot ,gehoorzaamheid'' prikke1ende werking die uit kan gaan van de dreiging van een
verp1ichting tot schadevergoeding: verbeurde dwangsommen kunnen immers
niet bij wijze van voordee1stoerekening op de verschu1digde schadevergoeding in
mindering gebracht worden en het omgekeerde is evenmin mogelijk (zie art. 611
a en 611 c Rv., 3.11.5 en 3.11.5 b N.B.W., 135 bis en 1385 quater Be1g.
Ger.W.; Onrechtmatige daad II (Van Nispen), nr. 237 en Janssen inBurgerlijke
Rechtsvordering, aant. 3 ad Boek II, titel V, afd. 3), zodat in vee1 geval1en de
extra prikke1 van een (hoge) dwangsom niet nodig zal zijn. Andere factoren die de
noodzaak van het op1eggen van een dwangsom kunnen verminderen zijn o.a. de
aanwezigheid van een boetebeding, de (zwakke) financie1e positie van gedaagde
en de verwachting, dat gedaagde, bijvoorbee1d omdat het een overheids1ichaam
betreft, zonder meer aan de veroordeling zal vo1doen (zie Onrechtmatige daad II
(Van Nispen), nr. 241 en 243 en Janssen inBurgerlijke Rechtsvordering, aant. 4
en 5 ad art. 6lla).
Ik betwijfe1 of de rechter zich we1 steeds vo1doende afvraagt of een dwangsom
we1 werkelijk nodig is en zo ja, hoe 1aag deze geste1d kan worden om toch nog van
naleving van de uitspraak verzekerd te zijn. Mijn (uiteraard moeilijk te staven)
indruk is, dat vee1a1 onnodige of onnodig hoge dwangsommen opge1egd worden,
waarschijnlijk vanuit de gedachte dat het toch we1 niet tot executie zal komen
omdat gedaagde zich we1 aan de uitspraak zal houden. In de rechtspraak (en in wet
en 1iteratuur) is mijns inziens onvo1doende de gedachte terug te vinden, dat de
dwangsom , , ultimum remedium'' dient te zijn en dus zo terughoudend moge1ijk
toegepast moet worden. Dit klemt des te meer, nu bij overtreding van het verbod
ofbeve1 alleen onmogelijkheid kan 1eiden tot matiging van het te betalen bedrag:
afgezien hiervan is het steeds ,a11es of niets", en meestal ,a11es" (zie ook de
hierboven besproken arresten).

ad 3. De Hoge Raad verwerpt deze stelling(en) aldus:
,Dit ('s Hofs, RMB) oordeel is juist: met de verwerping van zijn beroep op een hem als journalist
toekomend verschoningsrecht zou niet stroken dat Hulskorte zich tegen genoemde vordering (tot
veroordeling de betreffende vragen te beantwoorden, RMB) met succes zou kunnen verweren met een
beroep op gewetensnood als hiervoor bedoeld. Voor wat de dwangsom betreft moet 's Hofs oordeel
aldus worden verstaan dat, nu Hulskorte een verschoningsrecht is ontzegd, het Hof in de gestelde
gewetensnood geen reden ziet om de gevorderde veroordeling van Hulskorte tot betaling van een
dwangsom te weigeren. Aldus oordelend heeft het Hof geen rechtsregel geschonden; in het bijzonder
blijkt niet uit 's Hofs arrest dat het Hof zou hebben voorbijgezien dat de bevoegdheid van de rechter om
een partij tot betaling van een dwangsom te veroordelen, een discretionaire is".

Deze overweging spreekt mijns inziens voor zichze1f: nu aan Hu1skorte geen
verschoningsrecht toekomt, gaat het niet aan hem we1 een beroep op , ,gewetensnood'' toe te staan. Van onmogelijkheid de veroordeling na te 1even is geen
sprake en een andere grond om het hof de bevoegdheid te ontzeggen te oorde1en
zoals het deed 1ijkt mij bier niet aan te wijzen.
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Dat een dwangsom overigens niet steeds effectief is, is in deze ,K.G .B.-affaire"
wel gebleken: Vander Lek heeft de verbeurde dwangsommen gei:nd en (na aftrek
van zijn proceskosten) aan Amnesty International geschonken. Inmiddels heeft
hij besloten zich bij de koppigheid van Hulskorte (en de andere betrokken
journalist) neer te leggen.
64. NASCHRIFf - Nadat het bovenstaande werd geschreven hebben zich op enkele van de
hierboven besproken terreinen in literatuur en rechtspraak belangrijke ontwikkelingen voorgedaan,
die ik u niet mag onthouden; enige hiervan zal ik hieronder kort aanstippen.
-In Belgie is de dwangsom inmiddels besproken door Storme, M., T.P.R., 1980, 222, Glansdorff, F.,J.T., 1980,312 enBallon, G.L. R. W., 1980,201; zie ook van Mullen, J.,J.T., 1977,37.
Eerstgenoemde auteur stelt dat de grootte van de dwangsom niet door bijkomende sancties (schadevergoeding, boetebeding, strafbaarstellingen, e. d.) mag worden belnvloed (blz. 230) en dat de
dwangsom steeds in wanverhouding moet blijven tot de hoofdveroordeling (blz. 237; in deze zin ook
Ballon, ,blz. 2021). Hij ziet daarbij m.i. over het hoofd, dat deze sancties (en daarvan vooral de
verplichting tot scbadevergoeding bij niet-naleving vaak al een zo sterk tot gehoorzaamheid prikkelende werking bebben, dat een (hoge) dwangsom achterwege kan (en dus m.i. moet) blijven; ook de
gemeenscbappelijke M. v. T. bij de Beneluxovereenkomst (blz. 16) noemt de aanwezigheid van een
boetebeding als een van de factoren die de boogte van een dwangsom dienen te bepalen. Dit volgt ook
uit de regel, dat een dwangsom- als iedere veroordeling- slecbts opgelegd kan worden indien en
voorzover eiser daarbij belang beeft. Het feit, dat blijkens de gemeenscbappelijke M. v. T. (blz. 15)
ook bet belang van de maatschappij bij naleving van een door de recbter gegeven gebod of verbod een
rol speelt, doet hieraan niet af: de maatscbappij heeft er slecbts belang bij, dat ci vielrechtelijke
uitspraken worden nageleefd, indien en voorzover eisers daar belang bij bebben en indien en
voorzover eisers daar prijs op blijken te stellen. Hiermee is m.i. ook Storme's opvatting, dat een
dwangsom op een boger bedrag kan worden gesteld dan door eiser was gevraagd (blz. 237),
veroordeeld: de rechter dient steeds ,intra petita" te blijven, m.i. ook wat betreft de modaliteit
(bedrag ineens of per tijdseenheid of per overtreding) van de dwangsom. E. e. a. betekent ook, dat de
rechter geen dwangsom mag opleggen, indien de gevraagde som te laag is om geboorzaarnheid
waarschijnlijk te maken: bij een dergelijke veroordeling heeft eiser geen (rechtens relevant) belang.
- Het civielrechtelijke ,kraakrecht" groeit in snel tempo uit tot een curieus onderdeel van het
Nederlands privaatrecbt. Hierboven werd al de ,krakersvereniging" (een vondst van het Amsterdamse hof) genoemd. Een merkwaardig verschijnsel is ook het dagvaarden van personen als , ,K.
Raak", ,Jan Zondernaam", ,Arthur" en ,bewoner" (zie Pres. Breda, 20 september 1979, N.J.,
1980, 225 en Pres. Den Bosch, 25 oktober 1979, N.J., 1980, 226 met gezamenlijke noot van W.H.
Heemskerk, Pres. Den Haag, 23 april 1980, N.J., 1980, 311 en Pres. Dordrecht, 7Jebruari 1979,
N.J., 1980, 312). Ook de Hoge Raad beeft inmiddels weer een uitspraak aan het bonte geheel
toegevoegd: H.R., 2 november 1979, N.J., 1980, 154 met noot van W.H. Heemskerk (inzake De
Merel c. Knol e.). In dit arrest, dat nauw aansluit op het hierboven besproken , ,krakersarrest'' wordt
een - wel zeer genuanceerd - antwoord gegeven op de vraag, wie beschouwd kan worden als
occupant van een gekraakt pand en wiens ,zijnen" derhalve- ook al is de occupant zelf inmiddels
vertrokken- bij de ontruiming ,meegenomen" kunnen worden. Voor een exegese van dit arrest
moge ik verwijzen naar de noot van Heemskerk (vgl. ook Hof Amsterdam, 26 oktober 1979, N.J.,
1980, 357 inzake bet- in Nederland- roernruchte Amsterdam pand ,De Groote Keyser"). Dat het
kraken- en ook de ,kraakjurisprudentie'' is m.i. deels verantwoordelijk- in Amsterdam inmiddels
tot burgeroorlog-achtige taferelen aanleiding beeft gegeven zal vermoedelijk ook in Belgie bekend
zijn. Deze gebeurtenissen hebben ook de vraag actueel gemaakt in hoeverre de overheid (de burgemeester) desgevraagd verplicht is de politie (in de praktijk de , ,Mobiele Eenbeid' ') in te zetten om
de ontruiming te bewerkstelligen: zie hierover N.J.B., 1980, nr. 17 (blz. 369 e.v.).
- Het arrest Hulskorte/Van der Lek is inrniddels ook in de N.J. gepubliceerd met een noot van W.H.
Heemskerk(N.J., 1980,213: zieookG.E. Langemeijer,N.J.B., 1980, blz. 516). Heemskerkzetvele
vraagtekens bij het arrest: o. m. ilfbij van mening dat het betrokken belang niet behoort tot de belangen
die artikel1401 B.W. bedoelt te bescbermen en dat artikel1946lid 1 B.W. geen ,Scbutznorm" is.
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AFDELING

4 (J. Spier)

ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD
AANSPRAKELIJKHEID VAN RECHTSPERSONEN; ORGAANTHEORIE; AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET GEVEN VAN ONJUISTE INLICHTINGEN

H.R. 6 april 1979, N.J. 1980, 34 met noot C.J.H. Brunner (kleuterschool
,Babbel" ).
65. 's-Hogen Raads arrest van 6 april1979 geeft beslissingen over drie interessante rechtsvragen. Twee beslissingen zullen hiema worden besproken. De derde
niet, nu het daar gaat om een procesrechtelijk punt, namelijk of bij pleidooi
nieuwe feitelijke stellingen kunnen worden aangedragen.
66. Vooreerst de casus en de met betrekking daartoe gegeven beslissingen.
a. Reuvers bouwt in de ,(toenmalige) gemeente Zwollerkerspel een kleuterschool, infantiellijk ,Babbel" genaamd. In februari 1973 stort het dak in. Daags
na deze gebeurtenis zegt Kamphuis, hoofd van bouw- en woningtoezicht van de
gemeente Zwolle in een televisieuitzending- onder veel meer- dat de schuld
van het instorten, z.i. ,in de eerste plaats (moet) gezocht worden bij de man die
het gemaakt heeft". Ook andere scholen zouden risico's lopen. Diezelfde dag
deelde Witvliet, wethouder van onderwijs van Zwolle, in een plaatselijk radio
journaal mee dat gekeken moet worden of van een constructiefout sprake is, die
op de aannemer verhaald kan worden (bedoeld zal wei zijn dat moet worden
nagegaan of de schade kan worden verhaald). Enkele dagen later geeft het
gemeentebestuur een verklaring uit waarin wordt meegedeeld dat uit een onderzoek is gebleken dat ,de toegepaste constructie verkeerd is uitgevoerd'' en dat
Reuvers aansprakelijk zal worden gesteld.
In een later bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven gevolgde procedure
is beslist dat geen uitvoeringsfouten van Reuvers zijn gebleken. Reuvers vordert
van Zwolle schadevergoeding. Door de hiervoor kort (en onvolledig) weergegeven uitlatingen zou hij onrechtmatig hebben gehandeld.
b. De rechtbank wijst de vordering af, onder meer overwegend:
, ,De rechtbank is omtrent Reuvers vordering en de daaraan ten grondslag liggende feiten van oordeel,
dat niet elke uitlating in het openbaar, die een ander nadeeel kan berokkenen als onrechtmatig
veroordeeld kan worden, zelfs niet in elk geval, dat dit nadeel door de gene, die de uitlatingen doet, te
voorzien is.
De rechtbank neemt vervolgens aan dat i.e. van een onrechtmatige daad geen sprake is, en wei omdat
geen benadeling van Reuvers werd beoogd terwijl niet van onjuiste feitelijkheden werd uitgegaan''.

c. Het hof bekrachtigt het vonnis. In zijn arrest wordt, voor zover hier van
belang, overwogen:
.,dat een wethouder in de Gemeentewet niet als orgaan der gemeente wordt erkend en als gekozen
functionaris niet als ondergeschikte van de gemeente kan worden aangemerkt, terwijl ai mocht
wethouder Witvliet toen de zorg voor het onderwijs in Zwolle zijn toevertrouwd, zulks zonder meer
nog niet medebracht dat tot die taak behoorde derden in te lichten omtrent zijn inzichten t.a.v.
bouwtechnische kwesties;
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8. dat derhalve de aan
wethouder Witvliet verweten gedragingen Reuvers vordering tegen de
Gemeente niet kunnen dragen";
000

,38. dat- zoals partijen ook zelf stellen en overigens ook voor de hand ligt- een calarniteit als i.e.,
welke gevaren in zich borg voor personen en dan nog voomamelijk voor kleine kinderen, in brede
kring, waaronder de nieuwsmedia, sterk de aandacht trekt;
39. dat onder die omstandigheden, mede gezien bet recht op vrije menigsuiting, alleszins aanvaardbaar is dat Kamphuis ondanks zijn functie aan een nieuwsmedium ten behoeve van de voorlichtende taak van dit laatste op de hem gestelde vragen inlichtingen verschafte omtrent de vermoedelijke
oorzaak der instorting der school alsmede omtrent degeen die daarvoor aansprakelijk zou kunnen
worden gesteld;
40. dat verder Kamphuis daarbij slechts zijn persoonlijke mening gaf en zulks op voorzichtige wijze en
op verantwoorde gronden en slechts zijdelings - nadat de naam van Reuvers reeds door de
verslaggever in de inleiding der uitzending was bekend gemaakt - duidelijk op een uitdrnkkelijke
vraag daaromtrent die naam noemde, zonder daaromtrent iets ten kwade te zeggen;
41. dat alsdan naar 's Hofs oordeel, ook al zou van Kamphuis te dezen grotere voorzichtigheid mogen
worden verwacht dan van een ander en zou Reuvers nadelige gevolgen van Kamphuis uitlatingen
hebben ondervonden, niet gezegd kan worden dat Kamphuis met zijn mededelingen gehandeld heeft
in strijd met de hem in het maatschappelijk verkeer jegens Reuvers betamende zorgvuldigheid" ..
00

,48. dat gezien de in brede kring verlangde openheid van openbaar bestuur - waamaar de
Gemeente ook heeft verwezen- het alleszins als een aanvaardbaar beleid van het College van B. &
W. van de Gemeente - wiens vergaderingen niet in het openbaar worden gehouden- is te
beschouwen zijn beslissingen ter kennis van de ingezetenen te brengen en zich daarvoor als meest
geeigend mid del te bedienen van publikatie via de plaatselijke pers, waaraanniet vermag afte doen dat
·verwacht kan worden dat daaraan in andere dagbladen aandacht zou worden besteed met nadelige
gevolgen voor anderen".
,50. dat de Gemeente onweersproken heeft gesteld dat het College van B. & W. bij het vestigen van
zijn oordeel en het nemen van zijn besluit beschikte over de resultaten van het door Kamphuis
ingestelde onderzoek naar de oorzaak van de instorting der school;
51. dat derhalve gezien hetgeen onder de tweede grief werd gezegd omtrent de betekenis van de
constateringen van Kamphuis eri diens daarop berustende oordeel, het College van B. & W. door
daarop af te gaan bij het vormen van zijn oordeel en het nemen van zijn besluit niet verweten kan
worden niet dedit college passende redelijkheid te hebben in acht genomen;
52. dat daarbij nog dientte worden bedacht dat het besluit van het College van B. & W. slechts inhield
Reuvers aarispfakelijk te'Si:clien, -J:tetgeen il)-hield dat deze aansprakelijkheid voor dat College nog
geenszins vaststond en nog, eventueel in rechte, diende te worden vastgesteld"

,54. dater dan ookgeen grand bestaat, zelfs a! zou vanhet College van B. & W. i.e. eenextramate
van voorzichtigheid mogen worden verwacht, om aan te nemen dat met de perspublikatie is gehandeld
in strijd met de in het maatschappelijk verkeer jegens Reuvers betamende zorgvuldigheid; ook al zou
daaruit nadelen voor Reuvers zijn voortgevloeid"

d. 's Hoven arrest wordt door de Hoge Raad vemietigd.
Voor zpver hier van belang overweegt de Hoge Raad:
, 1. Het eerste onderdeel van het eerste middel komt terecht op tegen 's Hofs oordeel dat voor de
vraag of een gemeente voor de gedragingen van een wethouder kan worden aangesproken, beslissend
is of de wethouder in de gemeentewet als orgaan van de gemeente wordt erkend. De gedragingen van
een wethouder kunnen immers ook dan een onrechtrnatige daad van de gemeente opleveren, wanneer
zij in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van de gemeente hebben te gelden. Aangenomen
moet worden dat dit het geval is, wanneer de gedragingen van een wethoudervan onderwijs bestaan in
pet doe!! van uitlatingen in zijn hoedanigheid ter zake van de aansprakelijkheid voor gebreken in de
llbouw van een in de gemeente gevestigde kleuterschool. Op dit punt behoort 's Hofs arrest derhalve te
worden vemietigd".
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, ,4. Het tweede middel klaagt er over dat het Hof bij zijn oordeel of de betreffende uitlatingen een
onrechtmatige daad opleveren waarvoor de Gemeente aansprakelijk is, een onjuiste maatstaf heeft
aangelegd. Deze klacht treft doe!. In een situatie als voormeld zal de aansprakelijkheid van de
Gemeente voor achteraf onjuist gebleken uitlatingen - behalve van de bewoordingen daarvan afhangen zowel van de vraag in hoeverre men van de zijde van de Gemeente in de gegeven
omstandigheden, waaronder de bij de Gemeente bestaande mogelijkheden tot nader onderzoek, op de
juistheid van deze uitlatingen mocht vertrouwen, als van die in hoeverre van de betreffende uitlatingen
i.v.m. de daaraan verbonden publiciteit a! of niet belangrijke schade voor derden als Reuvers te
verwachten was, alsook van de mate waarin de betreffende uitlatingen werden gerechtvaardigd door
het door de Gemeente te behartigen belang van een passende voorlichting van het publiek. Dit een en
ander dient in onderling verband te worden bezien. Zo zal naarmate voor een derde als Reuvers een
grotere schade verwacht kan worden, ook van de Gemeente mogen worden gevergd dat zij een
diepergaand onderzoek naar de juistheid van de door haar mee te delen feiten instelde, eer zij deze aan
de openbaarheid prijsgaf, terwijl anderzijds niet uitgesloten is dat het belang van een prompte
voorlichting door de Gemeente als overheid in de gegeven omstandigheden zo dringend was dat van
haar niet gevergd kon worden dat zij zich in afwachting van verder onderzoek van het doen van de
desbetreffende mededelingen onthield".

Na verwijzing zal een Iiieuw onderzoek naar een en ander moeten plaatsvinden,
waarbij nog van belang is
,dat in dit verband niet aileen mededelingen van de zijde van de Gemeente omtrent de mogelijke
oorzaken van de instorting van betekenis kunnen zijn, maar dat ook gewicht kan toekomen aan de
mededeling dat de Gemeente voornemens was te dier zake Reuvers aan te spreken, zulks in
samenhang met gelijktijdige of eerdere mededelingen omtrent de voormelde oorzaken".

67. De eerste, en bovendien meest opzienbarende, beslissing van de Hoge Raad
betreft de aansprakelijkheid van rechtspersonen (Een gemeente bezit rechtspersoonlijkheid ingevolge art 1 lid 1, hoek 2 B. W.).
N aar Nederlands recht kan een rechtspersoon- voor zover bier van belang- op
twee gronden aansprakelijk zijn :
1. Op grond van artikel 1401 Nederlands B.W. (elke onregtmatige daad waardoor aan een ander schade wordt toegebragt, stelt dengenen door wiens schuld
die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden") (ongeveer art. 1382 Belgisch B.W.).
2. Op grand van artikel1403lid 3 Nederlands B.W. (De meesters en degenen,
die anderen aanstellen tot de waarneming hunner zaken zijn verantwoordelijk
voor de schade, door hunne dienstboden en ondergeschikten veroorzaakt in de
werkzaamheden waartoe zij dezelve gebmikt hebben" (ongeveer art. 1384
Belgisch B.W.).
Tot dit arrest trok de Hoge Raad de sub 1 bedoelde aansprakelijkheidsgrenzen
nauw: in zijn standaardarrest van 10 juni 1955 (N.J., 1955,552, L.E.H. Rutten)
wordt ter zake overwogen:
, ,dat toch niet het enkele feit dat aan iemand door de rechtspersoon vertegenwoordigingsbevoegdheid
is verleend, doch de omstandigheid dat de bijzondere verhouding aanwezig is, waarin hij als orgaan tot
de rechtspersoon staat, de rechtspersoon voor de onrechtrnatige daden, welke hij alsdan als orgaan
binnen den formelen kring van zijn bevoegdheid verricht, aansprakelijk doet zijn wijl dan zijn
handelen met dat van de rechtspersoon is te vereenzelvigen''.

Deze enge opvatting- die niet aileen in het zoeven genoemde arrest is temg te
vinden; zie bijvoorbeeldin gelijke zin: H.R., 2 april1880, W. 4516;-H.R., 10
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mei 1901, W. 7606; H.R., 26 maart 1920,N.J., 1920, 476; -H.R., 22januari
1931, N.J., 1931, 399- is in recenter literatuur bestreden. Zie bijvoorbee1d:
Asser-van der Grinten I (5e druk), blz. 115 e. v. ; van Schilfgaarde, Rechtspersonen Algemeen Deel Inleiding, § 7,2; Bloembergen, Vertegenwoordiging, blz.
54 en Onrechtmatige Daad IV (Brunner), nr. 181. Ook in de (lag ere) rechtspraak
werd de oude leer al wel terzijde geschoven : zie Hof Amsterdam, 17 maart 1976,
N.J., 1977, 525 (in Brunners noot vermeld als 17 maart 1977 ,N.J., 1978, ... ).
In het hier besproken arrest heeft Nederlands hoogste rechtscollege de opvatting
van Van der Grinten tot de zijne gemaakt.
Breng dit arrest mee dat de oude opvatting, zoals onder meer verwoord in het
arrest van 1955, thans zonder betekenis is? Dat lijkt niet waarschijnlijk. Wordt
door een orgaan, handelend binnen de formele kring van zijn bevoegdheden, een
onrechtmatige daad gepleegd dan kan worden aangenomen dat zonder meer aan
het nieuwe criterium is voldaan (zie ook: Asser-Rutten 4m (5e druk), blz. 211).
Inmiddels dringt zich de vraag op of het hierboven uiteengezette wel van meer dan
theoretisch belang is. Als gezegd: behalve aansprakelijkheid ex 1401 B.W. kan
die ex artikel14031id 3 bestaan. Wanneerjuistis dat, is de 1401-weg geblokkeerd
het 1403-pad openstaat, dan is de controverse op het eerste gezicht lood om oud
ijzer. Goeddeels is zij dat m.i. ook, doch niet geheel.
Vooreerst zijn er verschillen tussen beide aansprakelijkheden:
- aileen bij een yordering, gebaseerdop artikel1401 B.W. kaneen verbod voor
de toekomst worden gevraagd: H.R., 10 juni 1955, N.J., 1955, 552
L.E.H.R., in welk arrest de Hoge Raad de scherpe kantjes van deze opvatting
overigens weer enigszins wegslijpt door te overwegen, nog wel bij wijze van
een in de vragende vorm gesteld obiter dictum dat het zou kunnen zijn dat een
rechtspersoon zelf onrechtmatig handelt, wanneer zij gedragingen van agenten van wier diensten zij gebruik maakt, en die belangen van anderen dreigen
aan te tasten, niet voorkomt.
- een vordering ex artikel 1401 B. W. is mogelijk ongeacht de vraag of het
orgaan ondergeschikte in de zin van artikel 1403 lid 3 B. W. is
- voor het welslagen van een op artikel1403 lid 3 B. W. gebaseerde vordering is
vereist dat de ondergeschikte zelf aansprakelijk is, hetgeen bij de andere
vordering niet noodzakelijk is.
- de mogelijkheden voor uitsluiting van aansprakelijkheid voor onrechtmatige
daden voor ondergeschikten is beduidend groter dan die voor eigen daden.
(Zie nader Onrechtmatige Daad IV (Brunner), nr. 193).
Doch is er meer: in 's Hogen Raads formulering ligt- zie ik het goed- besloten
dat hij oordeelt dat een wethouder geen orgaan is van een gemeente (aldus
waarschijnlijk ook Asser-Rutten, 4m, blz. 210).
Een ondergeschikte is hij, zou ik menen, evenrnin. Toepassing van de oude
orgaantheorie zou dan met zich mee hebben gebracht dat Zwolle, reeds daarom
ten deze niet aansprakelijk kon worden gesteld. Een niet bijster bevredigende
conclusie. Tenrninste wanneer we bedenken dat de overheid voor tal van andere
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aan haar gebondenen wel aansprakelijk is, ex artikel1401 B.W. Te denken valt
bijvoorbeeld aan: H.R., 6 januari 1921, N.J., 1921, 310 (soldaat, die de grens
bewaakt); Rb. Zwolle, 26 april1950, N.J., 1952, 775 (gemeente architect); Rb.
Zwolle, 6 mei 1953, N.J., 1954, 40 (in appel vemietigd door Hof Amhem, 24
april1957, N.J., 1957, 543) (hoofd gemeentelijk huisvestiging bureau), en, ten
aanzien van ondergeschikten: H.R., 21 mei 1937, N.J., 1937, 638 E.M.M.
(soldaat die bij vergissing andere soldaat verwondt); H.R., 4 november 1938,
N.J., 1939, P.S. (agenten); H.R., 18 juni 1943, N.J., 1943, 483 (loods).
Het arrest geeft voorts een regel over de aansprakelijkheid voor het geven vanachteraf onjuist gebleken - inlichtingen. De gegeven regel is zeer genuanceerd
en geeft de mogelijkheid tot ieder gewenst resultaat te komen. Ik zal hiema buiten
beschouwing laten dat wordt overwogen dat de beslissing is geent op, en de regel
is gegeven voor ,een situatie als voormeld". ·
Duidelijk wordt gemaakt dat de gemeente, naarmate Reuvers schade groter zou
zijn, de gewraakte mededelingen eerder achterwege had moeten laten. Eerder,
want in het arrest ligt besloten dat het zo kan zijn dat, ondanks een eventueel grote
schade voor Reuvers, en ondanks het feit dat de mededelingen onjuist bleken de
mededelingen toch gedaan mogen worden. En wel dan wanneer het belang bij
, ,prompte voorlichting'' zeer groot was. Ik kan met die gedachte vrede hebben,
doch niet dan wanneer slechts in zeer sprekende gevallen het belang van
, ,prompte voorlichting'' prevaleert. En zelfs wanneer dat in een concreet gevalzo zou ik willen verdedigen- zo is zou men kunnen en moeten verlangen dat de
gedane mededelingen, indien achteraf onjuist gebleken, dan wel wanneer de
onjuistheid aan de overheid niet is, maar wel had kunnen en moeten blijken,
aileen dan niet onrechtmatig zijn, wanneer ze na afloop worden gerectificeerd.
Anders gezegd: het is niet perse onaanvaardbaar dat de overheid wanneer het door
haar te behartigen belang van een passende voorlichting van het publiek dat
meebrengt mededelingen die voor anderen ongustig zijn naar buiten brengt, ook
dan, wanneer zij onvoldoende tijd heeft gehad om de juistheid daarvan te
onderzoeken. Doch die, daarin gelegen ,rechtvaardigingsgrond" vervalt zodra
zij voor zo 'n onderzoek de tijd heeft gehad, danwel haar eerder uit anderen hoofde
is gebleken dat ze onjuist zijn, terwijl het algemeen belang in redelijkheid niet
mee kan brengen dat het in stand houden van gedane onjuiste mededelingen
gerechtvaardigd is.
In zo'n geval is de overheid m.i., gehouden om- ook wanneer zij rectificeertde schade, die de derde heeft geleden te vergoeden. Laat zij na in zulk een geval te
rectificeren, dan pleegt zij daardoor, een (nieuwe) onrechtmatige daad die verpllcht tot vergoeding van de daardoor geleden schade. De eerste gedachte is
nieuw. Gepoogd wordt op die manier een (wankel ?) fundament te geven voor een
schadeactie door de schadelijdende partij, dit, omdat het, in de bedoelde situatie,
niet billijk is dat hij, en niet de overheid de schade draagt. De tweede sluit aan bij :
C.J.J.C. van Nispen (Het rechterlijk verbod en bevel, diss., Leiden, 1978, blz.
15). Aldaar wordt opgemerkt: , Tenslotte kan ook hetgeen volgens ongeschreven
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, meebrengen dat iemand een positieve handeling heeft te verrichten met name in gevallen waarin hij bepaalde
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mededelingen heeft gedaan die de bron vormen waaruit voor een ander een
ongerechtvaardigde schadestroom voortvloeit, heeft de rechtspraak ten onzent
aanvaard dat op de veroorzaker de plicht rust die schadestroom te doen ophouden
ook a1 treft hem voor het doen van de mededelingen geen verwijt'' (Vgl. : H.R., 6
april 1962, N.J., 1965, 116.
Terzijde wijs ik er nog op dat Brunner in zijn noot onder het arrest signaleert dat
het voomemen van de gemeente om Reuvers in rechte te betrekken toch naar
buiten zou komen, wanneer daartoe zou worden besloten. Immers is zo'n beslissing voorbehouden aan de gemeenteraad: artikel 177 gem~entewet.
Is het besproken arrest nieuw? Dat het doen van ongunstige mededelingen in het
algemeen belang over iemand niet spoedig onrechtmatig is stond wei vast (zie
Onrechtmatige Daad VII (de Planque), nr. 221). Dat het doen van mededelingen
in het algemeen belang niet onrechtmatig kan zijn, ook dan wanneer ze onjuist
zijn past minder in de v66r het bewuste arrest gewezen rechterlijke uitspraken (zie
nader Onrechtmatige Daad VII (de Planque), nr. 221 onder 3).
AFGIFfE BOUWVERGUNNING ZONDER VEREISTE GOEDKEURING VAN GEDEPUTEERDE STATEN; SCHULD; SCHADE; EIGEN SCHULD

H.R., 15 juni 1979, N.J., 1980, 261 (met noot M. Scheltema); A.B. 1979, 528
(met noot J.R. Stellinga); Bouwrecht, 1979, blz. 760; Ars Aequi, 1980, blz. 36
(met noot J. Wessel) (Grubbenvorst!Caldenbroich).
68. Het arrest Grubbenvorst/Caldenbroich geeft een -aantal zeer iriferessante
beslissingen. Gezien de uitzonderlijke lengte van het arrest heeft de redactie van
de Nederlandse Jurisprudentie blijkbaar aanleiding gezien de beslissing van het
hof, zomede de cassatiemiddelen niet afte drukken. Ik ganog een stap verder, en
laat ook het vonnis van de rechtbank buiten beschouwing, niet omdat dat oninteressant is, wel omdat 's Hogen Raads arrest reeds lang genoeg is, terwijl
bespreking van het vonnis niet noodzakelijk lijkt.
69. Casus: 10 juni 1970 verlenen B.W. van Grubbenvorst aan N.V. Caldenbroich vergunning tot het oprichten van gebouwen ten dienste van een recreatiepark. Dit besluit wordt op 28 september 1970 door G.S. goedgekeurd.
Bij besluit van 22 januari 1973 verlenen B.W. aan Caldenbroich vergunning tot
het bouwen van 262 bungalows.
Het betreft hier hetzelfde terrein. V olgens het bestemmingsplan was het verlenen
van bouwvergunningen ter plaatse slechts toegestaan onder goedkeuring van
G.S. Ben W hebben, voor de tweede vergunning, geen goedkeuring gevraagd.
Zij meenden dat de in 1970 verleende goedkeuring ook betrekking had op de in
1973 verleende vergunning. Dit was bevestigd door twee hooggeplaatste provincie-ambtenaren. Ter gelegenheid van een op 18 februari 1973 plaatsgevonden
hebbend gesprek tussen onder meer de gemeenten en Caldenbroich wees Mr.
Notermans, voorzitter van de Stichting Milieuraad Limburg, mede namens Mr.
Teunissen, secretaris van de Stichting Limburgs Landschap, erop dat voor de
tweede vergunning wel goedkeuring van G.S. vereist was.
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. Na dit gesprek heeft de burgemeester van Grubbenvorst, wederom, een van de
bedoelde ambtenaren gebeld. Deze deelde mee dat Notermans' argumenten hem
geenszins overtuigden.
Na aanvankelijke schorsing werd het besluit tot (verlening van) de bouwvergunning bij K.B. van 28 februari 1974 vemietigd, wegens strijd met de wet.
Immers was goedkeuring van G. S. nodig geweest.
Caldenbroich vordert schadevergoeding (ongeveer f 7. 000.000,-) van de gemeente, stellend dat de gemeente jegens haar onrechtmatig zou hebben gehandeld.
Voorzover hier van belang komen de volgende vragen aan de orde:
1. Heeft de gemeente door het afgeven van een bouwvergunning, zonder de
vereiste goedkeuring van G. S., een onrechtmatige daad gepleegd? Ja, zeiden
rechtbank en hof.
2. Heeft Grubbenvorst in de gegeven omstandigheden schuld? rechtbank en hof
beantwoordden die vraag bevestigend.
3. Welke schade heeft Caldenbroich ten gevolge van Grubbenvorsts onrechtmatige daad geleden? Bijkbaar gaat het hof heel ver en oordeelt het dat 66k
schade, gevolg van kosten, gemaakt v66r verlening van de tweede vergunning, en gederfde winst in beginsel toewijsbaar zijn.
4. Heeft Caldenbroich de schade geheel of ten dele aan eigen schuld te wijten?
Ja, oordeelde de rechtbank en neen het hof.
ad 1 : Door de Hoge Raad wordt ter zake overwogen:
,Het afgeven van een bouwvergunning die, door het ontbreken van een daarvoor vereiste
goedkeuring van GS aan vernietiging blootstaat, is- behoudens de mogelijkheid van risico-aanvaarding, waarop het middel geen betrekking heeft- in het algemeen ook tegenover de gene aan wie de
vergunning wordt verleend onrechtmatig".

ad 2 : De Hoge Raad overweegt in dit verband:
, ,Het Hof heeft de afwezigheid van schuld aan de kant van de Gemeente onder meer verworpen met
een beroep op hetgeen de Rb. dienaangaande heeft overwogen, te weten:
,Op 18 febr. 1973, datum waarop volgens de Gemeente de bouwvergunning feitelijk is afgegeven,
was de Gemeente bekend met de door de heren Notermans en Teunissen voorgedragen visie welke
later door de Kroon is bevestigd. Bij het bestaande verschil van inzicht over de vraag of de in 1970
door GS gegeven goedkeuring ook de nieuwe bouwvergunning bestreek, had de Gemeente voor
zoveel nodig goedkeuring aan GS dienen te vragen en kan zij zich bij gebreke daarvan niet op
afwezigheid van schuld beroepen.
Deze overweging van de rechtbank, welke door het hof.... is overgenomen, geeft niet blijk van een
onjuiste rechtsopvatting".

ad 3: De Hoge Raad vemietigt 's Hoven arrest, overwegend:
, , Voor de beantwoording van deze vraag dient voorop te worden gesteld dat, wanneer een gemeente
jegens de verkrijger van een bouwvergunning aansprakelijk is voor de gevolgen van het feit dat zij de
vergunning heeft afgegeven zonder daarop de in het gegeven geval vereiste goedkeuring van GS te
hebben verkregen, haar aansprakelijkheid jegens de vergunninghouder niet verder strekt dan tot
vergoeding van de schade die deze heeft geleden tengevolge van het feit dat hij erop heeft vertrouwd
dat de vergunning niet aan vernietiging blootstaat.
Van een verdergaande aanspraak op schadevergoeding kan in zo'n geval wel sprake zijn, wanneer
degene die de schadevergoeding eist, van de bevoegde organen tevergeefs zou hebben verlangd, dat
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zij de betreffende goedkeuring van GS zouden vragen, maar dan zou de onrechtmatigheid van het
gedrag van de Gemeente ook gezocht moeten worden in haar weigering aan dat verlangen te vo1doen.
Door het Hof is niet vastgeste1d dat Caldebroich een derge1ijke stelling aan haar vordering ten
grond1ag heeft ge1egd ... ''

en voorts:
,, ... niet te rijmen met het karakter van de onrechtmatige daad van de Gemeente die hetHof aan zijn
beslissing ten gronds1ag heeft ge1egd, zijn 's Hofs beslissingen m.b.t. de toewijsbaarheid van
Caldenbroichs vorderingen ter zake van kosten gemaakt v66r het moment waarop de vergunning van
22 jan. 1973 ter kennis van Caldenbroich is gebracht, en van die ter zake van door Ca1denbroich
gederfde winst tengevo1ge van de niet-uitvoering van het betreffende project. Geen van beide
schadeposten betreffen immers schade ge1eden tengevo1ge van het door de afgifte van de vergunning
van 22 jan. 1973 bij Caldenbroich gewekte vertrouwen dat zij het project mocht uitvoeren".

ad 4: Hoge Raad:
,Het Hof heeft vastgeste1d da.t Caldenbroich zo goed als de Gemeente, op de hoogte was van de
opvatting van de voorzitter en secretaris van de Stichting Milieuraad Limburg over de noodzaak van
goedkeuring van GS voor de te v~r1enen vergunning, en dat zij tevens wist dat de Gemeente, alvorens
te beslissen over haar bevoegdheid om de door Caldenbroich gewenste vergunning af te geven zonder
daarop eest de goedkeuring van GS te vragen, dienaangaande advies van een hooggep1aatst en
deskundig ambtenaar ter provinciale griffie had ingewonnen. Onder die omstandigheden is, zoa1s het
rnidde1 terecht betoogt, niet begrijpe1ijk, waarom het Hof heeft aangenomen dat de schade die
Ca1denbroich heeft ge1eden, doordat zij heeft gehande1d in het vertrouwen dat voor de vergunning
geen (nieuwe) goedkeuring vari GS was vereist, uits1uitend aan schuld van de Gemeente zou zijn te
wijten".

Bij wijze van obiter dictum wordt hieraan toegevoegd dat een ander oordeel zou
moeten worden gegeven ten aanzien van onrechtmatige daadsvorderingen, door
schadelijdende derden tegen Caldenbroich ingesteld. Dan is het criterium (door
de Hoge Raad met ,k" gespeld !) of
,de verlening van de vergunning een ook voor de vergunninghouder z6 onrniskenbare wetsschending
op1evert dat hij had moeten begrijpen dat het desbetreffende overheidsorgaan hem deze niet had
mogen verlenen".

Doch dat criterium is echter niet zonder meer van toepassing
,wanneer het er, in geval van een vordering van een houder van een gebrekkige bouwvergunning
tegen de gemeente die die vergunning heeft afgegeven, om gaat, of eerstgenoemde de schade die hij
heeft ge1eden door op de ge1digheid van de vergunning te vertrouwen, mede aan zich ze1f heeft te
wijten. Met name in een situatie zoals die zich blijkens de hierv66r weergegeven vaststellingen van het
Hof in dit geva1 heeft voorgedaan, kan er reeds bij een rede1ijke grond voor twijfe1 aan de rege1matigheid van de vergunningverlening sprake zijn van ,eigen schuld" aan de zijde van de ontvanger van de
vergunning die op basis daarvan is gaan bouwen. In we1ke mate dit dan moet 1eiden tot een beperking
van zijn aanspraak op schadevergoeding tegen de gemeente die de vergunning heeft afgegeven, hangt
af van de omstandigheden van het geva1, daaronder begrepen de van ieder der pp. in redelijkheid te
vergen mate van deskundigheid".

70. De in nr. 69 onder (1) door de Hoge Raad gegeven regel acht ik alleszins
juist. Zij sluit ook aan bij hetgeen- in het kader van besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten- wordt betoogd door A.Q.C. Tak (Overheidsbestuur en privaatrecht, blz. 289 e.v.). Ik vestig er nog de aandacht op dat ons hoogste
rechtscollege- in het sub 2.3. geciteerde deel- onrechtmatig acht het niet
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vragen van goedkeuring wanneer die is vereist en de belanghebbende daarom
vraagt.
71. De in nr. 69 onder (2) gegeven beslissing acht ik al evenzeer juist. Zij is
inmiddels van minder belang, want nogal feitelijk. Het is jammer dat de Hoge
Raad daarom niet is toegekomen aan beantwoording van de vraag hoe een en
ander zou zijn geweest wanneer er geen contra-indicaties waren tegen de opvattingen der hooggeplaatste ambtenaren.
Te allen overvloede: Hof Amsterdam, 21 mei 1953 (N.J., 1954, 578) oordeelde
dat een overheidslichaam niet steeds zonder meer mag afgaan op mededelingen
van een andere overheidsinstantie.
72. Ret in nr. 71 gestelde geldt mutatis mutandis voor 's Hogen Raads in nr. 69
onder (4) geciteerde overwegingen. In de huidige feitelijke situatie is inderdaad
niet in te zien dat wel zou moeten worden aangenomen dat Grubbenvorst onrechtrnatig heeft gehandeld, doch dat Caldenbroich geen eigen schuld, die haar
schadevordering kan beperken, heeft. In hoeverre die vordering wordt beperkt
wordt door de Hoge Raad niet erg duidelijk gemaakt. Naast de , ,in redelijkheid te
vergen mate van deskundigheid' ' - let wel : de deskundigheid zelf is niet
beslissend! - wordt volstaan met de bekende open deur: , ,de omstandigheden
van het geval".
Ook hier kon niet aan de orde komen de vraag hoe geoordeeld zou moeten worden
wanneer Caldenbroich alleen zou zijn afgegaan op de - via de burgemeester
. vemomen - mededelingen van de provinciale ambtenaren. In het algemeen zal
mogen worden aangenomen dat een particulier op zodanige mededelingen mag
afgaan (zie Onrechtmatige Daad I (Jansen), nr. 272). Doch deze regel wordt ook
wel bestreden: zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Amhem, 14 september 1961 (BR.
1970, nr. 133), overwegend dat het in een tijd van steeds omvangrijker overheidsbemoeienis zeker niet denkbeeldig is dat de overheid bij de uitoefening van
haar taak wettelijke voorschriften schendt.
73. Ret in de in nr. 69, onder (4) aangehaalde rechtsoverweging gegevenobiter
dictum is hier eigenlijk buiten de orde. Het sluit aan bij H.R., 28 februari 1975
(N.J., 1975, 423 WFP).
74 De in nr. 69, onder (3) geciteerde overwegingen liggen voor de hand. Een
complicatie kan zich voordoen in het geval de gemeente, gesteld zij wordt
aansprakelijk gesteld omdat zij, niettegenstaande een daartoe strekkend verzoek,
nalaat goedkeuring aan te vragen, aanvoert dat de goedkeuring t6ch niet zou zijn
verleend. lndien zodanig verweer juist zou zijn, lijdt de vergunninghouder geen
schade door de nalatigheid van de gemeente: het causaal verband ontbreekt dan
immers. Mogelijk heeft de Hoge Raad dat ook tot uitdrukking willen brengen in
zijn overweging dat in zo 'n geval van een verdergaande aanspraak sprake , ,kan' '
zijn.
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BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

AFDELING

1 (E.H. Hondius)
KOOP

75. RECHTSVERWERKING; EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
H.R., 4 maart 1977, N.J., 1977, nr. 337 (metnootG.J. Scholten) inzake Kuipers
c. Duyvene en Remmers B.V. (ondeugdelijke kleuren-TV).
H.R., 5 mei 1978, N.J., 1978, nr. 434 (met noot G.J. Scholten) inzakeBevers c.
Boeke-Heesters B.V.
De vraag of de rechtspositie van de consument-koper verbetering behoeft, heeft
de afgelopen jaren in Nederland veel aandacht getrokken. Voor wat de wetgeving
betreft, heeft deze vraag zich in Nederland toegespitst op een voorontwerp van
wet inzake de consumentenkoop (zie: Hondius, E.H., en Serraris-Perrick, G.,
Het voorontwerp inzake de consumentenkoop, N.J.B., 1979, blz. 770-781). In
Belgie is men nog niet zover- wel is er een voorontwerp van wet tot wijziging
van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, alsmede een
rapport van het Onderzoeks- en Informatiecentrum voor de verbruikersorganisaties, getiteld , ,Konsumentenkoop van goederen en diensten''. Een belangrijke
bij<lrage aari ile Neilerlahase diskussie is voorts geleverd door de Hoge Raad; -In
het ondeugdelijke kleuren-TV-arrest heeft de Raad zich bereid getoond de gedupeerde consument te hulp te schieten. Wat was het geval? Duyvene en Remmers
B.V. had aan Kuipers een nieuw kleuren-televisietoestel merk Philips verkocht
voor f 2.345,-. Het op grond van deze overeenkomst geleverde toestel vertoonde gebreken in beeld en kleurenweergave, waartegen koper herhaalde malen
protesteerde. Verkoopster zond verscheidene malen een monteur om de gebreken
te verhelpen, maar zonder resultaat. Overigens bleek niet dat de gebreken onherstelbaar zouden zijn. Na enige tijd weigerde verkoopster verdere garantieservice
te verlenen indien koper de koopsom niet betaalde.
Verkoopsters vordering tot betaling van de koopprijs werd door de rechtbank
verworpen, maar in hoger beroep door het Amsterdamse hof toegewezen. Het
verweer van Kuipers dat hem geen deugdelijk toestel was geleverd werd door het
hof op grond van de volgende redenering (samengevat door de Hoge Raad)
verworpen. Door het geleverde toestel ondanks de ontdekte gebreken te blijven
gebruiken heeft koper het aanvaard. Wel bleef er voor verkoopster een, ,serviceverplichting'' bestaan, maar in de rangorde van de wederzijdse verplichtingen
had verkoopster aanspraak op betaling van de koopprijs v66rdat zij zelf haar
, ,service-verplichting'' tot hers tel van de gebreken verder behoefde nate komen.
Centraal in deze gedachtengang staat de opvatting dat de koper het toestel door het
na het ontdekken van de gebreken te blijven gebruiken heeft aanvaard.
De Hoge Raad verwierp de opvatting van het hof en vemietigde het arrest a quo.
Degeen die van een handelaar een nieuw televisietoestel heeft gekocht, dat wat
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beeld en kleur betreft niet goed funktioneert, mag volgens de Raad niet op grand
van het enkele feit, dat hij het toestel ondanks de daarin geconstateerde gebreken
blijft gebruiken zolang de verkoper het bij hem laat staan, geacht worden het
toestel te hebben aanvaard. Dit zou anders zijn, indien de verkoper tevergeefs zou
hebben aangeboden het toestel terug te halen voor herstel of voor inruiling tegen
een ander toestel. Dienaangaande was evenwel niets gesteld of gebleken. Nu niet
gezegd kan worden dat Kuipers het toestel aanvaard had, kon ook niet van hem
worden verlangd dat hij de koopprijs betaalde, voordat het hem geleverde toestel
deugdelijk funktioneerde of voordat er een ander, wei deugdelijk funktionerend
toestel voor in de plaats was geleverd (exceptio non adimpleti contractus).
Vooral het eerste deel van de overwegingen van de Hoge Raad is voor de praktijk
van veel gewicht. Tot dan toe was door de rechtspraak veelal aangenomen dat de
koper die het geleverde goed niet retoumeert zijn rechten verspeelt (zie: Hondius,
E.H., en Van Schendel, W.A.M. ,Koopboekje, vierde druk, Nijmegen 1980, nr.
46). De grondslag voor deze regel werd gevonden 6fwel in een afstand door de
koper van zijn recht 6fwel in een verwerking van zijn recht op grand van de goede
trouw (zie omtrent deze grandslagen het preadvies 1979 van Aaftink, H. A.M.,
voor de Vereniging voor de vergelijkende bestudering van het recht in Belgie en
Nederland, T.P.R., 1980, biz. 000-000).
Aantekening verdient dat de uitspraak van de Hoge Raad uitdrukkelijk beperkt is
tot dit geval. Het moet gaan om
(a) de koop van een handelaar (en niet van een particulier)
(b) van een nieuw goed, en wei
(c) een goed dat gewoonlijk bij de koper wordt bezorgd.
In zijn noot in de N.J. merkt G.J. Scholten op dat deze beslissing ook zal gelden
voor een van een handelaar gekochte, nieuwe maar niet goed functionerende
koelkast, fomuis of wasmachine, niet daarentegen voor een klein radiotoestel of
een strijkijzer (zie omtrent dit arrest voorts N.J. van de Sande Bakhuijzen, Een
niet goedfunctionerend televisietoestel, W.P.N.R., 1978, biz. 20-23, nr. 5416).
Ook in het tweede in de aanhef geciteerde arrest ging het om de vraag of de koper
het geleverde goed aldan niet had aanvaard. Een loonwerker had bij een handel in
landbouwwerktuigen een mestgrijper gekocht. Tegen verkoopsters vordering tot
betaling van het restant van de koopsom beriep koper zich op ondeugdelijkheid
van het geleverde exemplaar. In rechte kwam vast te staan dat de koper vanaf het
tijdstip van de levering steeds met de kraan had gewerkt, dat er herhaaldelijk
reparaties aan de kraan waren verricht welke door koper waren betaald en dat
koper anderhalf jaar na de levering voor bijnaf 1000 nog een hulpstuk voor de
mestgrijper had gekocht. Op grond van deze feiten oordeelde het gerechtshof te
's-Hertogenbosch dat koper de kraan had aanvaard. Een tegen dit oordeel gericht
cassatiemiddel, kennelijk gei'nspireerd door het hiervoor bespraken ondeugdelijke kleuren-TV-arrest, werd door de Hoge Raad verworpen.
Waarin zat nu het verschil met de casus-positie van bet arrest van 1977? Volgens
advocaat-generaal Franx ging het in 1977 om een toestel dat voor ieder normaal
gebruik ongeschikt was, terwijl de mestgrijper wei degelijk- zij het niet voor
aile werkzaamheden die koper op het oog had - bruikbaar was.
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Met annotator G.J. Scholten ben ik van mening dat dit onjuist is- het televisietoestel was wel degelijk bruikbaar. Ret verschil zit hem hierin dat de koper
hier,- anders dan de koper van het televisietoestel, reparaties aan de kraan heeft
betaald en een nieuw hulpstuk heeft gekocht. Bovendien- Scholten vermeldt dit
niet- ging het hier om een bedrijfsmatige aankoop en niet om een consumententransaktie.

AFDELING

2 (E.H. Hondius)

EENVORMIG KOOPRECHT

76.

WEZENLIJKE TEKORTKOMING; ONTBINDING

H.R., 14 december 1979, R .v.d. W., 1980, nr. 6 inzake Oxyde Maatschappij voor
Ertsen en Meta/en B. V. c. 1ndustrie Bitossi SAS.
Evenals Belgie is Nederland partij bij de Verdragen van Den Haag van 1964,
waarbij een tweetal eenvormige wetten inzake de intemationale koop van
roerende lichamelijke goederen werd vastgesteld. Tot dusver hebben deze eenvormige wetten zich niet in een grate populariteit kunnen verheugen. Hun
werking wordt blijkens mededelingen van het bedrijfsleven door grate ondememingen gewoonlijk uitgesloten. Dat wil overigens niet zeggen dat de Eenvormige
koopwet (Luvi) voor de Nederlandse rechtspraktijk niet van belang is. De eenvormige Benelux-koopwet, overgenomen in titel 7.1 van het Ontwerp Nieuw
B.W., is immers in belangrijke mate op de Luvigebaseerd, Dat de Luvi zelfnog
weinig wordt toegepast, blijkt uit het geringe aantal rechterlijke uitspraken over
deze toch waarlijk niet ongekompliceerde wet in het Asser kaartsysteem (alle
rechterlijke uitspraken over de Luvi, ook de niet gepubliceerde, worden verzameld en in kaart gebracht door het interuniversitaire T.M.C. Asser instituut te
Den Haag). In Belgie is tot dusver slechts een rechterlijke uitspraak inzake de
Luvi gewezen (Antwerpen, 30 november 1977,R.W., 1979-1980, 1045 metnoot
Laenens). De hier besproken Nederlandse uitspraak is bij mijn weten het eerste
arrest van de Hoge Raad over Luvi.
De vraag was of overschrijding van de termijn, waarbinnen koper het gekochte
moest afnemen, een wezenlijke tekortkoming opleverde welke verkoper het recht
gaf de overeenkomst ontbonden te verklaren. Een ltaliaanse ondememing (Bitossi) had van een Nederlandse BV (Oxyde) een partij Australisch zand gekocht,
te leveren afBunbury, onder het beding, ,prompt shipment''. Ten gevolge van de
oliecrisis slaagde Bitossi er niet tijdig in om een schip te charteren dat het zand zou
kunnen laden. Oxyde verklaarde hierop de overeenkomst ontbonden. Bitossi
tekende daar protest tegen aan, stelde Oxyde in gebreke en eiste vergoeding van
de door haar geleden schade ad Australische $ 1,361,436.95.
De Amsterdamse rechtbank stelde Oxyde in het gelijk, daartoe overwegend dat,
nu Bitossi op de laatst mogelijke datum nog geen schip had aangewezen, sprake
was van een wezenlijke tekortkoming, waaraan Oxyde het recht ontleende de
overeenkomst krachtens de artikelen 66 en 70 Luvi te annuleren. Deze uitspraak
werd in appel door het Amsterdamse hof vemietigd; Bitossi werd door het hof in
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de gelegenheid gesteld baar scbade aan te tonen. Het biertegen gericbte cassatieberoep van Oxyde werd door de Hoge Raad verworpen. Dank:zij bet feit dat
de Hoge Raad zijn arresten tegenwoordig in de direkte rede stelt, zijn de belangrijkste overwegingen inzake bet door Oxyde voorgestelde cassatiemiddel zo
belder en duidelijk dat ik ze onvermengd aan de lezer durf voor te leggen:
, ,Het middel richt zich met verschillende klachten tegen het oordeel van het Hof dat Bitossi zich- als
koper- niet schuldig heeft gemaakt aan een wezenlijke tekortkoming in de zin van de Eenvormige
Wet inzake de internationale koop van roerende Iichamelijke zaken door niet v66r 15 maart 1974
scheepsruimte te stellen en de gekochte goederen in ontvangst te nemen, hoewel pp. in hun contract
hadden opgenomen de clausule , ,prompt shipment'' en hoewel de daaruit- naar het Hof veronder- .
stellenderwijs heeft aangenomen- voortvloeiende termijn tot tweemaal toe door toedoen van Bitossi
was verlengd. Het Hof is er hierbij van uitgegaan dat het feit dat partijen bij een koopovereenkomst
overeenkomen dat de koper door het enkele verloop van een in het contract opgenomen termijn in
gebreke zal zijn wanneer hij binnen die termijn niet heeft afgenomen, niet hoeft te betekenen dat pp.
die termijn als een fatale termijn hebben bedoeld in die zin dat overschijding ervan als een wezenlijke
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst- als bedoeld in de Eenvormige Wet- moet
worden beschouwd die aan de verkoper het recht zou geven om, zonder aan de koper nog een
aanvullende termijn te moeten gunnen, de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Dit uitgangspunt
geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het in gebreke zijn door overschrijding van een
termijn verliest niet zijn betekenis, indien de wederpartij er niet het recht tot dadelijke ontbinding van
de overeenkomst aan kan ontlenen. Aan het feit dat Oxyde zelf heeft goedgevonden dat de termijn gelegen in de clausule , ,prompt shipment'' -door herhaalde verlengingen is overschreden; he eft het
Hofkennelijk een feitelijk vermoeden ontleend dat niet aileen Bitossi, maar ook Oxyde ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst de oorspronkelijke termijn niet als ,fataal" in bovenbedoelde zin
heeft beschouwd. De klachten onder 1 (a) en (b), waarin dit wordt miskend, missen dan ook in zover
feitelijke grondslag, terwijl ook de in 1 (b) vervatte motiveringsklacht faalt, waar 's Hofs hierv66r
weergegeven gedachtengang niet onbegrijpelijk is.
O.g.v. het feit dat Oxyde zelf heeft goedgevonden dat de oorspronkelijke termijn door herhaalde
verlengingen werd overschreden, heeft het Hof tevens aangenomen dat Bitossi ook de aldus verlengde
termijnen niet als fataal behoefde op te vatten, dus niet als de aanvullende termijnen bedoeldin art. 66,
lid 2 Eenvormige Wet. Hierop stuit af de klacht onder 1 (c), voor zover zij niet reeds in het voorgaande
haar weerlegging heeft gevonden".

Doordat bet principale beroep in cassatie werd verworpen kwam de Hoge Raad
niet toe aan een bespreking van bet voorwaardelijk ingestelde incidentele cassatieberoep van Bitossi. Dat is in zoverre jammer dat hierin onder meer de vraag
aan de orde werd gesteld of een stijlzwijgende recbtskeuze ten gunste van
Nederlands recbt noodzakelijk tot gevolg beeft dat de Luvi van toepassing is.
Artikel 3 Luvi laat partijen irnmers de vrijbeid om (ook stilzwijgend) van de Luvi
af te wijken en de toepasselijkheid daarvan uit te sluiten door een recbtskeuze ten
gunste van nationaal, niet-eenvormig recbt.
Opmerkelijk is tenslotte dat partijen er in eerste aanleg nog kennelijk vanuit waren
gegaan dat niet de Luvi, maar bet B.W. moest worden toegepast. Dit illustreert
nogmaals de onbekendheid in kringen van advocaten en bedrijfsjuristen met de
Luvi, in bet bijzonder met bet specifiek Nederlandse artikel 2, lid 1 dat in
afwijking van de verdragstekst de wet ook van toepassing verklaart wanneer
ingevolge enige regel van intemationaal privaatrecbt Nederlands recbt van toepassing is op een intemationale koop van roerende licbamelijke zaken in de zin
van deze wet. Het valt te bopen dat de recente verscbijning van een bandboek
(VanderVelden, F.J.A. ,De eenvormige koopwetten van 1964, Deventer, 1979)
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alsmede de te verwachten diskussie over het UNCITRAL-verdrag dat onlangs op
een diplomatieke konferentie te Wenen is vastgesteld, hier spoedig verandering in
zullen brengen.
AFDELING

3

ARBEIDSOVEREENKOMST

77. WERKSTAKING (C.J.J.M. STOLKER)
H.R., 17 november 1978, N.J., 1979, 184 (De Raaij)
H.R., 25 november 1977, N.J., 1978, 176 (Stakingsoproep Mercurius)
Van het stakingsfront twee uitspraken.
Sinds het Panhonlibco-arrest (15 januari 1960, N.J., 1960, 84 met noot
L.E.H.R(utten)) is de Hoge Raad niet meer ten voile de vraag gesteld, wanneer
een staking rechtmatig is en wanneer niet. De lagere rechters zijn wel een aantal
keren voor het probleem gesteld (zie voor de uitspraken: Rood, diss. 1978, blz.
75).
Door de Hoge Raad zijn wel twee zijpaden begaan: het eerste bleek moeilijk
begaanbaar: het ging om de vraag of een werkwillige werknemer recht op
doorbetaling van loon heeft, als zijn werkgever ten gevolge van de staking van
zijn diensten geen gebruik kan maken. Pas na drie uitspraken werd duidelijk hoe
deze vraag moest worden beantwoord.
H:et tweecie pad ieidde naar het antwoord op de vraag ofhet gehoorgeven door een
werknemer aan een stakingsoproep door een vakbond voor de werkgever een
dringende reden tot ontslag oplevert. De twee bier te bespreken uitspraken zijn
m.i. niet eenvoudig. Echt duidelijk is de Hoge Raad niet, wat ook niet onbegrijpelijk is nu de werkstaking in de eerste plaats een politiek probleem is en de
wetgever nog steeds geen regeling heeft kunnen verzinnen.
Op 7 mei 1976 (N.J., 1977, 55 met noot G.J.S. Scholten) werd door de Hoge
Raad een belangrijk , ,stakingsarrest'' gewezen (het arrest staat zowel bekend als
,Schelde Ill" alsook als , Werkwillige III"). Ret cassatieberoep in de zaak is, na
vemietiging en verwijzing naar het hof, tenslotte in een tweede cassatieberoep
door de Hoge Raad verworpen op 25 januari 1980 (R.v.d.W., 1980, 24). Ofschoon in het Tijdschrift voor Privaatrecht al eerder aandacht aan het Schelde
ill-arrest werd besteed (1977, blz. 130 e.v.) lijkt het verstandig- omdat het
arrest uit 1978 over een verwant probleem gaat- de zaak en de berechting nog
eenmaal kort te bekijken. Aan de orde kwam de vraag of een werkwillige
werknemer die als gevolg van een staking zijn werk niet kon verrichten, aanspraak kan maken op doorbetaling van loon. Binnen een bedrijf of onderdeel van
een bedrijf waar wordt gestaakt zijn er veelal wel enkele of meerdere werkwilligen die, nu het werk rond hen heen wordt neergelegd, tegen hun zin bij de
staking worden betrokken. Denk bijvoorbeeld aan selektieve stakingen, die ten
doel hebben een vitaal deel van een bedrijf stil te leggen, om via dat stilgelegde
bedrijfsonderdeel andere onderdelen van datzelfde bedrijf tot stilstand te laten
komen (zie hierover Rood, diss., 1978, blz. 22 v).
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In het bovengenoemde geval weigerde de werkgever (de Schelde) om de werkwillige werknemer (Wielemaker) door te betalen en de vraag was of die weigering
terecht was.
Van belang zijn de artikelen 1638 b en d B.W. 1638 b zegt dat geen loon is
verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet
heeft verricht. 1638 d maakt daarop een uitzondering voor het geval dat de
werkgever van de bedongen arbeid geen gebruik heeft gemaakt hetzij door eigen
schuld 6f zelfs tengevolge van, hem persoonlijk betreffende, toevallige verhindering. Om daar achter te komen zette de Hoge Raad twee klare typen van
werkstaking tegenover elkaar. Aan de ene kant denkt de Hoge Raad zich in het
geval dat de staking in georganiseerd verband wordt uitgevoerd ten einde een
wijziging van arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. Aan de andere kant de
incidentele protestaktie, die door een of enkele werknemers buiten het kader van
welke organisatie ook en zonder instemming van de andere werknemers wordt
gevoerd doch die eveneens tot gevolg heeft dat de andere arbeiders hun werk niet
kunnen verrichten.
In het eerste gevalligt de verhindering meer in de risikosfeer van de werknemers,
in het tweede geval meer in de sfeer van de werkgever.
Als het een arbeider betreft die niet aileen kan aantonen dat hij werkwillig is, maar
bovendien dat hij ten aanzien van de groep waarvan de aktie uitgaat als buitenstaander moet worden beschouwd, dan kan gezegd worden dat de staking meer in
de risicosfeer van de werkgever dan in die van de werknemer ligt. De arbeider zou
dan zijn loonaanspraak behouden.
Zo kan een , , wilde staking'' (een staking door een kleine groep van werknemers
buiten de vakorganisaties om) horen tot de risikosfeer van de werkgever. Het
merendeel der stakingen ligt natuurlijk in het gebied tussen beide extremen in. Nu
eens zal een stakingsaktie dichter liggen bij het ene type, dan weer lijkt zij meer op
het tweede.
De uitspraak van de Hoge Raad is over het algemeen met instemrning begroet, zij
het met de aantekening, dat zich bij de bepaling van de plaats van een stakingsaktie tussen de beide typen in nog grote ,taxatieproblemen" kunnen voordoen.
Onlangs moest de Hoge Raad wederom een geval berechten van een loonaanspraak van een werkwillige, maar de feiten lag en wat anders dan in de zaak die
leidde tot de uitspraak van 1976. Het ging hier om een werknemer van een
uitleenbedrijf, de Stichting Rijn-Metaal. De stichting was opgezet door een groep
van ondememingen met het doel mobiele arbeidskrachten achter de hand te
houden, een soort reservepersoneel voor drukke tijden. De stichting had een
werknemer (De Raaij) uitgeleend aan een van de deelnemende bedrijven (Gusto).
Maar De Raaij, hoewel werkwillig, kon niet aan het werk, omdat in de ondememing werd gestaakt. Op de arbeidsovereenkomst tussen de Stichting en De Raaij
was de CAO-C in de metaalindustrie van toepassing: de werknemer ontvangt een
vast loon met daarbovenop, in periodes waarin wordt gewerkt, een zgn. uitleenvergoeding voor het ongerief, bestaande in het dikwijls wisselen van arbeidsplaats en het werken onder vreemde leiding. Over de periodes, waarin de
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werknemer niet is te werk gesteld, ontvangt hij slechts het vaste loon (dat wordt de
,leegloopregeling" genoemd).
De kantonrechter oordeelde dat de verhindering meer lag in de risikosfeer van
Rijn-Metaal dan in die van De Raaij en wees de vordering dus toe. Hierbij speelde
de leegloopregeling een rol: nu De Raaij volgens deze regeling ook bij de niet
tewerkstelling wordt doorbetaald, maakt het volgens de kantonrechter niet uit of
dat niet-tewerkstellen nu voortvloeit uit het afwezig zijn van werk of het niet
kunnen werken tengevolge van een staking.
De rechtbank, oordelend in boger beroep, kwam tot een tegenovergestelde
uitspraak. Vervolgens bleek de Hoge Raad meer op de lijn van de kantonrechter te
zitten.
De Hoge Raad vatte het cassatiemiddel in drie punten samen, die hier zullen
worden weergegeven, met telkens daarop volgend de relevante overwegingen:
1) dat de rechtbank voor de beantwoording van de vraag geen betekenis heeft willen hechten a an het
feit dat De Raaij krachtens de arbeidsovereenkomst aanspraak kon maken op doorbetaling van het
vaste loon over de perioden waarin hij niet te werk kon worden gesteld bij een van de aangesloten
ondernerningen (wat door De Raaij en door de rechtbank wordt aangeduid als de leegloopregeling).
, Wat de onderhavige staking betreft had de rechtbank overwogen, dat zij dient te worden
aangemerkt als een werkstaking in georganiseerd verband uitgevoerd om m. b. t. de wijziging van
bepaalde arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten aan de eisen van de zijde van de werknemers, en
dat de uitkomst van het arbeidsconflict waarvan de staking een uiting was, rechtstreeks uitwerking
zou hebben op de tussen Rijn-Metaal.en De Raaij geldende arbeidsvoorwaarden.
Weliswaar valt v~n z~danige stakings~tles in het algemeen aan te nemen dat zij meer in de
risicosfeer van de arbeiders als groep dan in die van de werkgever liggen, maar dat wil niet zeggen
dat uit een bepaalde arbeidsovereenkomst niet een andere risicoverdeling zou kunnen volgen. ( ... )
Alsnog zal moe ten worden onderzocht of de·arb.eidsovereenkomst tussen De Raaij en Rijn-Metaal,
in het bijzonder de daarbij getroffen regeling van het loon, onder de omstandigheden zoals die zich
hier voordeden, meebracht dat Rijn-Metaal over de dagen waarop De Raaij niet voor Gusto
Slikkerveer kon werken tengevolge van de staking aldaar, het vaste loon moest doorbetalen".
2) dat de rechtbank geen betekenis heeft toegekend aan de stelling van De Raaij dat Rijn-Metaal wat
betreft het gebruik van de arbeid van De Raaij, aan de gevolgen van de staking had kunnen
ontkomen door De Raaij elders te werk te stellen. De verhindering van De Raaij om bij Gusto te
werken impliceert- aldus de Hoge Raad- niet , ,dat Rijn-Metaal niet aan de gevolgen van de
staking had kunnen ontkomen door De Raaij elders te werk te stellen, nu immers de bij diens
arbeidsovereenkomst bedongen arbeid niet was arbeid bij Gusto Slikkerveer, maar arbeid bij een
van de bij Rijn-Metaal aangesloten ondernerningen waarvoor Rijn-Metaal De Raaij als reservekracht in dienst had. ( ... )
Deze klacht is in zoverre gegrond dat, als Rijn-Metaal De Raaij- en de eventuele andere door haar
bij Gusto Slikkerveer geplaatste lassers - elders te werk had kunnen stellen en het niet gebruik
maken door Rijn-Metaal van de arbeid van De Raaij derhalve niet als een noodzakelijk gevolg van
de staking bij Gusto Slikkerveer kan worden beschouwd, inderdaad niet is in te zien, waarom De
Raaij naar de maatstaf van artikel1638 d zijn aanspraak op loon zou hebben verloren. De stelling
van De Raaij dat plaatsing elders mogelijk was, zal derhalve alsnog moeten worden onderzocht.
Hierbij is van belang dat - zoals in onderdeel Sb in zoverre terecht wordt betoogd - , indien
Rijn-Metaal uitsluitend diiarom De Raaij niet elders te werk zou hebben gesteld, omdat haar
contractuele verhouding tot Gusto Slikkerveer haar dat verbood, een dergelijke contractuele
binding, waar De Raaij buiten zou staan, aan zijn aanspraak op loon niet zou kunnen afdoen''.
, ,Bij voormeld onderzoek zal voorts moeten worden bezien of zich te dezen de situatie heeft
voorgedaan, dat Rijn-Metaal tengevolge van de staking bij Gusto Slikkerveer van geen der bij haar
in dienst zijnde elektrische lassers gebruik kon maken, dan wel de situatie dat niet allen meer wel
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sommigen van hen konden worden tewerkgesteld. Deed het laatste zich voor, dan heeft De Raaij
naar de maatstaf van artikel 1638 d zijn aanspraak op loon verloren, indien de regeling van de
tewerkstelling meebracht dat van zijn diensten geen gebruik werd gemaakt, zulks behoudens het
geval dat Rijn-Metaal aldus jegens De Raaij omedelijk zou hebben gehandeld".

En ten slotte:
3) ,dat de rechtbank i. v.m. de vraag of de werkstaking meer in de risicosfeerlag vanRijn-Metaal dan
in die van De Raaij, onvoldoende betekenis heeft toegekend aan de stellingen van De Raaij, kort
samengevat: dat Rijn-Metaal in elk geval gerechtigd was jegens Gusto Slikkerveer aanspraak te
maken op vergoeding, alsof Gusto Slikkerveer wei van de diensten van De Raaij gebruik had
gemaakt, dat het in elk geval de keuze van Rijn-Metaal was om van de in aanmerking komende
arbeidskrachten juist De Raaij bij Gusto Slikkerveeer te werk te stellen en niet een ander, en dat
Rijn-Metaal De Raaij, toen zij hem mededeelde dat hij op de maandag volgende op vrijdag 23
maart 1973 bij Gusto Slikkerveer aan het werk zou kunnen, tevens erop heeft gewezen dat de
mogelijkheid van een staking bij Gusto S!ikkerveer volop aanwezig was.
Wat dit punt betreft:
Het beroep van De Raaij ( ... ) dat Rijn-Metaal jegens Gusto Slikkerveer aanspraak kan maken op de
vergoeding alsof deze onderneming wei van de diensten van De Raaij had gebruik gemaakt, is door
de Rb, verworpen o.g.v. de overweging dat deze omstandigheid niet ,t.o.v. aile betrokken
arbeiders als collectiviteit geldt''. Hiermee heeft de rechtbank een te vergaande consequentie
verbonden aan het col!ectieve karakter van een werkstaking als strijdmiddel in een conflict over
arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers en werknemers. Dit karakter brengt wei mee dat de
verhindering tengevolge van een staking om van de arbeid van werknemers gebruik te maken in het
algemeen meer in de risicosfeer van de arbeiders dan in die van de werkgever ligt, maar niet, dat
wanneer een werkgever m.b.t. bepaalde werknemers aan de gevolgen van de werkstaking kan
ontkomen, deze werknemers, indien zij bereid zijn hun verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst
nate komen, geen aanspraak op loon kunnen maken. ( ... )".

Uit het arrest blijkt dat de hoofdregel van de uitspraak van 1976 overeind blijft;
nog steeds moet worden beoordeeld waar op de glijdende schaal de aktie moet
worden gesitueerd. Maar, nu het gaat om een werknemer die wordt uitgeleend aan
het bestaakte bedrijf is het !outer toepassen van de hoofdregel kennelijk niet
voldoende. Dat ligt ook wei voor de hand nu het hier gaat om een gekompliceerdere zaak met meer facetten dan in die van , ,Schelde Ill''. De rechtbank kwamin tegenstelling tot de kantonrechter- tot de konklusie dat de staking meer lag in
de risikosfeer van de werknemers dan in die van de werkgever. Dat kan zo zijn,
maar- aldus de Hogere Raad- de rechtbank verzuimde aan een aantal vragen
aandacht te besteden, kort gezegd:
1) wat is de invloed van de arbeidsovereenkomst tussen Rijn-Metaal en De Raaij,
onder meer inhoudend dat De Raaij zal worden doorbetaald als hij niet
tewerkgesteld kan worden?
2) wat is de invloed van de omstandigheid dat De Raaij elders had kunnen
worden tewerkgesteld?
3) wat is de invloed van de omstandigheid dat de Stichting Rijn-Metaal van
Gusto doorbetaling kan vorderen?
De gedachtengang van de Hoge Raad is niet gemakkelijk te begrijpen. Wellicht is
het zo, dat de Hoge Raad elk van de onder 1-3 genoemde factoren voor zich
beslissend acht voor de vraag of al dan niet loon moet worden doorbetaald.
Helemaal duidelijk wordt dat niet. Het arrest is weliswaar heel lang en uitvoerig,
doch erg breed gemotiveerd is het niet.
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ad 1. Het antwoord op vraag 1lijkt niet zonder meer te zijn: loon doorbetalen.
Behalve de inhoud van de arbeidsovereenkomst (in het bijzonder de leegloopregeling) spelen kennelijk ook nog een rol , ,de omstandigheden zoals die zich hier
voordeden". Wellicht verwijst de Hoge Raad hiermee naar de daarop volgende
rechtsoverwegingen. Dat zou er op kunnen wijzen, dat het bestaan van de
bepalingen in de arbeidsovereenkomst (met name de leegloopregeling) op zich
zelf nog niet beslissend is voor het antwoord op de vraag of de werknemer recht
heeft op doorbetaling van loon. Duidelijk is dat echter niet.

ad. 2: Als Rijn-Metaal De Raaij elders te werk had kunnen stellen, maar dat niet
heeft gedaan, heeft De Raaij zijn aanspraak op doorbetaling van loon niet
verloren. Dat is alleszins redelijk. De Hoge Raad voegt daar nog aan toe dat, als
het zo zou zijn dat De Raaij niet elders tewerkgesteld kon worden, omdat de
kontraktuele verhouding tussen Rijn-Metaal en Gusto zich daar tegen zou verzetten, De Raaij daarom niet zijn aanspraak op loon zou kunnen verliezen. Kennelijk
een toepassing van de regel dat overeenkomsten derden niet tot nadeel kunnen
strekken (1376 B.W.). Vervolgens komt de Hoge Raad nog niet een obiter
dictum-achtig obscur libel (,bij voormeld onderzoek zal voorts moeten worden
bezien ... ").
De Hoge Raad lijkt nu drie verschillende situaties te onderscheiden:
a. tewerkstelling elders was mogelijk: dan loonaanspraak behouden;
b. tewerkstelling elders was slechts voor sommigen mogelijk, maar voor De
Raaij niet: dan geen loonaansp_!_~al<, tenzij ci~-Sticgtigg_()nredelijk zou handelen jegens De Raaij;
- - - -- - c. tewerkstelling elders was voor niemand mogelijk; wat dan, wel doorbetaling
van loon of niet? Mogelijk geen doorbetaling, maar wat heeft het onderscheid
tussen b. en c. dan voor zin?
Waarom niet eenvoudig als volgt geredeneerd: gesteld
a. tewerkstelling elders was mogelijk: dan loonaanspraak behouden;
b. tewerkstelling elders was niet mogelijk: dan loonaanspraak verloren, tenzij
dat jegens de werknemer onredelijk zou zijn.
Wellicht heeft de Hoge Raad dit laatste ook bedoeld.
Tenslotte nog een laatste opmerking hierover.
De Hoge Raad spreekt in het geval dat sommigen wel, maar De Raaij niet aan
ander werk kunnen worden geholpen, van een uitzondering als de werkgever
jegens De Raaij onredelijk zou handelen. Zou van onredelijk handelen sprake
kunnen zijn als de onder punt 1. genoemde faktor zich voordoet (in casu het
bestaan van de leegloopregeling)? Hier wreekt zich m.i. - al eerder opgemerkt
- dat het onduidelijk is of en in hoeverre de overwegingen op zich zelf beslissende betekenis hebben, alsook, wat hun onderling verband is.
ad 3: Als Rijn-Metaal aanspraak kan maken op vergoeding alsof Gusto wel van
de arbeid van De Raaij gebruik heeft gemaakt, dan heeft de werknemer ook recht
op doorbetaling van loon. Dat is juist, want het is onredelijk als de Stichting van
de staking beter wordt ten koste van De Raaij.
In zijn noot onder het arrest merkt Stein op dat, gezien de ruime werking die de
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iridividuele omstandigheden op de hoofdregel wordt toegekend, de conclusie wel
zal zijn dat bij de georganiseerde staking de werknemer van het uitleenbedrijf
doorgaans aanspraak,kan maken op doorbetaling van zijn salaris. Dat heeft deze
nadelige kant dat hierdoor een ongelijkheid kan ontstaan ten opzichte van de
overige werknemers in het bedrijf waar wordt gestaakt; voor hen geldt immers de
hoofdregel, die er toe kan leiden dat zij - hoewel werkwillig - geen loonaanspraken hebben.
De tweede uitspraak ging om de vraag of het volgen van een stakingsoproep een
dringende reden tot ontslag oplevert. Op 15 december 1970 gaf Ada Keyzer
samen met enkele collega's, allen werkneemsters op een klein kantoor, gehoor
aan een stakingsoproep van haar vakbond, de Algemene Bond Mercurius. Doel
van de staking was om gedurende een uur te protesteren tegen een aangekondigde
loonmaatregel door de regering. De staking was dus niet gericht tegen de werkgever (Peters) maar was veeleer een politieke (protest-)staking.
Peters had zijn werknemers gewaarschuwd niet aan de staking deel te nemen.
Toen Keyzer aan deze waarschuwing geen gehoor gaf, zag de werkgever dit als
een dringende reden tot ontslag in de zin van het eerste lid van artikel1639 o B. W.
en ontsloeg haar.
De kantonrechter gaf Peters gelijk, maar de rechtbank kwam tot een voor Keyzer
gunstige beslissing en achtte de werkgever schadeplichtig. De redenering die aan
deze uitspraak ten grondslag ligt is interessant. De rechtbank erkent met zoveel
woorden dat het wetsontwerp 10111, houdende wettelijke bepalingen met betrekking tot werkstaking op dit gebied een belangrijk richtsnoer is. Zij overweegt:
,Blijkens dit onderwerp en haar geschiedenis- een op de onderstaande punten gevestigd advies van
de SER ligt hieraan mede ten grondslag- wordt een beroep tot staking door erkende werknemersverenigingen rechtmatig geacht, tenzij zich nader omschreven omstandigheden voordoen.
Daarenboven is van belang dat in dat wetsontwerp gekozen is voor het systeem, dat de verplichting tot
het leveren van arbeid door de werknemer, die aan de staking deelneemt, geschorst is gedurende de
staking, totdat die staking eventueel onrechtmatig is geoordeeld.
De staking was niet gericht tegen (de) werkgever(s) en/of de werkgeversbonden, doch jegens een
beleid van de overheid terzake een onderwerp, dat evenzeer als enige houding van werkgever(s) en/of
werkgeversbonden, van directe invloed is dp de arbeidsvoorwaarden van werknemers.
In zoverre kan de onderhavige staking niet onrechtmatig worden genoemd.
Gelntimeerde heeft niet gesteld dat zij door de staking bijzonderlijk benadeeld is".

Aldus neemt de rechtbank, ofschoon zij uitdrukkelijk zegt het ontwerp al.s
richtsnoer te zien, een van het ontwerp afwijkend standpunt in. Ret wetsontwerp
gaat er immers vanuit dat het ontslag op staande voet wegens deelneming aan een
staking- of zij rechtmatig is of niet- mogelijk is, maar dan moet dat ontslag
ook gelden voor iille stakende werknemers. Daarnaar heeft de rechtbank kennelijk geen onderzoek gedaan. Op deze bepaling van het ontwerp is overigens veel
kritiek geweest, zowel van werkgevers- als van werknemerszijde.
De redenering van de rechtbank is blijkbaar deze: eerst kijken of de stakingsoproep rechtmatig is of niet (daarvoor geeft het ontwerp een aantal regels); blijkt nu
dat de staking rechtmatig is, dan is ontslag wegens dringende reden niet mogelijk,
is de staking 6nrechtmatig, dan is ontslag onder omstandigheden wel mogelijk.
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Rood, die in dit verband spreekt van een selektieve receptie van ontwerp 1011 i,
komt in zijn noot onder het arrest (Ars Acqui, 1979, 28 e. v.) tot de conclusie dat
de Hoge Raad met de benadering van de rechtbank akkoord gaat. M.i. is dat nog
niet zo zeker, waarover hieronder meer.
Laten we eens kijken wat de Hoge Raad met de middelen van de Procureur-Generaal doet. Het betreft een cassatieberoep in het belang der wet. Het eerste
middel komt hierop neer, dat het voor de vraag of er sprake is van een dringende
reden niet van belang is of, resp. in hoeverre
1. de onderhavige staking al dan niet rechtmatig is ;
2. Peters niet heeft gesteld door de staking bijzonderlijk te zijn benadeeld.
De Hoge Raad overweegt dan:
, ,Het gaat in deze zaak om de vraag of Peters de deelneming door Keijzer aan de onderhavige staking
mocht beschouwen als een dringende reden, als bedoeld in art. 1639 o B.W., omKeijzer op staande
voet te ontslaan. Niet aan de orde is of een vakbond door tot de onderhavige staking op te roe pen een
onrechtmatige daad tegenover Peters heeft begaan.
Of een werkgever een gedraging van een werknemer mag beschouwen als een dringende reden voor
ontslag op staande voet, hangt af van de omstandigheden van het geval, die dienen te worden
vastgesteld en tegen elkaar dienen te worden afgewogen door de rechter die over de feiten oorpeelt.
Over onjuistheid van diens vaststelling of afweging kan in cassatie niet worden geklaagd. Het eerste
middel verwijt de rechtbank dat zij bij haar oordeel dater in dit geval geen dringende reden tot ontslag
was, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Dit verwijt treft geen doe!. De rechtbank heeft- gelijk zij
behoorde te doen- rekening gehouden met de omstandigheden van het geval waaronder die welke in
het middel zijn vermeld".

De Hoge Raad overweegt dat de rechtbank geen onjuiste maatstaf heeft aangelegd.
Toch aarzel ik of de Hoge Raad wei akkoord gaat met de redenering van de
rechtbank, zoals Rood meent. Een probleem is mijns inziens of de laatste zin van
de overweging- de rechtbank heeft geen onjuiste maatstaf gehanteerd- niet
vooral slaat op de stelling van de Procureur-Generaal (door mij genummerd 2),
dat het niet van belang is of Peters bijzonder nadeel heeft geleden. Als dat zo is,
dan is onder de hoofdregel: geen dringende reden bij rechtmatige staking, het
fundament ten dele weggeslagen. Dan zou immers de hoofdregel tot uitzondering
kunnen leiden, als er sprake is van bijzondere schade voor de werkgever tengevolge van de- overigens rechtmatige- staking. De rechter die over de feiten
oordeelt moet zich dan telkens afvragen in hoeverre de (grootte van de) schade die
de werkgever lijdt, alsnog een dringende reden voor ontslag kan opleveren.
Duidelijk is de Hoge Raad hierover mijns inziens niet. In zijn noot laat Rood zich
over dit probleem niet uit. Toch denk ik, de overweging in haar geheel bekijkend,
dat de ,Hoge Raad de redenering van de rechtbank wei volgt.
In het tweede middel betoogde de Procureur-Generaal dat het hier toch ging om
een politieke staking, waaraan het gevolg geven voor de werkgever een dringende
reden voor ontslag kan opleveren.
Ook bier wordt de Procureur-Generaal in het gelijk gesteld.
Het tweede middel bestrijdt dat de beslissing van de rechtbankjuist is in het licht
van het feit dat het hier gaat om deelneming aan een staking die tegen een
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maatregel van de regering was gericht. Zoals uit de overwegingen op het eerste
middel volgt, kan dit door de Hoge Raad niet worden onderzocht. Het antwoord
op de vraag of bet voor de werkgever een dringende reden oplevert dat de
werknemer deelneemt aan een staking die tegen de regering is gericht, hangt
immers af van de- aan de Hoge Raad onttrokken- vaststelling en afweging van
omstandigheden van feitelijke aard als bijvoorbeeld of het werk is neergelegd
voor bepaalde tijd (en zo ja, voor hoe lang) ofvoor onbepaalde tijd, de aard van
het bedrijfvan de werkgever, de aard van de bedongen arbeid, de bereidheid van
de werknemer om de verloren tijd in te halen, de tijd gedurende welke de
werknemer reeds in dienst van de werkgever is, en zo meer. De Hoge Raad geeft
ons onverplicht een rijtje punten die een rol kunnen spelen bij de beoordeling van
de vraag of er sprake is van een dringende reden tot ontslag door deelname aan een
politieke staking. Ook bier is niet alles even duidelijk. Als de Hoge Raad in de
vorige overweging tot de conclusie komt dat een rechtmatige staking geen
dringende reden oplevert, wat kan dan nog de zin zijn van de aangegeven kriteria?
W aarschijnlijk denkt de Hoge Raad hier- hoewel hij dat niet expliciet zegt aan een onrechtmatige staking, in casu een onrechtmatige politieke staking.
De overwegingen op de twee middelen kombinerend kom ik tot de volgende
regel: ontslag op staande voet wegens dringende reden kan aileen plaats vinden in
bet geval de staking onrechtmatig is. Als dat het geval is, dan levert blijkbaar het
enkele geen gehoorgeven aan een waarschuwing van de werkgever waarvan bier
sprake was nog geen dringende reden tot ontslag op. Of daarvan sprake is hangt af
van allerlei omstandigheden, waarvan de Hoge Raad er een paar opsomt. Vander
Grinten voegt er nog aan toe: de rol die de werknemer bij de staking speelde; heeft
hij de andere werknemers tot de ongeoorloofde staking aangezet? (Arbeidsovereenkomstenrecht, 1979, 221).
Overigens zie ik geen reden waarom deze omstandigheden slechts een rol zouden
spelen bij een politieke staking, ofschoon de Hoge Raad daarover expliciet
spreekt.
Zie voor een kritische bespreking van de door het college genoemde relevante
omstandigheden : P .Z. (onderland) in zijn noot onder het arrest (N.J., 1978, 176).
Rood (I.e., blz. 32) merkt ten slotte nog op ,dat ontslag op staande voet wegens
deelneming aan een door een bond uitgeroepen werkstaking niet of nauwelijks
(uitzonderingen wegens evident onrechtmatige oproepen zijn wellicht mogelijk)
gerechtvaardigd geacht zal kunnen worden" (bedoeld zal zijn: plaats kan vinden). Immers, voordat de rechter de onregelmatigheid in een geding werkgver/
bond kan hebben vastgesteld, is de dringendheid van de reden voorbij, gezien de
strikte eis van de rechtspraak om onmiddellijk te reageren en niet met het ontslag
nog een poosje te wachten.

78. LOONVORDERINGSPROCEDURES EX ARTIKEL 1638D B.W. (I. VAN WESSEM).
H.R., 5 januari 1979, N.J., 1979, 207, met noot P.A. Stein;
H.R., 30 november.1979, Rechtspraak van de Week, 1979, nr. 142.
Uit bovengenoemde arresten, handelend over loonvorderingsprocedures gebaseerd op artikel 1638 d B.W., moge blijken dat de artikelen 1638 ben 1638 d
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B.W. niet alleen op het terrein van de werkstaking een (bijzondere) rol spelen
(vergelijkT.P.R., 1977, blz. 130).
Artikel1638 b bepaalt dat geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke
de arbeider de bedongen arbeid niet heeft verricht; artikel 1638 d dat de arbeider
zijn aanspraak op loon niet verliest, als hij bereid was de bedongen arbeid te
verrichten doch de werkgever daarvan geen gebmik heeft gemaakt, hetzij door
eigen schuld, hetzij ten gevolge van een hem persoonlijk betreffende toevallige
verhindering. Daarbij wordt artikel 1638 d B.W. als een uitzondering op de
hoofdregel van artikel1638 b B.W. beschouwd. In het arrest van 5 januari 1979
stelt een zekere Van Hees, dat hij met ingang van 1 augustus 1971 voor onbepaalde tijd in dienst is getreden als filiaalhouder van A.L.G. Swaen, een der
firrnanten van de firma Tissen, tegen een bmtoloon vanf 15.000,- per jaar,
maar dat Swaen hem zonder opgaaf van redenen de bedongen arbeid niet heeft
laten verrichten, hoewel Van Hees daartoe bereid was. Swaen daarentegen stelt
bij de kantonrechter, nadat Van Hees (uiteraard) op grond van artikel 1638 d
B.W. een loonvorderingsprocedure is begonnen, dater helemaal geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen omdat men bij de onderhandelingen daarover
is blijven steken. Na getuigenverhoor acht de kantonrechter de gestelde arbeidsovereenkomst niet bewezen hetgeen betekent afwijzing van de loonvordering.
In hoger beroep acht de rechtbank echter (na getuigenverhoor en aarivullende eed)
zowel de arbeidsovereenkomst als de bereidheid om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten bewezen; immers het feit dat Van Hees 's avonds zelf
~~~ c~~ eiploiteerdeencte-:laik vanSwaen
geopenctwaS,doef
deze bereidheid geen afbreuk. Zodoende worden door de rechtbank aan Van Hees
alsnog de loonvorderlng ex artikel1638 d B.W., de vergoeding ex artikel1638 q
B.W. (wegens te late loonbetaling) en de moratoire interessen ex 1286 B.W.
(wettelijke rente wegens schade door de niet-tijdige nakoming van een verbintenis tot betaling van een geldsom) toegewezen.

alleenoverdag

aan

In cassatie komen onder meer de volgende drie vragen aan de orde:
a) In hoeverre moet de werknemer, die loon vordert over de periode gedurende

welke hij geen werkzaamheden heeft verricht, aantonen dat hij al die tijd
bereid en in staat is geweest om de bedongen werkzaamheden te verrichten ?
b) Moeten de inkomsten, die door de werknemer uit arbeid (aldus) zijn genoten
gedurende de periode waarop zijn loonvordering betrekking heeft, in mindering worden gebracht op het door hem gevorderde loonbedrag?
c) Sluit toepassing van artikel1638 q die van artikel1286 B.W. uit? Ofkunnen
beide artike1en naast elkaar worden toegepast?

ad a) Immers, wat stelt Swaen in zijn eerste cassatiemiddel? Dat toch ,uit een
bereid en in staat zijn" per 1 augustus 1971 niets kan worden afgeleid m.b.t. de
vraag, of Van Hees ook mi 1 augustus 1971 (tot de huidige dag) voortdurend
,bereid en in staat" is gebleven om zijn werkzaamheden als filiaalhouder te
verrichten", althans zeker niet, nu Van Hees nog steeds zelf een cafebedrijf
uitoefent waarvan de werkzaamheden een zodanige aard en 9mvang hebben
gekregen, dat een blijvende combinatie ook na verloop van tijd niet mogelijk is.
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De Hoge Raad overweegt hieromtrent vervolgens, dat in eerste aanleg en in appel
door Swaen geen omstandigheden zijn aangevoerd, op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat die aanvankelijke bereidheid later had opgehouden
te bestaan. De rechtbank is er dus van uitgegaan dat de bereidheid is blijven
bestaan. Nu dit van feitelijke aard is, kan een en ander niet tot cassatie leiden.
Is deze beslissing nu in strijd met vorige beslissingen van de Hoge Raad? Neen,
geenszins, daar de Hoge Raad zowel in zijn arrest van 1 februari 1952 (N.J.,
1953, 366) als in dat van 15 maart 1968 (N.J., 1968, 301) besliste, dat de
bereidheid van de werknemer gedurende de gehele peri ode, waarop zijn loonvordering betrekking heeft, aanwezig moet zijn en bij betwisting moet zijn aangetoond (zie noot P.A. Stein). Het feit b.v. dat men ondertussen via een uitzendbureau gaat werken, wil nog niet zeggen dat de werknemer dan niet meer
beschikbaar en bereid zou zijn, omdat hij immers op elk moment met dit werk kan
ophouden (zie Van der Heyden, P.F., Heeft de H.R. de 'V.z.o.-discussie beslecht?, N.J.B., 1980, blz. 57).
ad b) Ten tijde van de cassatiedagvaarding is de loonvordering van Van Hees
inmiddels opgelopen tot een bedrag vanf 133.000,-. Terzelfdertijd heeft Van
Hees nog geen minuut voor Swaen gewerkt, maar wel de exploitatie van zijn
eigen cafe doorgezet en daaruit inkomsten genoten.
In cassatie stelt Swaen dan ook, dat deze sinds 1 augustus 1971 verdiende
cafe-inkomsten in mindering moeten worden gebracht op de loonvordering,
geheel, dan wel gedeeltelijk, omdat:
A) Van Hees juist door de handelingen van Swaen in de gelegenheid is (geweest)
zijn cafe blijvend te exploiteten, in welk geval de redelijkheid meebrengt dat
het voordeel dat Van Hees zich aldus mede ten gevolge van Swaens handelwijze heeft verworven - geheel of gedeeltelijk - op zijn vordering
jegens Swaen wordt toegerekend en/of
B) integrale toewijzing van de loonvordering zou betekenen dat Van Hees
ongerechtvaardigd wordt verrijkt ten koste van Swaen, althans gezien de
omstandigheden in casu (nl. de hoogte van de loonvordering, Van Hees heeft
nog nooit gewerkt voor Swaen en Van Hees heeft als gevolg van Swaens
handelwijze cafe-inkomsten genoten), zodat het in strijd met de goede trouw
moet worden geacht indien een werknemer in de positie van Van Hees
niettemin op integrale doorbetaling van zijn loon aanspraak zou willen rnaken, en/of
C) niet aanvaardbaar kan worden geacht dat aan de rechter in de verwante situatie
van artikel1639 r B. W. lid 5 met het oog op de omstandigheden van het geval
een matigingsrecht is toegekend, terwijl in geval van een op artikel 1638 d
gebaseerde vordering de rechter slechts de keuze zou hebben tussen integrale
toe-' en afwijzing van de vordering (art. 1639 r handelt over schadeloosstelling, welke verschuldigd is, wanneer de werkgever, zonder dater sprake is
van toestemming van de werknemer of van een zgn. ,dringende reden" de
werknemer ontslaat zonder inachtneming van opzegterrnijnen of zelfs zonder
enige opzegging) (zie ook art. 1639 o lid 1, lid 4 j 0 1639 r, m.n. lid 5 B.W),
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Naar aanleiding hiervan overweegt de Hoge Raad vervolgens, dat artikel1638 d
wel- door verwijzing in het 2e lid naar het 6e lid van artikel1638 c - voorziet in
, ,een vermindering van de loonvordering met het bedrag der onkosten welke de
arbeider zich door het niet verrichten van de arbeid heeft bespaard, maar niet in
een aftrek van door de werknemer buiten de dienstbetrekking genoten inkomen
uit arbeid. Blijkens de wetsgeschiedenis is een dergelijke aftrek ook niet door de
wetgever gewild' '. Daarmede wordt het onder A en B door Swaen in cassatie
aangevoerde verworpen, daar hetsub A aangevoerde rechtstreeks op artikel1638
d B.W. is gebaseerd en zo'n matiging volgens de Hoge Raad nu juist niet
rechtstreeks op artikel1638 d gebaseerd mag worden. Over de goede trouw laat
de Hoge Raad zich in dit arrest in het geheel niet uit.
Tot zover is er niets bijzonders aan de hand. Immers, het staat onomstotelijk vast,
dat artikel1638 d B. W. deze aftrek als zodanig niet kent. Bovendien blijkt uit de
wetsgeschiedenis, dat een zodanige , ,aftrek' '-bepaling, die in de oorspronkelijke
redactie van het Ontwerp Drucker wel was opgenomen, bij de indiening van dit
ontwerp werd geschrapt, omdat men het onjuist vond om van de werknemer te
verwachten dat hij elders zou gaan werken aileen om het door die arbeid verdiende loon feitelijk aan zijn oorspronkelijke werkgever af te dragen.
Het beroep op de goede trouw, door vele schrijvers verdedigd, komt er in feite op
neer, dat de juistheid van de belangenafweging, welke de wetgever tot de
bepaling van artikel1638 d lid 2 heeft geleid, in twijfel wordt getrokken (zie noot
P.A. Stein bij dit arrest). Tot nog toe echter heeft de Hoge Raad een dergelijk
beroep stelselmatig verworpen, met name bij het arrest van 28 april1950 (N.J.,
1951, 54), waarbij de Hoge Raad overwoog, dat het de rechter niet vrij staat een
op artikel1638 d steunende loonvordering af te wijzen o.g.v. zijn oordeel, dat de
goede trouw de arbeider verbood zich op het bij dit artikel bepaalde te beroepen.
(Idem: 19-6-1959,N.J., 1959, 588). Dezelijn wordtnuduskennelijkvoortgezet
in het onderhavige arrest. Maar, de Hoge Raad laat het daarbij niet, overwegende:
,Wel brengt een redelijke wetstoepassing mee, het 5e lid van artikel 1639 r
B. W., waarbij de rechter een matigingsbevoegdheid wordt toegekend m. b. t. de
daar bedoelde schadeloosstelling ten bedrage van het loon voor de tijd dat de
dienstbetrekking bij regelmatige beeindiging had behoren voort te duren, van
'analoge toepassing te achten op het onderhavige geval ( ... )Maar het is aan de
rechter die over de feiten oordeelt, om te beslissen <,:>f en in hoeverre er reden tot
matiging bestaat' ' .
Een volledig nieuwe beslissing, waarvan de Hoge Raad nog nooit te voren had
willen weten (zie m.n. H.R., 19-6-1959, N.J., 1959, nr. 588), gebaseerd, naar
het lijkt, op de gedachte van Mannoury (SMA, 1973, biz. 506 en 507).
Ben opmerking n.a.v. hetsub C gestelde door Swaen in zijn cassatiemiddel moet
mij nog van het hart. Want bedoelt Swaen daarmee niet precies hetzelfde als
datgene wat de Hoge Raad hierboven heeft overwogen ten aanzien van de analoge
toepassing van 1639 r B. W. ? Nu geen der onderdelen van het middel tot cassatie
heeft kunnen leiden, heeft de Hoge Raad in het onderdeel C kennelijk slechts
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willen lezen, dat ook op grond van artikel 1638 d matiging mog61ijk is, maar
hierin niet zozeer een pleidooi voor analoge toepassing van artikel1639 r willen
zien! De Hoge Raad heeft hier derhalve kennelijk een obiter dictum will en geven !
Alvore~s de reikwijdte van dit arrest te onderzoeken, dient eerst nog de derde
vraag die in cassatie aan de orde kwam behandeld te worden, n.l. of toepassing
van artikel 1638 q die van artikel 1286 B.W. (=art. 1153 Belgisch B.W.)
uitsluit.
ad c) Het cassatiemiddel gaat ervan uit dat dit inderdaad zo is, omdat in artikel
1286 B.W. een uitdrukkelijk voorbehoud wordt gemaakt voor bijzondere wettelijke voorschriften, zoals artikel 1638 q B.W. Deze vraag is vooral in de
literatuur zeer betwist (zie Conclusie A.G. Ten Kate bij dit arrest).
De Hoge Raad echter ziet artikel 1638 q B.W. veel meer als prikkel voor de
werkgever om het loon tijdig te betalen, terwijl de wettelijke rente van 1286 B. W.
bedoeld is als een echte schadevergoeding, zodat, gezien het geheel andere
karakter van beide artikelen, er geen reden zou zijn waarom niet zowel wettelijke
verhoging als de wettelijke rente opgeeist zouden kunnen worden. De in artikel
1638 q aan de rechter toegekende matigingsbevoegdheid biedt voldoende mogelijkheid om onredelijke cumulatie te voorkomen. Een naar het mij toeschijnt
alleszinsredelijke beslissing! (De H.R. zelfheeftwel in 19november 1948,N.J.,
1949, 86 al eens in deze zin beslist, zie concl. A.G. Ten Kate).
Nauwelijks een jaar later, in november 1979, is een tweede arrest door de Hoge
Raad gewezen, dat qua formulering voor een groot deel vrijwelletterlijk op het
hierboven besproken arrest aansluit. Het betrof hier een ontslag, dat door de
rechtbank nietig werd geoordeeld, zodat de werkneemster haar loonvordering
terecht op artikel1638 q B. W. kon baseren. Echter, zoals ten processe is komen
vast te staan, heeft de werkneemster verklaard, dat zij niet zou zijn teruggekomen
op haar instemming met de beeindiging der dienstbetrekking, wanneer haar een
uitkering ingevolge de W erkloosheidswet was toegekend ( = uitkering gedurende
max. 6 maanden), welke in casu werd geweigerd. Kennelijk, zo meent de
rechtbank, was de werkneemster destijds bereid om na afloop van die uitkeringsperiode een andere betrekking te aanvaarden, dan wei af te zien van inkomen uit
een dienstbetrekking. Daarom kan werkneemster naar regelen van de goede
trouw van haar werkgever geen verdere doorbetaling van haar loon verlangen dan
over een termijn, omstreeks gelijk aan de periode waarover zij een werkloosheidsuitkering had verwacht te kunnen genieten, waarbij de rechtbank tevens in
aanmerking neemt, dat zij nauwelijks serieuze pogingen in het werk heeft gesteld
om weer een werkkring te vinden.
In cassatie voert de werkneemster aan, dat de rechtbank door aldus te overwegen
miskend heeft, dat de rechter niet vrijstaat een op artikel1638 dB. W. steunende
loonvordering af te wijzen op grond van zijn oordeel dat de goede trouw de
arbeider verbiedt zich op bet bij dat artikel bepaalde te beroepen (letterlijk zo te
vinden in de overwegingen van de H.R., 28 april1950, N.J., 1951, 54).
Bij wijze van incidenteel beroep voert de werkgever sub II als cassatiemiddel aan,
dat de rechtbank aldus heeft miskend, dat te dezen niet de artikelen 1374 en/of
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1375 B.W. van toepassing zijn, of algemene regelen van de goede trouw ( ... ),
doch, naar analogie, artikell639 r lid 5 B.W., zulks op grand van een redelijke
wetstoepassing.
De Hoge Raad overweegt ten aanzien van het principale middel van de werkneemster, dat dit op de stelling berust, dat een op artikel1638 d B.W. steunende
loonvordering nimmer door de rechter kan worden afgewezen op de grand dat de
goede trouw de werknemer verbiedt zich op het in dit artikel bepaalde te beroepen. Deze stelling is in haar algemeenheid onjuist, zodat dit onderdeel derhalve faalt. Maar, zo vervolgt de Hoge Raad, het oordeel van de rechtbank, dat
naar redelijkheid en billijkheid van de werkgever niet langer doorbetaling van het
loon kan worden gevergd dan tot 1 juli 1974 is niet verenigbaar met het stelsel dat
door de wetgever aan artikel 1638 d ten grondslag is gelegd, waarna de Hoge
Raad in letterlijk dezelfde formulering als die van het eerste arrest overweegt, dat
artikel1638 d B.W. wel voorziet in vermindering van de loonvordering met het
bedrag der onkosten welke zijn bespaard, maar niet in aftrek van door de
werknemer buiten de dienstbetrekking genoten inkomen uit arbeid, zich daarbij
wederom beroepend op de wetsgeschiedenis. ,Bij een zodanig stelsel past niet
dat de eisen van redelijkheid en billijkheid mee zouden kunnen brengen, dat geen
recht op loon bestaat als onvoldoende pogingen worden gedaan ander inkomen uit
arbeid te verwerven. Wel brengt een redelijke wetstoepassing mee het 5e lid van
artikell639 r op gevallen als het onderhavige van overeenkomstige toepassing te
achten. Daaruit volgt dat de rechter wel de bevoegdheid heeft de loonvordering te
matigen op de· grond-dat- zij-in- de gegeven omstandigheden bovenmatig- voor"
komt. Inzoverre slaagt ook onderdeel ,ill" van het incidentele middel".
Wat kan men nu uit beide arresten afleiden? Duidelijk zal in de eerste plaats zijn,
dat, nu de Hoge Raad ook in dit arrest van 30 november geheel dezelfde koers
heeft gevolgd als die van het arrest van 5 januari, de Hoge Raad definitief een
geheel nieuw standpunt heeft ingenomen ten aanzien van loonvorderingen ex
artikel 1638 d B.W. (men vergelijke b.v. H.R., 19 juni 1959, N.J., 1959, nr.
588).
Daarbij zoekt de Hoge Raad zoals hiervoorreeds werd onderzocht, de basis niet in
de goede trouw die speeltbij de uitvoering van overeenkomsten (1374lid 3/1375
B.W.), maar in een analoge toepassing van artikel 1639 r lid 5 B.W. Is dit een
wenselijke constructie? Men kan daarover van mening verschillen. Begrijpelijk
is zij wel, daar het Nederlands arbeidsrecht veel dwingend recht bevat en de Hoge
Raad kennelijk liever in zo'n geval op een wetsbepaling wil steunen dan op een
zo'n vaag en rekbaar begrip als de beperkende werking van de goede trouw. Aan
de andere kant heeft de goede trouw de laatste jaren een hoge vlucht genomen,
zodat niet valt in te zien waarom de Hoge Raad zo angstvallig goede-trouw-constructies tracht te omzeilen. Blijkens arresten van de Hoge Raad lijkt het juist te
veronderstellen, dat de Hoge Raad in beginsel de mogelijkheid van beperkende
werking van de goede trouw bij dwingend recht aanvaardt en hiervan slechts dan
niet wil weten, wanneer het dwingend recht van openbare orde is (zie HofmannAbas, Het Nederlands Verbintenissenrecht, 1977, blz. 243).
Of zou men in het arrest van 30 november 1979 toch een mogelijkheid kunnen
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lezen om de goede trouw als basis voor matiging te nemen? Immers, overwogen
wordt dat de stelling dat nimmer een beroep op de goede trouw gedaan mag
worden te algemeen is. Men merke hierbij op, dat de Hoge Raad derhalve
terugkomt op zijn arrest van 1950! Wat betekent dit? Niet anders, dan dat in
bepaalde gevallen kennelijk wei een beroep op de goede trouw gedaan mag
worden! Wanneer dit dan mag, laat de Hoge Raad volledig in het duister. Ook
geeft de Hoge Raad niet aan, waarom in dit geval een beroep op de goede trouw,
(zie Rb.) niet opging! Daaruit zal men voorlopig slechts kunnen concluderen, dat
de Hoge Raad huiverig staat tegenover de goede trouw-constructie, dat deze tot
nu toe altijd nog is afgewezen, maar dat misschien, in de toekomst, in zeer
speciale gevallen, een beroep daarop wei zal slagen. Maar wanneer dit zo zal zijn,
blijft tot nu toe nog geheel onduidelijk.
Waarschijnlijk lijkt, dat de Hoge Raad de mogelijkheid van een beroep op de
goede trouw toch niet helemaal heeft willen afsnijden, mede in verband met de
hele Nederlandse rechtsontwikkeling op dit gebied.
Kan men misschien uit beide arresten tevens een verplichting van de werknemer
afleiden om elders te gaan werken teneinde de loonvordering op de werkgever te
verminderen?
Neen, zo ver lijkt de Hoge Raad niette willen gaan. Wei echter zal het nalaten om
ander inkomen uit arbeid te verwerven mogelijk een matiging ex artikel1639 r lid
5 analoog ten gevolge kunnen hebben.
Een analogie met de schadebeperkingsplicht bij wanprestatie lijkt hier ook zeer
ongewenst, nu het hier slechts een vordering tot nakoming en niet een vordering
tot schadevergoeding betreft.
Mijns inzien vraagt Stein zich in zijn noot (biz. 630) terecht af, of niet ook andere
omstandigheden dan de inkomsten uit arbeid van de werknemer tot matiging van
de loonvordering aanleiding kunnen geven, zoals men stellig wel ten aanzien van
artikel 1639 r lid 5 B.W. zal moeten aannemen. Ret is dus een vraag van de
toekomst, in hoeverre de Hoge Raad de analogie ook in dit opzicht zal willen
doortrekken.
In ieder geval hoop ik, dat de rechter niet al te snel een matiging zal willen
aannemen. Zo zal dit in mijn ogen aileen dan gerechtvaardigd kunnen zijn,
wanneer door toedoen van de werkgever, nl. het niet gebruik maken van de
geboden arbeidsprestatie, de werknemer inkomsten elders heeft kunnen verdienen, terwijl anders een combinatie van beide werkzaarnheden niet mogelijk
zou zijn geweest, maar niet wanneer hij deze inkomsten ook zou hebben verdiend
wanneer hij wel bij de werkgever gewerkt zou hebben en een combinatie wei tot
de mogelijkheden zou hebben behoord! Men denke bijv. aan het geven van
enkele uren bijlessen per week.
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AFDELING 4 (T.J. Kranenburg)

SCHENKING

79. SCHENKING VAN HAND TOT HAND
H.R., 20januari1978, N.J., 1978, 227metnootG.J. Scholten, inzakeCharmant
c. Stichting Hart van Afrika.
H.R., 7 april1978, N.J., 1978, 624 met noot W.M. Kleyn, inzake Mertens c. De
Groot.
In de zaak die leidde tot het arrest van 20 januari 1978 dagvaardde Charmant de
Stichting Hart van Afrika met de vordering haarf 30.000,- te betalen die zij,
Charmant, de Stichting onverschuldigd betaald zou hebben.
Aaa de betaling was namelijk een overeenkomst voorafgegaan opgemaakt bij
akte van 11 februari 1971, die kon worden opgevat als schenking onder een last,
welke onderworpen is aan het vormvereiste van artikel 1719 B.W. (art. 931
Belgisch B.W.). Artikel 1719 stelt als eis voor een geldige schenking een
notariele akte. In casu was slechts een onderhandse akte opgemaakt en derhalve
was de schenking nietig.
Vervolgens had Charmant echter op 27 april1971 de geldsom aan de Stichting
overhandigd.
De rechtsvraag die hier speelde was: Is een overgifte om niet van een geldsom als
schenking te beschouwen als een daaraan voorafgaande overeenkomst tot schenking van dezelfde geldsom nietig is bij gebreke van een notariele akte?
De Hoge Raad besliste dat de schenking inderdaad geldig kan zijn als schenking
van hand tot hand, maar dat deze schenking dan als een nieuwe overeenkomst
gezien moet worden.
Voor de aldus tot standgekomen overeenkomst kan de oorspronkelijke schenkingsakte van belang zijn, namelijk om te beoordelen ofhieruit voortvloeit dat de
schenker uitsluitend op grond van die schenkingsakte zich verplicht voelde de
geldsom te overhandigen. Is dit laatste het geval dan moet geconcludeerd worden
dat de schenking nietig is.
Hiermee zijn we midden in de bewijsproblemen terechtgekomen, waarbij we met
· twee meningen geconfronteerd worden, te weten die van Schuttevaer (monografie Schenking, 1975, blz. 34) en De Page (De Page, VIII- 1, nr. 479).
Schuttevaer meent dat een dergelijke schenking van hand tot hand in beginsel
geldig is, tenzij de schenker bewijst dat hij uitsluitend handelde omdat hij zich op
grond van de onderhandse akte verplicht voelde.
De Page daarentegen gaat uit van nietigheid van de schenking, maar acht het
mogelijk (zij het zeer moeilijk) dat de begiftigde bewijst dat partijen een nieuwe
schenking beoogden en niet de uitvoering van een nietige akte.
In de situatie die speelde in het arrest van 7 april1978 had een zekere mevrouw
Jonker via de Boerenleenbank te Leidschendam geldbedragen doen overmaken
tot een som van f 16.000,- ten gunste van De Groot c.s. Na de dood van
mevrouw Jonker ontstaan moeilijkheden over de geldigheid van deze betaling.
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In boger beroep wordt door de erfgenamen van m~vrouw Jonker gesteld dat, zo er
bier sprake is van schenking, deze schenking l}letig is omdat de in artikel 1719
B.W. vereiste notariele akte ontbreekt.
·
Het hof beslist dat er bier wei degelijk sprake is van een geldige schenking, maar
dan een schenking van hand tot hand (art. 1724 B.W.).
In cassatie wordt deze opvatting van het hof bestreden met de stelling dat aan de
vereisten van artikel1724 B. W. niet is voldaan .. De Hoge Raad oordeelt echter dat
artikel 1724 B. W. mede giften van geldsommen omvat, waarvoor ,overlevering'' van die geldsommen vereist is. Met , ,overlevering'' kan volgens de Hoge
Raad gelijkgesteld worden de girale betaling, nu deze als normale wijze van
voldoening van een geldsom gezien kan worden.
Hiermee geeft de Hoge Raad de overmaking via de bankgiro dus als schenking
van hand tot hand in de zin van artikel1724 B. W. aangemerkt.
Door zo te beslissen gaat ons hoogste rechtscollege voort met het verruimen van
het werkingsgebied van artikel1724 B.W. Eerderin arresten van 1935 (H.R., 23
januari 1935,N.J., 1935, 710), 1940 (H.R., 28 februari 1940,N.J., 1940, 215)
en 1966 (H.R., 18 februari 1966,N.J., 1967, 109) heeft deHoge Raad al beslist
dat onder , ,overlevering'' ook traditio brevi manu, constitutum possessorium en
sine manu vallen. Nu wordt met , ,overlevering'' gelijkgesteld overmaking per
bankgiro (zie: Schuttevaer, W.P.N.R., 5448, blz. 551 e.v.).
Een zodanig oordeel past ook bij de ontwikkelingen in de modeme maatschappij,
waarin de girale betaling bet betalingsmiddel bij uitstek is geworden. Bovendien
sluit deze ontwikkeling aan bij wat zich op fiscaal gebied al heeft voorgedaan
(zie: Sprenger van Eyk, Successiewetgeving, blz. 137-142) en bij wat zich zal
gaan voordoen na de inwerkingtreding van het N.B.W., waarin schenking een
vormvrije overeenkomst wordt, maar het aanbod tot schenking uitsluitend door
een van de schenker afkomstig geschrift bewezen kan worden (art. 7.3.2;1
Ontwerp Nieuw B. W.). Een geschrift is echter niet vereist, indien de schenker het
nodige ter uitvoering van de overeenkomst (waaronder ook de girale betaling valt
te beschouwen) heeft verricht (art. 7.3.2.2 Ontwerp Nieuw B.W.).
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