OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK

ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1980-1983) (*)
door
DE AFDELING BURGERLIJK RECHT VAN DE
RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN

INHOUD

Hoofdstuk I
PERSONEN- EN FAMILIERECHT
Afdeling 1

Rechten en verplichtingen van echtgenoten (J. van Duijvendijk-Brand)
1. Inleiding. - 2. Het begrip ,bewoond" in artikel 88 lid 1 sub a Boek 1

B.W. - 3. Toestemming in de zin van
artikel 88 lid 1 sub a Boek 1 B.W.:
schriftelijke vorm vereist? - 4. Het begrip ,ter kennis komen" in artikel89lid
2 Boek 1 B.W.
, Afdeling 2

Huwelijksgoederenrecht (J. van Duijvendijk-Brand)

(*) In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste civiele rechtspraak van

de Hoge Raad der Nederlanden over een periode die loopt van 1 januari 1980 tot 1 januari
1984.
Dit overzicht sluit aan bij eerdere bijdragen in T.P.R., 1970, biz. 105 e.v., T.P.R., 1977, biz.
57 e.v. en T.P.R., 1980, biz. 859 e.v. en is het resultaat van gezamenlijke arbeid. Meegewerkt
hebben mrs. E.B. Berenschot, A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, M.S. Bijleveld, J. van Duijvendijk-Brand, B.J. Engelen, J.M. Hoekstra, P.C. Knol, T.J. Mellema-Kranenburg, W.J.G.
Oosterveen, W.A.K. Rank, C.J.J.M. Stalker, F.J. de Vries, I. de Waal-Van Wessem, M.A.
van Wijngaarden en R. Zwitser, allen verbonden aan de afdeling burgerlijk recht van de
Rijksuniversiteit te Leiden.
De hoofdredactie berustte bij prof. mr. W.M. Kleyn (personen- en familierecht; erfrecht;
zakenrecht) en prof. mr. J.H. Nieuwenhuis (overeenkomsten; onrechtmatige daad c.a.;
bijzondere contracten). De algehele eindredactie berustte bij mr. W.A.K. Rank, die daarbij
werd geassisteerd door H.J. Stehouwer en J.F. de Vries, student-assistenten burgerlijk recht.
Is enerzijds gestreefd naar een zekere uniformiteit in de verschillende hoofdstukken waarin
het overzicht is ingedeeld, anderzijds is de individuele auteurs de vrijheid gelaten om waar
nodig van bet gekozen stramien af te wijken en meer of minder eigen bescbouwingen op te
nemen.
Gezien de ons toegemeten plaatsruimte moest uit de immense hoeveelheid uitspraken die de
Hoge Raad in de verslagperiode op civielrecbtelijk terrein heeft gewezen een sterke selectie
worden gemaakt. Veel arresten en beschikkingen op het gebied van bet personen- en familierecbt en de bijzondere overeenkomsten leken ons voor de Belgische lezer minder interessant
en zijn mitsdien onbesproken gebleven.
Overigens hebben wij ons beperkt tot het burgerlijk recht in enge zin. Het auteursrecht, het
bewijsrecht, het faillissementsrecht, het handelsrecht, het procesrecht en het rechtspersonenrecht zijn buiten beschouwing gelaten.

1141

5. Reikwijdte van de uitsluitingsclausule
in de zin van artikel94lid 1 Boek B.W.
- 6. Verknochtheid: is een schuld tot
terugbetaling van een tijdens het bestaan
van de algehele gemeenschap aan een
der echtgenoten verleende bijstandsuitkering aan deze echtgenoot verknocht,
zodat deze schuld o.g.v. artikel 94lid 3
Boek 1 B.W. buiten de gemeenschap
valt? - 7. Verknochtheid; vraag in hoeverre een pensioenrecht aan de (formeel)
pensioengerechtigde verknocht is. - 8.
Pensioenverrekening door middel van
het opleggen van een verplichting tot
voorwaardelijke uitkering; wijze waarop het bedrag dient te worden vastgesteld. - 9. Wijze van verrekening van
pensioenrechten; hetgeen de eisen van
redelijkheid en billijkheid meebrengen
wordt bepaald door alle omstandigheden van het geval.
Afdeling 3
Huwelijkse voorwaarden (J. -van Duijvendijk-Brand)
10. Wijziging van huwelijkse voorwaarden met het oog op de financiele en
fiscale gevolgen van een echtscheiding;
dient rechterlijke goedkeuring geweigerd te worden?
Afdeling 4
Echtscheiding; boedelscheiding en alimentatie (J. van Duijvendijk-Brand)
11. Vraag naar de geldigheid van een
beding in huwelijkse voorwaarden,
waarbij - voor het geval het huwelijk
door echtscheiding mocht eindigen afstand wordt gedaan van een eventueel
recht op alimentatie. - 12. Overeenkomst tot scheiding en deling tussen gewezen echtgenoten: onder omstandigheden kan de goede trouw tussen gewezen
echtgenoten een zo beperkende werking
hebben dat van de overeenkomst geen
nakoming kan worden gevraagd.
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Hoofdstuk II
ERFRECHT
Afdeling 1
Boedelscheiding en zwarighedenprocedure (A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar)
13. Vrijheid van de rechter in geval van
zwarigheden een bevel tot verkoop te
geven van onroe,rend goed, dat tot een
onverdeelde boedel behoort. - 14.
Zwarighedenprocedure bij boedelscheiding na echtscheiding.
Afdeling 2
Erfstelling en legaat (T .J. Mellema-Kranenburg)
15. Gebondenheid van erfgenaam/legataris aan een door de erfgenaam gesloten
overeenkomst betreffende onroerend
goed. - 16. Gebondenheid van de erfgenamen aan een optie verleend door de
erflater. - 17. Legaat van een goed van
de gemeenscliap-:--=- 18. Lega-atvah-onroerend goed tegen inbreng van de waarde; positie t.o.v. de legitimarissen. Inzage herroepen testamenten door de
wettelijke erfgenamen. - 20. Schending
van de legitieme o.g.v. artikel 969
B.W. ?; kwijtschelding van een vordering een gift in de zin van artikel 968
B.W.?

. Hoofdstuk III
ZAKENRECHT
Afdeling 1
(On)zelfstandige zaak? (1. de Waal-Van
Wessem)
21. Botsing tussen verkopersvoorrecht
en fiduciaire eigendom ten aanzien van_
tot katoendoek verwerkte garens.- 22.
Roerend of onroerend door enkele overeenkomst?

-

Afdeling 3
Eigendomsoverdracht (1. de Waal-Van
Wessem)
23. Eigendomsoverdracht van een antstolen roerend lichamelijke zaak. - 24.
Cessie van toekomstige vorderingen. 25. Cessie van toekomstige vorderingen;
faillissement van de cedent v66r het ontstaan van de vordering.
Afdeling 3
Zekerheidsrechten (I. de Waal-Van
Wessem)
26. Onderhandse verkoop door een
pandhouder; kan door de curator een
vergoeding ten behoeve van de boedel
worden bedongen?
Afdeling 4
Eigendomsoverdracht tot zekerheid
(A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar)
27. Karakter van de fiduciaire eigendomsoverdracht tot zekerheid; vervalt
de zekerheidseigendom als de vordering
waarvoor de zekerheid is gegeven, is voldaan? - 28. Eigendomsoverdracht tot
zekerheid/onrechtmatige daad.
Afdeling 5
kettingbeding
Erfdienstbaarheden;
(C.J.J.M. Stolker)
29. Strekking van erfdienstbaarheid van
Iicht en uitzicht. - 30. Strekking van de
erfdienstbaarheid; gebruik van de erfdienstbaarheid ten behoeve van erven
die niet tot het heersende erf behoren. 31 Verlegging van de uitoefening van
een erfdienstbaarheid van voetpad. 32. Verkoper vordert van koper medewerking aan transportakte van onroerend goed, waarin voor koper onaanvaardbare bedingen zijn opgenomen. 33. Is de verkoper van onroerend goed
gehouden de koper in kennis te stellen
van het bestaan van een aan koper op te
leggen kettingbeding en erfdienstbaarheid.

---------

-~__

- --~---------

Afdeling 6
Opstalrecht (C.J.J.M. Stolker)
34. De omvang van de bevoegdheid de
zaak waarop het opstalrecht rust te gebruiken.
Afdeling 7
Appartementsrecht (C.J.J.M. Stolker)
35. Splitsing in appartementsrechten
door erfpachter; toestemming grondeigenaar vereist; weigering; voorwaarden.
Afdeling 8
Erfpacht (C.J.J.M. Stolker)
36. Karakter van de erfpachtscanon. 37. Is het recht van ondererfpacht een
zakelijk recht?

Hoofdstuk IV
OVEREENKOMSTEN
Afdeling 1
De praecontractuele fase (B.J. Engelen)
38. Inleidng. - 39. De aanvang van de
onderhandelingsfase.- 40. Onbetamelijk handelen tijdens de onderhandelingen; causaal verband met het niet tot
stand komen van de beoogde overeenkomst. - 41. Onderhandelen met een
rechtspersoon; gemiste kans op een
overeenkomst als schadefactor. - 42.
De afdwingbaarheid van de verplichting
de onderhandelingen voort te zetten. 43. Het ontoelaatbaar afbreken van onderhandelingen; te vergoeden Schadeposten. - 44. Conclusie.
Afdeling 2
Totstandkoming; toestemming; wil en
(gerechtvaardigd) vertrouwen (E.B. Berenschot)
45. Toestemming; omstandigheden die
een beroep op gerechtvaardigd vertrouc
wen kunnen schragen.
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Afdeling 3
Totstandkoming; wil en vertrouwen;
nadeliger positie (W .A.K. Rank)
46. Inleiding. - 47. Gebondenheid aan
een niet met de wil van de ver klarende
partij overeenstemmende verklaring betreffende een overeenkomst aan koop en
verkoop.- 48. Gebondenheid aan een
niet met de wil van de verklarende partij
overeenstemmende verklaring betreffende een overeenkomst tot beeindiging
van een arbeidsovereenkomst. - 49.
Gebondenheid aan een niet met de wil
van de verklarende partij overeenstemmende verklaring betreffende een overeenkomst tot beeindiging van een arbeidsovereenkomst. - 50. Gebondenheid aan een niet met de wil van de
verklarende partij overeenstemmende
verklaring betreffende een afstand van
recht.- 51. Samenvatting en conclusie.
Afdeling 4
Totstandkoming; verband met uitlegging (E.B. Berenschot)
52. Totstandkoming en uitlegging van
overeenkomsten; misverstand.
Afdeling 5
Standaardvoorwaarden (E.B. Berenschot)
53. Toepasselijkheid van algemene
voorwaarden.
Afdeling 6
Aanbod en aanvaarding (W.A.K. Rank)
54. Aanbod of uitnodiging om in onderhandeling te treden.
Afdeling 7
Wilsgebreken (M.S. Bijleveld)
55. Dwaling; onderzoeksplicht.
Afdeling 8
Handelingsbekwaamheid (T .J. Mellema-Kranenburg)
56. Overeenkomst gesloten door minderjarige zonder toestemming van zijn
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wettelijke vertegenwoordigers; sprake
van werkelijk gebaat?
Afdeling 9
Uitlegging van overeenkomsten (M.S.
Bijleveld)
57. De uitlegging van de overeenkomst.
Afdeling 10
Tenuitvoerlegging van de overeenkomst
te goeder trouw (M.S. Bijleveld)
58. Beperkende werking goede trouw:
algemeen.- 59. Tweemaal beperkende
werking goede trouw: min maal mis is
plus. - 60. Beroep op toepasselijkheid
van exoneratiebeding in strijd met de
goede trouw.
Afdeling 11
Wanprestatie; ingebrekestelling bij niet
behoorlijke nakoming (W .A.K. Rank)
61. Inleiding. - 62. Bij onbehoorlijke
nakoming geen ingebrekestelling vereist; nuancering van deze regel met behulp van de goede trouw; aannemingsovereenkomst. - 63. Bij onbehoorlijke
nakoming geen ingebrekestelling vereist; nuancering van deze regel met behulp van de goede trouw; koop-/aannemingsovereenkomst. - 64. Bij onbehoorlijke nakoming geen ingebrekestelling vereist; nuancering van deze regel
met behulp van de goede trouw; koopovereenkomst. - 65. Samenwatting en
conclusie.
Afdeling 12
Wanprestatie; ontbinding van de overeenkomst (E.B. Berenschot)
66. Wanprestatie moet ontbinding
rechtvaardigen; omstandigheden; zuivering verzuim?

Hoofdstuk V
ONRECHTMATIGE DAAD
Afdeling 1
Onrechtmatigheid (B.J. Erigelen)

----

--------------
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67. Onrechtmatigheid: de leer Smits; algemeen. - 68. Inbreuk op een subjectief recht en onzorgvuldigheid. - 69.
Strijd met des daders rechtsplicht en onzorgvuldigheid.
Afdeling 2
Causaliteit (B.J. Engelen)
70. De leer van de redelijke toerekening:
de aard van de overtreden norm.- 71.
De voorzienbaarheid.
Afdeling 3
Aansprakelijkheid voor schade, toegebracht door dieren of levenloze zaken
(F.J. de Vries)
72. Aansprakelijkheid voor zaken. 73. Aansprakelijkheid voor dieren; verandering van oordeel bij de Hoge Raad.
Afdeling 4
Aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door de onrechtmatige daad van
andere personen (F.J. de Vries)
74. Aansprakelijkheid voor personen in
het algemeen. - 75. De aansprakelijkheid van de werkgever.
Afdeling 5
Hinder (F.J. de Vries)
76. Hinder.

Afdeling 8
Onrechtmatige
overheidsdaad
(C.J.J.M. Stalker)
84. Toezegging van B. en W. om een
voorstel tot het aangaan van een grondruil-overeenkomst in de Gemeenteraad
te brengen. - 85. Weigering van gemeente om grond te verkopen; handeling in strijd met gelijkheidsbeginsel onrechtmatig?- 86. Handelt een gemeente door levering van gas, electriciteit en
water aan een gekraakt pand onrecht. matig jegens de eigenaar? - 87. Onrechtmatige daad van een waterschap
door het niet schonen van een sloot?

Hoofdstuk VI
ONVERSCHULDIGDE BETALING;
ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING; ZAAKWAARNEMING
Afdeling 1
Onverschuldigde betaling (R. Zwitser)
88. Wie heeft de terugvorderingsactie bij
onverschuldigde betaling door een derde?

Afdeling 6
Schadevergoeding bij onrechtmatige
daad (P.C. Knol)
77. Schadevergoeding bij doodslag. 78. Doodslag en smartegeld. - 79.
Smartegeld buiten verwonding of belediging.- 80. Schadevergoeding bij onrechtmatige daden van meerdere personen; regres.

Hoofdstuk VII

Afdeling 7
Verbod, bevel, dwangsom (F.J. de
Vries)
81. Verbod, bevel; bevoegde rechter.82. Bevel tot ontruiming.- 83. Dwangsom.

Afdeling 2
Aanneming van werk (M.A. van Wijngaarden)
91. Inleiding. - 92. De opzegging ex
artikel1647 B.W. Is zij mogelijk v66r de
aanvang van het werk?- 93. De opzeg-

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
Afdeling 1
Schenking (T.J. Mellema-Kranenburg)
89. Schenking van hand tot hand.- 90.
Vrijwillige uitvoering door de erfgenamen van een nietige schenking.
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ging ex artikel1647 B.W.; Rechtskarakter. - 94. Vergaan van een gebouw.
Afdeling 3
Koop (E. B. Berenschot, J.M. Hoekstra,
W.J.G. Oosterveen)
95. Wanneer komt bij een vordering uit
wanprestatie wegens ondeugdelijke le-
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vering de ondeugdelijkheid van het geleverde voor rekening en risico van de
koper? (W.J.G. Oosterveen). - 96.
Verplichting van de verkoper tot eigendomsoverdracht (E.B. Berenschot). 97. Koop van een machine ,zoals bezichtigd" te kwalificeren als specieskoop of als genuskoop (J .M. Hoekstra).
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HOOFDSTUK
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1

PERSONEN- EN FAMILIERECHT
AFDELING

1 (J. van Duijvendijk-Brand)

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN

1. INLEIDING
Tot een beter begrip van de vragen, die aan de orde komen in de arresten
die besproken worden in de eerste afdeling (nrs. 2-4), volgt hierna een korte
uiteenzetting van de bestuursregeling zoals deze in Nederland geldt.
Het bestuur over een gemeenschapsgoed komt bij uitsluiting toe aan de gene
van wiens kant het goed in de gemeenschap is gevallen, aldus de hoofdregel
van de bestuursregeling die in artikel 97 Boek 1 B.W. is neergelegd. Aan
een dergelijk eenhoofdig bestuur kleeft een zelfde bezwaar als aan een
bestuur waarbij beide echtgenoten ajzonderlijk bestuursdaden kunnen verrichten: een (niet-handelende) echtgenoot kan niet voorkomen dat de ander,
door het verrichten van nadelige bestuurshandelingen, de gemeenschap (en
daarmee het gezin) nadeel berokkent.
De bescherming van de andere echtgenoot (en het gezin) is echter niet in
een gedee/de bestuursmacht voor , ,gevaarlijke'' handelingen gezocht, maar
wordt op andere wijze geboden: voor een aantal rechtshandelingen heeft een
echtgenoot de toestemmingvan de andere nodig (art. 88 Boek 1 B.W.). Het
betreft hier rechtshandelingen die door hun aard (giften, borgstelling) of
door het voorwerp waarop zij betrekking hebben (de echtelijke waning) een
vergroot risico voor het gezin opleveren. Zo behoeft de ene echtgenoot de
toestemming van de ander voor het sluiten van een overeenkomst tot
vervreemding van een door de echtgenoten tezamen of door de andere
echtgenoot alleen bewoonde waning of van zaken die bij een zodanige
waning of de inboedel daarvan behoren (vgl. art. 88lid 1 sub a Boek 1 B.W.).
Men houde hierbij tweeerlei goed in het oog. De regeling van artikel88 Boek
1 B.W. reikt verder dan een gedeelde bestuursmacht: ook de echtgenoot die
de tot zijn prive-vermogen behorende waning wil verkopen, behoeft de
toestemming van zijn wederhelft. Verder: artikel 89 Boek 1 B.W. spreekt
van toestemming en niet, zoals artikel 87 Boek 1 B.W. van medewerking
(N .B. laatstgenoemde bepaling beperkt de echtgenoten in hun mogelijkheid
om schulden aan te gaan: kopen op afbetaling kan de een slechts met
medewerking van de ander; van (gedeeld) bestuur is hier geen sprake). Door
het gebruik van deze twee verschillende termen heeft de wetgever een
verschil in rechtsgevolg willen aangeven.
Is geen toestemming verleend, dan maakt dat de verrichte rechtshandeling
(behoudens de bescherming van derden te goeder trouw) vernietigbaar (vgl.
art. 89lid 1 Boek 1 B.W.). Zander medewerking komt de rechtshandeling
niet tot stand. Is de medewerking echter wei verleend, dan worden beide
echtgenoten (anders dan in het geval de vereiste toestemming is verleend)
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partij bij de overeenkomst. In het kader van de invoeringswetgeving betreffende het nieuw Burgerlijk Wetboek zal dit onderscheid voor wat betreft
de artikelen 87 en 88 Boek 1 B.W. waarschijnlijk verdwijnen: zoals het
voorstel nu luidt gaat artikel 87 in artikel 88 Boek 1 B. W. op (vgl.
Invoeringswet N.B.W., 6e gedeelte).
2. HET BEGRIP ,BEWOOND" IN ARTIKEL 88 LID 1 SUB A BOEK 1 B.W.
H.R., 25 jebruari 1983, R. v.d. W., 1983, 52
De vraag die in de onderhavige procedure aan de orde kwam, betrof
wederom de betekenis van het begrip ,bewoond" uit artikel 88 Boek 1.
B.W.
Al eerder vormde deze vraag het onderwerp van geschil in de procedure die
resulteerde inH.R., 28 nov. 1975, N.J., 1976, nr. 466, met noot E.A.A.L.
(vgl. ook de annotatie van Grootveld, H.C., T.P.R., 1980, nr. 3, p. 863
e.v.): het feit dat de man zijnjeitelijk verblijf niet meer in de woning had,
achtte de Hoge Raad op zichzelf onvoldoende om aan te nemen, dat de
woning niet meer door de man , ,bewoond'' was in de zin van artikel88 Boek
1 B.W.; de vrouw had dus ten onrechte geen toestemming gevraagd van de
man om het huis te verkopen.
Bovengenoemd arrest uit 1975 liet echter de volgende vraag nog onbeantwoord: valt een woning, die nog niet jeitelijk bewoond wordt, onder de
bescherming van artikel 88 Boek 1 B.W.? Deze vraag werd door de Hoge
Raad in het onderhavige arrest beantwoord.
In 1977 wordt door het echtpaar Korthuis-Schilder het huis, dat naast de
smederij van de man is gelegen, aangekocht met de bedoeling om daar de
echtelijke woning van te maken. Begonnen wordt met de verbouwing van
het huis, welke verbouwing meerdere jaren in beslag neemt. Nog voor de
verbouwing voltooid is, verkoopt de man zonder toestemming van zijn
echtgenote de woning aan Schaaphok, een bekende van het echtpaar. Het
echtpaar roept daarop de nietigheid in van de overeenkomst ingevolge
artikel 88 en 89 Boek 1 B.W.
De Rechtbank verklaart de man niet ontvankelijk in zijn vordering, omdat
alleen de echtgenoot, wiens toestemming niet gevraagd is, de nietigheid in
kan roepen. De vordering van de vrouw wordt echter afgewezen op grond
van de overweging, dat de ingeroepen bepaling niet geldt voor een toekomstige woning.
De tegen deze laatste beslissing gerichte grieven worden door het Hof
gegrond bevonden. Het Hof overweegt hiertoe, dat een beroep op artikel
88 Boek 1 B. W. onder omstandigheden ook kan worden gedaan indien de
woning in feite nog niet bewoond is. Hierbij is met name van belang het
feit dat de woning is gekocht met de bedoeling daar de echtelijke woning
van te maken en het feit, dat de realisering hiervan zich al in een vergevorderd stadium bevindt. Dit is in overeenstemming met de strekking van
artikelen 88 en 89 Boek 1a B.W.
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De Hoge Raad is evenals het Hof van mening, dat de bescherming van de
artikelen 88 en 89 Boek 1 B.W. zich in beginsel oak uitstrekt tot de
toekomstige echtelijke waning. Dat het Hof omstandigheden, die zich na
aankoop hebben voorgedaan (in casu de verbouwing), van belang acht bij
het vaststellen van de bedoeling van partijen, hetgeen in het cassatiemiddel
werd bestreden, wordt door de Hoge Raad als juist beoordeeld.
Het feit, dat de waning nag niet bewoond wordt, acht de Hoge Raad 'wel
van belang i.v.m. de goede trouw van de wederpartij als bedoeld in artikel
891id 1 Boek 1 B. W. Het schept een vermoeden van goede trouw ten gunste
van de wederpartij.
Desondanks werd in het onderhavig geval Schaaphok niet te goeder trouw
geacht, aangezien hij een goede bekende van het echtpaar was, die de
situatie kende.
Door noch te informeren naar een eventuele wijziging in de plannen van
het echtpaar, noch de toestemming van de vrouw te vragen, heeft hij volgens
de Hoge Raad het risico genomen van de vernietigbaarheid van de koopovereenkomst.

3.

TOESTEMMING IN DE ZIN VAN ARTIKEL

88

LID

1,

SUB A BOEK

1 B.W.:

SCHIFTELIJKE VORM VEREIST?

H.R. 7 maart 1980, N.J., 1980, 395, met noot E.A.A.L.
Op 1 november 1976 zet de (op dat moment) 68-jarige Bongaerts zijn
handtekening onder een ,voorlopige" koopakte betreffende de verkoop
van een, bij de echtelijke waning behorend, perceel bouwland. Koper is
Bongaerts Immobilien BV (verder te noemen de BV), van welke BV een neef
van het echtpaar Bongaerts-Luijben directeur is. Wanneer het echtpaar
daarna weigert mee te werken aan het transport van het perceel bouwland,
vordert de BV in rechte de medewerking van het echtpaar, benevens een
bedrag van f 10.000,- bij wijze van schadevergoeding.
Tegen deze vordering verweert het echtpaar zich met een beroep op het
ontbreken van toestemming in de zin van artikel 88 Boek 1 B.W. en met
een beroep op misbruik van omstandigheden (art. 1371, 1373 B.W.). De
Rechtbank wijst een tussenvonnis op 12 mei 1977, waarbij de BV wordt
opgedragen te bewijzen, dat de vrouw (Luijben) de in artikel 88 Boek 1
B.W. bedoelde toestemming tot verkoop van het perceel bouwland heeft
verleend.
Het echtpaar wordt toegelaten tot het bewijs, dat de verkoop tot stand is
gekomen door misbruik van omstandigheden. De Rechtbank acht het
echtpaar niet geslaagd in dit bewijs. De in hager beroep hiertegen aangevoerde grieven worden verworpen en het in cassatie ingestelde middel (eerste
middel), dat zich tegen dit onderdeel van 's Hofs beslissing richt, wordt
ongegrond bevonden. Dit onderdeel van het verweer van het echtpaar zal
hieronder buiten beschouwing blijven.
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De BV slaagt, middels getuigenverklaringen van de buren van het echtpaar
Bongaerts-Luijben, wei in het aan haar opgedragen bewijs. Dat Luijben
haar toestemming zou hebben gegeven, wordt afgeleid uit het feit, dat zij
nd de ondertekening van de ,voorlopige" koopakte door Bongaerts diverse
malen jegens deze getuigen van haar instemming met het gebeurde zou
hebben doen blijken.
Op 5 januari 1978 wordt de vordering van de BV door de Rechtbank
toegewezen (waarbij de BV in staat wordt gesteld haar vordering tot
schadevergoeding nog nader te motiveren). Het echtpaar gaat tegen beide
vonnissen in hoger beroep. In hun beroep tegen het tussenvonnis worden
zij, bij het ontbreken van een daartegen opgeworpen grief, niet ontvankelijk
verklaard.
In hoger beroep stelt het echtpaar (voor het eerst!), dat niet op grond van
artikel88 Boek 1 B. W. toestemming no dig was, maar op grond van het recht
van mede-eigendom van de vrouw, daar het niet duidelijk zou zijn van wiens
kant het huis (en de daarbij behorende zaken) in de gemeenschap was
gevallen.
Op de vraag aan wie in een dergelijk geval (waarin art. 97 Boek 1 B.W. geen
uitkomst biedt) het bestuur toekomt, geeft de wet geen antwoord. In de
literatuur wordt zowel volledige bestuursbevoegdheid van elk der echtgenoten ajzonderlijk (in deze zin: van Oven, J .C., W.P.N.R., 4484, p. 134;
Asser-De Ruiter-Moltmaker, lle druk, Zwolle 1982, p. 127), als eengedeelde bestuursmacht-(De-Bruijn-~oons-Kieijn, 2e druk, Gouda, 1973, p. 210;
Klaassen-Eggens-Luijten, 9e druk, Zwolle 1973, p. 138) verdedigd.
Nu het echtpaar blijkbaar de Iaatste opvatting aan zijn grief ten grondslag
heeft gelegd, zou men verwachten dat het Hof de gelegenheid aangrijpt om
zich over de onderhavige kwestie duidelijk uit te spreken. Het Hof overweegt echter:
8. dat bet Hof op grond van in bet eindvonnis der Rb. geciteerde verklaringen van de getuigen
M. van Rooy en Th. Sal den terecht bewezen heeft geacht dat de vrouw met de litigieuze verkoop
instemde;
9. dat, nude man dienvolgens bet litigieuze perceel heeft verkocht en de daarop betrekking
hebbende overeenkomst heeft getekend, de vrouw daaraan gebonden is;
10. dat bet i.e. geen verschil maakt of haar instemming nodig was, omdat de overeenkomst
betrekking had op een bij de echtelijke woning behorende zaak als bedoeld in artikel 88 Boek
1 B. W. of omdat de overeenkomst betrekking had op een goed der huwelijksgoederengemeenschap, dat van de zijde van de vrouw in die gemeenschap is gevallen en onder haar bestuur
stond als bedoeld in artikel 97 Boek 1 B.W.;
11. dat immers in beide gevallen de vrouw zich op nietigheid van de overeenkomst kan
beroepen;
12. dat, indien bet goed onder bestuur van de man zou staan (ten processe is niet gesteld of
gebleken wie van beide echtelieden bet bestuur over bet goed had), hij slechts toestemming
ex artikel 88 Boek 1 B.W. van node had, doch geen toestemming ex artikel97 Boek 1 B.W.
van de vrouw nodig had om over dit goed te beschikken;

Uit deze, niet geheel duidelijke bewoordingen (het Hof gebruikt ,toestemming" in plaats van ,medewerking") lees ik het volgende.
Als, zoals in het onderhavige geval, het niet duidelijk is van wiens zijde het
goed in de gemeenschap is gevallen, worden ter beantwoording van de
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vraag, of een bestuurshandeling bevoegd is verricht, de feiten getoetst aan
beide situaties, d. w .z. de situatie dat het goed van de zijde van de man in
de gemeenschap is gevallen en de situatie dat dit van de zijde van de vrouw
het geval is. Levert toetsing aan beide hypothetische situaties een geldige
bestuurshandeling op, dan is deze ook geldig. Een practische benadering,
in casu er toe leidend dat het Hof geldigheid aannam, nude man of geen
toestemming nodig had (RO 12) of deze geacht moet worden gegeven te zijn,
nude vrouw, naar bewezen is, met de verkoop heeft ingestemd (RO 8-10).
Tegen de hierboven weergegeven overwegingen van het Hof richt zich een
van de cassatiemiddelen. In het derde middel wordt gesteld, dat het Hof in
het onderhavige geval ten onrechte niet is uitgegaan van een gedeelde
bestuursmacht, inhoudende dat beschikkingshandelingen gelijk in casu
slechts door de medewerking van de echtgenoten tezamen kunnen worden
verricht. De Hoge Raad overweegt omtrent dit middel:
Blijkens hetgeen het Hof in de rechtsoverwegingen 9 tim 12 heeft overwogen, heeft het onder
,instemmen" mede verstaan het v66r de verkoop door de vrouw aan de man verlenen van
een volmacht daartoe voor het geval dat zodanige volmacht, omdat het goed niet zou zijn aan
te merken als van de zijde van de man in de gemeenschap gevallen (in de zin van art. 97 Boek
1 B.W.), rechtens was vereist. Onderdeel III gaat uit van een andere lezing van het arrest en
kandaarom niet tot cassatie leiden;

De Hoge Raad volgt hiermee, zij het in duidelijker bewoordingen, dezelfde
gedachtengang als het Hof. Waar, zoals in casu, vaststaat dat een medewerking in persoon ontbreekt, kan aan het vereiste van medewerking toch zijn
voldaan, als komt vast te staan, dat aan de handelende echtgenoot door de
ander een volmacht is verleend.
De woorden van het Hof dienen volgens de Hoge Raad aldus te worden
uitgelegd, dat het Hof bij zijn vaststelling, dat de vrouw heeft ingestemd
met de verkoop, daaronder tevens heeft willen begrijpen de verlening van
de volmacht. De Hoge Raad lijkt hiermee te kiezen voor een opvatting, die
weliswaar door de benaderingswijze verschilt van die van de gedeelde
bestuursmacht, maardie qua resultaat daarmee overeenstemt. Dit blijkt ook
duidelijk daar waar de Hoge Raad het cassatiemiddel, waarin wordt gesteld
dat het Hof ten onrechte niet is uitgegaan van een gedeelde bestuursmacht,
verwerpt o.g.v. het feit, dat het middel zou uitgaan van een andere (is
onjuiste, J.v.D.) lezing van het arrest van het Hof.
Het echtpaar had echter nog meer pijlen op zijn boog. In het tweede
cassatiemiddel wordt gesteld, dat gezien de strekking van artikel 88 Boek
1 B.W. de daar bedoelde toestemming bij verkoop van onroerend goed
slechts schriftelijk gegeven kan worden. De Hoge Raad geeft als zijn oordeel
te kennen, dat ook dit middel ongegrond is, en overweegt daarbij dat noch
uit de wetsbepaling zelf, noch uit de geschiedenis daarvan, valt af te leiden,
dat voor de toestemming van artikel88 Boek 1 B.W. de schriftelijke vorm
als bestaansvereiste zou gelden. Ook de literatuur is eenstemmig in zijn
oordeel, dat deze toestemming aan geen enkel vormvereiste is gebonden
(vgl. o.a. Asser-De Ruiter-Moltmaker, lle druk, Zwolle 1982, p. 96; De
Bruijn-Soons-Kleijn, 2e druk, Gouda 1973, p. 56; Klaassen-Eggens-Luij-
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ten, 9e druk, Zwolle 1973, p. 53).
Ook de in het kader van de Invoeringswetgeving van het N .B. W. voorgestelde wijziging van artikel88 Boek 1 B.W. (Inv.w. 6e gedeelte) gaat nietzover,
bij verkoop van een onroerend goed een schriftelijke toestemming te eisen;
slechts voor zover voor de rechtshandeling zelf de schriftelijke vorm is
voorgeschreven, wordt aan de verlening van toestemming dezelfde eis
gesteld.

4. HET BEGRIP ,TER KENNIS KOMEN" IN ARTIKEL 89 LID 4 BOEK 1 B.W.
H.R., 5 december 1980, N.J., 1981, 226 met noot E.A.A.L.
Aangezien het aangaan van een overeenkomst van borgtocht door een der
echtgenoten als ,gezinsgevaarlijke" handeling kan worden aangemerkt, is
ingevolge artikel 88 Boek 1 B. W. de toestemming van de andere echtgenoot
vereist. Dat de gezinsbescherming het soms wint van de eisen die het
rechtsverkeer stelt, bleek o.m. in H.R. 2 juni 1978 (N.J., 1979 nr. 126 met
noot E.A.A.L.; vgl. ook de annotatie van Grootveld, H.C., T.P.R., 1980
nr. 3, p. 869 e.v.). In dat arrest besliste de Hoge Raad dat degene, die t.b.v.
de NV waarvan hij directeur/groot-aandeelhouder is, een borgtocht aangaat, niet geacht wordt dit te doen in de uitoefening van beroep of bedrijf
zoals bedoeld in artikel 88 lid 1 sub c, zodat toestemming van de echtgenote
vereist blijft.
De wetgever heeft in de Invoeringswet N.B.W., 6e gedeelte, expliciet voor
een ruimere uitleg gekozen: ingevolge het daar voorgestelde artikel 88 lid
4 is in een zodanig geval geen toestemming vereist.
Aan de belangen van de wederpartij wordt op twee manieren recht gedaan:
de vernietigingsactie slaagt niet als de wederpartij te goeder trouw is (vgl.
art. 89 lid 1 Boek 1 B.W.) en bovendien vervalt de bevoegdheid tot
vernietiging na verloop van een door belanghebbende daartoe gestelde
redelijke termijn en in ieder geval een jaar nadat de handeling te zijner
kennis is gekomen. De uitleg van het begrip ter kennis komen vormde het
geschilpunt in de onderhavige procedure.
Lebegue verkoopt en levert in 1975 en 1976 wijnen aan wijnkoperij A. v.
Kempen BV. Van Nierman, die ten nauwste bij de BV betrokken is, bedingt
hij, dat deze zich borg stelt voor de betaling van het overeengekomen
bedrag.
Betaling blijft uit en de BV blijkt ook niet tot betalen in staat, zodat Lebegue
betaling vordert van Nierman. Deze betwist dat hij de borgtocht is aangegaan. Lebegue vordert in rechte nakoming.
De Rechtbank acht het aangaan van een borgtocht door Nierman t.b.v. de
BV bewezen. In hoger beroep overlegt Nierman een door zijn echtgenote
ondertekende verklaring, waarin deze zich erop beroept nimmer toestemming te hebben gegeven voor het aangaan van een borgtocht, zodat deze
op grond van artikel 88 Boek 1 B.W. vernietigbaar is.
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Het verweer van Lebegue, dat het hier om een nieuwe grief zou gaan,
waarmee geen rekening gehouden zou mogen worden, wordt door het Hof
verworpen o.g.v. de overweging, dat het hier gaat om een nieuw verweer
ten principale. Diens tweede verweer, dat Nierman voor het aangaan van
de borgtochtovereenkomst geen toestemming van zijn echtgenote behoefde,
was gezien het hiervoor genoemde arrest H.R., 2juni 1978 (N.J., 1979, 126)
ook gedoemd te falen.
Blijft alleen nog ter beantwoording over de vraag, of de nietigheid tijdig
is ingeroepen, nu is komen vast te staan, dat tussen het moment waarop
de echtgenote kennis heeft genomen van het besraan van de borgtocht en
dat, waarop de nietigheid wordt ingeroepen, meer dan een jaar verstreken
is. Het Hof beantwoordt deze vraag bevestigend, daarbij aandacht schenkend aan het feit, dat het bestaan van de rechtshandeling in het onderhavige
geval gemotiveerd betwist werd.
In een dergelijk geval komt volgens het Hof de handeling pas ter kennis van
de echtgenoot op het moment, dat deze verneemt dat de betwiste rechtshandeling bij gewijsde of bij een vonnis, dat bij voorraad uitvoerbaar verklaard
is, is vastgesteld.
Tegen dit laatste richtte zich een der beide cassatiemiddelen. Dit middel
wordt door de Hoge Raad gegrond bevonden. Het feit, dat de rechtshandeling wordt betwist, acht de Hoge Raad niet van belang voor het vaststellen
van het tijdstip waarop de rechtshandeling geacht wordt ter kennis te komen
van de andere echtgenoot.
Een beslissing, waarmee de praktijk zich gelukkig kan prijzen. Een andere
beslissing zou, zoals de annotator terecht opmerkt, geheel in strijd zijn met
de gedachte, dat ook het belang van de wederpartij bescherming verdient,
waartoe deze o.m. de mogelijkheid heeft om een redelijke termijn te stellen.
Het tweede cassatiemiddel, waarin wordt betoogd dat de vernietigingsverklaring niet vormvrij is, wordt door de Hoge Raad zonder meer verworpen
op grond van de overweging, dat de in het middel gestelde eisen geen steun
vinden in het recht.

AFDELING

2 (J. van Duijvendijk-Brand)

HUWELIJKSGOEDERENRECHT

5.

REIKWIJDTE VAN DE UITSLUITINGSCLAUSULE IN DE ZIN VAN ARTIKEL
LID 1 BOEK 1 B.W.

94

H.R., 21 november 1980, N.J., 1981, 193 met noot E.A.A.L.
Tussen echtgenoten, die huwen zonder huwelijkse voorwaarden te maken,
bestaat vanaf het moment van de huwelijksvoltrekking algehele gemeenschap van goederen. Deze gemeenschap omvat alle goederen, ongeacht de
titel van verkrijging: ook goederen, die een der echtgenoten als erfgenaam
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of legataris verkrijgt, vallen in de gemeenschap (vgl. art. 93 en 94 Boek 1
B.W.).
Hierop bestaat echter een belangrijke uitzondering. Buiten de gemeenschap
vallen behalve verknochte goederen oak goederen, die verkregen zijn onder
uitsluitingsclausule.
Degene van wie een van beide echtgenoten iets geschonken krijgt of het
geheel of een gedeelte van diens nalatenschap verkrijgt, kan daarbij bedingen, dat deze goederen buiten de gemeenschap zullen vallen. In het onderhavige arrest kwam de vraag naar de reikwijdte van een dergelijke uitsluitingsclausule aan de orde: kunnen echtgenoten, die buiten elke gemeenschap van
goederen zijn gehuwd, de clausule buiten werking stellen door in hun
huwelijkse voorwaarden het beding op te nemen, dat bij antbinding van het
huwelijk door overlijden van een van beiden, zal worden verrekend als
waren zij gehuwd in gemeenschap van goederen, en waarbij uitdrukkelijk
wordt bepaald, dat dit oak voor die goederen en rechten zal gelden, ten
aanzien waarvan een erflater of schenker heeft bepaald, dat zij buiten de
gemeenschap zullen vallen?
De Hoge Raad besliste, dat oak hier de wil van de schenker c.q. erflater
geeerbiedigd moet worden, zodat de onder de uitsluitingsclausule verkregen
goederen niet in de verrekening betrokken mogen worden.
Nag een andere vraag kwam in bovengenoemd arrest aan de orde en wel
die van de toetsingsbevoegdheid van de rechter. Het conflict was ontstaan
toe de echtelieden hun huwelijkse voorwaardim wensfefite-~)z1gen-in dier
voege, dat oak de met uitsluitingsclausule verkregen goederen in de verrekening betrokken zouden worden. Ter goedkeuring voorgelegd aan de Rechtbank, weigerde deze die te geven. De Hoge Raad achtte, evenals het Hof,
de Rechtbank hiertoe bevoegd. Nu de wijziging geen effect kon sorteren,
ontbrak een, redelijke grand in de zin van artikel119 lid 3, Boek 1 B.W.
6.

VERKNOCHTHEID: IS EEN SCHULD TOT TERUGBETALING VAN EEN

TIJDENS HET BESTAAN VAN DE ALGEHELE GEMEENSCHAP AAN BENDER
ECHTGENOTEN VERLEENDE BIJSTANDSUITKERING AAN DEZE ECHTGENOOT
VERKNOCHT, ZODAT DEZE SCHULD O.G.V. ARTIKEL 94 LID 3 BOEK 1 B.W.
BUITG_N DE GEMEENSCHAP VAL T?

H.R., 27 mei 1983, R. v.d. W., 1983, 106 (ten dele verwisseld met 107)
Een ieder die in Nederland verblijft en (tijdelijk) onvoldoende middelen van
bestaan heeft, kan in beginsel een beroep doen op de Algemene Bijstandswet
(A.B.W.). Voorzover er sprake is van een tijdelijk gebrek aan liquide
middelen, doordat men nag niet kan beschikken over middelen, waarop
men wel aanspraken heeft, biedt artikel 59 lid 2 A.B.W. aan de gemeente
die de bijstand heeft verleend de mogelijkheid van verhaal op de betrokkene.
Een dergelijke situatie kan zich voordoen indien echtgenoten nag tijdens
hun huwelijk feitelijk gescheiden gaan leven, daarmee vooruitlopend op de
door hen voorgenomen echtscheiding. Leefde men tot dan toe van een
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inkomen, dan is het zeer wei denkbaar, dat deze middelen onvoldoende zijn
om twee huishoudens te bekostigen. De niet verdienende echtgenoot kan
dan een beroep doen op de voorzieningen van de A.B.W.
Waren de echtgenoten in algehele gemeenschap gehuwd en is de echtscheiding eenmaal een feit, dan bestaat de mogelijkheid, dat daarmee middelen
vrijkomen, waarover men tot dan toe niet kon beschikken. Verhaal door
de gemeente krachtens artikel59lid 2 A.B.W. lijkt dan oak op zijn plaats.
Een dergelijke situatie deed zich voor in het geval, dat uiteindelijk resulteerde in het hierboven vermelde arrest van de Hoge Raad (vgl. oak de uitspraak
van het Hof in het onderhavige geval: Hof 's-Hertogenbosch, 2 februari
1982, N.J.' 1983, 163).
Oak in casu was de Sociale Dienst aan de vrouw bijstand gaan verlenen toen
partijen feitelijk gescheiden gingen Ieven, nu vanaf dat moment de man niet
meer in staat geacht kon worden aan de wettelijke onderhoudsverplichting
jegens zijn vrouw te voldoen.
Krachtens de scheiding en deling van de ontbonden gemeenschap, waarin
partijen gehuwd waren, ontvangt de vrouw bijna f 40.000. De gemeente
maakt van het haar in artikel 59 lid 2 A.B.W. toegekende verhaalsrecht
gebruik, waarop de vrouw de helft van het gevorderde bedrag betaalt, zich
op het standpunt stellend, dat de andere helft door de man betaald dient
te worden, ofwel aan de Sociale Dienst, ofwel aan haar.
Gezien haar vordering gaat de vrouw er blijkbaar van uit, dat de schuld een
gemeenschapsschuld is. Welke bepaling zij daarbij aan haar vordering ten
grondslag legt is echter niet helemaal duidelijk. Artikel 102 lid 1 Boek 1
B. W. biedt geen grondslag voor de vordering van de vrouw, maar hoogstens
voor een vordering van de gemeente. Aan dit laatste lijkt echter artikel 59
lid 2 in de weg te staan, nu ingevolge deze bepaling verhaal slechts mogelijk
is op de betrokkene (art. 102 lid 1 bepaalt, dat de ene echtgenoot (in casu
de man) naast de andere echtgenoot (in casu de vrouw) voor de helft
aansprakelijk is voor gemeenschapsschulden, die de andere echtgenoot is
aangegaan).
Blijft over artikel102lid 2, Boek 1 B.W. op grand waarvan de echtgenoot
die een gemeenschapsschuld voor meer dan de helft heeft voldaan, verhaal
heeft voor het meerdere bij de andere echtgenoot. Een probleem hier is
echter het feit, dat de vrouw (nag) niet meer dan de helft heeft voldaan;
voor een verhaalsrecht is dus evenmin een grand.
De Rechtbank wijst de vordering van de vrouw af en overweegt daarbij ,ten
overvloede", dat het uitgangspunt van de vrouw, (t. w. de schuld is een
gemeenschapsschuld) onjuist is; de verplichting tot terugbetaling acht de
Rechtbank aan de persoon van de vrouw verknocht, nu de verleende
bijstand aileen aan haar ten goede zou zijn gekomen.
De vrouw gaat tegen dit vonnis van de Rechtbank in hager beroep.
Oak het Hof gaat er van uit, dat op grand van de in artikel59lid 2 A.B.W.
besloten liggende beperking van de verhaalsmogelijkheid tot verhaal op de
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betrokkene, uitsluitend de vrouw aansprakelijk is. Anders dan de Rechtbank acht het Hof toewijzing van de vordering dat de vrouw een verhaalsrecht heeft op de man (art. 102 lid 2 Boek 1 B.W.) wel voor toewijzing
vatbaar, zij het dat de veroordeling v~n de man tot betaling aan de vrouw
in die zin moet worden beperkt, dat hij tot betaling eerst hoeft over te gaan,
zodra de vrouw het restant van de schuld zal hebben betaald.
De opvatting van de Rechtbank, dat de schuld verknocht zou zijn in de zin
van artikel 94 lid 3 Boek 1 B. W., wordt eveneens door het Hof verworpen.
Het Hof overweegt daartoe, dat de bijstand slechts diende ter vervanging
van hetgeen de man anders. op grand van artikel 81 Boek 1 B.W., zo hij
daartoe in staat was geweest, aan de vrouw had moeten verschaffen. De
tijdens het huwelijk van partijen aan de vrouw verleende bijstand en de
daaruit voortspruitende schuld aan de gemeente gaat dus wel degelijk ook
de man aan, aldus het Hof. Tegen deze opvatting van het Hof richt zich
het door de man ingestelde cassatiemiddel.
Het middel wordt door de Hoge Raad verworpen, Hij overweegt daarbij
onder meer dat ook indien op andere wijze door een der echtgenoten
schulden worden aangegaan om de noodzakelijke kosten van zijn bestaan
te bestrijden (men denke bijv. aan het afsluiten van een lening, J.v.D.), die
schulden in de gemeenschap zullen vallen.
Uit hetgeen de Hoge Raad verder overweegt m.b.t. de artikelen 54a en 55
A.B.W. kan men concluderen, dat eventuele beperkingen in het verhaalsrecht van de gemeente niet van invloed zijn op de vraag of een schuld tot
terugbetaling al dan niet in de gemeenschap valt.
7.

VERKNOCHTHEID; VRAAG IN HOEVERRE EEN PENSIOENRECHT AAN DE

(FORMEEL) GERECHTIGDE VERKNOCHT IS.

H.R., 27 november 1981, N.J., 1982, 503, met noot E.A.A.L. en W.H.H.
Man en vrouw waren op 20 november 1942 met elkaar in het huwelijk
getreden. Dit zonder huwelijkse voorwaarden op te maken, zodat tussen
hen vanaf dat moment algehele gemeenschap van goederen bestond (vgl.
art. 93 Boek 1 B.W.). Bij vonnis van 29 oktober 1971 wordt tussen hen de
scheiding van tafel en bed uitgesproken, waardoor de gemeenschap wordt
ontbonden (vgl. art. 99 sub b Boek 1 B.W.). Bij hetzelfde vonnis wordt de
scheiding en deling bevolen van de ontbonden gemeenschap, waartoe onder
meer een woonhuis en aandelen (in de NV waarvan de man tevens directeur
is) behoren. Partijen kunnen het niet eens worden over de wijze waarop de
verdeling dient plaats te vinden, waarbij met name de waardering van de
voormelde goederen hen verdeeld houdt. Daarop volgt een zwarighedenprocedure (over bijzonderheden hieromtrent vergelijke men A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar nr. 14).
De Rechtbank beslist in drie vonnissen op de zwarigheden. De waning wordt
gewaardeerd in bewoonde staat (tot welke waardering de Rechtbank komt
door onder andere aandacht te schenken aan het feit, dat de waning voor
een deel door een ander dan partijen bewoond wordt). Hiertegen richt zich
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een van de grieven van de man, welke grief door het Hof gegrond wordt
geoordeeld. Dit is geheel in overeestemming met het arrest van de Hoge
Raad van 11 maart 1977 (N.J., 1978, nr. 98, met noot E.A.A.L.; vgl. oak
Grootveld, H.C., T.P.R., 1980, nr. 3, p. 874 e.v.).
In een incidentele grief klaagt de vrouw erover, dat de Rechtbank de
pensioenverplichtingen van de NV jegens de man niet heeft aangemerkt als
een activum van de man, waartegenover een recht van de vrouw wegens
overbedeling (van de man) staat. Deze grief wordt door het Hof verworpen
op grand van de overweging dat het pensioenrecht zo nauw aan de persoon
van de rechthebbende is verbonden, dat het niet in de scheiding van de
gemeenschapsboedel kan worden betrokken, zelfs niet bij wege van verrekening. Oak deze beslissing is geheel in overeenstemming met de tot dan toe
gewezen rechtspraak van de Hoge Raad. AI in 1959 besliste de Hoge Raad
in gelijke zin als het Hof, vgl. het arrest van 7 oktober 1959, B.N.B. 1959,
355. Deze uitspraak van de Hoge Raad is in de literatuur fel bekritiseerd.
Ben van het voornoemde arrest van de Hoge Raad afwijkende beslissing gaf
het Hof Amsterdam (23 dec. 1977, N.J., 1978, 507).
Daarop gaat de man in cassatie, waarbij het casatiemiddel zich in diverse
onderdelen richt tegen de wijze waarop het Hof de waarde van de goederen
beeft bepaald. De Hoge Raad acht de beslissing van het Hof op dit punt
van feitelijke aard, zodat het niet tot cassatie kan leiden. Waar het middel
er over klaagt dat de waarde van het onroerend goed en de inboedel niet
in bet proces-verbaal van zwarigheden was opgenomen, zodat bet Hof
bierover geen beslissing had mogen geven, wordt het eveneens ongegrond
bevonden.
De Hoge Raad kreeg echter oak nag te oordelen over bet cassatiemiddel,
dat door de vrouw in incidenteel beroep was ingesteld. Aan de beslissing,
die de Hoge Raad hierop geeft, ontleent het arrest zijn grate belang (bet
tweede, voorwaardelijk ingestelde middel komt in de procedure niet meer
aan de orde en zal derhalve oak bier buiten bescbouwing worden gelaten).
Het middel in bet incidentele beroep richt zicb tegen de opvatting van bet
Hof, dat het pensioenrecbt, wegens verknocbtheid aan de persoon van de
recbthebbende, op geen enkele wijze in de verdeling van de gemeenscbapsboedel betrokken kan worden. Het middel betoogt, dat een pensioenrecbt
c.q. pensioenaanspraak in beginsel in een tussen ecbtgenoten bestaande
buwelijksgemeenscbap valt en in beginsel bij wegen van verrekening bij de
scbeiding en deling van de gemeenschapsboedel betrokken dient te worden,
altbans dat voor ieder pensioenrecht c.q. pensioenaanspraak in bet voorkomende geval bepaald dient te worden of het recbt c.q. de aanspraak in. de
buwelijksgemeenschap valt en of en hoe deze bij de scbeiding en deling van
de gemeenscbap betrokken moeten worden.
Het middel wordt door de Hoge Raad gegrond bevonden.
Dit mag opmerkelijk worden genoemd, om meer dan een reden. Vanwege
de inhoud van de beslissing: de voor de praktijk zo belangrijke vraag, 6f
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bij echtscheiding pensioenrechten bij wijze van verrekening in de verdeling
van de (ontbonden) gemeenschap betrokken dienen te worden, beantwoordt
de Hoge Raad nu, anders dan in 1959, in beginsel bevestigend.
Vanwege de wijze waarop ons hoogste rechtscollege zijn beslissing motiveert: de Hoge Raad ,gaat openlijk om", uitdrukkelijk overwegende dat
de onderhavige beslissing betekent, dat ,, ... in zoverre thans wordt teruggekomen op het oordeel op het onderhavige punt uitgesproken in H.R. 7
oktober 1959, B.N.B. 1959, 355." (een ander geval waarin de Hoge Raad
openlijk omging: H.R. 7 maart 1980, N.J., 1980, 353 met noot G.J.S.
(Stierkalveren-arrest), waarover ook F.J. de Vries, nr. 73). Opmerkelijk is
verder, dat de Hoge Raad ook nog aangeeft wat rechtens geldt m.b.t.
boedelscheidingen, die v66r de onderhavige uitspraak, dus in overeenstemming met de uitspraak uit 1959 (d.w.z. zonder verrekening van pensioenrechten) tot stand zijn gekomen. Een door de rechter gegeven ,regeling van
overgansrecht''! Deze ,,regeling'' betreft met name devraag, of de niet-pensioengerechtigde echtgenoot alsnog op grand van artikel 1158 lid 2 B.W.
een nadere scheiding terzake van de pensioenrechten kan vorderen. Hoewel
hij een dergelijke vordering in beginsel (dit uiteraard behoudens de verjaringstermijn van 3 jaar uit art. 1162 B.W. J.v.D.) mogelijk acht, is de Hoge
Raad van mening dat de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met
het belang van de rechtszekerheid in de regel zullen meebrengen dat een
dergelijke vordering niet meer geldend gemaakt kan worden.
Pensioenrechten vallen 1n beginsel in de genieenschap
Dat pensioenrechten in beginsel in de gemeenschap vallen, zoals in het
cassatiemiddel in incidenteel beroep wordt betoogd, wordt nu ook door de
Hoge Raad aanvaard:
Pensioenrecbten als bier bedoeld - waaronder met name niet ook aanspraken kracbtens de
AOW of de AWW vallen - zijn voorwaardelijke vorderingsrecbten, die als zodanig op bet
tijdstip van de ontbinding van de gemeenscbap reeds bestaan, ook al is bet pensioen op dat
tijdstip nog niet tot uitkering gekomen. Dit brengt mee dat zij kracbtens artikel 94 lid 3 Boek
1 in de algehele gemeenschap vallen en in de verdeling van die gemeenschap moeten worden
betrokken, behalve voor zover zij zodanig verknocht zijn met de persoon van de echtgenoot
die rechthebbende op het pensioen is, dat deze verknochtheid zich hiertegen verzet.

Ter ondersteuning van zijn opvatting beroept de Hoge Raad zich op de
parlementaire geschiedenis van artikel 94 Boek 1 B.W. Hieruit blijkt
volgens de Hoge Raad eveneens, dat de wetgever het antwoord op de vraag
wanneer een goed zodanig verknocht is dat het niet in de verdeling van een
gemeenschap betrokken dient te worden, aan de rechter heeft willen overlaten.
De Hoge Raad voegt daaraan toe, dat dit niet uitsluit dat toekomstige
ontwikkelingen waartoe de rechtspraak op dit punt zalleiden, later alsnog
een nadere uitwerking in de wet nodig maken. De vraag dringt zich aan de
lezer op, of deze ,oproep aan de wetgever" is ingegeven door de vrees dat
de rechter onvoldoende middelen ten dienste staan om de kwestie van de
pensioenverevening bij echtscheidingen op adequate wijze op te lassen. Wie
het arrest aan een nauwkeurige lezing onderwerpt zal merken at deze vrees
geenszins misplaatst zou zijn.
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Verde/en bij wijze van verrekening
Met betrekking tot de vraag hoe de pensioenrechten (waaronder de Hoge
Raad tevens pensioenaanspraken, d.h. nog niet ingegane pensioenrechten
begrijpt) in de verdeling betrokken dienen te worden overweegt de Hoge
Raad:
In dit verband is in de eerste plaats van belang dat pensioenrechten als de onderhavige zich
er naar hun aard niet toe Ienen toegedeeld te worden aan een ander dan degene die rechthebbende op het pensioen is. Dit heeft in elk geval tot gevolg dat met deze rechten bij de verdeling
niet anders rekening kan worden gehouden dan in de vorm van een waardeverrekening ten
gunste van de andere echtgenoot.

Om tot dit resultaat te komen lijkt de Hoge Raad het argument van de
verknochtheid niet nodig te hebben. De redelijkheid en billijkheid, die de
verhouding tussen echtgenoten bij een verdeling beheersen, zouden tot een
soortgelijk resultaat leiden: toedeling aan de formeel gerechtigde waartegenover een recht op verrekening van de andere echtgenoot staat.
Een dergelijke benadering past nag geheel in het vermogensrechtelijke
systeem: de plicht tot verrekening kan hier gegrond worden op de zakenrechtelijke verhouding van partijen tot het goed (wanneer men er immers
van uit gaat dat het pensioenrecht in de gemeenschap valt zijn beide
echtgenoten (mede )eigenaar).
Aan een dergelijke benadering kleeft echter het bezwaar, dat verrekening
altijd moet plaats vinden, ongeacht de oorzaak van ontbinding van de
gemeenschap, dus oak indien de ontbinding het gevolg is van de dood van
een der echtgenoten. Wie verrekening met erfgenamen ongewenst acht, zal
de zaak dan oak anders moeten benaderen.
Wanneer dient verrekend te worden?
Bij de beantwoording van deze vraag gaat de Hoge Raad ervan uit, dat
pensioenrechten weliswaar aan de rechthebbende verknocht zijn, maar dat
er tevens sprake is van een , ,niet te verwaarlozen band'' met de persoon van
de andere echtgenoot. Deze band breekt a.h. w. de verknochtheid, zodat de
waarde van het pensioenrecht voor verrekening in aanmerking komt. In de
woorden van de Hoge Raad:
Op grand van dit een en ander moet worden aangenomen dat pensioenrechten als de
onderhavige in het algemeen voor het gedeelte dat op het tijdstip van de ontbinding van de
gemeenschap door echtscheiding of scheiding van tafel en bed reeds was opgebouwd, bij de
verdeling van de gemeenschap door middel van verrekening in aanmerking moeten worden
genomen. De verknochtheid aan de persoon van de rechthebbende verzet zich wegens de
eveneens aanwezige band met de persoon van de andere echtgenoot daartegen niet.

Ontbreekt echter een dergelijke band, zodat de verknochtheid niet doorbroken wordt, dan dient verrekening om die reden achterwege te blijven. Op
deze wijze wordt verrekening met erfgenamen buiten de deur gehouden. De
Hoge Raad overweegt daaromtrent:
Dit is evenwe! anders in geval de gemeenschap niet door echtscheiding of scheiding van tafel
en bed wordt ontbonden, maar als gevolg van de dood van een der echtgenoten. De verknochtheid van het ouderdomspensioen aan de persoon van de rechthebbende staat eraan in de weg
dat een verrekening moet plaatsvinden ten behoeve van de erfgenamen van de over! eden andere
echtgenoot, nu na het overlijden de zorg voor de persoon van deze Iaatste geen gewicht meer
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in de schaal werpt. Evenrnin kunnen in geval de man overlijdt, zijn erfgenarnen aanspraak
rnaken op een verrekening ter zake van het aan de vrouw toekornende weduwepensioen.

Waaruit bestaat deze band? De Hoge Raad noemt voor wat het ouderdomspensioen betreft de volgende factoren:
a. het pensioenrecht is, indien de rechthebbende gehuwd is, uit maatschappelijk oogpunt bestemd te voorzien in de behoeften van beide echtgenoten (verzorgingsaspect)
b. de opbouw van het pensioen moet, in verband met de gehele of gedeeltelijke financiering daarvan uit de gemeenschap en de bij velen bestaande
taakverdeling binnen het huwelijk, in beginsel worden gezien als het
resultaat van de gemeenschappelijke inspanning van beide echtgenoten,
voorvloeiende uit de zorg die zij krachtens artikel 81 Boek 1 B.W. aan
elkaar verschuldigd zijn (financieringsaspect).
Voor het weduwenpensioen geldt volgens de Hoge Raad iets soortgelijks.
Het zal duidelijk zijn dat voor een dergelijk pensioenrecht aileen het tweede
argument (financiering) en niet het eerste (verzorging van beide echtgenoten) gelding heeft.
De door Bod in zijn proefschrift (Bod, Th.L.J ., Pensioen en Privaatrecht,
Nijmegen 1979, p. 192) ontwikkelde grondgedachten zijn in de overwegingen van de Hoge Raad duidelijk herkenbaar. Waar Bod echter op grond
hiervan een pensioenvereveningssysteem voorstelt, dat geheellos staat van
het huwelijksvermogensregime, benadert de Hoge Raad de problematiek
vanuit de vraag, of het pensioenrecht al of niet in de gemeenschap valt, Het
is echter de vraag, of de bewoordingen van de Hoge Raad nog ruimte laten
voor de opvatting dat pensioenverevening ook buiten gemeenschap van
goederen dient plaats te vinden. Hierover lopen de meningen uiteen. De
meeste schrijvers, waaronder Bod, zijn van mening dat die ruimte binnen
de huidige wettelijke regeling niet bestaat en dat men uit het feit dat de Hoge
Raad zijn beslissing mede doet steunen op het verzorgingsrechtelijk argument hoogstens kan afleiden dat de Hoge Raad een ontwikkeling naar een
pensioenvereveningssysteem, zoals door Bod voorgestaan, gewenst zou
vinden (vgl. Bod, Th.L.J ., ,Pensioenverrekening bij echtscheiding",
W.P.N.R., 5594, p. 67; Brouwer, A., ,Pensioen en gemeenschap",
W.P.N.R., 5629, p. 685; van Oldenborgh, J.W.D., ,De praktische consequenties van het pensioenarrest", N.J.B., 1983, p. 78). Schoordijk daarentegen ziet binnen de bestaande wettelijke regels wei degelijk een mogelijkheid om tot pensioenverrekening buiten gemeenschap van goederen te
komen. Deze verrekening dient zich naar zijn mening ook uit te strekken
tot v66r het huwelijk opgebouwde pensioenrechten (vgl. Schoordijk,
H.C.F., ,De civielrechtelijke aspecten van verevening van pensioenrechten
bij echtscheiding, meer in het bijzonder die tussen in algehele gemeenschap
gehuwde echtgenoten", Weekbladvoor Fiscaal recht, nr. 5534, p. 221 e.v.).
Schoordijk baseert zijn mening onder meer op artikel 81 Boek 1 B.W.,
waarin wordt bepaald dat echtgenoten verplicht zijn elkaar het nodige te
verschaffen. Hiertoe zou ook de opbouw van pensioenrechten behoren.
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Deze opvatting wordt fel bestreden door van Mourik (vgl. van Mourik,
M.J .A., ,Geen pensioenverrekening bij ,koude" uitsluiting van gemeenschapvangoederen", W.P.N.R., 5642, p. 141 e.v.) en wel, om vanMouriks
eigen woorden te gebruiken, ,te vuur en te zwaard en tot de dood er op
volgt,.
Zijn kritiek komt kart gezegd bier op neer. Artikel 81 Boek 1 B.W. geldt
alleen tijdens huwelijk (en dan aileen nog indien de echtgenoten niet van
tafel en bed gescheiden zijn, vgl. art. 92 a Boek 1 B.W.). Na de ontbinding
van bet huwelijk treden, in geval van echtscheiding, de wettelijke regels
betreffende alimentatie (art. 157 Boek 1 B.W. e.v.) en, in geval van
overlijden van een der echtgenoten, de erfrechtelijke regels (art. 877 e.v.)
daarvoor in de plaats. Nu artikel 81 Boek 1 B. W. de echtgenoten slechts
verplicht elkaar bet nodige in bet heden te verschaffen, kan deze wetsbepaling niet de grondslag vormen voor een verplichting tot pensioenopbouw ten
behoeve van de andere echtgenoot. Dit alles lijkt me heel juist, evenals van
Mouriks opmerking dat redelijkheid en billijkheid, ook niet onder bet
nieuwe B.W., een zelfstandige bron van verbintenissen kan zijn.
Tach valt wellicht een pensioenverrekening ,bij koude uitsluiting" ook in
bet onderhavige arrest in te passen. Ik zou daarvoor, evenals Bod in zijn
proefschrift doet, een parallel willen trekken met bet afsluiten van een
levensverzekering. Artikel 81 Boek 1 B.W. kan daarbij, zoals gezegd, niet
de grondslag vormen voor een (afdwingbare) verplichting, daar deze bepaling slechts als een beginselverklaring gezien kan worden. W at de verplichting elkaar het nodige te verschaffen inhoudt, behoeft nog nadere invulling.
Als zodanig kunnen de artikelen 84 en 85 Boek 1 B.W. worden beschouwd,
waarin de fourneerplicht in bet algemeen en de verplichting tot het verschaffen van huishoudgeld in het bijzonder zijn neergelegd, beide afdwingbare
verbintenissen.
Hoe moeten we nu aankijken tegen het opbouwen van een pensioen of het
afsluiten van een levensverzekering? Is bier sprake van ,elkaar het nodige
verschaffen,,?
Deze vraag dient naar mijn mening zonder meer bevestigend te worden
beantwoord. Gezien het bovenstaande betekent dit echter niet, dat de ene
echtgenoot de ander kan verplichten ten behoeve van hem een levensverzekering af te sluiten of (mede) ten behoeve van hem een pensioen op te
bouwen. De echtgenoot die echter een pensioen opbouwt ten behoeve van
de andere echtgenoot of een levensverzekering •afsluit, waarbij hij zijn
wederhelft als begunstigde aanwijst, zal hiermee meestal voldoen aan een
natuurlijke verbintenis (vgl. H.R., 30 november 1945, N.J., 1946, 362, De
Visser-Harms), met als gevolg, dat geen sprake is van onverschuldigde
betaling en evenmin van een schenking.
Met betrekking tot het pensioen lijkt de kwalificatie van een natuurlijke
verbintenis niet tot bet gewenste resultaat te lei den, nu ajdwingbaarheid aan
zo'n verbintenis juist ontbreekt. Dit wordt echter anders, wanneer men de
opbouw van het pensioen zelf, i.e. het telkens inleveren van een deel van
het loon in ruil voor pensioenaanspraken, als het voldoen aan een natuurlij-
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ke verbintenis beschouwt. Men zou hiervoor wederom een vergelijking
kunnen trekken met de betaling van premies voor een levensverzekering.
Ben denkbare constructie is, dat de vrouw een levensverzekering afsluit op
het Ieven van de man, terwijl de man de premies betaalt, nu de vrouw bij
gebrek aan eigen inkomsten daartoe niet in staat is. Door de premies te
betalen voldoet de man aan een natuurlijke verbintenis, zodat hij deze later
niet meer terug kan vorderen.
Ben zelfde redenering zou men voor de opbouw van pensioenrechten
kunnen volgen. Ben practisch probleem is slechts dat hier de ,premiebetaler" per definitie ook de formeel gerechtigde is, zodat de niet-premiebetaler
slechts verrekening kan vragen. Ben ander probleem is, dat, anders dan in
het geval van een levensverzekering, niet expliciet blijkt of, en zoja in welke
mate, de ,premies" ten behoeve van de ander zijn betaald.
Uit de overweging van de Hoge Raad, dat het pensioenrecht, indien de
rechthebbende gehuwd is, uit maatschappelijk oogpunt bestemd is te voorzien in de behoefte van beide echtgenoten, kan men wellicht een weerlegbaar
vermoeden lezen, dat een deel van de ,premies" ten behoeve van de ander
is betaald.
Dit vermoeden zou echter mijns inziens moeten wijken, indien de andere
echtgenoot zelf een baan heeft en daarbij een eigen pensioen opbouwt. De
overweging van de Hoge Raad waarbij hij de bij velen bestaande taakverdeling als factor noemt om het pensioenrecht te delen, past wonderwel in deze
gea-aclitengang.
Wat dient verrekend te worden?
Waar de Hoge Raad overweegt, dat pensioenrechten als hier bedoeld als
voorwaardelijke vorderingsrechten beschouwd en derhalve in de verrekening betrokken dienen te worden, maakt hij een uitdrukkelijke uitzondering. Aanspraken krachtens AOW en AWW blijven buiten de verrekening.
In beginsel dient bij de verrekening te worden uitgegaan van de (gehele)
waarde, die v66r de ontbinding van de gemeenschap was opgebouwd:
De verschuldigde bedragen dienen te worden vastgesteld, ervan uitgaande dat recht op
verrekening bestaat ten belope van de helft van de waarde van het dee! van het pensioen, dat
v66r de ontbinding van de gemeenschap was opgebouwd.

Soms is dit anders:
Oak kunnen er omstandigheden bestaan, bijvoorbeeld indien het geen eerste huwelijk betreft,
die aanleiding geven het pensioen, voor zover het v6or het huwelijk reeds was opgebouwd,
geheel of gedeeltelijk buiten de verdeling te houden.

Ben weduwenpensioen komt in beginsel wei voor verrekening in aanmerking. Hiermee wijkt de Hoge Raad af van de mening van Bod, die het
weduwenpensioen buiten de verrekening wil houden, nu een dergelijk
pensioen niet bestemd is om te voorzien in de verzorging van beide echtgenoten. Onder omstandigheden kan verrekening van het weduwenpensioen
echter achterwege blijven:
Naargelang van de omstandigheden, waaronder de leeftijd van elk der echtgenoten, kan echter
tegen de waarde van het weduwenpensioen dat de vrouw na de dood van de man krijgt,
opwegen de waaide van het v66r de ontbinding van de gemeenschap opgebouwde dee! van
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het ouderdomspensioen dat de man bij vooroverlijden van de vrouw wegens het dan eindigen
van de uitkering voor het volle bedrag zal gaan genieten. In dat geval kan verrekening van
het weduwenpensioen achterwege blijven.

De Hoge Raad doelt biermee op het volgende. Indien de vrouw eerder
overlijdt dan de man, ontvangt de laatste voortaan ook dat deel van het
pensioen, dat hij bij Ieven van de vrouw aan baar had moeten uitkeren.
Hierdoor vertegenwoordigt bet ouderdomspensioen voor de man een zekere
extra waarde, welke waarde toeneemt naarmate de kansen, dat de vrouw
eerder overlijdt, grater zijn. Soms zal de contante waarde hiervan opwegen
tegen de contante waarde van bet weduwenpensioen, in welk geval verrekening daarvan acbterwegen kan blijven.
Niet onder aile omstandigbeden zal verrekening van bet gebele bedrag
kunnen worden gevorderd:
Tevens kunnen redelijkheid en billijkheid, in verband met de bijzondere aard van pensioenrechten als de onderhavige, eisen dat de verrekeningsvordering wordt gematigd of dat in het
geheel geen vordering wordt toegekend, zoals wanneer de pensioengerechtigde reeds op andere
wijze in de verzorging van de andere echtgenoot heeft voorzien of redelijkerwijs niet tot enige
uitkering in staat is.

Het lijkt er op alsof de Hoge Raad pensioenverrekening en alimentatie bier
verwart. Het kenmerk van een pensioenverrekening op grand van het
buwelijksvermogensrechtelijk systeem is dat verrekening plaats vindt onafhankelijk van de behoefte van de vrouw! Hoe valt dante verklaren, dat het
feit dat de pensioengerechtigde reeds op andere wijze in de verzorging van
de andere echtgenoot heeft voorzien, tach van invloed is op de vraag 6f en
zo ja tot welk bedrag verrekening moet plaats vinden? Een verklaring kan
gevonden worden in het feit, dat de draagkracht van de man hierdoor
be!nvloed wordt en deze wei een reden tot matiging kan opleveren. Wellicht
kan bier ook worden gedacbt aan een door de man ten behoeve van de
vrouw afgesloten lijfrente-verzekering. Het bestaan van een dergelijke
verzekering kan bet vermoeden doorbreken dat het pensioen ten behoeve
van beide echtgenoten is opgebouwd.
Op welke wijze en tot welke bedragen dient verrekend te worden?
Dit dient aldus de Hoge Raad, te worden vastgesteld aan de hand van de
eisen van redelijkheid en billijkheid, die op de verdeling van een gemeenscbap van toepassing zijn. Met betrekking tot de wijze van verrekening
werkt de Hoge Raad dit verder uit, door te overwegen:
Afhankelijk van de beschikbare baten en van de waarde die voor verrekening in aanmerking
komt, zullen deze eisen vaak meebrengen dat de verzekering ter zake van het ouderdomspensioen slechts kan plaatsvinden door aan de pensioengerechtigde echtgenoot een voorwaardelijke
uitkering op te leggen, die aan het Ieven van beide echtgenoten gebonden is, opeisbaar wordt
naarmate de pensioentermijnen opeisbaar worden en kan worden uitgedrukt in een percentage
daarvan.

Uit de woorden ,slechts kan" heeft men wei afgeleid, dat de Hoge Raad
directe afrekening als het normale geval ziet. Aldus bezien zou er altijd
plaats zijn voor directe verrekening, zodra er voldoende overige baten zijn
om mee te verrekenen, wellicht een mooie gelegenheid om de problemen
rond de toedeling van de echtelijke waning (bij toedeling aan de vrouw zal
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deze vaak niet in staat zijn de benodigde contanten terzake van mans
vordering wegens overbedeling op tafel te leggen) op te lossen? Deze
opvatting wordt gelogenstraft door een na het onderhavige arrest gewezen
uitspraak van de Hoge Raad (H.R., 30 september 1983, R.v.d. W., 1983,
161; vgl. hieronder nr. 9).
De Hoge Raad overweegt verder nog, dat de eisen van redelijkheid en
billijkheid kunnen meebrengen, dat de verrekening op een nog andere wijze
geschiedt, bijvoorbeeld in de vorm van een qoor de pensioengerechtigde te
bekostigen lijfrenteverzekering.
Wordt deze opgebouwd door middel van door de man te betalen premies,
dan kleven er enige nadelen aan deze constructie: de vrouw moet maar
afwachten of de man de premies betaalt, het is een dure oplossing (een deel
blijft bij de verzekeringsmaatschappij ,hangen") en het beperkt de draagkracht van de man, hetgeen van invloed kan zijn op de alimentatie (zie
hierover van 0 ldenborgh, J. W .D., ,De praktische consequenties van het
pensioenarrest", N.J. B., 1983, p. 82) .. Voor een lijfrenteverzekering waarbij betaling ineens plaatsvindt lijken evenmin grote toepassingsmogelijkheden te zijn, in dat geval zal immers directe verrekening de voorkeur te
verdienen.
Hoewel de Hoge Raad in grote lijnen de route heeft aangegeven, die bij
pensioenverrekening gevolgd dient te worden, blijven er nog vele vragen
open. Met welke factoren dient men bij de vaststelling van de contante
waarde rekening te houden, dient bij een voorwaardelijke uitkering rekening te worden gehouden met het renteverlies, wanneer zal directe verrekening gevorderd kunnen worden? De Hoge Raad heeft na het wijzen van dit
arrest al tweemaal de gelegenheid gehad een nadere invulling te geven van
hetgeen hij in het hier besproken arrest in grove lijnen had aangegeven (vgl.
hierna de nrs 8 en 9).
De vraag of het arrest nog ruimte laat voor pensioenverrekening buiten
gemeenschap van goederen lijkt niet zonder meer te beantwoorden. Wellicht
valt uit de bewoordingen van de Hoge Raad af te leiden, dat hij deze
mogelijkheid open laat.
Misschien ook leent zich deze materie beter voor een regeling door de
wetgever. Allereerst omdat op deze wijze duidelijkheid kan worden verkregen omtrent laatstbedoelde vraag, verder omdat de rechter wellicht onvoldoende is toegerust om een gedetailleerde uitwerking van de te volgen
berekeningswijze te geven.
8.

PENSIOENVERREKENING DOOR MIDDEL VAN HET OPLEGGEN VAN EEN

VERPLICHTING TOT VOORWAARDELIJKE UITKERING; WIJZE WAAROP HET
BEDRAG VAN ZO EEN VOORWAARDELIJKE UITKERING DIENT TE WORDEN
VASTGESTELD.

H.R., 24 juni 1983, R. v.d. W., 1983, 128.
Tussen partijen is scheiding van tafel en bed uitgesproken, waardoor de
tussen hen bestaande gemeenschap wordt ontbonden. Tot die gemeenschap
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behoren door de man verworven pensioenaanspraken, waarvan de opbouwperiode nog v66r de ontbinding van de gemeenschap is geeindigd. Partijen
zijn het erover eens dat de pensioenaanspraken aan de formeel gerechtigde
zuilen worden toebedeeld, op basis van de waarde per 1 april 1979 zoals deze
is vastgesteld door het daartoe ingeschakelde actuarieel bureau, met een
recht op verrekening voor degene die op deze wijze onderbedeeld wordt.
Partijen verschillen echter van mening over de vraag op welk(e) tijdstip(pen)
verrekening dient plaats te vinden (direct of voorwaardelijk) en welke
invloed dit heeft op de hoogte van het uiteindelijk uit te keren bedrag.
De Rechtbank veroordeelt de man tot betaling ineens van het wegens
overbedeling aan de vrouw uit te keren bedrag, te weten f 36.356,50, te
betalen een maand na de dag van de uitspraak en vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf die dag.
De man gaat in hoger beroep, hetgeen resulteert in een vernietiging door
het Hof van bovengenoemd vonnis van de Rechtbank.
Ret Hof kiest voor een voorwaardelijke uitkering, in die zin dat de man
veroordeeld wordt ter zijner tijd, d.w.z. nadat het pensioen is ingegaan, de
helft van de aan hem uitgekeerde bedragen aan de vrouw uit te keren,
waarbij het vermelde bedrag van f 36.356,50 het plafond vormt.
Waar het tegen het arrest van het Hof ingestelde cassatiemiddel betoogt,
dat een dergelijke voorwaardelijke uitkering in strijd is met artikel 100 lid
1 Boek 1 B.W. waarin bepaald wordt dat de huwelijksgemeenschap na
ontbinding bij helfte gedeeld dient te worden, herhaalt de Hoge Raad de
in H.R. 27 november 1981 (N.J., 1982, 503) gebezigde overweging, dat
redelijkheid en billijkheid een dergelijke wijze van verrekening kunnen
meebrengen. Ook op deze wijze wordt voldaan aan de in artikel 100 lid 1
Boek 1 B.W. gestelde eis van verdeling bij helfte, aldus de Hoge Raad die
verder overweegt:
Het bedrag van deze uitkering dient dan- zoals onder 3.5 nog aan de orde zal komenechter we! te worden vastgesteld met inachtneming van een berekening van de goede en kwade
kansen die in het voorwaardelijke karakter van de uitkering besloten !iggen.
3.5 .... Inderdaad is onbegrijpelijk hoe het Hof, uitgaande van een contante waarde van dit
waardeverschil per I april I979 van f 36.356,50, is kunnen komen tot het toekennen van een
uitkering tot een maximum van dit zelfde bedrag, maar te betalen in termijnen ten bedrage
van de helft van de termijnen van het ouderdomspensioen van de man vanaf het tijdstip dat
dit tot uitkering zal komen en derhalve niet aileen zonder enige rentevergoeding voor de
uitgestelde opeisbaarheid, maar, zowel voor wat betreft de ing!lng als voor wat betreft het einde
van deze uitkering, ook nog afhankelijk van het Ieven van de man, naar het Hof kennelijk
heeft aangenomen, van dat van de vrouw. Duidelijk is dat de vrouw aldus een recht krijgt
toegekend van een aanzienlijk lagere waarde dan correspondeert met de contante waarde van
f 36.356,50 per I april I979, die door het Hof tot uitgangspunt was genomen.

De benadering van het Hof is blijkbaar te eenvoudig en daardoor te weinig
exact. Niet aileen had het Hof vanwege de uitgestelde opeisbaarheid met
een rentevergoeding rekening moeten houden, maar ook hadden de goede
en kwade kansen, die inherent zijn aan een voorwaardelijke vordering als
deze, in het bedrag verdisconteert moeten worden. Ben rente-vergoeding
past aileen maar in de gedachtengang, dat in beginsel directe verrekening
gevorderd kan worden; slechts in dat geval is immers sprake van uitgestelde
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opeisbaarheid. Uit de hier door de Hoge Raad gebezigde bewoordingen,
volgt nog eens dat dit inderdaad het uitgangspunt is. Hier schuilt m.i. iets
onredelijks in, nude man meestal zelf ook niet onmiddellijk de beschikking
zal hebben over de nog niet ingegane pensioenrechten. Hij moet echter wel
met lede ogen aanzien, dat zijn pensioenaanspraken verminderen (immers
die van de vrouw vermeerderen ten gevolge van de rente die vervalt).
Wil men de te verrekenen waarden zo exact mogelijk berekenen, dan zal
ook rekening gehouden moeten worden met eventuele onvoorziene wijzigingen in de hoogte van het pensioenrecht. Dit kan door het bedrag op een
percentage te stellen., De Hoge Raad overweegt dienaangaande
In dit verband verdient echter aandacht dat de termijnen van het ouderdomspensioen, zowel
op grond van de thans daarvoor gelden regels als krachtens eventuele toekomstige wijzigingen
van die regels, thans niet te voorziene wijzigingen kunnen ondergaan, naar de man heeft
aangevoerd, eventueel ook naar beneden. Dit brengt mee dat na verwijzing tevens zal moeten
worden bezien of de redelijkheid en billijkheid eisen de uitkering aan de vrouw te stellen bijv.
op het percentage van het ouderdomspensioen van de man.

Hiermee wordt de verrekeningmethode nog verfijnder.
De Hoge Raad wijdt ook weer enige overwegingen aan de mogelijkheid van
matiging:
Daarbij verdient bovendien aantekening dat deze eis niet uitsluit, naar gelang, van de
omstandigheden van het geval, een overbedelingsvordering als de onderhavige aan te passen,
bijv. omdat zij matiging behoeft daar zij anders voor de partij aan wie zij wordt opgelegd een
onevenredig zware last zou betekenen.

Betekent dit nu dat een vordering wegens overbedeling op dezelf_de wijze
aan wijzigingen onderhevig is als een alimentatievordering, zodat een vermindering in de draagkracht van de man (iets wat hij zelf in de hand kan
werken) onder alle omstandigheden tot matiging aanleiding kan geven?
Deze angst lijkt ongegrond, gezien de overwegingen van de Hoge Raad:
Deze berekening zal leiden tot een bepaald normaal per termijn uit te keren bedrag, dat als
zodanig niet meer voor wijziging vatbaar zal zijn.

Hieruit leid ik af dat matiging aileen kan plaatsvinden op grond van
omstandigheden diet. t.v. de vaststelling van de verrekenbedragen aanwezig
zijn, maar niet op grond van omstandigheden welke daarna ontstaan.
9.

WIJZE VAN VERREKENING VAN PENSIOENRECHTEN: HETGEEN DE EISEN

VAN REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID MEEBRENGEN WORDT BEPAALD DOOR
ALLE OMSTANDIGHEDEN VAN HET GEVAL.

H.R., 30 september 1983, R. v.d. W., 1983, 161
Tot de door echtscheiding ontbonden huwelijksgemeenschap van partijen
behoren pensioenrechten en een woning. Op grond van een verdeling van
de pensioenrechten op de wijze, zoals door de Hoge Raad in H.R. 27
november 1981 (N.J., 1982, 503) werd aangegeven, heeft de vrouw recht
op verrekening wegens overbedeling van de man.
De vrouw stelt zich op het standpunt, dat deze verrekening dient plaats te
vinden in de vorm van een toedeling van de voormalige echtelijke woning
aan haar.

1166

De man wenst een dergelijke verrekening niet en wendt zich tot de Rechtbank met het verzoek bevel te geven tot de openbare verkoop van de
waning.
De Rechtbank wijst dit verzoek toe, welke beschikking door het Hof in
hager beroep wordt bekrachtigd. Ret Hof overweegt daarbij:
Het Hof is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden waarin van andere waardevolle baten
dan de wooing en de pensioenrechten niet is gebleken, van de man in redelijkheid niet kan
worden gevergd dat hij a! bij de scheiding en deling van de wooing ter zake van zijn
voorwaardelijk recht op ouderdomspensioen een bedrag ofwaarde onvoorwaardelijk opoffert.

In het hiertegen aangevoerde cassatiemiddel wordt betoogd, dat onmiddellijke verrekening dient plaats te vinden, indien zoals in casu in de gemeenschap baten aanwezig zijn, op de toedeling waarvan de pensioengerechtigde
echtgenoot geen prijs stelt. Dit middel wordt door de Hoge Raad ongegrond
bevonden:
3.3. Dit betoog kan niet als juist worden aanvaard. Hetgeen de eisen van redelijkheid en
billijkheid meebrengen op het punt van de wijze van verrekening van de waarde der pensioenrechten, wordt niet aileen bepaald door het al of niet beschikbaar zijn van voor onmiddellijke
verrekening in aanmerking komende baten, maar door alle omstandigheden van het geval,
waarbij onder meer van belang kan zijn hoever het tijdstip waarop het ouderdomspensioen
tot uitkering zal komen, in de toekomst is gelegen.

Deze overwegingen passen in de benadering, dat goede en kwade kansen
gedeeld dienen te worden. Zou de vrouw gelijk hebben gekregen, dan had
dit betekend dat tegenover haar onvoorwaardelijk recht op toebedeling van
het huis, slechts een voorwaardelijk recht (met aile kwade kansen van dien)
van de man zou staan.
Door deze uitspraak wordt nag eens te meer de indruk bevestigd, dat voor
directe verrekening, hoewel het uitgangspunt van de Hoge Raad, zelden
plaats zal zijn. De pensioenverrekening biedt dus, anders dan sommigen
hoopten, geen oplossing voor de problemen rand de toedeling van de
echtelijke waning bij echtscheiding.

AFDELING

3 (J. van Duijvendijk-Brand)

HUWELIJKSVOORWAARDEN

10.

WIJZIGING VAN HUWELIJKSE VOORWAARDEN MET HET 000 OP FINAN-

CIELE EN FISCALE GEVOLGEN VAN EEN ECHTSCHEIDING; DIENT RECHTERLIJKE GOEDKEURING GEWEIGERD TE WORDEN?

H.R., 23 september 1983, R. v.d. W., 1983, 155
Op 9 mei 1979 wenden de echtgenoten zich tot de Rechtbank met het verzoek
goedkeuring te verlenen aan de door hen voorgenomen wijziging van de
tussen hen bestaande huwelijkse voorwaarden. Deze wijziging behelst een
overgang van het systeem van uitsluiting naar dat van algehele gemeenschap
van goederen. Partijen winden er daarbij geen doekjes om deze wijziging
te wensen vanwege de daaraan verbonden financiele en fiscale voordelen in
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verband met de door hen voorgenomen echtscheiding. Met name zou op
deze wijze overdrachtsbelasting bespaard worden over het aan de vrouw toe
te delen onroerend goed (dit gegeven ontleen ik aan de noot van Luijten
onder het arrest vanhet Hof 's-Hertogenbosch, 2 oktober 1980, N.J., 1981,
631, met noot E.A.A.L.).
De Rechtbank onthoudt aan de wijziging zijn, ingevolge artikel 119 Boek
1 B. W. vereiste, goedkeuring, daar een dergelijke wijziging in strijd zou zijn
met de bedoeling van de wetgever (Rb. Breda, 13 juli 1979, N.J., 1980, 595,
met noot E.A.A.L.).
Het Hof ('s-Hertogenbosch, 2 oktober 1980, N.J., 1981, 631, met noot
E.A.A.L.) denkt daar anders over:
dat het immers in het algemeen aan degenen, die aan het maatschappelijk verkeer in enigerlei
vorm deelnemen, vrijstaat in hun eigen belang, zoals zij dit verstaan, hun handelen zo in te
kleden als naar hun oordeel voor hen economisch en fiscaal het voordeligst zal zijn, en er geen
reden is i.e. met betrekking tot de voorgenomen overeenkomst van huwelijkse voorwaarden
anders te oordelen;

De uitspraak van het Hof heeft niet de instemming van de annotator. Deze
is van mening, dat in een geval als het onderhavige voor de echtgenoten
slechts de weg van het echtscheidingsconvenant openstaat. Zijns inziens
dient goedkeuring geweigerd te worden, omdat anders de rechtsfiguur van
artikel 119 misbruikt wordt (zie voor de door mij daartegen aangevoerde
argumenten mijn bijdrage aan Ars Aequi Katern, november 1982, p. 156).
Aan de twijfel die Luijten heeft doen rijzen aangaande de juisheid van de
beslissing van het Hof wordt middels een cassatie in het belang van de Wet
een einde gemaakt. De Hoge Raad vernietigt de door de Rechtbank gegeven
beschikking, daartoe overwegende:
,Het standpunt van de Rechtbank komt erop neer dat voor het wijzigen van huwelijkse
voorwaarden geen plaats is als deze wijziging is gericht op de financie!e en fiscale gevolgen
van een voorgenomen echtscheiding. Dit standpunt vindt geen steun in tekst of geschiedenis
van artikell19 B.W. In het bijzonder biedt de wetsgeschiedenis geen steun voor de veronderstelling van de Rechtbank dat een verzoek om goedkeuring van een op zodanige gevolgen
gerichte wijziging van huwelijkse voorwaarden ,als strijdig met de bedoeling van de wetgever''
niet voor inwilliging vatbaar is".

AFDELING

4 (J. van Duijvendijk-Brand)

ECHTSCHEIDING: BOEDELSCHEIDING EN ALIMENTATIE

11. VRAAG NAAR DE GELDIGHEID VAN EEN BEDING IN HUWELIJKSE VOORW AARDEN, W AARBIJ- VOOR HET GEVAL HET HUWELIJK DOOR ECHTSCHEIDING MOCHT EINDIGEN- AFSTAND WORDT GEDAAN VAN EEN EVENTUEEL
RECHT OP ALIMENTATIE (NIHILBEDING).

H.R., 7 maart 1980, N.J., 1980, 363, met noot E.A.A.L.
Artikel400 lid 2 Boek 1 B.W. bepaalt dat overeenkomsten, waarbij wordt
afgezien van het volgens de wet verschuldigde levensonderhoud, nietig zijn.
Artikel 158 Boek 1 B.W., dat we vinden in titel 9 (ontbinding van het
huwelijk),in de tweede afdeling (echtscheiding), vormt hierop een uitzondering. Het artikelluidt:
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voor of na het vonnis kunnen de echtgenoten bij overeenkomst bepalen of, en zoja tot welk
bedrag, na echtscheiding de een tegenover de ander tot een uitkering tot dienst levensonderhoud zal zijn gehouden.

In het verleden is de vraag naar de reikwijdte van deze uitzondering
onderwerp van discussie geweest. Met name over de vraag of een nihilbeding
al voor het huwelijk rechtsgeldig kan worden gemaakt, liepen de meningen
uiteen.
Volledige rechtsgeldigheid werd bepleit door Hidma (Hidma, T.R.,
W.P.N.R., 5470, p. 170 e.v.). Daartegen De Jong (De Jong, G.T.,
W.P.N.R., 5492, p. 552 e.v.), die een dergelijke overeenkomst wei geldig,
maar niet onaantastbaar acht. Zij beroept zich hiervoor op de wetstekst van
artikel 159 lid 2 Boek 1 B.W. Tot een goed begrip van laatstgenoemde
opvatting zij nog het volgende opgemerkt.
Hoofdregel is, dat wijziging van omstandigheden een grond oplevert voor
wijziging van een alimentatie-overeenkomst bij rechterlijke uitspraak (art.
401lid 1 Boek 1 B.W.). Artikel159 Boek 1 B.W. maakt hier in zoverre een
uitzondering op, dat bij een nihilbeding tevens een beding van niet-wijziging
gemaakt kan worden. In het tweede lid van voornoemde bepaling wordt
hierop echter een beperking aangebracht: indien een beding van niet-wijziging voor de vordering tot echtscheiding is gemaakt, vervalt het als deze
vordering niet binnen drie maanden daarna alsnog is ingesteld.
Beide hiervoor vermelde opvattingen worden in het onderhavige arrest door
de Hoge Raad verworpen.
Bij huwelijkse voorwaarden, welke voor het huwelijk zijn opgemaakt, werd
tussen partijen niet alleen elke gemeenschap uitgesloten, maar tevens hebben partijen hierin, voor het geval het huwelijk anders dan door overlijden
zou worden ontbonden, jegens elkaar afstand gedaan van een eventueel
recht op levensonderhoud.
Nauwelijks twee jaar na de sluiting van het huwelijk zijn de echtgenoten
in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. De vrouw vordert alimentatie,
waartegenover de man zich verweert met een beroep met een beroep op het
beding in de huwelijkse voorwaarden.
De Rechtbank verwerpt het verweer van de man op grond van de overweging, dat het beding niet kan worden beschouwd als een geldig nihilbeding
in de zin van artikel158 Boek 1 B.W., daar een dergelijk beding uitsluitend
geldig door de echtgenoten tijdens het huwelijk en (volgens de kennelijke
bedoeling van de wetgever) met het oog op een aanstaande echtscheiding
kan worden gemaakt. Bij wijze van prorogatie (art. 398 Rv.) wordt de
beslissing van de Hoge Raad door partijen ingeroepen.
De beslissing van de Rechtbank heeft de goedkeuring van de Hoge Raad,
die daartoe overweegt:
Bij het maken van de in artikell58 vervatte uitzondering hebben aan de wetgever uitsluitend
voor ogen gestaan overeenkomsten door echtelieden tijdens hun huwelijk aangegaan met het
oog op een voorgenomen echtscheiding.
Dat vloeit niet aileen voort uit de bewoordingen van het artikel, waarin slechts sprake is van
echtgenoten en niet ook - zoals in de artikelen 114 en 146 Boek I - van aanstaande
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echtgenoten, en waarin de beperking is vervat dat de overeenkomst , v66r of na het vonnis"
moet zijn gesloten. Het blijkt tevens uit het bepaalde in het tweede lid van artikel 159 Boek
1, met welk artikel volgens de M.v.T. artikel 158 nauw verband houdt.

Een nihilbeding is blijkbaar niet aileen ongeldig als het niet tijdens het
huwelijk gemaakt wordt, maar bovendien dient het gemaakt te zijn met het
oog op een voorgenomen echtscheiding.
Een regeling in abstracto is blijkbaar niet geoorloofd. Slechts in het kader
van een echtscheidingsconvenant komt aan artikel158 G, 159) Boek 1 B.W.
betekenis toe. Voor het overige geldt artikel 400 lid 2 Boek 1 B.W.
onverkort.
12.

OVEREENKOMST TOT SCHEIDING EN DELING TUSSEN GEWEZEN ECHTGE-

NOTEN: ONDER OMSTANDIGHEDEN KAN DE GOEDE TROUW TUSSEN GEWEZEN ECHTGENOTEN EEN ZO BEPERKENDE WERKING HEBBEN DAT VAN DE
OVEREENKOMST GEEN NAKOMING KAN WORDEN GEVRAAGD.

H.R., 16 januari 1981, N.J., 1981, 312, met noot E.A.A.L.
Uit de onderhavige uitspraak blijkt, dat de beslissing van de rechter soms
in belangrijke mate bepaald wordt door het beleid dat de (gemeentelijke)
overheid voert. De uitspraak heeft heel wat juridisch stof doen opwaaien,
nu in casu aan de goede trouw een zo sterke derogerende werking werd
toegekend, dat in het geheel geen nakoming meer kon worden gevraagd.
De feiten in de onderhavige casus lagen als volgt. Het huwelijk tussen
partijen, dat veertien jaar heeft geduurd, eindigt doorechtscl:ieidlng~-tenge
volge waarvan de tussen het bestaande gemeenschap van goederen wordt
ontbonden.
Man en vrouw bereiken overeenstemming omtrent de verdeling van de tot
deze ontbonden gemeenschap behorende goederen (waarvan de scheiding
en deling ook feitelijk geefectueerd is), met uitzondering echter van de
echtelijke woning. Na uitvoerige onderhandelingen tussen de raadslieden
van partijen is uiteindelijk de volgende regeling getroffen. Aangezien de
vrouw na de echtscheiding met de drie minderjarige kinderen in de woning
is blijven wonen, zal deze aan haar worden toegescheiden. Daartegenover
neemt de vrouw de verplichting op zich de op het huis rustende hypotheek
(ten bedrage van f 30.000,-) over te nemen en aan de man een bedrag
wegens overbedeling uit te keren, welk bedrag wordt vastgesteld op
j35.000,-. Uit de in het arrest weergegeven gebeurtenissen komt naar voren,
dat hier slechts sprake is van een obligatoire overeenkomst tot scheiding en
deling en dat niet is bedoeld daaraan onmiddellijk zakenrechtelijke uitvoering te geven. Wanneer de man schriftelijke bevestiging van de vrouw vraagt
van de (ook in de mondelinge vorm volkomen rechtsgeldige) overeenkomst,
weigert zij die te geven, bang dat ze de gemaakte afspraken niet na kan
komen.
De man wenst de vrouw aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te
houden en vordert van haar dat zij meewerkt aan het opmaken van een akte,
waarbij zijn halve aandeel in het onroerend goed aan haar wordt overgedra1170

gen tegenover gelijktijdige betaling door de vrouw van f 35.000,-. Hij
vordert dit in rechte en verbindt hieraan tevens de vordering tot het opleggen
van een dwangsom.
De vrouw verweert zich met een beroep op haar financiele positie. Nu zij
slechts een uitkering ingevolge de Algemene Bijstandswet (A.B.W.) geniet
en de benodigde kredieten haar door de bank en de gemeente zijn geweigerd
is zij niet in staat het bedrag vanj35.000,- op tafel te leggen. Weliswaar
staat nog de weg van, vrijwillige" verkoop hiertoe open, maar hiervoor zou
de vrouw in ernstige huisvestigingsproblemen geraken, nu de gemeente al
heeft aangekondigd in dat geval niet behulpzaam te zijn bij het zoeken naar
woonruimte.
De vrouw stelt bovendien, dat nu haar moeilijkheden aan de man bekend
zijn, de man, gezien de bijzondere verhouding waarin partijen als ex-echtgenoten tot elkaar staan, in strijd met de goede trouw handelt door nakoming
van de vrouw te vorderen en daar bovendien nog een dwangsom aan te
verbinden. Door aldus te handelen en op deze wijze de voor de vrouw meest
bezwaarlijke wijze om tot scheiding en deling te komen te kiezen zou hij
zich, volgens de vrouw, ook schuldig maken aan misbruik van rechjt (vgl.
art. 3.1.1.14. N.B.W.).
De vrouw wordt in alle drie de instanties in het gelijk gesteld.
De Rechtbank overweegt daarbij nog, na eerst te hebben vastgesteld dat het
voor de vrouw inderdaad onmogelijk is haar verplichtingen na te komen,
dat de man altijd nog de mogelijkheid heeft om de rechtbank te verzoeken
een bevel tot ver koop van het onroerend goed te geven (vgl. art. 1122 B. W.).
De Rechtbank laat hierbij, in antwoord op de bezwaren die de man bij
pleidooi tegen deze wijze van verkoop aanvoert, zelfs doorschemeren dat
in dat geval zeker een bevel tot ontruiming zal worden gegeven. Voordeel
van deze oplossing: artikel 1122 B. W. levert voor de vrouw een ,gedwongen" ontruiming op, zodat deze bij de gemeente niet vergeeft om hulp bij
het zoeken naar woonruimte zal aankloppen. Door middel van deze kunstgreep weet de Rechtbank de patstelling waarin de vrouw zich bevond te
doorbreken.
Nadat het vonnis van de rechtbank door het Hof is bekrachtigd, gaat de
man in cassatie. In de tegen 's Hofs arrest gerichte cassatie middelen wordt
onder meer betoogd:
a. Het oordeel van het Hof komt er in feite op neer dat aan de pvereenkomst aile betekenis
komt te ontvallen, dat de man niet te goeder trouw handelt zodra hij aan de overeenkomst
oak maar enig recht ontleent en dat hij zich derhalve dient te gedragen als ware de overeenkomst nimmer gesloten. Dat de goede trouw een zo absolute derogerende werking kan hebben
valt in het a/gemeen en zeker in het onderhavige geval niet aan te nemen. Het tot een einde
brengen van geschillen over boedelscheiding, toch reeds veelal een uiterst moeizame aangelegenheid, wordt een volstrekte onmogelijkheid wanneer men ook nog zou aannemen dat het
pp., die zich door raadslieden- in het geval van de vrouw ook nog gedurende jaren dezelfde
raadsvrouwe - doen bijstaan zou vrij staan daarover overeenkomsten te sluiten die vervolgens
niet behoeven te worden nagekomen.
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Het cassatiemiddel wordt door de Hoge Raad ongegrond bevonden, maar
blijkens de gebezigde overwegingen is de Hoge Raad er alles aan gelegen
elke algemene werking aan de hier gegeven uitspraak te ontzeggen. De Hoge
Raad geeft eerst een opsomming van de omstandigheden, die het Hof
bepalend heeft geacht voor zijn beslissing (partijen zijn ex-echtgenoten, de
woning wordt door de vrouw met de drie minderjarige kinderen van partijen
bewoond, de financiele positie van de vrouw en haar huisvestingsproblemen
bij vrijwillige ontruiming, de aanwezigheid van een alternatief van de man
in de vorm van art. 1122, diens bekendheid met de moeilijkheden van de
vrouw) en overweegt vervolgens:
Waar het Hof zich op de omstandigheden van dit geval heeft gebaseerd, is in de bestreden
uitspraak geen steun te vinden voor de veronderstelling dat het Hof een ,zo absolute
derogerende werking" van de goede trouw heeft aangenomen, als in dit onderdeel a van middel
III wordt bedoeld.

De omstandigheden in ogenschouw nemend die in de onderhavige procedure naar voren kwamen, kan men de uitkomst bevredigend noemen. Toch
heeft de uitspraak niet ieders instemming. Zo merkt Luijten in zijn noot bij
het arrest op, dat het op de weg van de vrouw had gelegen een ontbindende
voorwaarde op te nemen voor het geval zij de financiering niet rond zou
krijgen.
Verder kan men zich afvragen, of de uitkomst nog zo redelijk zou zijn als
de man hierdoor (d.i. door het ,wegderogeren" van zijn nakomingsactie)
schade aan een derde zou moeten vergoeden. Men denke aan het geval dat
hij zelf een huis heeft gekocht, waarvan hij de koopprijs ten dele mef het
door de vrouw verschuldigde bedrag wil betalen. In dat geval zou de rechter
waarschijnlijk geen derogerende werking aan willen nemen. Ben argument
daarvoor ontleen ik aan artikel 3.1.1.13 N.B.W. (misbruik van bevoegdheid) dat in buiten-contnictuele relaties een zelfde rol vervult als de beginselen van redelijkheid en billijkheid (goede trouw) tussen partijen bij een
overeenkomst (art. 6.1.1.2., 6.5.3.1. N.B.W.) of de deelgenoten in een
gemeenschap (art. 3.7.1.1. N.B.W.).
Ter bepaling van de vraag, of degene die een bevoegdheid toekomt naar
redelijkheid tot uitoefening had kunnen komen, dient ingevolge deze bepaling het belang bij de uitoefening te worden afgewogen tegen het belang dat
daardoor wordt geschaad. Door op een dergelijke wijze beide belangen
tegen elkaar af te wegen kan beide partijen recht worden gedaan.
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ERFRECHT
AFDELING

1 (A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar)

BOEDELSCHEIDING EN ZWARIGHEDENPROCEDURE

13.

VRIJHEID VAN DE RECHTER INGEVAL VAN ZWARIGHEDEN OM EEN

BEVEL TOT VERKOOP TE GEVEN VAN ONROEREND GOED, DAT TOT EEN
ONVERDEELDE BOEDEL BEHOORT, ALS DEZE VERKOOP NAAR HET OORDEEL
VAN DE RECHTER EEN BETERE OPLOSSING BIEDT OM TOT EEN VERDELING
TE KOMEN DAN DE ZWARIGHEDENPROCEDURE

H.R., 25 januari 1980, N.J., 1980, nr. 548, met noot W.M. Kleyn
Tot de nalatenschap van Johanna van Lodensteyn behoorden onder anderen twee huizen met erf, welke tussen de erfgenamen moesten worden
verdeeld. De Rechtbank te Amsterdam had bevolen tot openbare verkoop
van de panden over te gaan, naar aanleiding van een verzoek daartoe. Een
aantal erfgenamen ging van deze beschikking in hoger beroep, waarbij zij
als grief aanvoerden dat de rechtbank ten onrechte het feit dat ruim drie
jaren vruchteloos tussen partijen omtrent een minnelijke scheiding en deling
was onderhandeld, ten grondslag had gelegd aan haar beslissing, dat
openbare verkoop moest worden bevolen. Het Hof verklaarde deze grief
gegrond, aangezien de deelgerechtigden in een onverdeelde boedel de weg
van de zwarighedenprocedure dienen te volgen, indien een minnelijke
scheiding en deling niet mogelijk blijkt, tenzij reeds nu zou vaststaan dat
ook een zwarighedenprocedure uiteindelijk zou leiden tot openbare verkoop, hetgeen evenwel niet was gesteld of gebleken. Voorts overwoog het
Hof - ten overvloede - dat het gevraagde bevel niet op grond van gesteld
wanbeheer en verslimmering van het goed kon worden gegeven, omdat deze
gemotiveerd waren betwist. Ook overigens zou volgens het Hof door
openbare verkoop een zwarighedenprocedure niet kunnen worden voorkomen aangezien de reeds gerezen geschilpunten over beheer en onderhoud
daardoor niet uit de weg zouden worden geruimd. De bestreden beschikking
kon derhalve niet in stand blijven, zodat het verzoek om bevel tot openbare
verkoop te geven, alsnog werd afgewezen.
De oorspronkelijke verzoekster stelde van deze beslissing van het Hof
beroep in cassatie in. Daarbij werd als eerste onderdeel van het cassatiemiddel aangevoerd dat het Hof zijn beslissing mede had doen rusten op een
verkeerde voorstelling omtrent het bestaan en de omvang van de aan de
rechter in artikel 1122 B. W. toegekende bevoegdheid. Het tweede onderdeel
van het cassatiemiddel was gericht tegen de overweging ten overvloede van
het Hof: het Hof had miskend dat het vooruitzicht van een toekomstige
zwarighedenprocedure geenszins in de weg behoefde te staan aan de verlening van een bevel tot openbare verkoop als bedoeld in artikel 1122 B.W.,
als deze verkoop in het belang van de boedel zou zijn wegens wanbeheer
en/of verslimmering van het goed wegens onvoldoende onderhoud.

1173

--------L__

De Hoge Raad verklaarde beide onderdelen van het middel gegrond, in
tegenstelling tot de mening van de Adv.Gen. Haak, die slechts het eerste
onderdeel van het middel terecht voorgedragen achtte en het tweede onderdee! niet in cassatie toetsbaar vond.
De Hoge Raad overwoog als volgt:
0. omtrent dit middel:
1. Onderdeel I voert terecht aan dat het Hof in r.o. 2 van zijn beschikking uitgaat van een
niet op de wet steunende beperking van de vrijheid van de rechter tot het geven van het in
artikel1122 B.W. bedoelde bevel.
De wet belet niet aan te nemen dat indien een minnelijke scheiding en deling niet mogelijk
blijkt, een bevel tot verkoop ook dan mag worden gegeven indien ten tijde waarop de rechter
op het verzoek tot het bevelen van verkoop beslist, niet vaststaat dat een zwarighedenprocedure
uiteindelijk ook tot verkoop zou leiden. De rechter heeft de vrijheid de verkoop te bevelen
indien deze naar zijn oordeel een betere oplossing biedt om tot een behoorlijke verdeling te
geraken dan de zwarighedenprocedure. Bij het vormen van zijn oordeel daaromtrent zal de
rechter de voor- en nadelen van verkoop tegen elkaar moeten afwegen, waaronder het belang
van een spoedige opheffing van de onverdeeldheid en het belang van een of meer der
deelgerechtigden bij het behoud van hun dee! in de goederen.
2. In zijn vijfde r .o. overweegt het Hof dat het gestelde wanbeheer waaraan een der deelgerechtigden zich zou hebben schuldig gemaakt en de gestelde achteruitgang van de panden als gevolg
van verwaarlozing van het onderhoud daarvan, betwist zijn. Een nader onderzoek naar de
juistheid van deze stellingen laat het Hof klaarblijkelijk daarom achterwege omdat het oordeelt
dat de te dien aanzien gerezen geschilpunten door verkoop van de panden niet uit de weg zullen
zijn geruimd, zodat een zwarighedenprocedure niet zal kunnen worden voorkomen.
De hiertegen in onderdeel II van het middel aangevoerde klacht is gegrond. Het Hof miskent
dat de verkoop ook kan worden bevolen in het belang van de boedel. Tot zodanig belang kan
behoren het voorkomen van geschillen omtrent een door een der deelgerechtigden voortgezet
beheer en van het gevaar van (verdere) achteruitgang vande goederen.

De beschikking van het Hof werd vernietigd en de zaak werd verwezen.
Wat valt er uit deze uitspraak af te leiden?
1.) Als deelgenoten het niet eens kunnen worden over de wijze waarop een
verdeling plaats moet vinden, is de zwarighedenprocedure in het algemeen
de aangewezen weg om tot een oplossing te komen (zie onder andere H.R.,
7 mei 1976, N.J., 1977, 383; H.R., 6 april 1979, N.J., 1979, 630).
De exclusiviteit van de zwarighedenprocedure staat dus voorop. Daarnaast
speelt echter artikel 1122 B.W. Dit artikel zegt dat indien erfgenamen of
een of meer van hun van oordeel zijn dat (sommige) onroerende goederen,
hetzij in het belang van de boedel tot betaling van schulden als anderzins,
hetzij om tot een behoorlijke vordering te kunnen komen, verkocht behoren
te worden, de rechtbank de verkoop kan bevelen.
De uit de opbrengst verkregen kooppenningen zullen meestal geen scheidingsproblemen opleveren (zie Kleyn, W.M., De Boedelscheiding, p. 383).
De rechtbank kan de verkoop bevelen. Dit wijst op een discretionaire
bevoegdheid van de rechter, waarbij aan de feitenrechter een grote speelruimte toekomt met betrekking tot de gronden waarop hij kan beslissen (zie
ook Asser-Meijers-Van der Ploeg, Erfrecht, 8e druk, p. 346; conclusie van
de A.G. Haak met de daarin genoemde literatuurverwijzingen). De Hoge
Raad grijpt slechts in als de feitenrechter is uitgegaan van een onjuiste
voorstelling van zaken omtrent het bestaan of de omvang van deze discretionaire bevoegdheid. Kan artikel1122 B.W. nu pas na afloop van de zwarig-
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hedenprocedure aan de orde komen of kan de weg van de openbare verkoop
v66r of tijdens de zwarighedenprocedure worden gevolgd, omdat de oplossing via artikel 1122 B.W. het meest voor de hand zou liggen? Het Hof kiest
voor de opvatting dat de zwarighedenprocedure in het algemeen voorgaat,
tenzij reeds bij voorbaat vaststaat, hetgeen nooit voor zal komen, dat de
procedure tot een openbare verkoop zou leiden. Blijkbaar had het Hof een
verkeerd gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid. Volgens de
Hoge Raad mag de rechter een bevel tot openbare verkoop ook dan geven
indien ten tijde waarop de rechter op het verzoek tot het bevelen van
verkoop beslist, niet vaststaat dat een zwarighedenprocedure uiteindelijk tot
verkoop zalleiden. De rechter zal de voor- en nadelen van een verkoop tegen
elkaar af moeten wegen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een spoedige
verdeling enerzijds en het behoud van bepaalde familiegoederen anderzijds
(zie Kleyn, W.M., De Boedelscheiding, p. 382, 383). De uitspraak van de
Hoge Raad past dan ook uitstekend bij de zinsnede ,om een behoorlijke
verdeling te kunnen daarstellen" uit artikel 1122 B.W.
2.) De verkoop kan tevens bevolen worden, als dit in het belang van de
boedel zou zijn. Dit belang kan gelegen zijn in het vermijden van een
langdurige en omslachtige zwarighedenprocedure (zie Asser-Meijers-Van
der Ploeg, Erfrecht, 8e druk, p. 347).
Gezien de uitspraak van de H.R. vormt daarnaast het voorkomen van het
uitbreken van verdere geschillen omtrent onderhoud en beheer een voldoende belang van de boedel, ook al blijven de reeds aanwezige geschillen
bestaan. W ellicht zullen deze geschillen dan toch via de zwarighedenprocedure moeten worden opgelost (zie noot Kleyn).
3.) Tot slot nog een opmerking over het N.B.W. In het N.B.W. komt de
omslachtige zwarighedenprocedure niet meer voor. Wel blijft de volgende
regeling in stand, die verwoord wordt in artikel 3. 7.1.14. Dit artikel bepaalt
dat voorzover de deelgenoten en degenen van wie medewerking aan de
verdeling vereist is, over een verdeling niet tot overeenstemming kunnen
komen, de rechter op verzoek van de meest gerede partij de verdeling gelast
of zelf de verdeling vaststelt, daarbij rekening houdende naar billijkheid
met zowel de belangen van partijen als met het algemeen belang. Lid 2
onder c noemt als mogelijke wijze van verdeling, de verdeling van de netto
opbrengst van het goed, of een gedeelte daarvan, nadat dit op een door de
rechter bepaalde wijze zal zijn verkocht.
W ellicht sluit bovenstaande uitspraak aan op de ontwikkeling naar het
N.B.W. De zwarighedenprocedure vindt geen toepassing in gevallen dat
deze tot grote problemen zalleiden. Daarmee wordt de exclusiviteit van deze
procedure verdrongen. De rechter heeft een grote vrijheid om, na verzoek,
een bevel tot verkoop te verlenen, ook als niet vast zou staan dat het
resultaat van een eventuele zwarighedenprocedure, verkoop op zou leveren.
14. ZWARIGHEDENPROCEDURE BIJ BOEDELSCHEIDING NA ECHTSCHEIDING
H.R., 27 november 1981, N.J., 1982, nr. 503, met noot E.A.A. Luijten en
W.H. Heemskerk
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In bovenstaande procedure kwam de belangrijke vraag aan de orde of
pensioenrechten betrokken kunnen worden bij de scheiding van een huwelijksgemeenschap. Zie voor de bespreking van de inhoud van het arrest, J.
van Duyvendijk-Brand nr. 7. In onderstaande beschouwing zal slechts
worden ingegaan op de aspecten van de boedelscheiding in verband met de
zwarighedenprocedure. Artikel 697 lid 1 R.V. luidt: ,Bijaldien in de loop
der werkzaamheden van de scheiding zwarigheden ontstaan, zal de notaris
daarvan een afzonderlijk proces-verbaal opmaken, behelzende de beweringen van partijen" .Lid 2 luidt: ,Een afschrift van hetzelve zal door hem
gebracht worden ter griffie; de meest gerede partij zal haar wederpartij voor
de arrondissementsrechtbank doen dagvaarden". Artikel 697 R. V. regelt
de zogenaamde zwarighedenprocedure, die gevolgd moet worden als zich
bij een boedelscheiding moeilijkheden - zwarigheden - voordoen, zoals
bijvoorbeeld bij de verdeling van een nalatenschap of bij de verdeling van
een boedel na echtscheiding. In het laatste geval kan de zwarighedenprocedure pas ingesteld worden als het echtscheidingsvonnis is ingeschreven. Dit
kan met zich meebrengen dat partijen tijdens de echtscheidingsprocedure
op hun strepen blijven staan ten aanzien van een eventuele alimentatievordering omdat nog onbekend is hoe de,verdeling van de boedel uit zal vallen.
De notaris die tenslotte door partijen of door de rechter met het totstand
brengen van de boedelscheiding is belast, maakt terzake van de gerezen
geschilpunten een zogenaamd proces-verbaal van zwarigheden, als partijen
het over de verdeling niet eens kunnen worden. Dit proces-verbaal vormt
vervolgens de grondslag van de rechterlijke beslissing, die door de meest
gerede partij (dat wil zeggen de mede-eigenaar die door het uitbrengen van
de dagvaarding het initiatief neemt tot de rechterlijke beslissing) kan
worden uitgelokt.
De rechter oordeelt slechts over de zwarigheden zoals deze in het proces-verbaal van de notaris zijn opgenomen.
Er bestaan twee opvattingen over de gevallen waarin de zwarighedenprocedure zou zijn voorgeschreven:
I) de jormele leer: artikel 697 is bestemd voor alle gevallen waarin een
inhoudelijk geschil over de boedelscheiding voor de rechter wordt
gebracht.
II) de materiele leer: bij de zwarigheden omtrent boedelscheiding is ook een
vrijere procesvorm mogelijk.
In de formele leer kunnen geschillen met betrekking tot boedelscheiding,
die niet rechtstreeks vallen onder andere procedurevoorschriften, slechts
aan de rechter worden voorgelegd door middel van het proces-verbaal van
zwarigheden. Op basis van dit geschrift wordt gedagvaard. De rechter kan
alleen maar oordelen over de zwarigheden die opgenomen zijn in het
proces-verbaal. Argumenten v66r de formele leer, waarin de exclusiviteit
van het proces-verbaal van zwarigheden centraal staat, zijn voomamelijk
gelegen in de omstandigheid dat door de exclusiviteit voorkomen wordt dat
partijen iedere keer een nieuw geschilpunt opwerpen. De materii!le leer
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beperkt het voorschrift van artikel 697 R.V. tot zwarigheden, gerezen in
tegenwoordigheid van een notaris. Ret gewone recht geldt voor problemen
die buiten zijn tegenwoordigheid rijzen: bier is een normale procedureweg
mogelijk. Ret proces-verbaal kan dus eventueel achterwege blijven als men
zwarigheden door de rechter willaten beslissen. Voor deze'laatste mogelijkheid is een aantal argumenten aan te voeren.
De gevolgde rechtsweg is eenvoudiger dan wanneer de mede-eigenaar altijd
aangewezen zou zijn op de zwarighedenprocedure, want daarbij moet veelal
eerst de boedelscheiding worden gevorderd. Daarna volgt een rechterlijke
uitspraak waarin de boedelscheiding wordt bevolen (artikel 696 R.V.).
Partijen gaan daaropvolgend naar de notaris om het proces-verbaal van
zwarigheden op te Iaten maken. Vervolgens wordt er opnieuw gedagvaard
en daarna volgt een uitspraak van de rechter over de zwarigheden. Ret
opmaken van het proces-verbaal van zwarigheden is een moeilijke bezigheid: bij de omschrijving van het geschil moet bij voorbaat rekening worden
gehouden met het standpunt dat door partijen wordt ingenomen omdat de
rechter anders niet zou kunnen beslissen over datgene dat niet in het
proces-verbaal van zwarigheden wordt vermeld.
Al deze complicaties kunnen worden vermeden als men toelaat dat de
mede-eigenaar onder voorbijgaan van de zwarighedenprocedure rechtstreeks de kwesties die bij een scheiding spelen, aan de rechter kan voorleggen. Tot nu toe is men er steeds van uitgegaan dat de Roge Raad de formele
leer hanteert (zie o.a. R.R., 4 maart 1966, N.J., 1966, 220; R.R., 7 mei
1976, 383). Bovenstaand arrest van 27 november 1981 zou echter op het
tegendeel kunnen wijzen (zie voor deze materiele tendens bij de lagere
rechtspraak Rof Den Bosch, 13 december 1955, N.J., 1956, 222; Rb.
Rotterdam, 1 oktober 1979, N.J., 1980, 86). In casu waren de zwarigheden
die ontstonden over de verdeling van pensioenrechten niet opgenomen in
het proces-verbaal van zwarigheden en behoorden dus, uitgaande van de
formele leer, niet tot de aan de rechter voorgelegde geschilpunten. De
rechter gaf hier echter wei een beslissing over. Ret Rof besprak een grief
van de vrouw tegen de beslissing over de verdeling van pensioenrechten,
maar had eigenlijk de grief op formele gronden moeten verwerpen. De grief
werd echter om inhoudelijke redenen verworpen en tegen deze beslissing
ging de vrouw in cassatie. De man had geen cassatiemiddel aangevoerd
tegen het in behandeling nemen van de grief omdat hij daar geen belang
bij had: het Rof had niet in zijn nadeel beslist. Duidelijk was dat de vrouw
een nieuwe zwarighedenprocedure zou beginnen als de pensioenkwestie om
formele redenen onbesproken zou blijven. Kennelijk wilde de Roge Raad
van de gelegenheid gebruik maken om een uitspraak te doen over de
belangrijke inhoudelijke vraag of pensioenrechten bij de verdeling van de
gemeenschap in aanmerking moeten worden genomen. De Roge Raad nam
derhalve aan dat het Rof impliciet had geoordeeld dat het geschilpun:t
omtrent de pensioenverrekening tot de zwarigheden behoorde. Dit oordeel
werd in cassatie niet aangetast (zie ook Adv. Gen. Raak in zijn conclusie;
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Kleyn, W.M., De Boedelscheiding, dissertatie Leiden, 1969, p. 390-399;
Klaassen, J.G., Eggens, J., Polak, J.M., Huwelijksgoederen- en erjrecht,
8e druk, Zwolle 1956, p. 547; Schoordijk, H.C.F., ,Notaris, echtscheiding
en echtelijke waning", W.P.N.R., 1970, p. 437).
De conclusie is gerechtvaardigd dat de Hoge Raad overhelt naar de materiele opvatting.
Wat brengt het N.B.W. met betrekking tot de boedelscheiding en de
zwarighedenprocedure?
De nieuw voorgestelde artikelen 658-680 R.V. die staan in het eerste deel
van de Invoeringswet Boeken 3-6 N.B.W. (kamerstukken 16593), welk deel
algemene bepalingen omtrent de vordering tot verdeling van een gemeenschap bevat, stellen regels voor procedures betreffende een algemeenheid
van goederen of een gemeenschap.
Deze artikelen hebben tot strekking het mogelijk te maken dat aile geschillen
omtrent de verdeling van een gemeenschap, zoals de boedelscheiding in het
nieuwe recht wordt aangeduid, in een geding worden berecht, zonder dat
het noodzakelijk is dat eerst een notaris wordt benoemd. De rechter die de
echtscheidingsvordering behandelt, moet in het zelfde geding ook de boedelscheiding geheel kunnen afwikkelen door aile tussen partijen rijzende
geschillen met betrekking tot de boedelscheiding te kunnen berechten.
De zwarighedenprocedure van artikel 697 wordt in het ontwerp verlaten.
Het nieuwe-artikel6'7'7-bepaalt-dat-de verdeling van een gemeenschap op
· verschillende wijzen kan worden afgedwongen. Een desbetreffende verdering zal onder andere kunnen strekken tot een vaststelling door de rechter
zelf van de verdeling. Deze vaststelling wordt geregeld in artikel 3.7.1.14.
Dit artikel, zoals vastgesteld bij de Invoeringswet Boeken 3-6 van het Nieuw
Burgerlijk Wetboek, vierde gedeelte, wijziging van boek 3, luidt ais volgt:
1) Voor zover de deelgenoten en zij wier medewerking vereist is, over een
verdeling niet tot overeenstemming kunnen komen, gelast op verzoek van
de meest gerede partij de rechter de wijze van verdeling of stelt hij zelf de
verdeling vast, rekening houdende naar billijkheid zowel met de belangen
van partijen als met het algemeen belang.
2) Als wijzen van verdeling komen daarbij in aanmerking:
a. toedeling van een gedeelte van het goed aan ieder der deelgenoten;
b. overbedeling van een of meer der deelgenoten tegen vergoeding van de
overwaarde;
c. verdeling van de netto-opbrengst van het goed of een gedeelte daarvan,
nadat dit op een door de rechter bepaalde wijze zal zijn verkocht.
3) Zonodig kan de rechter bepalen dat degene die overbedeeld wordt, de
overwaarde geheel of ten dele in termijnen mag voldoen. Hij kan daaraan
de voorwaarde verbinden dat zekerheid tot een door hem bepaald bedrag
en van een door hem bepaalde aard wordt gesteld.
Gezien in het licht van bovenstaande veranderingen, is het begrijpelijk dat
de Hoge Raad niet om formele redenen geweigerd heeft op een inhoudelijk
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belangrijke vraag te beslissen. Bij de invoering van het N.B.W. is het
afgelopen met de zwarighedenprocedure en daarmee verdwijnt ook de
controverse tussen de formele en de materiele leer. De praktijk zal met de
nieuwe regeling gediend zijn.

AFDELING

2 (T.J. Mellema-Kranenburg)

ERFSTELLING EN LEGAAT

15.

GEBONDENHEID VAN ERFGENAAM/LEGATARIS AAN BEN DOOR DE ERF-

GENAAM GESLOTEN OVEREENKOMST BETREFFENDE ONROEREND GOED

H.R., 16 apri/1982, N.J., 1982, nr. 580
Een erfgenaam volgt de erflater op onder algemene titel, d. w .z. dat hij niet
aileen de rechten uit de nalatenschap verwerft, maar ook de plichten. Hij
zet dus de persoon van de erflater voort. De legataris daarentegen is
rechtsopvolger onder bijzondere titel. Hij verkrijgt bepaalde goederen of
goederen van een bepaalde soort, maar met de verplichtingen van de
nalatenschap heeft hij in beginsel niets te maken.
Wat is nu het geval wanneer aan een (versterf)erfgenaam een bepaalde zaak
wordt gelegateerd? Is hij rechtsopvolger onder algemene titel en moet hij
dus ook de plichten die tot de nalatenschap, althans m.b.t. de hem gelegateerde zaak, nakomen of is hij rechtsopvolger onder bijzondere titel en
behoeft hij zich om de verplichtingen niet te bekommeren?
Het onderhavige arrest betrof deze vraag.
Een vader had een overeenkomst gesloten waaruit voor de wederpartij (een
zoon) woonrechten voortvloeiden ten aanzien van een waning van de vader.
Vader overlijdt daarna en legateert het perceel, waaronder de door zoon
bewoonde waning, aan een dochter, die dus zowel erfgenaam als legataris
is. De vraag die dan speelt is of de dochter aan de door vader gesloten
woonovereenkomst gebonden is.
De Hoge Raad behandelde ter beantwoording van deze vraag met name drie
punten:
1) Is de dochter gebonden aan de woonovereenkomst als rechtopvolgster
(onder algemene titel) van vader?
2) Is de woonovereenkomst kwalitatief aan het onroerend goed gebonden
(artikell354 B.W.)?
3) Werkt de woonovereenkomst via artikel1612 B.W. door?
De eerste vraag beantwoordde de Hoge Raad ontkennend. Hij oordeelde
dat de dochter de eigendom van het perceel niet verkregen heeft als erfopvolgster onder algemene titel van haar vader, maar als legataris tegen
inbreng, derhalve onder bijzondere titel.
Annotator Kleijn stelt wat vraagtekens bij de theoretische onderbouwing
van deze beslissing. Hij acht bij deze beslissing twee grondslagen van
belang. De eerste grondslag is gebaseerd op de regel, dat de rechtsgevolgen
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van een overeenkomst mede gel den voor de rechtsopvolgers onder algemene
titel van de contractant. Als illustratief arrest voert hij aan H.R. 20 juni,
1975 (N.J., 1976, 414): de kinderen waren na vaders overlijden gebonden
aan een pachtcontract door vader gesloten oak t.a.v. gronden waarover
vader ten tijde van de verpachting niet zonder de kinderen kon beschikken
en wel ieder voor het geheel omdat de verplichtingen om pachtgenot te
verschaffen ondeelbaar zijn (artikel 1336 lid 1-5° B. W. en artikel 1138 jo
1137 B.W.) ..
Dit arrest toegepast op de casus van het onderhavige arrest zijn alle kinderen
van vader (gezamenlijke erfgenamen) aan de woonovereenkomst gebonden
en gehouden deze nate komen, welke verplichting evenals uit de pachtovereenkomst ondeelbaar is.
De tweede grondslag is gebaseerd op de opvatting dat een legaat een
verkrijging is onder bijzondere titel oak al is de legataris erfgenaam (zie
H.R., 17 januari 1964, N.J., 1963, 126, Schellens/Schellens). Kleijn komt
dan tot de conclusie dat de dochter, hoewel als legataris niet gebonden aan
de woonovereenkomst, door haar kwaliteit van tevens-erfgenaam tach deze
overeenkomst tegen zich moet laten gelden, nu zij in de laatste kwaliteit
tevens rechtsopvolger onder algemene titel is.
Zijns inziens kan het verkrijgen onder bijzondere titel van een goed uit de
nalatenschap niet meebrengen dat op de normale overgang van schulden en
overeenkomsten op de erfgenamen een uitzondering moet worden gemaakt
voor die schulden en overeenkomsten die betrekking hebben op een legatoir
verkregen goed. Ben dergelijke opvatting zou er volgens mij tevens toe
kunnen leiden dat een erflater zijn nalatenschap uitsluitend uit legaten van
zijn actieve vermogensbestanddelen laat bestaan, zodat op die manier de
schulden onverhaalbaar worden.
Mogelijk echter dat de actio pauliana hier enige tegenstand tegen biedt.
Oak in het licht van het N .B.W. is deze uitspraak moeilijk te plaatsen.
Artikel 6.5.3.2 bepaalt namelijk dat de rechtsgevolgen van een overeenkomst mede gelden voor de rechtverkrijgenden onder algemene titel, tenzij
uit de overeenkomst iets anders voortvloeit. In dit arrest wordt over een
dergelijke overeenkomst, waaruit het tegendeel voortvloeit niet gerept.
Maar gesteld dat deze er wel zou zijn, dan zal dat mijns inziens een
overeenkomst moeten zijn afgesloten na het openvallen van de nalatenschap, dus tussen de erfgenamen, immers, overeenkomstig over een nag niet
opengevallen nalatenschap verbiedt de wet nadrukkelijk (artikel 1370 lid 2
B.W.). Oak het testament, niet zijnde een overeenkomst, kan aan het
vereiste van 6.5.3.2 niet voldoen.
De volgende vraag die de Hoge Raad in overweging nam was of de
overeenkomst kwalitatief aan het onroerend goed was verbonden. Uiteraard was het antwoord op deze vraag (afgezien van processuele bezwaren)
ontkennend. Onder het huidige recht (zie voor het N.B.W. artikel 6.5.3.4)
kunnen slechts kwalitatieve rechten worden bedongen. Onder 'bedongen
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hebben' in artikei 1354 B.W. wordt immers volgens het arrest Blaauwboer/Berlips (H.R., 3 maart 1905, W. 8191) uitsiuitend 'rechten bedingen'
verstaan (zie Asser-Beekhuis 1, Zakenrecht, elfde druk, p. 40).
Tenslotte beraadde de Hoge Raad zich over de vraag of de woonovereenkomst via artikei1612 B.W. doorwerkt.
Oak die vraag beantwoordt de Hoge Raad in aansluiting op het oordeel van
het Hof ontkennend.
De overeenkomst tussen vader en zoon kan niet beschouwd worden ais een
huurovereenkomst noch voor anaiogische toepassing van artikei 1612 B. W.
in aanmerking komen, nu een van de essentieie elementen van de huurovereenkomst, het betaien van huur, ontbreekt (zie hierover Asser-Abas, 5-II,
5e druk, p. 13 e.v.). De zoon voerde nag wei aan dat hij voor de verbouwing
en uitbreiding van de zich op het perceei bevindende opstallen een beiangrijk
bedrag heeft uitgegeven en daar veel arbeid aan heeft besteed, terwiji
bovendien de kosten van onderhoud voor zijn rekening kwamen, doch dit
bracht in de opvatting van de Hoge Raad geen verandering.
De conclusie met betrekking tot dit arrest is derhaive dat de Hoge Raad een
legataris tevens erfgenaam ais erfopvoiger onder bijzondere titel niet gebonden acht aan de verpiichtingen betreffende het aan hem geiegateerde.
Hiermee lijkt de Hoge Raad teruggekomen te zijn op reeds eerder geponeerde opvattingen (vergelijk hiervoor H.R., 4 juni 1965, N.J., 1966, 469;
H.R., 29 november 1968, N.J., 1969, 194; H.R., 8 december 1972, N.J.,
1973, 496 en H.R., 1975, N.J., 1976, 414). In de beslissing gegeven ais in
het onderhavige arrest schijnt de positie van legataris te prevaleren boven
die van erfgenaam.
16.

GEBONDENHEID VAN DE ERFGENAMEN AAN EEN OPTIE VERLEEND DOOR
DE ERFLATER

H.R., 28 november 1980, N.J., 1981, nr. 440
Evenals in het hierboven besproken arrest gaat het oak hier weer om de
vraag in hoeverre erfgenamen gebonden zijn aan een door de erflater
gesloten overeenkomst.
Waar ging het in casu om? De kinderen Westenberg, vijfin totaal, zijn ieder
voor een twaaifde deel gerechtigd in een pand, dat voor het overige gedeelte
aan hun moeder (Ritchi) toebehoort. Maeder verleent in 1970, zonder
medewerking of toestemming van haar kinderen, een koopoptie op het pand
aan Van Hooren, huurder van de beneden verdieping. Moeder Ritchi
overlijdt in 1974 (dan wei 1973) en Iaat de kinderen Westenberg tot haar
(enige) erfgenamen na.
In 1977 maakt Van Hooren gebruik van zijn optie. De kinderen Westenberg
stellen niets van de koopoptie af te weten - de juistheid van deze stelling
wordt ten processe in het midden geiaten - terwijl de waarde van het huis
ondertussen vele maien zo hoog geworden is als de overeengekomen maximale prijs in de optie.
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De vragen die in dit arrest spelen zijn:
1) Is er in casu een geldige optie tot stand gekomen en zo ja, zijn de
mede-eigenaren aan die optie, waaraan zijzelf niet meegewerkt hebben,
als erfgenamen van de optiegeefster gebonden?
2) Wat is de duur van de optie?
Van belang ter beantwoording van bovengenoemde vragen is, wat het
karakter van de optie van het onderhavige arrest is.
De optie is in dit geval verbonden aan een huurovereenkomst en kan dus
niet op zichzelf staand bekeken worden. Dit brengt met zich mee dat ter
bepaling van de duur van de optie de inhoud, d. w .z. de bedoelingen van
de partijen m.b.t. de huurovereenkomst doorslaggevend zijn.
Kleijn stelt daarom in zijn noot onder dit arrest dat de koppeling van de
optie aan de huurverhouding bijvoorbeeld kan meebrengen dat de optie
gedurende de huurverhouding en een redelijke tijd daarna zal hebben te
gelden (zie verder over het karakter van de optieovereenkomst Asser-Rutten, 4-11, zesde druk, p. 58-59).
Met betrekking tot de eerste vraag kan gesteld worden dat de geldigheid van
de optie buiten twijfel staat.
Hoewel de weduwe Ritchi slechts mede-eigenaar was van het pand en
derhalve (gedeeltelijk) beschikkingsonbevoegd kan ze wel een geldige obligatoire overeenkomst m. b. t. dat pand sluiten. Artikel 1507 B. W., bepalend
dat koop en verkoop van een anders goed nietig is staat hieraan niet in de
wei. :Ben beroep op oat artikefkorril iriiiners alleendeK:oper te goeder trouw
toe, indien zij wegens deze onbevoegdheid moeilijkheden ondervindt. Zie
verder over artikel1507 B.W., Contractenrecht JI(Kranenburg), nr. 2258.
De optie is derhalve in principe rechtsgeldig, ondanks de beschikkingsonbevoegdheid van de weduwe. Zijn nu de mede-eigenaren als erfgenamen aan
de optie gebonden zelfs wanneer zij van de optie niet op de hoogte waren?
De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend:
'Erfgenamen zijn in beginsel gebonden aan door hun erflater gesloten overeenkomsten en
derhalve gebonden deze na te komen. Dit geldt ook voor een reeds tangere tijd v66r het
openvallen van de nalatenschap verleende koopoptie als de onderhavige, die een goed betreft
dat ten tijde van het verlenen van de optie - ten dele - niet aan de erflater toebehoorde.
De in het onderdeel vermelde omstandigheden brengen niet mee dat hier van dat beginsel zou
moeten worden afgeweken.
Weliswaar kan het feit dat de erven onkundig waren van de verlening van de koopoptie, aan
hun bescherming ontnemen, die zij terzake van hun eigen goederen kunnen ontlenen aan hun
bevoegdheid de nalatenschap te verwerpen, of niet dan onder voorrecht van boedelbeschrijving
te aanvaarden, maar dit zal aan de bevoegdheid van de optie gebruik te maken slechts kunnen
afdoen, als de gerechtigde heeft nagelaten de erven na het openvallen van de nalatenschap tijdig
van de optie op de hoogte te stellen in omstandigheden waarin hij dit in verband met hun
voormelde bevoegdheid had behoren te doen.
Omtrent zodanige omstandigheden is evenwel niets gesteld en het onderdeel omvat daaromtrent ook geen klacht'

De gebondenheid van de erfgenamen aan de koopoptie vloeit volgens
annotator Kleijn voort uit het ondeelbaar karakter der verplichting en het
principe van de opvolging onder algemene titel.
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Men moge bier tegen aanvoeren dat dit wei erg onbillijk werkt ten opzichte
van de erven, doch daartegen lijkt op het eerste gezicht niet veei te doen.
De optie is en blijft een contractueie verhouding, waar de mede-eigenaren
op zichzelf obligatoir buiten staan. In het uiterste gevai zullen de erfgenamen-mede-eigenaren wellicht een beroep op een onrechtmatige daad door
b.v. samenspanning van de optiegever en optieverkrijger kunnen doen.
Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt dat de erfgenamen uitsiuitend aan
de optieverplichting hadden kunnen ontkomen door de naiatenschap te
verwerpen. De erfgenamen beriepen zich echter op het feit dat zij op het
moment van aanvaarding onbekend met de optie waren en wilden daarom
de aanvaarding vernietigen. De wetgever heeft een dergelijk beroep op
vernietiging tot een minimaai aantai gevallen beperkt: dwang, bedrog en
ernstige benadeling (artikei 1099 B.W.). Willen de erfgenamen een kans op
vernietiging van de aanvaarding maken dan moesten zij dus aantonen dat
zij door hun keuze tussen zuivere of benificiaire aanvaarding en verwerping
wegens onbekendheid met de optie benadeeid zijn. Kieijn meent in zijn
eerder aangehaaide annotatie dat in dat gevai een redeiijke reiativering
meebrengt dat niet de geheie aanvaarding (of verwerping) ongedaan gemaakt behoeft te worden, doch dat siechts de betreffende naiatenschapscrediteur geacht wordt in strijd met de goede trouw zijn recht uit te oefenen
ais hij daarbij geen of onvoidoende rekening houdt met de gevoigen van
de keuze die de erfgenamen zonder voidoende kennis van alle feiten hebben
uitgebracht (vergelijk over deze doctrine van afstand van recht Contractenrecht II, (Biei Weissmann), nr. 36). Rest ons nog de vraag over de duur van
de optie.
In cassatie is gesteid dat de omstandigheid dat de koopkracht van f 28.000,(het bedrag van de koopsom) in 1977 niet vergelijkbaar is met die van 1970,
afbreuk aan het voortduren van de overeenkomst kan doen in die zin dat
Van Hooren van de optie geen gebruik meer kon maken, omdat de termijn
waarbinnen hij dat in redelijkheid kan doen was verstreken.
De Hoge Raad evenwei verwerpt dit betoog met de voigende overwegingen:
'Dit betoog kan evenwel niet tot cassatie Ieiden, nu een dalen van koopkracht als voormeld
in het algemeen niet aan het voortduren van een overeenkomst in de weg staat en het onderdeel
geen omstandigheden aanduidt op grond waarvan dit in het onderhavige geval anders zou zijn.'

Zoais ook hierboven reeds opgemerkt zal de beslissing over de duur van de
optie afhangen van de aard en de strekking van de optie, van hetgeen
partijen bedoeiden en daarmee beoogden te bereiken, van hetgeen uitvoering te goeder trouw van de optie meebrengt dan wei de billijkheid en het
gebruik.
Waar bier de optie verbonden is aan de duurovereenkomst huur zai de optie
niet snei qua tijdsduur afhankelijk gesteid kunnen worden van de wijziging
van de koopkracht. Zie verder hierover Contractenrecht II (Biei Weissmann) nr. 417. Waarschijnlijk echter kunnen de erfgenamen, weliswaar
gebonden aan de optie-overeenkomst, deze overeenkomst wei opzeggen, in
die zin dat de gerechtigde een uiterste termijn kan worden gesteid (opvatting
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van het Hof, door de Hoge Raad niet bestreden), immers zou dit niet het
geval zijn dan blijven de erfgenamen wei erg lang in onzekerheid over hun
'lot'.
17. LEGAAT VAN EEN GOED VAN DE GEMEENSCHAP
H.R., 23 april 1980, N.J., 1980, nr. 587
In het geval dat een erflater een goed uit de huwelijksgemeenschap heeft
gelegateerd, kan de legataris het goed niet in natura vorderen, indien het
goed niet aan de erfgenamen van de erflater wordt toebedeeld. Het legaat
mist in dat geval gevolg wegens de terugwerkende kracht van de scheiding
van de gemeenschap. Een dergelijk gevolg zou ten opzichte van de legataris
erg onredelijk werken, immers de waarde van het legaat ontvangen dan de
erfgenamen in hun deel. Daarom heeft de wetgever de legataris een schadeloosstelling toegekend te voldoen uit hetgeen uit de gemeenschap aan de
erfgenamen is toegekomen en mocht dat nog niet voldoende zijn uit de
erfgenamen persoonlijk toebehorende goederen (artikel 950 B.W.). De
ratio van artikel 950 B. W. is dat op deze manier de wil van de erflater zoveel
mogelijk tot zijn recht komt.
De vraag die in het bovenvermelde arrest speelde is of artikel 950 B. W. ook
toepasselijk is op een legaat aan de langstlevende echtgenoot. De situatie
was als volgt. Man en vrouw waren in algehele gemeenschap van goederen
gehuwd en er waren geen nakomelingen. In zijn testament heeft de man zijn
zuster tot enig erfgename benoemd, maar het vruchtgebruik van de (waarschijnlijk echtelijke) woning aan zijn echtgenote vermaakt. Betreft dit
legaat van vruchtgebruik, dat ten laste van de nalatenschap komt, nu het
gehele huis of slechts de onverdeelde helft, die tot erflaters vermogen
behoort? De andere helft van het huis komt immers krachtens huwelijksgoederenrecht direct aan de vrouw toe.
In cassatie wordt aangevoerd dat, indien het legaat naar de bedoeling van
de erflater bestaat uit het specifieke vermogensbestanddeel dat wordt gevormd door het zakelijk recht van vruchtgebruik op het tot de huwelijksgemeenschap behorend onroerend goed, ervan client te worden uitgegaan dat
dit legaat slechts betrekking heeft op de aan erflater toebehorende helft in
dat onroerend goed.
De Hoge Raad echter verwerpt dit cassatiemiddel.
'Dat ook een erflater die een specifiek tot de huwelijksgemeenschap behorend vermogensbestanddeel legateert aan zijn echtgenote,. de bedoeling kan hebben, dat de waarde van dat
vermogensbestanddeel voor het geheel tenlaste van de nalatenschap komt'.

De Hoge Raad kijkt dus naar de bedoelingen van de erflater. Wil een
testateur bij een legaat van een gemeenschapsgoed dat perse de waarde van
het gehele legaat aan de nalatenschap wordt toegerekend, dan kan hij aan
zijn erfgenamen de testamentaire last opleggen om de helft, die ten laste van
het gemeenschapsaandeel van zijn echtgenote zal komen aan haar vergoeden. Of dat het geval is moet aan de hand van het concrete testament
beoordeeld worden (zie verder hierover Kleijn in zijn noot onder dit arrest
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en Pitlo-Van der Burght, Erfrecht, zesde druk p. 96). Daarmede is echter
nog niet de vraag beantwoord of artikel 950 B.W. nu op het bewuste legaat
van toepassing is.
De Hoge Raad laat deze vraag in het midden.
In casu doet het er volgens hem niet toe of artikel 950 B.W. van toepassing
is, de bedoeling van de erflater dient bovenal te prevaleren.
Een duidelijk testament is derhalve aan te bevelen, om te beoordelen of de
voordelen zoals artikel 950 B.W. die biedt aan de langstlevende toekomen.
18.

LEGAAT VAN ONROEREND GOED TEGEN INBRENG VAN DE WAARDE.

POSITIE T.O.V. DE LEGITIMARISSEN

H.R., 5 februari 1982, N.J., 1982, nr. 457
Ook hier weer betreft het een arrest aangaande een legaat en wel een legaat
tegen inbreng van de waarde. Allereerst een overzicht van de feiten. Grootmaeder Wierda is in 1972 overleden. Zij liet als erfgenamen na haar zoon
voor de helft en bij plaatsvervulling haar twee kleinkinderen Raadsveld
ieder voor een kwart. Zij had bij testament aan haar zoon enige onroerende
goederen gelegateerd waaronder een winkelcomplex onder de verplichting
tot inbreng van de waarde in de nalatenschap. Afgifte van het legaat vond
niet plaats, maar oom inde wel de huur van het winkelcomplex en gebruikte
een belangrijk deel daarvan voor het doen van betalingen.
In 1977 blokkeerden de neven deze huurbetalingen aan oom, waarop oom
afgifte van het legaat vorderde van de neven. Tussen oom en de neven rezen
echter een aantal conflictpunten die tot cassatie bij de Hoge Raad leidden:
1. In hoeverre gelden voor een legaat tegen inbreng van de waarde de
regelen voor koop (al of niet bij analogie)?
2. Wie heeft recht op de vruchten van het gelegateerde goed over de periode
tussen het openvallen van de nalatenschap en de afgifte van het legaat?
3. Vanafwelk moment is de legataris wettelijke rente verschuldigd over het
bedrag van de 'inbreng'?
4. Kunnen de neven zich (nog) via een beroep op de legitieme verzetten
tegen afgifte van het legaat en zo ja, kunnen zij deze afgifte verder
ophouden met een beroep op het feit dat zij eerst kunnen beoordelen hoe
groot de legitieme portie is, wanneer de omvang van de (legitieme) boedel
vast staat?
M.b.t. de eerste vraag stelt de Hoge Raad het volgende:
'Weliswaar is niet uitgesloten dat het antwoord op rechtsvragen die rijzen ter zake van een
legaat als waarom het in de onderhavige zaak gaat, moet worden gevonden aan de hand van
analoge toepassing van de bepalingen betreffende koop, maar er is geen grond waarom een
zodanige analoge toepassing ook bepalingen waarin bepaalde vragen ten aanzien van legaten
reeds beantwoording hebben gevonden, in hun gelding zou beperken'.

De Hoge Raad kwam met name tot deze opvatting omdat in cassatie gesteld
was dat op een legaat dat geen bevoordeling inhoudt de bepalingen betreffende koop analoge toepassing moeten vinden en dat in het bijzonder
artikel 1006 B.W. opzij wordt gezet door artikel1517 B.W. De Hoge Raad
echter ziet een dergelijk onderscheid tussen legaten die wel en die niet een
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bevoordeling inhouden niet en meent dat artikel 1066 B.W., water ook van
een analoge toepassing van kodp mage zijn, op beide vormen van legaten
van toepassing is (zie verder hierover Asser-Meyers-Van der Ploeg, Erfrecht, achtste druk p. 72 m.n. noot 3 en Kleijn in zijn nooit onder dit
arrest). In aansluiting op het hierboven gestelde oordeelt de Hoge Raad dat
het tweede lid van artikel1006 B.W. aangeeft sedert welke dag de legataris
recht heeft op de vruchten van het gelegateerde, namelijk vanaf het openvallen van de nalatenschap of als hij de eis tot afgifte meer dan 1 jaar daarna
instelt vanaf de dag van de eis.
De wettelijke rente over de inbreng daarentegen (punt 3) gaat pas lopen bij
het aanbod tot afgifte van hetlegaat door de erfgenamen.
Dat betekent dat in de periode tussen het openvallen van de nalatenschap
en het aanbod tot afgifte van het legaat (mits dit binnen een tijdsbestek van
een jaar geschiedt) de erfgenamen niets verkrijgen: noch vruchten noch
wettelijke rente. Het is dus, zoals Kleijn in zijn noot terecht opmerkt, van
belang dat de erfgenamen zich zo spoedig mogelijk bereid verklaren tot
afgifte opdat zij dan snel een equivalent verkrijgen van het recht op vruchten
van de legataris.
Het notariaat schijnt deze puzzles in de praktijk op te lassen door legaten
aan mede-erfgenamen zoals in casu af te wikkelen via de figuur van
scheiding en deling. Zodoende wordt de terugwerkende kracht tot op het
moment van overlijden van de erflater bereikt zodat vanaf dat moment niet
alleen de legataris recht l:reeft op-de-vruchten maar-ook deerfgenamenrecht
op de wettelijke rente.
Rest ons nog de laatste vraag namelijk of de legitimarissen de afgifte van
het legaat kunnen stagneren door zich op hun legitieme te beroepen en zelfs
deze beslissing kunnen uitstellen totdat zij de gevolgen van het al dan niet
inroepen van de legitieme kunnen overzien. De Hoge Raad oordeelde als
volgt:
'De wet kent aan legitimarissen niet het recht toe om aan een legataris de afgifte van het hem
gelegateerde te weigeren, op de enkele grand dat zij op het moment dat de legataris het hem
gelegateerde opeist de gevolgen van het zich aldan niet op aantasting van hun wettelijk erfdeel
beroepen nog niet kunnen overzien'.

De legitimarissen moeten derhalve wel het gelegateerde afgeven hetgeen
overigens niet wegneemt dat zij nog wel een beroep op hun legitieme kunnen
doen, tenzij zij eerder hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend afstand van
die legitieme hebben gedaan. Het uitsluitend afgeven van het legaat kan niet
als zodanig worden beschouwd, immers daar zijn zij hoe dan ook ingevolge
de beslissing van de Hoge Raad toe verplicht.
Voor de positie van de legataris is het een vervelende zaak dat het beroep
van de legitimaris op zijn legitieme nog gedurende een lange tijd als een
zwaard van Damocles boven de aan hem gelegateerde zaak hangt. Gezien
de zakelijke werking die de legitieme onder het huidige B.W. (het N.B.W.
breekt met de zakelijke werking van de legitieme, zie m.n. artikel 4.3.3.1)
heeft zal hij bijvoorbeeld zeer moeilijk hypotheek kunnen verkrijgen op het
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gelegateerde goed. Dit klemt temeer wanneer hij zijn inbrengverplichting
met een hypothecaire lening dient te financieren.
Kleijn suggereert dat de legataris, wiens inbrengverplichting door het aanbod tot afgifte opeisbaar is geworden, aan het feit dat de erfgenamen de
keuze tussen al dan niet een beroep doen op de legitieme nog in beraad
hebben, een exceptie kan ontlenen om afgifte en inbreng uit te stellen totdat
de legitimarissen hun keuze hebben gemaakt.
Uit deze toch enigszins gekunstelde constructie blijkt maar weer hoe dringend het wachten op hoek 4 N.B.W. is, met name op het doorbreken van
de zakelijke werking van de legitieme.
19.

INZAGE HERROEPEN TESTAMENTEN DOOR DE WETTELIJKE ERFGENA-

MEN

H.R., 8 januari 1982, N.J., 1982, nr. 423
Een notaris heeft een ambtsgeheim. Bij zijn ambtsaanvaarding zweert hij
dat hij de meest mogelijke geheimhouding omtrent de inhoud der akten,
overeenkomstig de voorschriften der wet in acht zal nemen (artikel 18 Wet
op het Notarisambt).
Dit ambtsgeheim brengt met zich mee dat hij uitsluitend aan onmiddellijk
belanghebbenden afschriften van akten, zoals testamenten, mag (en moet)
geven (artikel 42 Wet op het Notarisambt). De vraag wie tot die onmiddellijke belanghebbenden behoren speelde in bovenstaand arrest.
Een erflaatster had in achtereenvolgende testamenten een aantal versterferfgenamen (broers en zusters) onterfd.
Deze testamenten had zij bij het laatste testament herroepen. De notaris die
de minuten onder zich had, had de onterfde broers en zusters wel een
afschrift verstrekt van het laatste ontervende testament, maar weigerde op
grond van bovenstaande wettelijke regeling de afschriften van de eerdere
herroepen testamenten aan de onterfde erfgenamen af te geven.
De broers en zusters daarentegen meenden belang te hebben bij de inzage
van de herroepen testamenten daar zij van oordeel waren dat de testatrice
gedurende een aantal jaren v66r haar overlijden geestelijk niet meer in staat
was haar uiterste wil te bepalen, zodat zij de gevolgen van een eventuele
vernietiging van elk der herroepen testamenten onder ogen wilden zien.
In cassatie werd de vraag aan de orde gesteld of en in hoeverre wettelijke
erfgenamen recht hebben op een afschrift van een of meer testamenten van
de erflater waarbij zij van de erfopvolging zijn uitgesloten. De Hoge Raad
oordeelde als volgt:
'De notaris heeft in beginsel geheimhouding te betrachten met betrekking tot de onder hem
berustende minuten. Dit geldt in het bijzonder voor herroepen testamenten, die veelal de
neerslag vormen van door de erflater blijkens de latere herroeping als achterhaald beschouwde
- met zijn toenmalige levenssituatie verband houdende - beweegredenen en waaraan
derhalve een vertrouwelijk karakter toekomt, waarvan de respectering als een zwaarwegend
belang moet worden aangemerkt'.

Tot zover lijkt de Hoge Raad de z.g. 'enge leer' nog te volgen. In die
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opvatting hebben slechts zij recht op een afschrift, die recht op de akte
hebben, dat zijn degenen, die aan de notaris het verlijden hebben opgedragen of degenen wiens rechtsbetrekking uit deze opdracht voortvloeit (de
erfgenamen).
Echter de Hoge Raad gaat als volgt verder:
'Dat sluit niet uit dat onder bepaalde omstandigheden aan de wettelijke erfgenamen een
afschrift van zo'n testament niet kan worden geweigerd. Dat zal zich dan voordoen als de
wettelijke erfgenamen bij het ontvangen van een afschrift een zoveel zwaarder wegend, in dit
verband bescherming verdienend belang hebben dat daardoor het belang bij bescherming van
het vertrouwelijk karakter van het herroepen testament, moet wijken'.

De Hoge Raad oordeelt derhalve dat ten aanzien van door het laatste
testament herroepen testamenten een belangenafweging dient plaats te
vinden bestaande enerzijds uit het respecteren van het vertrouwenskarakter
van het testament en anderzijds de mogelijk zwaarwegende belangen van
de onterfde erfgenamen om van het herroepen testament kennis te nemen.
W eegt het belang van de onterfde erfgenamen het zwaarst dan worden dezen
belanghebbenden in de zin van artikel 42 Wet op het Notarisambt en hebben
zij recht op afschriften van die testamenten.
Met deze uitspraak komt de Hoge Raad terug op zijn mening gegeven in
een arrest van 1913 (H.R., 20 juni 1913, N.J., 1913, 790), waarin hij de
zojuist vermelde enge leer aanhing. De laatste jaren was deze enge leer al
enigszins verzacht gezien de in het notariaat heersende opvatting dat aan
een onterfde erfgenaam tach het recht op een afschrift toegekend dient te
worden om daardoor te kunnen beoordelen of de onterving op de juiste
wijze tot stand is gebracht (zie Melis-Santen, De Notariswet, vijfde druk,
p. 217).
In bovenstaande uitspraak neigt de Hoge Raad meer naar de ruime leer, in
welke leer onder belanghebbenden verstaan wordt: een ieder, die er onmiddellijk belang bij heeft om een afschrift van de akte te hebben.
Zoals Kleijn in zijn noot onder het arrest vermeldt, heeft de Hoge Raad hier
mogelijk een tussenleer gehuldigd, inhoudende dat partijen en degenen,
voor wie de inhoud van de akte bestemd is, recht hebben op een afschrift
en bovendien oak via eeri belangenafweging de personen die niet ,op
zichzelf" recht hebben op een afschrift.
Hoe het oak zij, het resultaat van deze uitspraak van de Hoge Raad is
alleszins bevredigend. De belangenafweging door notaris of rechter, is
doorslaggevend voor de vraag of een bepaalde persoon recht op een
afschrift van een akte heeft.
20.

SCHENDING VAN DE LEGITIEME O.G.V. ARTIKEL

969

B.W.?; KWIJT-

SCHELDING VAN BEN VORDERING EEN GIFT IN DE ZIN VAN ARTIKEL

968

B.w.?

H.R., 19 maart 1982, N.J., 1983, nr. 250
In het onderhavige arrest, betrekking hebbend op de schending van de
legitieme partie speelden de volgende feiten.
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Maeder Bal-Schipper had met haar twee zoons en drie dochters de nalatenschap van haar vooroverleden echtgenoot aldus verdeeld, dat een
woon/winkelhuis aan moeder voor 5/8ste en aan ieder van de dochters voor
l/8ste toekwam. Daarna werd op 17 apri11973 het winkel/woonhuis zodanig door moeder en dochters verdeeld, dat de dochters -het geheel in
bloot-eigendom verkregen en de moeder het levenslange recht van gebruik
en bewoning, alsmede een vordering wegens overbedeling op de drie dochters gezamenlijk ten bedrage van f 8750,0p 10 juni 1973 schold moeder vervolgens een bedrag van f 2000,- kwijt
en op 17 maart 1974 het restant ad f 916,-.
Basis voor bovengenoemde verdeling was een waardering van het huis op
f 50.000,-, waarvan de waarde van het recht van gebruik en bewoning werd
gesteld op 450Jo of f 22.500,-. Moeder Bal overleed op 27 augustus 1978,
op welk tijdstip het huis f 165.000,- waard was.
De zoons stelden dat hun legitieme portie was aangetast en wei op twee
gronden:
1. Toepasselijkheid van artikel 969 B. W.
2. De scheiding en deling gevolgd door de kwijtscheldingen moet als
schenking aangemerkt worden, zodat als peildatum voor de waardering
van de legitieme boedel ook ten aanzien van het woon/winkelhuis
27 augustus 1978 moet gelden, zulks op grond van artikel 968 B.W.
Ten aanzien van de eerste grond oordeelt de Hoge Raad echter ontkennend.
Hij doet hierbij een beroep op het Nieuw B.W. en dan met name de
argumenten die ertoe geleid hebben dat artikel 969 B.W. in Boek 4 N.B.W.
niet terugkeert. Menzie hierover uitgebreid de conclusie van A.-G. Franx,
waarin ondermeer gesteld wordt dat het voorschrift van artikel 969 B. W.
niet meer in de moderne tijd past, omdat tegenwoordig, bijvoorbeeld in de
fiscale sfeer en in die van Ievensverzekeringen ,de gemiddelde levensduur
van mensen statistisch vaststaat". Deze argumenten gevoegd bij de vrij
algemene kritiek waaraan artikel 969 B.W. bloot staat leidden de Hoge
Raad tot het oordeel dat m.b.t. dit artikel een restrictieve interpretatie
vereist is.
, ,Bij deze stand van zaken dient de toe passing van artikel 969 te worden beperkt tot de daarin
omschreven gevallen, hetgeen betekent dat, nu ten dezen niet sprake is van een lijfrente of
vruchtgebruik, het artikel buiten toepassing moet blijven".

Annotator Kleijn merkt op dat de Hoge Raad niet aan de vraag toekwam
of onder vervreemding in artikel 969 B.W. ook toebedeling van een goed
verstaan moet worden.
Hij oppert de mogelijkheid dat ook hier wellicht dezelfde restrictieve
gedachtengang tegen een gelijkstelling pleit, hetgeen mijns inziens inderdaad het geval moet zijn.
Ten aanzien aanzien van ·de tweede grond ligt de zaak minder eenvoudig.
W aar het dus om ging was de vraag of de overgang van het aandeel van
moeder in het huis bij toescheiding aan de dochters op grond van de titel
gift of op grond van de titel toedeling om baat geschiedde.
In de opvatting dat er sprake was van toedeling om baat, (van het 5/8ste
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deel in de blooteigendom) vond er slechts kwijtschelding (dus overgang om
niet) plaats van de uitkeringen wegens overbedeling. Echter wanneer men
de toedeling als gift beschouwt zou er een overgang om niet hebben
plaatsgevonden van de bloot-eigendom van 5/8ste aandeel. En dan is
artikel 968 B.W. van toepassing, hetgeen impliceert dat voor de berekening
van de legitieme parties de waarde van het object van de gift op de sterfdag
van de schenker genomen moet worden. Beide opvattingen leiden nogal tot
een verschillend resultaat gezien het feit dat in de eerste opvatting de bij
kwijtschelding overgegane vorderingen op basis van hun nominale bedrag
als maatstaf voor de legitieme blijven gehanteerd, terwijl in de tweede
opvatting de (enorm gestegen) waarde van het ontroerend goed op de
sterfdag van de erflater genomen wordt. Om nu te beoordelen of er in casu
sprake was van een toedeling om baat dan wel een gift diende de rol van
de kwijtschelding onder de loep genomen te worden. Maakte de latere
kwijtschelding van de tegenprestatie de overdracht om baat van het object
der overdrachtshandeling tot een overdracht om niet en in geval van
vrijgevigheid derhalve tot een gift?
Het Hof stelt dat de kwijtscheldingen in ,latere" jaren niet relevant zijn
voor de beoordeling van de op 17 april1973 gerealiseerde rechtshandelingen.
De Hoge Raad echter denkt daar genuanceerder over:
,in dit verb and verdlent irnrners -oprnerking dat-de vermelde stellingernraJ:rae georoeders
kennelijk de strekking hebben te betogen dat uit de binnen een jaar gevolgde kwijtscheldingen
rnoet worden afgeleid dat aan de toebedeling van het goed in april 1973 het karakter toekornt
van een schenking van dat goed aan de gezusters. Als dat betoog juist zou zijn, zou er in feite
sprake zijn van een gift van dat goed in de zin van artikel 968 B.W. zij 't onder voorbehoud
van het aan het leven van de erflaatster gebonden recht van gebruik en bewoning, met het
gevolg dat voor de in artikel 968 bedoelde bijtelling rnoet worden uitgegaan van de waarde
van het goed op het ogenblik van overlijden van de erflaatster".

De Hoge Raad erkent dus het onderscheid tussen kwijtschelding binnen een
jaar en kwijtschelding in latere jaren ter beoordeling van de vraag of de
overdrachtshandeling gecombineerd met kwijtschelding al dan niet als gift
beschouwd dient te worden.
·
W aar ligt echter het criterium voor het begrip gift in artikel 968 B. W.?
Kleijn leidt, in zijn noot onder het arrest, uit de overwegingen van de Hoge
Raad het volgende af:
a) uit de kwijtschelding(en) moet volgen dat aan de toebedeling (overdracht) van het goed het karakter toekomt van schenking van dat goed;
b) er bestaat in dit verband een discrepantie tussen kwijtschelding binnen
een jaar en kwijtschelding in latere jaren.
Hij vraagt zich hierbij af, of als men een kwijtschelding van de tegenprestatie relevant acht voor de omvorming van de causa van de overgang van een
goed we hier te maken hebben met A, een formeel criterium, dan wei B,
een uitlegmethode, waarbij de kwijtschelding en het tijdstip daarvan slechts
een aanwijzing van het karakter der rechtshandeling zijn.
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Kleijn komt met name op grond van de woorden uit de overwegingen van
de Hoge Raad:
,dat uit de binnen een jaar gevolgde kwijtschelding moet worden afgeleid dat aan toebedelingo het karakter toekomt van een schenking"
0

0

tot de conclusie dat de uitlegmethode aan de uitspraak ten grondslag ligto
Men vergelijke in dit verband ook de mening van Heuff {,,Inkorting door
legitimarissen in geval van vervreemding gevolgd door kwijtschelding",
W.P.N.R., 5659), die evenals Kleijn de kwijtschelding in een kart tijdsbestek na overdracht als een van de factoren beschouwt voor de beoordeling
van de aanwezigheid van een gift van het overgedragen goed.
Daarnaast meent hij dat een andere factor een rol speelt, namelijk de
omvang van het kwijtgescholden deel van de tegenprestatie.
Is deze in verhouding tot de gehele prestatie zodanig dat deze in overwegende mate is kwijtgescholden, dan zal volgens Heuff, des te eerder in de
opvatting van de Hoge Raad gesproken kunnen worden van een gift van
het goed.
Heuff komt met name tot deze opvatting omdat hij een kwijtschelding van
een gedeelte van de tegenprestatie niet wil aanmerken als een partiele gift
van het goed (anders de A.-G. Franx).
Kleijn brengt in zijn noot nag onder de aandacht dat de Hoge Raad spreekt
over een gift van het goed ,in de zin van artikel 968". Hij wijst er op, dat
hoewel de rechtsvraag zich in casu ook beperkte tot artikel 968 B.W., het
toch opvallend is, dat in deze overweging een vorm van relativering doorklinkt. Met name wordt niet gesproken van een gift in het algemeen, doch
is een en ander gerelateerd aan het waarderingsartikel 968 B.W.
Wanneer zijn lezing juist zou zijn, zijn daarmede een aantal problemen uit
de praktijk en literatuur opgelost. De Hoge Raad verklaart dan immers de
handeling niet in aile opzichten tot gift. Zo zou het betrekken van de gift
op het goed aileen van belang zijn voor de berekening van het door de
legitimaris in te korten bedrag, doch niet tot inkorting in natura leiden.
Heuff helpt Kleijn hopen dat hij de juiste conclusie getrokken heeft, doch
is daar niet gerust op, de Hoge Raad hoefde immers op deze vraag nag niet
te beslissen, gezien het feit dat het hier nog slechts om de legitiemeberekening ging en pas daarna de inkorting aan de orde komt.
Maar zelfs indien Kleijn in zijn uiting gelijk heeft dan nag meent hij dat
de notariele praktijk zich beter van omwegen ter verwerving van een geldige
titel kan onthouden, omdat waardestijgingen van het goed, waarop de gift
betrekking had, tussen de vervreemding en het overlijden tot zeer ongewenste gevolgen voor de begifigde kunnen leiden (voor oudere jurisprudentie
als onderhavige kwesties moge verwezen worden naar de bijdrage van
Schuttevaer en Vander Ploeg, W.P.N.R., 5543 resp. p. 841 e.v. en p. 845
e.v.).
Zie in dit verband oak het slot van de noot van Kleijn, die een vergelijking
met het arrest van de H.R., 6 december 1968 (N.J., 1969, 310) afwijst.
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Immers dit arrest onderscheidt zich duidelijk van de oudere problematiek.
Het ging daar om een tegenprestatie van zo geringe betekenis, dat deze niet
als een werkelijke koopprijs kon worden beschouwd, zodat moest worden
aangenomen dat het goed was geschonken- en derhalve directe toepassing
van artikel 968 B.W. - terwijl hier twee rechtshandelingen aanwezig zijn:
koop en kwijtschelding.
Voor wat betreft de toekomst: Boek 4 N.B.W. volgens de invoeringswet
geeft de legitimaris alleen een vorderingsrecht.
Dit betekent dat de conclusie die Kleijn trekt, namelijk het betrekken van
de gift op het goed uitsluitend voor de berekening van de het door de
legitimaris in te korten bedrag, doch niet leidend tot inkorting in natura,
dan rechtstreeks uit de wet volgt.
We zitten derhalve met smart op Boek 4 N.B.W. te wachten!

HOOFDSTUK

III

ZAKENRECHT
AFDELING

1 (I. de Waal-Van Wessem)

(ON)ZELFSTANDIGE ZAAK?

21. BOTSING TlJSSEN VERKOPERSVOORRECHT EN FIDUCIAIRE EIGENDOM
TEN AANZIEN VAN TOT KATOENDOEK VERWERKTE GARENS

H.R., 19junil98l,N.J., 1982, nr.ll (KortrijkseKatoenspinnerij)metnoot
W.M. Kleyn
In 1974 heeft Hebox haar bedrijfsvoorraden (ook de toekomstige) fiduciair
in eigendom overgedragen aan de Nederlandse Credietbank door middel
van levering constitutum possessorium (bij voorbaat).
In 1978 heeft de Kortrijkse Katoenspinnerij (KK) aan Hebox katoengarens
verkocht en geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Vervolgens wordt Hebox in staat van faillissement verklaard. Van de garens blijkt een relatief
klein deel nog onbewerkt, het merendeel door Hebox echter al tot katoendoek geweven of nog verder bewerkt te zijn, terwijl de koopprijs van de
garens (grotendeels) onbetaald is gebleven.
Naar Nederlands recht zal de Kortrijkse Katoenspinnerij zich, voor zover
het de onbewerkte garens betreft, als onbetaalde verkoper ook tegenover
de bank op het gemaakte eigendomsvoorbehoud kunnen beroepen. Deze
vindt immers geen bescherming in artikel2014lid 1 B.W., nude Hoge Raad
in een reeks arresten (Sio, H.R., 22 mei 1953, N.J., 1954, 189, met noot
J.D., Picus, H.R., 29 september 1961, N.J., 1962, 14, m.n. J.H.B. en
Kamphuis, H.R., 8 juni 1973, N.J., 1974, 346, met noot W.K.) heeft
uitgemaakt, dat een houder (in casu Hebox) niet door middel van een
levering constitutum possessorium buiten medewerking van degene voor
wie hij houdt om (KK) zichzelf tot houder voor een ander (de bank) kan
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maken en daarmee aan die ander (de bank) het voor artikel 2014 B.W.
vereiste bezit kan verschaffen (art. 592 B.W. analoog).
Bovendien zal de Kortrijkse Katoenspinnerij, ondanks het feit dat een
privilege zaaksgevolg mist, het in artikel1185 sub 3 B.W. geregelde verkopersprivilege tegen de zekerheidseigenaar in kunnen roepen, aangezien de
Hoge Raad in het Van Wessem/Traffic arrest (H.R. 6 maart·1970, N.J.
1970, 433, met noot Ph.A.N.H., uitvoerig besproken in T.P.R. 1977, p.
81 e. v.) de zekerheidsoverdracht heeft gerelativeerd door , aan een zodanige
overdracht niet alle rechtsgevolgen toe te kennen van een normale eigendomsoverdracht".
Hoezeer deze jurisprudentie inmiddels tot het geldend recht behoort, blijkt
wel uit het feit, dat de Kortrijkse Katoenspinnerij deze garens zonder meer,
d. w .z. zonder daarover nog een juridische strijd aan te hoeven binden, terug
heeft gekregen.
Onderwerp van geschil vormden dan ook de reeds tot katoendoek bewerkte
garens, ten aanzien waarvan de Kortrijkse Katoenspinnerij zich primair op
het eigendomsvoorbehoud en subsidiair op het verkopersprivilege beriep.
De primaire vordering werd door de rechtbank aan de Kortrijkse Katoenspinnerij ontzegd, doordat naar haar oordeel van zaaksvorming sprake was
(art. 661 B.W.): Degene die van eens anders stof een nieuw voorwerp
vervaardigt, wordt eigenaar van het nieuwe voorwerp. Dientengevolge gaat
de voorbehouden eigendom verloren, terwijl He box als eigenaar op rechtsgeldige wijze aan de bank fiduciaire eigendom heeft kunnen verschaffen.
Hetzelfde zou hebben gegolden indien van natrekking of vermenging sprake
zou zijn geweest. In boger beroep en cassatie is deze kwestie niet meer ter
sprake gekomen.
Het is overigens niet zeker of partijen door overeenkomst, bijvoorbeeld
door een eigendomsvoorbehoud, originaire eigendomsverkrijging van het
bewerkte produkt hadden kunnen uitschakelen, al menen de meeste schrijvers dat dit mogelijk is (Vgl. Brahn, O.K., Fiduciaire eigendomsoverdracht
en eigendomsvoorbehoud, 3e druk, Zwolle 1981, p. 93).
De eigenlijke rechtsvraag, die uiteindelijk ook aan de Hoge Raad werd
voorgelegd, rees naar aanleiding van de subsidiaire vordering: Kan het
verkopersprivilege ook geldend worden gemaakt ten aanzien van de tot
katoendoek bewerkte garens? Alleen een bevestigende beantwoording zal
er toe kunnen leiden, dat de verhouding verkopersprivilege en fiduciaire
eigendom aan de orde komt.
In navolging van H.R., 3 april 1925, N.J., 1925, p. 612; Rb. Rotterdam,
19 oktober 1934, N.J., 1935, p. 984 en Hof Arnhem, 21 maart 1939, N.J.,
1939, 984, stelden rechtbank en hof zich op het stand punt, dat, nude garens
nog in aanwijsbare vorm aanwezig zijn in het katoendoek, het verkopersprivilege niet verloren is gegaan, zulks ondanks het feit, dat deze ruime
opvatting door vele schrijvers niet wordt voorgestaan (Vgl. Brahn, O.K.,
W.P.N.R., 5528, p. 529, Asser-van Oven, Zakenrecht III, Zwolle 1978, p.
36 en Proc. Gen. Berger in de conclusie bij het onderhavige arrest).
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De Hoge Raad daarentegen kiest thans, in afwijking van het door hem in
1925 ingenomen standpunt, voor een beperkende uitleg van het verkopersprivilege:
,Het strookt niet met de rechtszekerheid die bij de begrenzing van het toepassingsgebied van
het voorrecht van de verkoper in verband met de onderlinge rangorde van de schuldeisers bij
verhaal op de goederen van de schuldenaar is vereist, om aan te nemen dat dit voorrecht blijft
bestaan, ook nadat de zaak waarop het betrekking had, naar algemene regels van zakenrecht
niet meer als een zelfstandig verhaalsobject in het vermogen van de schuldenaar aanwezig is.
De voormelde door de Rb. vastgestelde feiten Iaten geen andere conclusie toe dan dat op de
dag dat de surseance werd uitgesproken, de garens niet meer als zelfstandige zaken bestonden,
maar waren opgegaan in het katoendoek, dat daaruit als nieuwe zaak was gevormd. Het
voorrrecht was toen derhalve vervallen".

Uit het arrest lijkt afgeleid te kunnen worden, dat het voorrecht niet aileen
in geval van zaaksvorming, doch 66k in geval van natrekking en vermenging
verloren zal gaan, daar ook dan de geleverde zaak naar algemene regels van
zakenrecht niet meer als zelfstandig verhaalsobject in het vermogen van de
debiteur aanwezig zal zijn. (Anders met betrekking tot hulpzaken Pitlo/Brahn, Zakenrecht, Arnhem 1980, p. 425). Wellicht zal een uitzondering
moeten worden gemaakt, indien zich het in artikel 664 B. W. bedoelde geval
voordoet: ,Wanneer ( ... ) de stoffen gevoegelijk kunnen worden gescheiden, zal een ieder kunnen terugvorderen hetgeen hem toebehoort" (Noot
Kleyn, W.M. bij dit arrest).
Voorts zijn, door het verwerpen van een extensieve interpretatie enkele
minder wenselijke consequenties voorkomen:
Indien van eeri ,materiele aariwijsbaarlieid'' zou iijn-uitgegaan;lracnwt
vervaardigde produkt immers weer uit elkaar gehaald moeten worden
teneinde de uitoefening van het privilege door de onbetaalde verkopers die
de diverse onderdelen hebben geleverd mogelijk te maken.
Zou daarentegen een ,aanwijsbaarheid in economische zin" tot uitgangspunt hebben gediend (aldus rechtbank en hof), hetgeen wil zeggen dat het
privilege wordt geeffectueerd op een evenredig deel van de opbrengst van
de bewerkte zaak, dan hadden zich praktische moeilijkheden kunnen voordoen, indien de executie-opbrengst van de nieuwe zaak door de onbetaald
gebleven vorderingen van de verkopers zou zijn overtroffen.
In het toekomstige recht zal het geschil zich niet meer kunnen voordoen.
Het verkopersprivilege is geschrapt, terwijl de fiduciaire eigendomsoverdracht wordt verboden in artikel 3.4.2.2lid 3. Het eigendomsvoorbehoud,
geregeld in artikel 3.4.2.5a en 5b, blijft wel behouden, doch ook naar
wordend recht zal een beroep daarop de verkoper niet baten, aangezien het
eigendomsvoorbehoud door zaaksvorming verloren gaat, ,tenzij de kosten
van de vorming dit wegens hun geringe omvang niet rechtvaardigen" (art.
5.2.12lid 2).
22. ROEREND OF ONROEREND DOOR ENKELE OVEREENKOMST?
H.R., 25 maart 1981, N.J., 1982, nr. 58, met noot W.M. Kleyn
Voor de heffing van overdrachtsbelasting is het van groat belang of een
bepaalde zaak als roerend of onroerend is aan te merken, omdat aileen de
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verkrijging van onroerende zaken aan een dergelijke heffing onderworpen
wordt. De Wet op belastingen van rechtsverkeer bevat geen definitie van
het begrip onroerend goed, zodat men zich in dezen laat leiden door de
criteria die daarvoor in het burgerlijk recht gelden. Vandaar dat de hieronder te bespreken uitspraak ondanks het fiscaalrechtelijke karakter ook voor
het zakenrecht van rechtstreeks belang is.
Het onderhavige geschil betrof de vraag, of zaken die onroerend door
bestemming zijn (zgn. hulpzaken) door enkele overeenkomst, zonder daadwerkelijke verbreking van het verband, los van de hoofdzaak als roerende
zaak geleverd kunnen worden.
De casuspositie lag als volgt: In een aan de BV Y toebehorend bedrijfsonderdeel bevond zich een aantal houtbewerkingsmachines. Op 1 januari 1977
werd dit bedrijfsonderdeel bij akte door BV Y aan X BV overgedragen,
doch onder deze overdracht waren alleen de machines alsmede enige andere
roerende goederen begrepen en niet de onroerende goederen zoals terreinen
en bestratingen; deze werden aan X BV verhuurd, om daarin het voormelde
bedrijfsonderdeel voort te kunnen zetten. Op 14 december 1977 werden deze
onroerende goederen tenslotte toch in eigendom aan X BV overgedragen.
De inspecteur legde vervolgens een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting
op, omdat, nu de overdracht van de bedrijfsuitoefening op 1 januari niet
tot gevolg heeft gehad dat de feitelijke band tussen machines en fabriek is
verbroken, de machines, (die naar zijn oordeel door bestemming onroerend
waren), dit onroerend karakter daarmee geenszins verloren.
In de literatuur wordt algemeen aangenomen, dat een daadwerkelijk onttrekken aan de bestemming, een feitelijk verbreken van het verband nodig
is, wil het onroerend karakter van de hulpzaak verloren gaan; een blote
wilsuiting van de eigenaar, een levering door constitutum possessorium, het
tijdelijk in reparatie geven of het tijdelijk demonteren van een machine
(enzovoort) is daartoe onvoldoende (zie Asser-Beekhuis, I Zakenrecht, 1980
p. 76/77; Pitlo/Brahn, Zakenrecht, 1980, p. 42 e.v.).
In navolging van de heersende opvatting heeft nu ook de Hoge Raad (er
daarbij veronderstellenderwijze van uitgaand, dat de machines door bestemming onroerend zijn) overwogen, , ,dat toch, gelet op de eisen van
zekerheid en duidelijkheid die in zakenrechtelijke verhoudingen moeten
worden gesteld, niet enkel door een overeenkomst, zonder dat er een
daadwerkelijke verbreking van het verband tussen de machines en de
fabriek heeft plaatsgevonden, aan die machines hun bestemming en daarmede hun onroerend karakter kan worden ontnomen''.
Conclusie: Indien het onroerend karakter van de machines door het hof
alsnog wordt vastgesteld, dan heeft dit voor X BV tot gevolg, dat deze eerst
op 14 december 1977 de eigendom daarvan heeft verkregen. Levering van
de machines als roerende zaak is volgens de Hoge Raad immers alleen
mogelijk bij daadwerkelijke verbreking van het verband, terwijl overdracht
van een hulpzaak zonder verbreking van het verband met de hoofdzaak als
afzonderlijk onroerend goed aileen mogelijk lijkt door het vestigen van een
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opstalrecht (zie Pitlo/Brahn, t.a.p., p. 42 en noot Kleyn, W.M. bij dit
arrest).
Voorts rijst de vraag of er alleen dan van een daadwerkelijke verbreking
van het verband gesproken kan worden wanneer het een lichamelijke
verbreking betreft. Aannemelijk lijkt, dat ook een onlichamelijke verbreking onder bepaalde omstandigheden verlies van het onroerend karakter tot
gevolg heeft, bijvoorbeeld indien een zaak, zonder te worden verplaatst,
blijvend en voor een ieder zichtbaar geen enkele functie meer vervult. (Vgl.
de noot van Kleyn, W .M.).
In het N.B.W. is het begrip hulpzaak vervallen. Van natrekking is dan ook
geen sprake, tenzij de zaak krachtens verkeersopvatting een bestanddeel van
de hoofdzaak vormt (art. 3.1.1.3 lid 1).
Hieruit volgt, dat ook de vraag of een aldus krachtens verkeersopvatting
onroerend geworden zaak weer roerend geworden is aan de hand van de
verkeersopvatting beantwoord zal moeten worden. Vooropgesteld dat deze
opvatting zich niet wijzigt lijkt het, gezien het voorgaande, ook naar
wordend recht niet mogelijk dat dit door een enkele overeenkomst zou
kunnen geschieden.

AFDELING

2 (1. de Waal-Van Wessem)

EIGENDOMSOVERDRACHT

23.

EIGENDOMSOVERDRACHT VAN EEN ONTSTOLEN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAAK

H.R., 1 februari 1980, N.J., 1981, nr. 140, met noot W.M. Kleyn (Tiel
Utrecht I Wieringa)
In het arrest ,Visser c.s./De Zeven Provincien" (H.R., 27 april1979, N.J.,
1981, 139 (in T.P.R., 1980, p. 899 uitvoerig besproken door Kleyn, W.M.),
kwam de vraag aan de orde of een verzekeraardie de verzekerde schadeloos
stelt voor diefstal van een roerende lichamelijke zaak daardoor rechten op
die zaak kan doen gelden. Voor zover hier van belang overwoog de Hoge
Raad toen:
,De 'overgave' die krachtens art. 667 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".

Ter verklaring van het standpunt van de Hoge Raad zijn vele constructies
bedacht. Enkele daarvan zijn reeds weergegeven door Kleyn, W.M., in
T.P.R., 1980, p. 900 e.v., die zelf van mening is, dat de Hoge Raad zich
hier blijkbaar heeft aangesloten bij de opvatting van Brahn en ScheltemaMijnssen: De eigenaar, die zijn zaak en daarmede het bezit van die zaak
heeft verloren, kan toch aan een ander bezit verschaffen door die ander in
staat te stellen die macht over het goed uit te oefenen welke hij tot dan zelf
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uitoefende en dan met name die macht die in artikel 2014 lid 2 opgesloten
ligt.
Inmiddels kan aan deze constructies nog die van J.H. Beekhuis (AsserBeekhuis I, Zakenrecht, Zwolle, 1980, p. 299/300) worden toegevoegd: Zijns
inziens is bier sprake van een overdracht onder de opschortende voorwaarde
dat de vervreemder later zelf weer bezitter van de zaak wordt, bijvoorbeeld
doordat, zoals in casu het geval was, de politie (die de auto in beslag had
genomen) deze gaat houden voor hem, als degeen, aan wie de auto uiteindelijk blijkt toe te behoren. Al deze constructies hebben gemeen, dat steeds
getracht wordt zo veel mogelijk te voldoen aan bet traditionele vereiste dat
eigendomsoverdracht van roerende lichamelijke zaken geschiedt door bezitsverschaffing, ondanks het feit dat de bestolen eigenaar het bezit verloren
heeft.
Hiertegenover staat de opvatting van W.C.L. van der Grinten (Ars Aequi,
1979, p. 498 e.v.) die zich op bet standpunt stelt, dat de Hoge Raad, in
anticipatie op bet N.B.W.,- (ingevolge art. 3.4.2.7a vindt levering in een
dergelijk geval plaats door middel van een daartoe bestemde akte) -,
eigendomsoverdracht ook mogelijk acht zonder bezitsverschaffing (aldus
ook Mulder, H.D.M., V.R. 1980, p. 97 e.v.).
Nog geen jaar later is door de Hoge Raad naar aanleiding van een soortgelijk geval de hierboven weergegeven overweging letterlijk herhaald (H.R.
1 februari 1980, N.J., 1981, 140 met noot W.M.K.). Ook dit arrest heeft
een stroom van publicaties bewerkstelligd. Zo treft men in W.P.N.R.
5529/5531 aan, dat Beekhuis tot de conclusie komt, dat de constructie zoals
hij die uit het eerste arrest meende te kunnen afleiden niet door de Hoge
Raad was bedoeld; van inbeslagneming door de politie en daarmee van
houderschap was in dit tweede arrest nl. geen sprake (de auto was via een
autohandelaar aan een derde te goeder trouw doorverkocht). In afwijking
van het eerder betoogde stelt hij nu, dat uit de overweging dat overdracht
niet reeds uitgesloten is op de enkele grond dat op het tijdstip van de
overdracht de auto in het bezit van een derde is volgt, dat de Hoge Raad
ervan uitgaat, dat de bestolene geen bezitter is gebleven. Derhalve is z.i. ook
de opvatting van Mijnssen en Brahn in strijd met bet standpunt van de Hoge
Raad. Voor ,overgave" wordt niet bezitsoverdracht, doch een enkele
overeenkomst tot overdracht vereist.
Ook Brahn blijkt van zijn opvatting te zijn teruggekomen. Naar zijn oordeel
heeft de Hoge Raad, in anticipatie op het N.B.W. (art. 3.4.2.7a), ook voor
het huidig recht de mogelijkheid aanvaard, dat de bestolene de eigendom
ook zonder bezitsverschaffing kan overdragen door zijn eigenaarspretenties
aan de verzekeraar af te staan, bijvoorbeeld door in een akte te verklaren
de eigendom aan de verzekeraar over te dragen, 6f door hem de autopapieren en autosleutels ter hand te stellen. Aileen de wetgever zal immers het
opmaken van een akte als constitutief vereiste kunnen voorschrijven.
(N.J.B. 1980, p. 679 e.v.; N.J.B. 1982, p. 877 e.v.; Pitlo/Brahn, Zakenrecht, 1980, p. 86 e.v.). Aldus eveneens Kleyn en Proc. Gen. Berger (in noot
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en conclusie onder het tweede arrest).
Aldus blijkt de gedachte dat door de Hoge Raad is gedoeld op een eigendomsoverdracht zonder bezitsverschaffing in de literatuur steeds meer
terrein te hebben gewonnen.
Grote onzekerheid bleef echter bestaan ten aanzien van de vraag, of een
overeenkomst die de verkrijger in staat moet stellen zich tegenover derden
als eigenaar te legitimeren aan vormvereisten moet voldoen en zo ja welke.
Zo acht Brunner het, anders dan Brahn, Kleyn en Berger, (V.R., 1980, p.
114 e.v.) twijfelachtiger of het bezit van sleutels en kentekenbewijs door de
verzekeraar voldoende is. Volgens Vander Grinten (t.a.p., p. 500) is echter
per se een schriftelijk stuk noodzakelijk, terwijl G.H.A. Schut (Bezit geldt
als volkomen titel, Zwolle 1980, p. 74) en J.H. Beekhuis (W.P.N.R., 5531)
menen, dat de enkele overeenkomst die eigendomsoverdracht beoogt voldoende is.
De reeks arresten over gestolen auto's is hiermee echter nog niet geeindigd.
De uitspraak van de Hoge Raad van 1 februari 1980 (N.J., 1981, 140 met
noot W.M.K.) heeft nl. haar vervolg gevonden in:

H.R., 7 mei 1982, N.J., 1983, nr. 241, met noot W.M. Kleyn
Het is dit arrest dat op de twee volgende belangrijke vragen een antwoord
geeft:
1) Is inderdaad sprake van een eigendomsoverdracht anders dan door
middel van bezitsverschaffing?
2) Worden aan een overeenkomst die de verkrijger in staat moet stellen zich
tegenover derden als eigenaar te legitimeren vormvereisteil gesteld en zo ja,
welke?
Ad I) Nu de Hoge Raad overweegt:
,Het middel betreft de vraag wat nodig is voor de overgave van de zaak in de zin van art.
667 B. W. in het geval dat de vervreemder het bezit van de zaak niet heeft en aan de verkrijger
dus ook niet dit bezit - dat in verband met het bepaalde in de artt. 590 en 2014 eerste lid
van dat wetboek geacht kan worden hem jegens derden als eigenaar te legitimeren - kan
verschaffen. In een zodanig geval kan deze overgave geschieden door een overeenkomst tussen
de vervreemder en de verkrijger, die tot overdracht strekt en waarbij de verkrijger op een
andere wijze tot een zodanige legitimatie in staat wordt gesteld", (cursivering van mij),

ben ik met Brahn (N.J.B., 1982, p. 878) van mening, dat thans geen twijfel
meer mogelijk is: eigendom van roerend goed wordt hier op een andere wijze
dan door middel van bezitsverschaffing overgedragen.
Ad 2) Volgens de Hoge Raad is in elk geval voldoende
,een door de vervreemder ondertekend geschrift, waaruit van de overdracht blijkt. Niet
uitgesloten is echter dat dit in staat stellen op andere wijze geschiedt, bijvoorbeeld indien het
om een auto gaat, door overgifte van de sleutels en het kentekenbewijs. Of dit voldoende is,
zal afhangen van de omstandigheden van het geval, waaronder de vraag of er reeds tevoren
een geschrift was, waaruit van een verplichting tot overdracht bleek".

Nu de bestolene, die krachtens de polisvoorwaarden verplicht was om na
ontvangst van de verzekeringspenningen zijn eigendomsrechten met betrekking tot de auto aan de verzekeraar over te dragen, ter uitvoering hiervan
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de sleutels en het kentekenbewijs had afgegeven, bleek hij, naar het oordeel
van de Hoge Raad, voldoende te hebben gedaan om de verzekeraar in staat
te stellen zich jegens derden als eigenaar van de auto te legitimeren. Dit zou
aileen dan anders zijn geweest, indien door de derde een beroep zou zijn
gedaan op bijzondere omstandigheden die aan de verkrijging door de
verzekeraar zouden kunnen doen twijfelen. Het beroep, dat niet is gebleken
dat de vervreemder ten tijde van de overgave de bedoeling had dat de
overdracht juist door deze handeling zal worden geeffectueerd, valt in ieder
geval niet te beschouwen als een zodanige bijzondere omstandigheid. (De
verweerder zou dan immers over voldoende juridische kennis moeten beschikken). Wat de Hoge Raad dan wei bedoelt met ,bijzondere omstandigheden" is niet geheel duidelijk. Wellicht valt hieronder het bewijs, dat de
eigenaar niet handelde ter uitvoering van de polisvoorwaarden, in welk
geval hij immers niet de - wei vereiste - wil heeft gehad de eigendom van
de auto over te dragen. W.C.L. van der Grinten (Ars Aequi, 1982, p. 735)
denkt hierbij aan het geval, dat de verzekeringnemer niet de eigenaar van
de auto is, bijvoorbeeld ten gevolge van een door de verkoper gemaakt
eigendomsvoorbehoud. De Hoge Raad heeft zich nl. niet uitgelaten over de
vraag, of de verzekeraar in een dergelijk geval door artikel2014 B. W. wordt
beschermd. (Bevestigend van der Grinten, ontkennend J.C.E. van den
Brandhof, ArsAequi, 1983, p. 399 e.v. en J.H. Beekhuis, W.P.N.R., 5531).
Concluderend kan het volgende worden gesteld:
1) Indien uit de polisvoorwaarden in geval van diefstal voor de verzekerde
een verplichting tot eigendomsoverdracht van de auto voortvloeit, dan is
volgens de Hoge Raad de verzekeraar hiermee onvoldoende in staat gesteld
zich jegens derden als eigenaar te legitimeren. Denkbaar is immers dat de
verzekerde deze contractuele verplichting niet nakomt.
2a) Afgifte van kentekenbewijs en sleutels is aileen onder omstandigheden
voldoende. In Nederland kan het kentekenbewijs nl. ook aan de houder van
het motorrijtuig worden afgegeven.
2b) Zo biedt ,de omstandigheid" zoals beschreven onder 1 in combinatie
met afgifte van kentekenbewijs en sleutels in beginsel voldoende legitimatie
als eigenaar, daar de verzekerde hiermee blijk geeft aan zijn verplichting
tot eigendomsoverdracht te hebben willen voldoen. In beginsel, omdat
sprake is van een vermoeden van eigendom dat door een beroep op bijzondere omstandigheden voor tegenbewijs vatbaar is.
3) In ieder geval voldoende is een ondertekend geschrift waaruit van de
eigendomsoverdracht blijkt. Bijvoorbeeld een door de overdrager getekende kwitantie voor het ontvangen bedrag waarin is vermeld dat hij de zaak
overdraagt. In de praktijk zal men er verstandig aan doen voor een dergelijke akte van overdracht zorg te dragen.
4) Uit het feit dat het geschrift een belangrijke rol speelt, mag wellicht
worden afgeleid, dat de Hoge Raad zo veel mogelijk op de regel van artikel
3.4.2.7a heeft willen anticiperen.
Consequentie van bovenstaande uitspraken zou kunnen zijn, dat de mage-
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lijkheid om opgespoorde zaken na revindicatie te gelde te maken of weer
in eigendom aan de bestolene over te dragen tegen terugbetaling van de
uitgekeerde verzekeringspenningen een verlaging van de verzekeringspremH\n tot gevolg heeft. (Vgl. nootKleyn, W.M. onder H.R., 1 februari 1980,
N.J., 1981, 140). Betreft het een zaak met affectieve waarde of is sprake
van onderverzekering, dan zal de bestolene immers graag de eigendom van
de zaak tegen betaling willen herkrijgen. Nodig is dan wei, dat de verzekeraar ook bereid is hieraan mede te werken.
De leer van de Hoge Raad zal eveneens toegepast kunnen worden indien
het een verloren zaak betreft en de eigenaar zich tegen verlies verzekerd
heeft.
Nu de Hoge Raad overdracht zonder bezit niet heeft gekoppeld aan het
bestaan van een verzekeringsovereenkomst is zelfs denkbaar, dat een gestolen of verloren zaak door de eigenaar aan een ander wordt verkocht (van
der Grinten, W.C.L., Ars Aequi, 1979, p. 500).
In het N.B.W. geschiedt de overdracht van een dergelijke zaak ingevolge
artikel 3.4.2.7a door middel van een akte, zodat hetgeen hierboven onder
1 en 2 is weergegeven dan niet meer mogelijk zal zijn.
Met het oog op de wijzigingen die artikel 3.4. 2. 3a v66r de invoering van
de boeken 3, 5 en 6 nog zal ondergaan blijft hier verder buiten beschouwing
wat het gevolg is indien de zaak door een derde te goeder trouw wordt
verkregen. (M.b.t. het ,huidige" art. 3.4.2.3a zij hiervoor verwezen naar
B.W.M. Nieskens-Isphording/ C.A. Streefkerk, W.P.N.R., 5623 e.V.).
24. CESSIE VAN TOEKOMSTIGE VORDERINGEN
H.R., 24 oktober 1980, N.J., 1981, nr. 265, met noot W.M. Kleyn
Reeds in 1933 (H.R., 29 december 1933, N.J., 1934, 343, met noot P.S.)
overwoog de Hoge Raad dat eigendomsovergang van een vordering op
naam slechts denkbaar en dus rechtens slechts mogelijk is, indien de
vordering bij het aangaan der akte van overdracht reeds bestaat; aangenomen kan worden, dat een vordering in de zin der in aanmerking komende
wetsbepalingen bestaat, indien zij haar onmiddellijke grondslag vindt in een
tijde van de cessie reeds bestaande rechtsverhouding.
De praktijk en vele schrijvers zijn niet erg gelukkig met deze leer, omdat
op deze wijze de mogelijkheid crediet te verkrijgen wordt beperkt. (Men
denke aan zekerheidscessies). De praktijk behelpt zich noodgedwongen met
cessielijsten (zie Asser-Beekhuis I, Zakenrecht, 1980, p. 194).
In 1980 wordt aan de Hoge Raad wederom de vraag voorgelegd wanneer
een toekomstige vordering voor cessie vatbaar is. Wat was het geval?
Op 4 oktober 1973 cedeerde A. Solleveld (A.S.) zijn vordering op Solleveld,
Romijn en Co. B.V. (de B.V.) aan Solleveld-Bouwman (S-B) tot meerdere
zekerheid voor de terugbetaling van een door S-B aan A.S. geleend bedrag.
Op dat moment was echter van een rechtsverhouding (uit geldleen) tussen
A.S. en de B.V. nog geen sprake. Er bestond slechts een derdenbeding
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tussen A.S. en G.M.L. Holding B.V., heiden aandeelhouders van de B.V.,
krachtens hetwelk A.S. verplicht was een zeker bedrag uit te lenen aan de
B.V. Dit bedrag zou eerst op 5 oktober aan de B.V. betaald zijn.
De Hoge Raad geeft eerst een overweging in algemene zin:
, ,Voor eigendomsoverdracht van een schuldvordering is nodig dat de over te dragen vordering
reeds ten tijde van de cessie oak naar haar inhoud in voldoende mate door de akte van cessie
bepaald wordt. Dat brengt voor de overdracht van vorderingen die op het moment van de cessie
nag moesten ontstaan, mee dat zij hun onmiddel!ijke gronds!ag moeten hebben in een
rechtsverhouding die op dat moment reeds hestand".

Ben vergelijking tussen beide uitspraken leert, dat de Hoge Raad bij de
consequentie van 1933 is gebleven; de eis, dat de vordering haar onmiddellijke grondslag moet hebben in een reeds bestaande rechtsverhouding is
gehandhaafd. Doch de hieraan ten grondslag liggende redenering heeft wei
wijziging ondergaan: de eis van ,het bestaan" wordt niet' :meer gesteld. In
plaats daarvan dient de vordering inhoudelijk voldoende door de akte van
cessie bepaald is worden. Wellicht heeft de Hoge Raad de fictie die in deze
bestaanseis is gelegen willen verwerpen en bovendien meer aansluiting
willen zoeken bij het N.B.W., waar de eis van het bestaan evenmin wordt
gesteld; het bepaalde in artikel 3.4.2.2 lid 2 Go art. 3.4.2.10 en 3.4.2.7)
brengt nl. met zich mee, dat de toekomstige vordering bij de titel met
voldoende bepaaldheid omschreven moet zijn.
In de daaropvolgende overweging wordt door de Hoge Raad nagegaan, of
in het onderhavige geval terecht door het hof is aangenomen, dat aan de
eisen ter zake van de bepaaldheid van de vordering was voldaan. Dit is naar
zijn oordeel inderdaad het geval, gezien de omstandigheden dat
a) uit de akte van cessie blijkt dat partijen bij de cessie wisten om welke
vordering het ging, terwijl
b) A.S. zich ten tijde van de cessie ten behoeve van de B.V. reeds jegens
zijn mede-vennoot had verbonden tot het verstrekken van de lening aan
de B.V.
De eis van bepaaldheid dient met andere woorden zowel te bestaan in (de
oorspronkelijke) feitelijke zin- bepaald moet kunnen worden om welke
vordering het gaat -, als in juridische zin - de vordering is voldoende
bepaald indien deze haar onmiddellijke grondslag vindt in een reeds bestaande rechtsverhouding -.
In het N.B.W. zal de toekomstige vordering nog voordat de rechtsbetrekking waaruit deze voortspruit een feit is, rechtsgeldig bij voorbaat kunnen
worden geleverd, mits de vordering met voldoende bepaaldheid is omschreven en de debiteur, aan wie mededeling moet worden gedaan, bekend is.
(Art. 3 .4.2. 7 j 0 art. 3 .4.2.10).
Zekerheidscessies zullen tot het verleden gaan behoren, gezien het feit dat
artikel 3.4.2.2 lid 3 de fiduciaire titel niet als geldige titel van overdracht
erkent. In plaats daarvan zal men gebruik kunnen maken van de in artikel
3.9.2.3 geregelde ,stille" verpanding van vorderingen op naam. Ingevolge
de sleutelbepaling van artikel 3 .4.2.11 vindt al hetgeen omtrent de over-
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dracht van een goed is bepaald overeenkomstige toepassing op de vestiging
van een beperkt recht op een zodanig goed, tenzij de wet anders bepaalt.
Het antwoord op de vraag hoe de stille verpanding van toekomstige vorderingen in zijn werk gaat treft men daarom aan in de artikelen 3.9.2.3,
3.4.2.11 j 0 3.4.2.10 en 3.4.2.2: stille verpanding van toekomstige vorderingen is, vooropgesteld dat de vorderingen met voldoende bepaaldheid omschreven zijn, mogelijk ongeacht of zij voortvloeien uit een reeds bestaande
rechtsverhouding en ongeacht of de (toekomstige) debiteur reeds bekend is.
(Vestiging van een stil pandrecht geschiedt ingevolge artikel 3.9.2.3 nl. bij
authentieke of geregistreerde onderhandse akte z6nder mededeling).
Volgens Brahn, (Brahn, O.K., Fiduciaire eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud, Zwolle, 1981, p. 83) is door de Hoge Raad op het
N.B.W. geanticipeerd, nu in het onderhavige geval ten tijde van de cessie
nag geen rechtsverhouding tussen A.S. en de B.V. bestond. Evenzeer
verdedigbaar is, dat dit geenszins het geval is, nude Hoge Raad het vereiste
van een ,onmiddellijke grondslag" - zij het in een verruimde zin- zonder
meer heeft gehandhaafd. De Hoge Raad vereist immers (anders dan het
N.B.W.) nag steeds, dat de vordering haar grondslag vindt in een rechtsverhouding waaruit van een zekere gebondenheid blijkt: ,terwijl A. Solieveld
(de cedent) zich ten tijde van de cessie ten behoeve van de vennootschap
reeds jegens zijn mede-vennoot in het kader van een zakelijke transactie met
deze verbonden had tot het verstrekken van de lening aan de vennootschap". Anderzijds is van een verruiming sprake, omdat uit het arrest valtc
af te leiden, dat cessie van een toekomstige vordering in het vervolg reeds
mogelijk zal zijn, zodra de vordering haar indirecte grondslag vindt in een
ten tijde van de cessie reeds bestaande verbintenis, waaruit de verplichting
voortvloeit medewerking te verlenen aan het tot stand doen komen van een
overeenkomst waaruit de vordering direct zal voortvloeien.
25.

CESSIE VAN TOEKOMSTIGE VORDERINGEN; FAILLISSEMENT VAN DE

CEDENT V66R RET ONTSTAAN VAN DE VORDERING

H.R., 26 maart 1982, N.J., 1982, nr. 615, met noot W.M. Kleyn
Het onderhavige geschil betrof de overdracht van een toekomstige vordering waarbij de cedent op het moment van het ontstaan van de (tot dan toe
toekomstige) vordering inmiddels failliet was verklaard.
Naar aanleiding daarvan zijn de volgende vragen gerezen:
1) Wanneer is een toekomstige vordering voor cessie vatbaar?
2) Dient de cedent ten tijde van het ontstaan van de vordering beschikkingsbevoegd te zijn?
Ad I) Opnieuw heeft de Hoge Raad overwogen, dat cessie van toekomstige
vorderingen die hun onmiddellijke grondslag vinden in een ten tijde van de
cessie reeds bestaande rechtsverhouding mogelijk is. Het valt op, dat de
Hoge Raad niet, zoals in de vorige arresten, benadrukt heeft dat dit tevens
de enige mogelijkheid is om een toekomstige vordering te cederen. Een
dergelijke formulering hoefde de Hoge Raad oak niet te gebruiken, nu door
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het hof was aangenomen, dat in casu voldaan was aan de eis dat de
vordering haar onmiddellijke grondslag moet hebben in een reeds bestaande
recbtsverbouding; van een koerswijziging is derbalve geen sprake.
Vervolgens wordt de fictie omtrent bet bestaan der vordering, die in bet
biervoor besproken arrest reeds niet meer werd gesteld, door de Hoge Raad
nu zelfs uitdrukkelijk verworpen:
,,Een toekornstige vordering (... ) kan ook niet geacht worden reeds te hebben bestaan ten tijde
van het ontstaan van de betreffende rechtsverhouding op grond van het enkele feit dat zij
daarin haar onrniddellijke grondslag vond".

Een toekomstige vordering is derbalve zuiver toekomstig en bestaat niet, wei
te onderscheiden van
, bijv. een terstond krachtens overeenkornst ontstane vordering onder een opschortende
tijdsbepaling of voorwaarde of tot periodieke betalingen".

Het is zeer de vraag of bet er met dit obiter dictum van de Hoge Raad
duidelijker op is geworden wanneer nu wei en wanneer niet van een
toekomstige vordering sprake is. Zou men menen, dat hieruit voortvloeit,
dat het recht op betaling van huurpenningen die nog zullen voortvloeien uit
een reeds gesloten huurovereenkomst is te beschouwen als ,een terstond
krachtens overeenkomst ontstane vordering tot periodieke betalingen'', dan
heeft dit niet alleen tot gevolg, dat het mogelijk is deze vorderingen tot in
lengte van jaren te cederen, zonder dat (zie onder 2) een later faillissement
van de cedent daaraan nog afbreuk zou kunnen doen, maar ook, dat men
zich gaat afvragen welke vorderingen dan nog wei toekomstig genoemd
zullen mogen worden.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de Hoge Raad, in afwijking van hetgeen
tot nu toe werd aangenomen, bedoeld heeft het begrip toekomstige vordering zo uit te hollen. Nu de Hoge Raad met zoveel woorden spreekt over
een terstond ontstane vordering, is hiermee naar mijn mening bedoeld een
vordering die wei reeds is ontstaan, doch die nag niet opeisbaar is. Zo
zullen, uitgaande van de maand april, de huurpenningen van maart die
volgens afspraak pas betaald hoeven te worden in augustus, gezien dienen
te worden als een bestaande doch nog niet opeisbare vordering, terwijl de
huurpenningen die betaald moeten worden over de maand augustus (mits
voortvloeiend uit een ten tijde van de cessie reeds bestaande huurovereenkomst) zijn te beschouwen als een toekomstige vordering.
Wat betreft de terstond krachtens overeenkomst ontstane vordering onder
opschortende voorwaarde denke men aan een vordering die reeds is ontstaan, doch die eerst behoeft te worden voldaan wanneer een bepaalde
voorwaarde in vervulling is gegaan.
Ad 2) Ten aanzien van deze vraag bestaan in de literatuur verschillende
opvattingen. Door sommige schrijvers wordt verdedigd dat, nu partijen tot
op het moment van de eigendomsovergang niet , ,zakelijk'' gebonden zijn
aan de voorafgegane wilsovereenstemming, het recht niet overgaat indien
de vervreemder beschikkingsonbevoegd is ten tijde van het ontstaan van de
vordering. Door anderen wordt daarentegen betoogd, dat terstond bij het
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aangaan van de overeenkomst ,zakelijke gebondenheid" van de vervreemder ontstaat, aangezien zij er van uitgaan, dat een zakelijke overeenkomst
kan worden aangegaan onder opschortende tijdsbepaling of een (niet terugwerkende) voorwaarde (i.e. het ontstaan van de vordering). Dientengevolge
zal de vervreemder niet meer rechtsgeldig over de vordering kunnen beschikken, doch zal bovendien zijn beschikkingsonbevoegdheid op het moment
dat de vordering ontstaat niet verhinderen, dat de vordering op dat moment
zonder nadere formaliteit in het vermogen van de ander overgaat.
De Hoge Raad heeft thans, voor zover het beschikkingsonbevoegdheid ten
gevolge van faillissement betreft, de knoop doorgehakt ten gunste van de
eerstgenoemde categorie schrijvers met de volgende overweging:
,Doch de cessie kan, indien de cedent v66r het ontstaan van de vordering wordt failliet
verklaard en aldus krachtens art. 23 Fw op het tijdstip van dat ontstaan zijn bevoegdheid om
over zijn vermogen te beschikken reeds heeft verloren, niet tegen de boedel worden ingeroepen".

Vooralsnog blijft het mijns inziens een open vraag, in hoeverre de Hoge
Raad oak in andere situaties, men denke bijv. aan beschikkingsonbevoegdheid veroorzaakt door een ingesteld bewind of door een gelegd beslag, in
gelijke zin zal beslissen. Zo heeft de Hoge Raad al een andersluidende
beslissing gegeven in het arrest ,De Boer/Haskerveenpolder" (H.R., 15
maart 1940, N.J., 1940, 848, met noot E.M.M.), waarin werd beslist, dat
zelfs na eigendomsoverdracht van een verhuurd huis door de eigenaar aan
de koper het recht op de door de eigenaar v66r de eigendomsoverdracht
gecedeerde toekomstige huurpenningen toekwam aan de cessionaris en niet
aan de koper. Deze beslissing hing echter zo zeer samen met het bijzondere
karakter van artikel1612 B.W. (,koop breekt geen huur"), dat het onwaarschijnlijk is dat zij door deze nieuwe uitspraak zou zijn achterhaald en m.i.
veeleer gezien dient te worden als een uitzondering op de zojuist weergegeven regel.
Theoretisch bezien is de regel dat de vervreemder beschikkingsbevoegd dient
te zijn ten tijde van het ontstaan van de vordering volkomen juist. Pas op
het moment dat de vordering ontstaat is er immers iets waarover kan worden
beschikt, maar dit is op zichzelf alleen mogelijk indien op dat moment
beschikkingsbevoegdheid aanwezig is. Zelfs al zou men aannemen, dat
levering kan plaatsvinden onder de opschortende (niet terugwerkende)
voorwaarde dat de vordering ontstaat, dan zal de ,zakelijke gebondenheid" slechts tot gevolg hebben, dat de vervreemder niet meer ten gunste
van een ander over het goed kan beschikken indien hij van gedachten is
veranderd; doch dat diezelfde zakelijke gebondenheid met zich mee zou
kunnen brengen dat de vordering oak dan nag in het vermogen van de ander
overgaat indien de vervreemder ten tijde van het ontstaan van de vordering
door een andere oorzaak (bijv. ten gevolge van faillissement) beschikkingsonbevoegd is geworden, valt niet in te zien: de ,zakelijk gebonden wil"
staat geheel/os van het vereiste beschikkingsbevoegdheid.
De uitspraak past bovendien geheel in het kader van de leer van de Hoge
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Raad inzake overdracht van toekomstige roerende zaken door middel van
levering constitutum possessorium bij voorbaat, waarvoor immers evenzeer
geldt, dat de vervreemder beschikkingsbevoegd dient te zijn op het tijdstip
van ontvangst van de zaak (H.R., 22 mei 1953, N.J., 1954, 189 met noot
J.D.).
Wellicht heeft de Hoge Raad zijn beslissing (mede) gebaseerd op het
N.B.W., waar artikel 35 lid 2 (van de nieuwe) Faillissementswet luidt:
, ,Heeft de schuldenaar voor de dag van de faillietverklaring een toekomstig
goed bij voorbaat geleverd, dan valt dit goed, indien het eerst na de aanvang
van die dag door hem is verkregen, in de boedel ( ... )".
Onder , ,levering'', genoemd in dit artikel, valt volgens de parlementaire
geschiedenis ook vestiging van een pandrecht overeenkomstig artikel
3.9.2.3. (Krachtens art. 3.4.2.11 gaat het ook hier immers telkens om een
levering in de zin van art. 3.4.2.2 lid 1). Deze regeling blijkt in het Ieven
geroepen te zijn juist met het oog op de mogelijkheid op ruime schaal bij
voorbaat toekomstige goederen bezitloos (lees: stil) te verpanden. Het zou
immers , bezwaren gaan opleveren, als het pandrecht zelfs ten aanzien van
na de faillietverklaring door de schuldenaar verkregen goederen nog werking zou hebben".
De uitzondering, neergelegd in het arrest ,De Boer/Haskerveenpolder" zal
ook onder het toekomstig recht blijven bestaan. Een motivering wordt niet
gegeven, zodat men mag aannemen, dat de uitzondering eveneens samenhangt met het bijzondere karakter van het nieuwe artikel1612 B.W.: artikel
7.4.4.1lid 1.
(Voor een verdere beschouwing over dit arrest, met name ten aanzien van
de vraag wat de consequenties zijn van beschikkingsonbevoegdheid die is
ontstaan als gevolg van een op toekomstige vorderingen gelegd (derden)beslag, zij verwezen naar de noot onder dit arrest alsmede naar een artikel van
de schrijfster van dit stuk in W.P.N.R., 5645, 1983).
AFDELING

3 (1. de Waal-Van Wessem)

ZEKERHEIDSRECHTEN

26. ONDERHANDSE VERKOOP DOOR EEN PANDHOUDER; KAN DOOR DE
CURATOR EEN VERGOEDING TEN BEHOEVE VAN DE BOEDEL WORDEN BEDONGEN?

H.R., 8 april 1983, R. v.d. W., 1983, 67
Verkoop door een pandhouder geschiedt in beginsel in het openbaar (art.
1201lid 1 B.W.). Denkbaar is echter, dat onderhandse verkoop een hogere
opbrengst oplevert. Wanneer is een dergelijke wijze van verhaal geoorloofd?
Reeds in 1927 is door de Hoge Raad beslist, dat de artikelen 1200-1202 B.W.
met het oog op de belangen van de schuldenaar en diens overige schuldeisers
van dwingend recht zijn (H.R., 1 april1927, N.J., 1927, p. 601, met noot
P .S.). Nietig is derhalve het bij inpandgeving aangegane beding dat aan de
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pandhouder de bevoegdheid toekent om, wanneer de debiteur niet aan zijn
verplichtingen voldoet, de zaak onderhands te verkopen.
Zodra echter de schuld opeisbaar is geworden, verkeert de debiteur niet
langer in een afhankelijke positie. Vanaf dat moment staat het partijen dan
ook vrij, geheel buiten het pandrecht om, een afwijkende wijze van verkoop
overeen te komen, waaraan de artikelen 1200-1202 B.W., gezien hun ratio,
niet in de weg staan (H.R., 17 januari 1929, N.J., 1929, p. 622 met noot
P. S.). Het a an een zodanige overeenkomst te ontlenen recht van onderhandse verkoop is dan geen uitvloeisel van het pandrecht. Dit betekent, dat de
pandhouder in zo'n geval geen gebruik maakt van zijn rechten als pandhouder, doch van zijn rechten ingevolge die overeenkomst.
Weigert de debiteur zijn medewerking, dan resteert de pandhouder nog de
mogelijkheid, dat het pand krachtens rechterlijk verlof onderhands wordt
verkocht (art. 1202 lid 1 B.W.).
Indien de debiteur in staat van faillissement verkeert kan de pandhouder
zijn rechten uitoefenen alsof er geen faillissement ware (art. 57 lid 1 Fw):
hij is separatist. Geldt hetzelfde indien hij, nadat de vordering opeisbaar
is geworden en nadat daaromtrent overeenstemming is bereikt, tot onderhandse verkoop over wenst te gaan?
Deze vraag speelde een zeer belangrijke rol in het arrest van de Hoge Raad
van 8 april 1~83_ (R. \l.d._W., 19]1,_67)_. Wa.t 'A'_as_h~_gev~l?
De pandhouder, die aan onderhandse verkoop de voorkeur gaf, ginger van
uit, dat de regeling, vervat in de artikelen 1200-1202 B.W., niet belet, dat
ook onderhandse verkoop door de pandhouder als pandhouder plaatsvindt.
Het valt niet in te zien, waarom artikel 57 Fw. dan toepassing zou missen.
Na toestemming tot deze wijze van verkoop te hebben verkregen van de
curator, (die in plaats van de debiteur ingevolge artikel 68 Fw. het beheer
over de failliete boedel voert), zal de pandhouder dan ook zelf tot onderhandse verkoop over kunnen gaan, zonder dat hij hoeft te wachten op het
gereedkomen van de uitdelingslij st en zonder in de algemene faillissementskosten te moeten meedelen.
De rechtbank daarentegen was van oordeel, dat de pandhouder aan de
overeenkomst niet de bevoegdheid ontleent om als pandhouder onderhands
te verkopen. Het standpunt van de pandhouder achtte zij in strijd met de
dwingendrechtelijke voorschriften inzake pandrecht. Nu alleen een pandhouder zijn rechten (als pandhouder) kan uitoefenen alsof er geen faillissement ware, is van een verkoop op de voet van artikel 57 Fw. geen sprake.
Een pandhouder die geen heil ziet in een openbare verkoop resteert dan ook
geen andere wettelijke mogelijkheid, dan de curator te verzoeken de zaak,
met instemming van de rechter-commissaris, onderhands te verkopen (art.
176 Fw.). Voor een eventuele uitkering zal hij moeten wachten op het
gereedkomen van de uitdelingslijst en bovendien deelt hij mee in de algemene faillissementskosten (art. 180 en 182 Fw.). Dezelfde weg zou immers zijn
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gevolgd, indien hij de in artikel 58 lid 1 Fw. bedoelde termijn had Iaten
verstrijken.
De curator bleek echter een niet uitdrukkelijk in de Faillissementswet
geregelde tussenweg te hebben bewandeld: na toestemming van de rechtercommissaris te hebben verkregen, sloot hij met de pandhouder een overeenkomst, waarbij aan de pandhouder de bevoegdheid werd verleend het pand
onder hands te verkopen en zich aanstonds uit de opbrengst te voldoen. De
toestemming werd echter verleend onder de voorwaarde, dat lOOJo van de
opbrengst aan de curator werd voldaan, ten gunste van de boedel. Uitgaande van het standpunt, dat artikel57 Fw. toepassing mist, was het in de ogen
van de curator alleszins gerechtvaardigd, om, nu de pandhouder bij deze
wijze van afwikkeling niet op de uitdelingslijst hoeft te wachten, noch
meedeelt in de faillissementskosten, in plaats daarvan een zogenaamde
,boedelvergoeding" te bedingen.
De rechtbank stelde de curator oak hierin in het gelijk. De Hoge Raad
daarentegen overwoog naar aanleiding van de tegen dit vonnis gerichte
cassatiemiddelen:
,Indien, gelijk in het onderhavige geval, de pandgever in staat van faillissement verkeert, belet
de regeling vervat in de art. 1200-1202 B.W. de pandhouder niet om zelf het verpande goed,
met bewilliging van de curator in dat faillissernent, onderhands te verkopen. Een redelijke
uitleg van art. 57 eerste lid Fw. brengt rnee dat, indien de pandhouder hiertoe overgaat, zich
voordoet het in deze bepaling voorziene geval dat hij zijn rechten uitoefent alsof er geen
faillissernent ware.
De Curator behoort zijn beslissing op een verzoek van de pandhouder tot zodanige bewilliging
te doen afhangen van zijn verwachting orntrent de vraag of de voorgestelde onderhandse
verkoop tot de hoogst rnogelijke opbrengst zalleiden, in het bijzonder tot een hogere opbrengst
dan verkoop op de wijze bepaald bij art. 1201 eerste lid B.W. Met het stelsel van art. 57 eerste
lid j 0 182 Fw. strookt niet dat de Curator zijn bewilliging rnede afhankelijk zou rnogen stel!en
van de voorwaarde dat de pandhouder bijdraagt in de algernene faillissernentskosten. De in
art. 182 neergelegde regel volgens welke die kosten worden orngeslagen over ieder dee! van
de boedel, lijdt irnrners juist uitzondering in het geval van verkoop op de voet van art. 57 eerste
lid".

Hoe dient dit arrest te worden uitgelegd? Heeft de Hoge Raad zich hiermee
aan de zijde geschaard van hen die menen dat onderhandse verkoop door
een pandhouder plaats vindt als gevolmachtigde van de pandgever, die in
geval van faillissement op zijn beurt weer wordt vertegenwoordigd door de
curator, of heeft hij zich aangesloten bij de visie dat verkoop plaatsvindt
als pandhouder?
K.F.M. Berger (W.P.N.R., 5665, 1983) legt dit arrest zo uit, dat de
pandhouder zijn rechten als gevolmachtigde van de curator uitoefent, dan
wei dat de door levering (traditio brevi manu) eigenaar geworden ex-pandhouder zijn rechten als eigenaar uitoefent. Dat de curator voor zijn medewerking geen onevenredige bijdrage in de faillissementskosten mag vragen
volgt zijns inziens oak zonder bovenstaande overweging reeds uit de leer
van misbruik van bevoegdheid.
Naar mijn merting wordt hiermee miskend dat door de Hoge Raad geen
enkele paging is ondernomen het in het cassatiemiddel neergelegde standpunt, dat verkoop plaatsvindt in de hoedanigheid van pandhouder ongeacht
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de wijze van verkoop, te weerleggen. Bovendien valt in de visie dat men
,zijn rechten" dient te lezen als ,rechten als gevolmachtigde" niet goed
te verklaren waarom ook in dat geval artikel 57 lid 1 Fw. van toepassing
zou zijn. Niet alleen omdat dit artikel heel duidelijk doelt op de situatie dat
een pandhouder zijn rechten als pandhouder uitoefent, doch ook omdat,
indien de verkoop plaatsvindt door de curator, zij het vertegenwoordigd
door de pandhouder, deze dan juist wel gerechtigd is de pandhouder in de
faillissementskosten te laten meedelen.
Daarnaast zal de misbruik van bevoegdheid constructie mogelijk wel een
oplossing kunnen bieden indien door de curator een onevenredige bijdrage
wordt gevraagd, doch niet zonder meer indien slechts een klein percentage
wordt bedongen.
Mijns inziens vloeit uit dit arrest dan ook wel degelijk voort, dat de Hoge
Raad onderhandse verkoop door een pandhouder beschouwt als een (andere) wijze van gedwongen verkoop.
Op het eerste gezicht lijkt het, alsof de Hoge Raad volledig is teruggekomen
van de opvatting zoals die is neergelegd in het arrest van 1929. Dit is echter
geenszins het geval, aangezien uit de procedure blijkt dat de Hoge Raad zich
toen, om procestechnische redenen, uitsluitend kon uitlaten over de vraag
of de overeenkomst waarbij de pandhouder door de debiteur werd gemachtigd om, geheel buiten het pandrecht om, onderhands te verkopen in strijd
met artikel 1200 e.v. was. Aan de vraag of onderhandse verkoop als
pandhouder in strijd met genoemde artikelen zou zijn is de Hoge Raad toen
niet toegekomen.
Niet ondenkbaar is, dat dit arrest ook consequenties heeft voor onderhandse verkoop door andere zekerheidsgerechtigden zoals de fiduciair eigenaar
en de hypotheekhouder die het beding van artikel 1223 lid 2 B.W. heeft
gemaakt (het beding van eigenmachtige verkoop).
In het hiernavolgende zal worden nagegaan welke consequenties dit zouden
kunnen zijn.
Vooralsnog blijft een en ander echter een open vraag, aangezien de Hoge
Raad zich hierover (nog) niet heeft uitgelaten.
- Consequenties voor de fiduciair eigenaar:
Op de niet in de wet geregelde fiduciaire eigendom worden (door de meeste
schrijvers) de artikelen 1200-1202 B.W. analoog toegepast. Nu de Hoge
Raad in het arrest Boerenleenbank Hazerswoude/Los (H.R., 3 januari
1941, N.J., 1941, 470, met noot P.S.) bovendien met zoveel woorden heeft
overwogen, dat op goederen tot zekerheid in eigendom overgedragen ,voor
zoover mogelijk toepasselijk zijn de bepalingen van de Faillissementswet
omtrent door den schuldenaar in hypotheek of pand gegeven goed" lijkt
niets meer in de weg te staan aan overeenkomstige toepassing van het arrest
van 1983 op onderhandse verkoop door een fiduciair eigenaar. Daarmee
zou elke grondslag zijn komen te ontvallen aan de boedelvergoeding die in
de praktijk ook bij deze rechtsfiguur wel pleegt te worden bedongen.
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- Consequenties voor de hypotheekhouder die het beding van artikel 1223
lid 2 B. W. heejt gemaakt:
Geeft de hypotheekhouder aan onderhandse verkoop de voorkeur, dan
wordt, zowel in de praktijk als in de literatuur, aangenomen, dat onderhandse verkoop door de curator geschiedt (art. 176 Fw .), of, met instemming van de curator, door de hypotheekhouder. In beide gevallen wordt
toestemming van de rechter-commissaris vereist en in het laatste geval wordt
.door de curator bovendien in vele gevallen een boedelvergoeding bedongen.
Men acht de hypotheekhouder derhalve niet bevoegd als hypotheekhouder
op te treden.
Ook met betrekking tot hypotheek zou echter gesteld kunnen worden, dat
de dwingendrechtelijke regel van artikel1223 lid 2 B.W. zich er, vanaf het
moment dat de vordering opeisbaar is geworden, niet Ianger tegen verzet,
dat partijen (in geval van faillissement de hypotheekhouder en de curator)
een andere wijze van (gedwongen) verkoop overeenkomen, waarna de
hypotheekhouder als hypotheekhouder tot onderhandse verkoop over zal
kunnen gaan alsof er geen faillissement ware en zonder dat door de curator
een boedelvergoeding zal kunnen worden bedongen. Het valt immers niet
in te zien waarom het gedwongen karakter van de verkoop in een dergelijk
geval verloren zou gaan, nu partijen slechts afwijken van de (vanaf dat
tijdstip niet Ianger dwingendrechtelijk voorgeschreven) wijze waarop de
verkoop dient te geschieden.
Over de vraag of de curator zijnerzijds toestemming van de rechter-commissaris behoeft heeft de Hoge Raad zich niet uitgelaten. Mijns inziens past
op deze vraag een ontkennend antwoord, aangezien de verkoop niet, zoals
artikel 176 Fw. vereist, d66r de curator geschiedt. Acht men dit resultaat
onwenselijk, dan zal aileen een analogieredenering oplossing kunnen biec
den.
Tot zover lijkt er geen reden het arrest niet op onderhandse verkoop door
een hypotheekhouder analoog van toepassing te achten. Doch juist in geval
van hypotheek komt het niet zelden voor, dat er meerdere hypotheekhouders tot de opbrengst van het goed gerechtigd zijn. Daarom hangt het
antwoord op de vraag of bovenstaande conclusie houdbaar is volledig af
van de consequenties die een dergelijke overeenkomstige toepassing voor
de lager gerangschikte hypotheekhouders met zich mee zal brengen. Het is
immers duidelijk, dat bij een onvoldoende waarborging van hun belangen
van een analoge toepassing geen sprake zal kunnen zijn. Welke zijn deze
consequenties?
Nu zuivering ingevolge artikel1255 B.W. in geval van onderhandse verkoop
niet mogelijk lijkt, loopt de koper het risico, dat de lager gerangschikte
hypotheekhouders na de verkoop weigeren aan vrijwillige doorhaling van
hun hypotheken mee te werken, bijv. omdat het goed naar hun oordeel voor
een te lage prijs is verkocht. Dit betekent, dat de koper aileen dan bereid
zal zijn tot onderhandse verkoop, indien v66r de verkoop door de eerste
hypotheekhouder met behulp van de notaris een minnelijke regeling tot
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stand is gebracht, inhoudend, dat de hypotheekhouders de koopprijs verdelen zoals bij zuivering zou zijn geschied en dat zij vrijwillig afstand doen
van hun hypotheekrechten voor zover deze niet uit de opbrengst afgelost
kunnen worden.
De lager gerangschikte hypotheekhouders lopen op hun beurt het risico, dat
verkocht wordt voor een te lage prijs of tegen andere bezwaarlijke condities
(al of niet ten gevolge van samenspanning tussen de eerste hypotheekhouder
en de koper).
Indien zij er echter zorg voor dragen hun medewerking aan zo'n regeling
afhankelijk te stellen van voorwaarden die zij ter voorkoming van de
hierboven gesignaleerde risico's noodzakelijk achten, bijv. de voorwaarde
dat de eerste hypotheekhouder de verplichting op zich neemt het goed niet
zonder hun instemming te verkopen, dan lijken hun belangen zowel in als
buiten faillissement in zodanige mate gewaarborgd, dat niet valt in te zien
waarom overeenkomstige toepassing van het arrest uit 1983 op onderhandse
verkoop door een hypotheekhouder niet mogelijk zou zijn.
Ben andere, voor de lager gerangschikte hypotheekhouders zeer gunstige
consequentie lijkt te zijn, dat wanneer v66r de verkoop een minnelijke
regeling tot stand gekomen is, door de curator geen afgifte van het surplus
zal mogen worden gevorderd, indien tenminste een juiste verdeling van de
kooppenningen heeft plaatsgevonden (vgl. H.R., 25 juni 1937, N.J., 1937,
1029 met noot P .S.); de lager gerangschikte hypotheekhouders zouden dan
ook in geval van onderhandse verkoop niet in de algemene faillissementskosten hoeven mee te delen.
Of ook de Hoge Raad een dergelijke analoge toepassing aanvaardbaar zal
achten blijft echter vooralsnog volstrekt onzeker. Voorzichtigheid lijkt hier
geboden, zeker nu in het N.B.W. is getracht de belangen van (o.a.) de lager
gerangschikte hypotheekhouders zo veel mogelijk te beschermen.
Welke regeling is t.a. v. onderhandse verkoop in het N.B. W. neergelegd?
Ook naar wordend recht zullen pandhouder en pandgever eerst nadat de
vordering opeisbaar is geworden, een andere wijze van verkoop overeen
kunnen komen (art. 3.9.2.12lid 2). Blijkens de parlementaire geschiedenis
is niet beoogd wijziging ten opzichte van het huidig recht aan te brengen.
Nu ook het nieuwe artikel 57 lid 1 Fw. geen fundamentele wijziging heeft
ondergaan, zal de hiervoor besproken uitspraak van de Hoge Raad ook in
het N.B.W. haar gelding blijven behouden.
Eveneens gehandhaafd blijft de mogelijkheid om met rechterlijk verlof tot
onderhandse verkoop over te gaan (art. 3.9.2.12 lid 1).
De fiduciaire eigendom is, gezien het bepaalde in artikel 3.4.2.2 lid 3,
gedoemd te verdwijnen. In plaats daarvan is een nieuw zekerheidsrecht in
de wet neergelegd: het bezitloos pandrecht (art. 3.9.2.2 e.v.).
W enst een bezitloos pandhouder tot executie over te gaan, dan zal hij eerst
afgifte van het goed moeten vorderen (art. 3.9.2.2lid 3). Daarna is hij aan
dezelfde regels onderworpen als die welke gelden voor de vuistpandhouder.
Ret bovenomschrevene geldt dus zonder meer ook voor de bezitloos pandhouder.
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In tegenstelling tot het huidig recht, waar een dubbele eigendomsoverdracht
tot zekerheid niet denkbaar is (o.g.v. art. 592 B.W. analoog), zal naar
komend recht eenzelfde goed meerdere malen bezitloos verpand kunnen
worden. Wenst een pandhouder in een dergelijk geval na opeisbaarheid van
de vordering tot onderhandse verkoop over te gaan, dan zal hij niet aileen
de toestemming van de debiteur, doch bovendien de medewerking van de
andere beperkt gerechtigden (lees: bezitloze pandhouders) nodig hebben,
een eis die door de wetgever is gesteld ter bescherming van hun belangen
(art. 3.9.2.12 lid 2).
Ingevolge het bepaalde in artikel3.9.4.11 zal iedere hypotheekhouder in de
toekomst het recht van parate executie toekomen, zonder dat hij daartoe
een beding hoeft te maken. Behalve door verkoop in het openbaar zal hij
zich ook kunnen verhalen door, met rechterlijk verlof, het goed onderhands
te verkopen. Onderhandse verkoop wordt derhalve beschouwd als een
(andere) wijze van gedwongen verkoop.
Hetzelfde geldt, indien de debiteur in staat van faillissement verkeert,
aangezien iedere hypotheekhouder zijn recht en daarmee ook het recht om
tot onderhandse verkoop over te gaan, zal kunnen uitoefenen alsof er geen
faillissement was (art. 57 lid 1 (ontwerp) Fw.). Nu de verkoop buiten de
curator om plaats vindt en slechts het surplus aan hem dient te worden
afgegeven is elke grondslag aan het bedingen van een boedelvergoeding
komen te ontvallen.
Elke andere wijze van verhaal is, evenals een daartoe strekkend beding,
nietig (art. 3.9.4.11 lid 5). Geldt deze regel ook na opeisbaarheid van de
vordering, zodat het niet geoorloofd is om zonder rechterlijk verlof, met
toestemming van de debiteur, als hypotheekhouder tot onderhandse verkoop over te gaan?
Aangezien deze bepaling nodig werd geacht, ,omdat in het ontwerp aan
de hier geregelde executie een alles beheersende rol is toegedacht bij de
uitwerking van de zuivering en de doorhaling" en onderhandse verkoop
slechts is toegelaten onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden
omdat de ,belangen van de direct daarbij betrokkenen" voldoende gewaarborgd dienen te worden, lijkt deze vraag zonder meer bevestigend te moeten
worden beantwoord. Zou men nl. de hypotheekhouder toestaan het goed
na opeisbaarheid van de vordering met toestemming van de debiteur (of de
curator in geval van faillissement) als hypotheekhouder onderhands te
verkopen, dan staan alle andere hypotheekhouders en beperkt gerechtigden
die hun recht niet tegen de verkoper in kunnen roepen niet alleen machteloos
indien zij aan openbare verkoop de voorkeur geven, doch ook indien tegen
een te lage prijs of tegen andere bezwaarlijke condities wordt verkocht:
zuivering vindt in het N.B.W. immers reeds plaats door de levering en de
voldoening van de koopprijs (art. 3.9.4.19lid 1). Het is duidelijk, dat ,de
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belangen van de direct daarbij betrokkenen'' op deze wijze allerminst
zouden worden gewaarborgd.
AFDELING

4 (A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar)

EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID

27.

KARAKTER VAN DE FIDUCIAIRE EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKER-

HEID. VERVALT DE ZEKERHEIDSEIGENDOM ALS DE VORDERING WAARVOOR
DE ZEKERHEID IS GEGEVEN, IS VOLDAAN?

H.R., 3 oktober 1980, N.J., 1981, nr. 60 met noot W.M. KLeijn, Ars
Aequi, 1981, nr. 2, p. 83 met noot W.C.L. van der Grinten, (Ontvanger!Zutphen Service B. V.)
Van Zutphen Service B.V. had aan de Algemene Bank Nederland (ABN)
inventarisgoederen tot zekerheid van een kredietverlening overgedragen.
Op 16 november 1978 legde de Ontvanger bodembeslag op deze goederen
wegens belastingschulden van Van Zutphen. Bodembeslag kan op goederen
van de debiteur gelegd worden, maar tevens op goederen van anderen als
deze goederen zich ,op de bodem" van de debiteur bevinden (zie art. 16
Invorderingswet, art. 152 Algemene Wet inzake de douane en accijnzen,
Leidraad Invordering § 30 lid 4). Hieronder valt al hetgeen strekt tot gebruik
van het perceel overeenkomstig zijn bestemming, zoals bijvoorbeeld in casu
de - fiduciair overgedragen - bedrijfsinventaris. Op 6 december 1978,
korte tijd na het leggen van het fiscale bodembeslag, ging Van Zutphen
failliet. Faillissement brengt met zich mee dat alle beslagen die op de
goederen van de gefailleerde rusten, komen te vervallen. Een beslag dat rust
op aan derden in eigendom toebehorende goederen, blijft echter in stand.
Van Zutphen had naast de eigendom van zijn bedrijfsgoederen, oak een
aantal vorderingen die Van Zutphen op derden had, fiduciair overgedragen.
De ABN kon alle vorderingen op Van Zutphen voldoen door inning van
de fiduciair gecedeerde vorderingen. Op 15 maart 1979 deelde de ABN aan
de curator mede, dat de vorderingen, die de ABN op Van Zutphen had,
waren voldaan en dat de zekerheden werden vrijgegeven.
De vraag die nu aan de orde kwam, was of het bodembeslag nag steeds op
de bedrijfsinventaris rustte. De Ontvanger stelde zich op het standpunt dat
de bedrijfsinventaris niet tot de failliete boedel behoorde, zodat het bodembeslag was blijven liggen en de fiscus over zou kunnen gaan tot parate
executie (art. 14 Invorderingswet) buiten het faillissement om. De fiscus zou
dan oak niet behoeven bij te dragen in de kosten van het faillissement.
Daartegenover meende de curator dat de goederen teruggekeerd waren tot
de failliete boedel en dat het bodembeslag was komen te vervallen. De fiscus
zou zich als bevoorrechte schuldeiser (art. 12 Invorderingswet) kunnen
verhalen maar zou dan bij moeten dragen in de faillissementskosten.
De Rechter-Commissaris in het faillissement, die als eerste zijn oordeel gaf,
besliste als volgt:
,Het voorgaande brengt mede, dat, nu aile schulden, waarvoor zekerheid was verleend
inmiddels zijn voldaan, de goederen die tot zekerheid hebben gediend in de verhouding tussen
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fiscus en failliete boedel van de overdrager als bestanddeel van die failliete boedel moeten
worden aangemerkt.
Het door de Ontvanger aangevochten standpunt, dat die goederen in de boedel vallen en zich
daarover het bodembeslag van de fiscus niet meer uitstrekt, is dan ook juist".

De Ontvanger kwam van deze uitspraak in hager beroep bij de Rechtbank
te 's-Hertogenbosch, die bij beschikking van 5 december 1979 de beslissing
van de Rechter-Commissaris bekrachtigde.
De Ontvanger ging van de beschikking van de rechtbank in cassatie: De
Hoge Raad vernietigde deze maar bekrachtigde de beslissing van de Rechter-Commissaris. Vervolgens deed de Hoge Raad de zaak zelf af. Het
bodembeslag van de fiscus werd op grand van artikel 33 van de Faillissementswet vervallen verklaard. Dit bracht met zich mee dat de bedrijfsgoederen door de curator geexecuteerd konden worden en dat de fiscus moest
bijdragen in de algemene faillissementskosten. De inzet van de beschikking
betrof weliswaar deze faillissementskosten, maar het interessante van de
beslissing is gelegen in de overwegingen die de Hoge Raad geeft ten aanzien
van het karakter van de zekerheidseigendom.
Alvorens op deze overwegingen in te gaan volgt hieronder de afspraak die
de ABN en Van Zutphen hadden gemaakt met betrekking tot de zekerheidseigendom.
,Indien op de Debiteur generlei verplichting, welke ook, jegens de Bank meer rust en tevens
generlei engagementen bestaan, krachtens welke op de Bank ten laste van de Debiteur enig
obligo rust, is de Bank verplicht de in bruikleen gegeven goederen, voorzover daarmede niet
op een van de in de beide voorafgaande artikelen omschreven wijzen is gehandeld, op eerste
verzoek van de Debiteur wederom in eigendom aan hem over te dragen. De Bank is voorts
te allen tijde gerechtigd de eigendom van alle of van een gedeelte der bij de Debiteur in bruikleen
zijnde goederen aan de Debiteur terug te geven. Ten aanzien van de goederen, waarvan de
eigendom is teruggegeven, zal de onderhavige overeenkomst niet meer van toepassing zijn;
indien echter de Debiteur nalatig mocht blijven die goederen in eigendom over te nemen, is
de Bank gerechtigd te handelen als in de beide voorafgaande artikelen omschreven".

In de tweede en derde rechtsoverweging stelt de Hoge Raad het volgende:
,De onderdelen a en b van middel I stellen de vraag aan de orde of bij fiduciaire eigendomsoverdracht van roerende lichamelijke zaken, uitsluitend tot het verschaffen van zekerheid en
zonder feitelijke overdracht van de zaken, in beginsel moet worden aangenomen dat, indien
alle schulden waarvoor het zekerheidsrecht is verleend, zijn voldaan, het recht van de fiduciaire
eigenaar alsdan vervalt en de goederen dan wederom eigendom worden van degeen die ze in
eigendom tot zekerheid heeft overgedragen. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord.
De beperkte strekking van de fiduciaire eigendomsoverdracht, als uitsluitend strekkende tot
het verschaffen van zekerheip, brengt mee dat de algehele voldoening in beginsel heeft te gelden
als een in de overeenkomst opgenomen ontbindende voorwaarde, waarvan de vervulling
meebrengt dat de eigendom van de goederen alsdan overgaat op degeen die ze had overgedragen. De onderdelen a en b, die van een ander stelsel uitgaan, falen derhalve. (... )Anders dan
in onderdeel b, ( ... ) wordt betoogd, verzet de wet er zich niet tegen aan de voldoening voormeld
rechtsgevolg te verbinden, ook als pp. daaromtrent niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
De stelling, ( ... ) dat dit stelsel ,de rechtszekerheid te zeer zou aantasten", faalt: de ,rechtszekerheid", in het bijzonder gelet op de belangen van de schuldeisers van degeen onder wie de
goederen zijn blijven berusten, is er veeleer mee gediend dat de goederen weer eigendom
worden van laatstgenoemde. Nu het geschetste rechtsgevolg voortvloeit uit de beperkte
strekking van de eigendomsoverdracht tot zekerheid, behoefde de Rb. ( ... ) niet te onderzoeken
of te dezen sprake is van een gebruik of een bestendig gebruikelijk beding, dat, naar de Rb.
vaststelt, weliswaar volgens de akte van overdracht , teruglevering" moet plaatsvinden, maar
dat aan dit beding in verband met de door de Rb. gehuldigde opvatting dat zekerheidseigendom
door voldoening van de schuld vervalt, betekenis moet worden ontzegd. Aldus oordelend, heeft
de Rb. miskend dat geen wetsbepaling eraan in de weg staat overeen te komen dat algehele
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voldoening in zoverre slechts obligatoire gevolgen heeft dat daardoor een verplichting voor
de fiduciaire eigenaar ontstaat om de goederen weer in eigendom over te dragen aan de
schuldenaar. De klacht ( ... ), inhoudende dat de Rb. heeft voorbijgezien dat het door haar
gevolgde stelsel dient te wijken voor het tussen pp. overeengekomene, is dus gegrond".

W at valt er uit deze overwegingen af te leiden?
1) Bij eigendomsoverdracht tot zekerheid van roerende lichamelijke zaken
moet in beginsel worden aangenomen dat de overdracht plaatsvindt onder
de ontbindende voorwaarde van voldoening van de vordering (zie Kleijn en
Vander Grinten in hun noot). De ontbindende voorwaarde wordt afgeleid
uit het voorwaardelijk karakter van de fiduciaire eigendom (zie oak Hondius, E.H., Gratia Commercii (Van Ovenbundel), W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle 1981; Asser-Van Oven, Zakenrecht Ill, 10e druk 1978, p., 121).
2) De vervulling van de ontbindende voorwaarde heeft wel zakelijke werking, maar geen terugwerkende kracht, hetgeen afgeleid kan worden uit de
zinsnede:
dat, indien aile schulden waarvoor het zekerheidsrecht is verleend, zijn voldaan, het recht van
de fiduciaire eigenaar alsdan vervalt en de goederen dan wederom eigendom worden van degeen
die ze in eigendom tot zekerheid heeft overgedragen.

Zou er sprake geweest zijn van terugwerkende kracht, dan zou degene die
de eigendom had overgedragen geacht moeten worden de eigendom nimmer
te hebben verloren. De beslissing dat de ontbindende voorwaarde geen
terugwerkende kracht heeft, is niet in overeenstemming met artikel 1302
B.W., maar wel conform artikel 3.2.5. lid 2 N.B.W.:
Art~

3.2.5. - 1. 'fenzij uit -de wet of uit de aard van de rechtshaildeling anders voottvloeit;
kan een rechtshandeling onder een tijdsbepaling of een voorwaarde worden verricht.
- 2. De vervulling van een voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht. (B.W. 1289 e.v.,
1304 e.v.).

(Zie ook Brahn, O.K., ,,Voorwaardelijke zekerheidseigendomsrechten en
zekerheidseigendom zonder schuldenaar", N.J.B., 28 maart 1981, nr. 13,
p. 337 e.v.; Mijnssen, F.H.J., ,Eigendom tot zekerheid, de bezem van de
tovenaarsleerling", W.P.N.R., 5577, 1981, p. 645; oak Vander Grinten in
zijn noot onder het arrest neemt aan dat de ontbindende voorwaarde geen
terugwerkende kracht heeft. Aileen Kleijn gaat in zijn noot uit van terugwerkende kracht).
3) De ontbindende voorwaarde behoeft niet uitdrukkelijk door partijen te
zijn overeengekomen, omdat de voorwaarde wordt verondersteld (zie punt
1). Wel kunnen partijen anders overeenkomen en bepalen dat de voldoening
van de vordering slechts obligatoire gevolgen heeft: partijen kunnen, zoals
in deze casus, bedingen dat bij algehele voldoening, de fiduciaire eigenaar
gehouden is de overgedragen zaken terug te leveren aan de debiteur. De
overdracht geschiedt dan niet onder ontbindende voorwaarde.
Ook deze vorm van de zekerheidseigendom keurde de Hoge Raad goed.
De ABN had Van Zutphen meegedeeld dat de zekerheden werden vrijgegeven. Dit was voldoende om van een retro-Ievering te kunnen spreken. De
goederen vielen terug in de failliete boedel.
Hetzelfde zou gebeurd zijn als partijen geen bijzondere afspraak hadden
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gemaakt en de regel van de ontbindende voorwaarde op zou gaan.
Volgens Mijnssen (t.a.p.) heeft de Hoge Raad ten onrechte betekenis
toegekend aan de betreffende partij-afspraak. Partijen hadden waarschijnlijk in het geheel niet bedoeld zakelijke werking aan de ontbindende
voorwaarde te ontnemen. De Hoge Raad heeft nu voor het eerst aanvaard,
dat in geval van eigendomsoverdracht tot zekerheid, de eigendom van
rechtswege tot de vervreemder terugkeert als de voorwaarde, tenietgaan van
de schuld, intreedt. Dit was tot nu toe onzeker en derhalve hadden de ABN
en Van Zutphen voor de zekerheid artikell3 opgenomen. De bepaling dat
teruggeleverd zou moeten worden was waarschijnlijk ten overvloede overeengekomen (Idem Bakels, F.B., ,Interferentiefiguren", W.P.N.R., 5576,
1981, p. 629 e.v.).
4) Is het eigendomsrecht tot zekerheid een accessoir recht?
Fiduciaire eigendom als accessoir recht zou de volgende aspecten inhouden;
a. Bij cessie van of subrogatie in de vorderingen waarvoor de zekerheidseigendom is bedongen, gaat de fiduciaire eigendom van rechtswege mee over.
Dit aspect kwam in casu niet aan de orde.
b. Bij tenietgaan van de schuld waarvoor de zekerheidseigendom is gegeven
komt de eigendom automatisch in handen van de debiteur. Teruglevering ,
is niet geldig.
Het grootste deel van de schrijvers beschouwt de zekerheidseigendom als
niet accessoir (zie Kleijn en Van der Grinten in hun noot; Adv. Gen. Haak,
in zijn conclusie met daarin tevens literatuurverwijzingen; Asser-Van Oven,
Zakenrecht III, 10e druk 1978, p. 125.
Ik zou mij aan willen sluiten bij de mening van Brahn (t.a.p.) die tot de
conclusie komt dat de Hoge Raad de vraag of zekerheidseigendom een
accessoir recht is, heeft opengelaten. Een fiduciair recht kan accessoire
trekken hebben. Het is niet zo dat zekerheidseigendom 6f een bezitloos
pandrecht is en daarmee wei accessoir 6f een eigendomsrecht en dus niet
accessoir (zie de mening van Vander Grinten in zijn noot, waarin hij stelt
dat degene die accessoriteit van de zekerheidseigendom aanneemt, daarmee
het eigendomsrecht van de eigenaar tot zekerheid verwerpt en deze maakt
tot een bezitloos pandrecht).
De vraag of zekerheidseigendom al dan niet accessoire trekken vertoont is
echter ten aanzien van aspect b van ondergeschikt belang worden. Dit aspect
kan na de beschikking van de Hoge Raad geen moeilijkheden meer opleveren. De voornaamste reden voor de strijdvraag accessoir/niet accessoir, te
weten de vraag of door teniet gaan van de schuld, de eigendom automatisch
weer terug gaat naar de debiteur of dat eerst teruggeleverd moet worden,
is weggevallen. Met behulp van de ontbindende voorwaarde of de door
partijen overeengekomen constructie van teruglevering is het probleem
opgelost (in gelijke zin: Mijnssen, t.a.p.).
Aansluitend op aspect a zou kunnen worden gesteld dat een dergelijke
eigendomsovergang niet in ons systeem van wijzen van eigendomsverkrij-
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ging zou passen. Denkbaar is het geval waarin een kredietverschaffing
verzekerd wordt door zowel zekerheidseigendom als door borgstelling. De
borg betaalt en wordt vervolgens in de vordering tegen de schuldenaar
gesubrogeerd. Vanzelfsprekend wil hij tevens zekerheidseigemtar worden.
Dit kan waarschijnlijk aileen maar door middel van een levering longa manu
van de zekerheidseigendom aan de borg (zie hiervoor Brahn, t.a.p., p. 339).
Anderzijds is het de vraag of een levering tonga manu nog zou kunnen
plaatsvinden als men de eigendom tot zekerheid als een recht onder ontbindende voorwaarde beschouwt. Doordat de borg heeft betaald, is de schuld
aan de crediteur voldaan. Daarmee is de voorwaarde vervuld en keert de
eigendom tot de schuldenaar terug (zie voorts over deze problematiek
Mijnssen, t.a.p .. , p. 648 en de aldaar genoemde literatuurverwijzingen).
5) Tot slot nog een enkel woord over het N.B.W. In artikel 3.4.2.2 lid 3
wordt de zekerheidsoverdracht ongeldig verklaard.
Een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de strekking
mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, is geen geldige
titel van overdracht van dat goed.

In plaats daarvan komt het N.B.W. aan de behoefte roerende goederen tot
zekerheid te verbinden zonder dat de feitelijke macht uit handen van de
schuldenaar raakt, tegemoet door het creeren van een bezitloos pandrecht
naast het vuistpand (zie Asser-Van Oven, Zakenrecht III, 10e druk 1978,
p. 132e.v.; CapitaNieuwBurgerlijk Wetboek, p. 382e.v., TjeenkWillink,
Zwolle 1982).
Echter ook na invoering van het N.B.W. zal bovenstaand arrest zijn
betekenis behouden, omdat de fiduciaire eigendom die op het tijdstip van
invoering van het N.B.W. bestaat wellicht door het overgangsrecht nog
enige tijd gehandhaafd zal blijveh.

28. EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID/ONRECHTMATIGE DAAD
Kredietverschaffing door een moedermaatschappij aan een dochtermaatschappij, gecombineerd met eigendomsoverdracht tot zekerheid van bijna
aile activa van de dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij, kan
onder omstandigheden een onrechtmatige dmid van de moedermaatschappij opleveren, jegens een crediteur van de dochtermaatschappij, die praktisch geen verhaal meer vindt na faillissement van de dochter.
H.R., 25 september 1981, N.J., 1982, nr. 443 met noot J.M.M. Maeijer.
Osby Zweden, een moedermaatschappij die een produktie- en handelsbedrijf op gebied van centrale verwarmingen en andere benodigdheden voor
verwarmingsdoeleinden exploiteert, wordt op 22 juni 1970 in rechte aangesproken op grond van onrechtmatige daad door Las Verkoop Maatschappij
BV (L.V.M.) een Ieverancier van materialen. L.V.M. is concurrent-schuldeiser van Osby-Nederland, een dochtermaatschappij van Osby-Zweden, die
in maart 1970 na eigen verzoek failliet is gegaan en geen verhaal blijkt te
bieden.
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Kart samengevat is het volgende aan de faillietverklaring voorafgegaan. Op
grand van negatieve bedrijfsresultaten van de Nederlandse vestiging van
Osby-Zweden, werden in oktober 1968 tussen moeder Osby en dochter Osby
een aantal overeenkomsten gesloten, onder andere inhoudende dat aile
vorderingen van de dochter op debiteuren, zowel huidige als toekomstige,
aan de moeder gecedeerd zouden worden. Tevens worden aile voorraden
en inventarisgoederen fiduciair overgedragen. In ruil voor dit alles verstrekte de moeder krediet aan de dochter. Het bedrijfsresultaat van Osby
Nederland bleef echter negatief en Ieidde uiteindelijk tot faillietverklaring.
L.V.M. verweet Osby-Zweden jegens hem een onrechtmatige daad te..hebben gepleegd, waardoor L.V.M. schade geleden had in de vorm van
onbetaalde facturen. L. V .M. stelde daartoe dat Osby-Zweden, door het
sluiten van bovengenoemde overeenkomsten het vinden van verhaal voor
de concurrente schuldeisers bij voorbaat onmogelijk had gemaakt. De
Rechtbank honoreerde echter het standpunt van Osby-Zweden: in wezen
was er niets meer of minder gebeurd dan dat een paging om op ordentelijke
wijze een zelfstandig en rendabel dochterbedrijf van de grand te krijgen,
was mislukt. De stellingen van L.V.M. konden de vordering niet dragen,
zodat L.V.M. niet ontvankelijk werd verklaard.
L.V.M. kwam van dit vonnis in boger beroep bij het Hof te Den Haag, die
de uitspraak van de rechtbank vernietigde en de vordering van L.V.M.
alsnog toewees.
Het Hof nam op grand van de volgende overwegingen een onrechtmatige
daad aan van Osby-Zweden ten opzichte van L.V.M.:
De in het maatschappelijk verkeer jegens L.V.M. in acht te nemen zorgvuldigheidsnormen,
zoals deze normen thans gelden en ook toen reeds bestonden, Iaten immers niet toe dat
Osby-Zweden, na in haar eigen belang een dochterbedrijf in het Ieven te hebben geroepen,
elementaire voorwaarden voor de gezondheid van dit bedrijf veronachtzaamt en desondanks
een slechter wordende financiele positie dit bedrijf bewust op de been houdt, daarbij rechtstreeks en met vermenging van vermogensbelangen dit bedrijf grotendeels zelf exploiterend
en voorts zodanig manceuvrerend dat onder uiterst precaire financiele omstandigheden een
omvangrijk gedeelte van het vermogen van dit bedrijf naar haar eigen vermogen wordt
overgeheveld en dat langs deze weg voor haarzelf een zo veilig mogelijke verhaalspositie
ontstaat, een en ander met verwaarlozing van vennootschappelijke vormen en, wat haar eigen
Zweedse bedrijf betreft, onder een gunstig financieel gesternte en voorts nog op zodanige wijze
dat buitenstaanders, op wie het dochterbedrijf een redelijk gezonde indruk maakt, pas op het
laatste moment met de werkelijke toestand bekend worden en dat, na een faillissement van
het dochterbedrijf, de hierbij betrokken schuldeisers, die argeloos op de uiterlijke schijn
afgingen en niets vermoedend met het dochterbedrijf in relatie traden en die in het kader
daarvan hun leveranties aan dit dochtersbedrijf hebben gedaan, onverwacht te horen krijgen
dat deze leveranties, voor zover nog tastbaar aanwezig, systematisch en zorgvuldig naar het
moederbedrijf zijn afgevoerd en dat op hun vorderingen niets meer te verwachten is, tot welke
schuldeisers ook L. V .M. behoort.

De vordering van L.V.M. tot betaling van haar schade werd toegewezen.
Osby-Zweden ging van deze uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad. De
Hoge Raad stelde het volgende:
1. De door L. V .M. ingestelde vordering stelt de vraag aan de orde of Osby-Zweden door haar
optreden ten aanzien van haar dochtermaatschappij Osby-Nederland en de schuldeisers van
deze, een onrechtmatige daad heeft gepleegd jegens L.V.M., die als concurrente schuldeisers
van Osby-Nederland van deze geen betaling heeft kunnen verkrijgen.
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2. Indien een moedermaatschappij aile aandelen in een dochtermaatschappij bezit en aan de
dochter krediet heeft verstrekt en vervolgens de activa van de dochter, toekomstige inbegrepen,
volledig of nagenoeg volledig van deze in zekerheidseigendom verwerft, aldus dat de dochter
aan nieuwe schuldeisers die haar na de zekerheidsoverdracht krediet geven praktisch geen
verhaal meer biedt, kan er, indien de moedermaatschappij nalaat zich de belangen van de
nieuwe schuldeisers aan te trekken, onder omstandigheden sprake zijn van een onrechtmatige
daad van haar jegens dezen. Met name zal dit zo zijn, indien de moeder een zodanig inzicht
in en zeggenschap over het beleid van de dochter heeft, dat zij, gelet op de omvang van haar
vordering en van de zekerheidsoverdracht en het verloop van zaken in het bedrijf van de
dochter, ten tijde van gedragingen als voormeld wist of behoorde te voorzien dat nieuwe
schuldeisers zouden worden benadeeld bij gebrek aan verhaal, en desalniettemin nalaat zorg
te dragen dat die schuldeisers worden voldaan.

Het Hof had deze hierboven weergegeven regel juist toegepast en geen blijk
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Daarbij merkte de Hoge Raad
nog het volgende op. In een aantal onderdelen van het cassatie-middel werd
ten onrechte een beroep gedaan op de beperkte aansprakelijkheid van de
aandeelhouder. In beginsel kan een aandeelhouder aan de vennootschap
niet meer verliezen dan zijn kapitaaldeelneming, maar dit staat niet in de
weg aan het feit dat een aandeelhouder jegens een schuldeiser van de
vennootschap tot een grater bedrag aansprakelijk kan zijn uit hoofde van
een door hem jegens die schuldeiser gepleegde onrechtmatige daad.
Het arrest kon echter om verschillende andere redenen niet in stand blijven
en werd derhalve vernietigd. Behoudens dater sprake was van een aantal
motiveringsgebreken, was het Hof ten onrechte niet ingegaan op de stellingen van Osby-Zweden omtrent hetgeen zij omstreeks de faillietverklaring
had gedaan ofaangeho_den (onder and_!!l'e een al!J!lJOd van betaling van 300Jo
tegen finale kwijting aan alle schuldeisers, welk aanbod-werclverworpen).Of Osby-Zweden zich onrechtmatig jegens L.V.M. had gedragen, hing,
volgens de Hoge Raad, ondermeer hiervan af of zij in voldoende mate de
belangen van de crediteuren had aangetrokken. (Zie in dit verband AsserRutten, III (1983), p. 80). Daarbij kan een aanbod aan alle crediteurs van
belang zijn, alsmede de inhoud van dit aanbod. De zaak werd verwezen naar
het Hof te Amsterdam ter verdere behandeling.
Wat valt er uit de uitspraak van de Hoge Raad af te leiden?
1) Toepassing van de Erba-arresten
(H.R., 28 juni 1957, N.J., 1957, 514; H.R., 13 maart 1959, N.J., 1959, 579,
H.R., 20 maart 1959, N.J., 1959, 581).
In de Erba-arresten heeft de Hoge Raad een regel ontwikkeld op grond
waarvan via artikel1401 B.W. een derde crediteur- in de Erba casus een
bank, in de onderhavige procedure zou dat de moedermaatschappij zijn aansprakelijk kan worden gesteld jegens zijn medecrediteuren wegens het
door hem gevoerde beleid bij het verstrekken van krediet en het daartegenover bedingen van zekerheid. Onder omstandigheden moet een derde crediteur rekening houden met het belang van medecrediteuren.
Ben kenmerkende omstandigheid in de Erba-leer is dat de kredietgeverzekerheidseigenaar, wil hij aansprakelijk gesteld kunnen worden uit onrechtmatige daad, wist of behoorde te weten dat door zijn handelingen
nieuwe schuldeisers zouden worden benadeeld bij gebrek aan verhaal,
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terwijl hij nalaat zich de belangen van deze schuldeisers in voldoende mate
aan te trekken. De Hoge Raad herhaalt in de tweede rechtsoverweging dit
element uit de Erba-arresten. Het aanwezig zijn van bovengenoemde wetenschap is met name mogelijk als de moeder feitelijke zeggenschap heeft over
het beleid van de dochter. In dit verband is oak de vraag van belang in
hoeverre de dochter een zelfstandig functionerende rechtspersoon is (hoevee! bemoeienis heeft de moedermaatschappij met de bedrijfsvoering van
de dochtermaatschappij; heeft de moeder voldoende kapitaal gepompt in
de dochter, in verhouding tot het voorgenomen ondernemen; zijn de
vermogens en de belangen voldoende uit elkaar gehouden). Naar de mate
van invloed die de moeder op de dochter heeft, treedt een vermenging van
belangen op, die ten nadele van andere crediteuren kan werken. Of OsbyZweden nagelaten had zich de belangen van latere crediteuren van de
dochter in voldoende mate aan te trekken, was door het Hof niet onderzocht. Volgens de Hoge Raad ten onrechte: van belang voor de onrechtmatigheidsvraag kan zijn, dat Osby-Zweden een aanbod aan de crediteuren
heeft gedaan om tot een faillissementsaccoo.rd te komen, alsmede de inhoud
van dit aanbod.
2) Doorbraak van de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouder

In beginsel heeft een aandeelhouder in een vennootschap een beperkte
aansprakelijkheid, namelijk tot het bedrag van zijn kapitaaldeelneming
(art. 64 lid 1 en art. 175 lid 1 B.W.). Wanneer wordt het voorrecht van
beperkte aansprakelijkheid misbruikt en zijn er middelen om dit misbruik
tegen te gaan? Roelvink (H.N.J. V., 1977, deel II, p. 152 e.v.) noemt onder
andere de volgende vormen van misbruik: vermenging van vermogens
waardoor de aandeelhouder zich verrijkt ten koste van de vennootschap;
onjuiste schijn van kredietwaardigheid door fiduciaire overdrachten; overheersing en inmenging door de aandeelhouder met de zaken van de vennootschap, waardoor een bepaald beleid ten nadele van de crediteuren wordt
gevoerd. Als mogelijke oplossing om het misbruik door de aandeelhouder
tegen te gaan noemt Roelvink de actie uit artikel 1401 B.W. (zie oak
Bloemsma, M.P., T.V. V.S., 1968, p. 258; van Oven, A., van Opstall-bundel, 1972, p. 125/126), hoewel deze actie volgens hem bewijsmoeilijkheden
op kan leveren voor de crediteur van de vennootschap. De Hoge Raad
overweegt in het onderhavige arrest dat de beperkte aansprakelijkheid van
de aandeelhouder niet uitsluit dat een aandeelhouder inderdaad via artikel
1401 B.W. volledig aansprakelijk is jegens schuldeisers van de vennootschap. Betekent dit nu een doorbraak van de aansprakelijkheid van de
aandeelhouder ? Waarschijnlijk niet. De uitspraak van de Hoge Raad valt
het beste te plaatsen in het kader van de Erba-leer (zie rechtsoverweging 2).
Bovendien is men op Europeesniveau bezig een antwerp E.E.G.-richtlijn
samen te stellen (Xl/539175) waarin aandacht wordt geschonken aan
eventuele bescherming van crediteuren van een dochteronderneming. De
Nederlandse wetgever zal dante zijner tijd gedwongen worden regels op te
stellen met betrekking tot het probleem van de aansprakelijkheid van de
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aandeelhouder ten opzichte van crediteuren. Wellicht is dit arrest een aanzet
daartoe.

AFDELING

5 (C.J.J.M. Stolker)

ERFDIENSTBAARHEDEN. KETTINGBEDINGEN

29. STREKKING VAN ERFDIENSTBAARHEID VAN LICHT EN UITZICHT
H.R., 16januari 1981, N.J., 1981, 664 (Peerenboom/Broekhaus) met noot
W.M. Kleijn
In 1936 werd ten behoeve van het erf nu toebehorend aan Peerenboom en
ten laste van het erf nu toebehorend aan Broekhaus een erfdienstbaarheid
gevestigd ,houdende recht van Iicht en uitzicht en het recht om vooruitspringende werken te hebben, alles op de thans bestaande wijze ... ''. Terwijl
in de zomer van 1979 Peerenboom op vakantie is, verhoogt zijn buurman
Broekhaus, zonder medeweten of toestemming van Peerenboom, de scheidingsmuur die staat tussen beide erven en dat over een afstand van ruim
zeven meter, waardoor de scheidingsmuur een hoogte krijgt van ongeveer
drie en een halve meter. Voor de President van de Rechtbank 's-Hertogenbosch stelt Peerenboom dat in strijd wordt gehandeld met de erfdienstbaarheid waardoor het ontvangen van Iicht en uitzicht wordt verminderd. Hij
vordert de scheidsmuurtje brengen in de oude situatie. De President wijst
de vordering toe. HetHof 's-Hertogenbosch oordeelt anders. Het komt tot
de conclusie dat ten tijde van het vestigen van de erfdienstbaarheid in het
pand op Peerenbooms perceel zich geen ramen bevonden: die kwamen er
eerst lang na vestiging van de erfdienstbaarheid, zodat deze , ,latere'' ramen
niet onder de erfdienstbaarheid van Iicht en uitzicht kunnen vallen (art. 727
B.W.). Het vonnis van de President wordt daarom vernietigd.
Het belangrijkste kassatie-middelluidt dat het Hof de erfdienstbaarheid van
artikel 727 B.W. degradeert tot een legalisatie van lichten en vensters, die
zonder erfdienstbaarheid strijdig zouden zijn met de voorschriften van het
burenrecht (art. 693 en 695 B.W.); het servituut van artikel 727 B.W. zou
aldus het middel ook ten nutte kunnen strekken van een onbebouwd
heersend erf of van een deel daarvan.
De Hoge Raad stelt Peerenboom echter niet in het gelijk en oordeelt als
volgt:
,De erfdienstbaarheid waarover het in dit geding gaat, is - naar 's Hofs in cassatie niet
aangevochten vaststelling - een erfdienstbaarheid van Iicht en uitzicht als bedoeld in artikel
727 B.W.
( ... )

Het mid del voert ... aan dat een erfdienstbaarheid van Iicht en uitzicht ... evenzeer mogelijk
is en dat deze erfdienstbaarheid ook ten nutte kan strekken van een onbebouwd heersend erf
of het onbebouwde dee! van het heersende erf en dus ,niet slechts via lichten en of vensters
kan worden uitgeoefend".
Voor zover deze klacht ervan uitgaat, dat het Hof de mogelijkheid zou hebben ontkend dat
een erfdienstbaarheid die in de akte van vestiging als erfdienstbaarheid van Iicht en uitzicht
is aangeduid, de ruimere door de klacht bedoelde strekking zou kunnen hebben, mist het
feitelijke grondslag. Het Hof heeft in dit geval de beperkte strekking van de betreffende
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erfdienstbaarheid aangenomen op grond van het feit dat het hier ging om een erfdienstbaarheid
van Iicht en uitzicht als bedoeld in artikel 727 o Daarmee heeft het Hof niet de mogelijkheid
uitgesloten dat in een bepaald geval uit de akte van vestiging, eventueel in verband met een
voortdurende feitelijke situatie ter plaatse, kan blijken dat aan een als zodanig aangeduide
erfdienstbaarheid van Iicht en uitzicht een ruimere strekking moet worden toegekend dan die
welke door artikel 727 wordt beoogdo
( .. o)
Wie de door het middel voorgestane ruimere bescherming wenst, moet een erfdienstbaarheid
als in artikel 728 bedoeld, bedingeno
De klacht dat er - ten tijde van de vestiging van de· erfdienstbaarheid - geen met de
voorschriften van het burenrecht strijdige ramen zouden zijn geweest, ,zodat legalisatie van
dergelijke ramen uiteraard niet de bedoeling van de gevestigde erfdienstbaarheid kan zijn
geweest", faalt reeds om deze reden dat, ook voor zover deze omstandigheid zou kunnen
meebrengen dat aan de gevestigde erfdienstbaarheid een ruimere of andere strekking zou
moeten worden toegekend dan die van de erfdienstbaarheid bedoeld in artikel 727, het Hof
in cassatie onbestreden juist heeft vastgesteld dat de betreffende erfdienstbaarheid geen andere
was dan die bedoeld in artikel 727 Daarbij komt dat een verkrijger van het dienende erf uit
de akte van vestiging de omvang van de hem door de erfdienstbaarheid opgelegde beperkingen
van zijn rechten moet kunnen opmaken, wat hij niet zou kunnen als de erfdienstbaarheid als
gevolg van een ten tijde van de vestiging bestaande plaatselijke situatie een ruimere strekking
zou kunnen hebben dan uit de akte van vestiging in verband met de ten tijde van de verkrijging
bestaande situatie blijkt"
0

0

Duidelijk is dat de Hoge Raad de uitspraak geheel ophangt aan artikel 727
B.W.: zouden partijen destijds een erfdienstbaarheid van artikel 728 B.W.
(de erfdienstbaarheid, waarbij aan de naburige eigenaar wordt verboden te
bouwen of hager te bouwen) hebben gevestigd .of zou (wellicht zelfs) een
dergelijke erfdienstbaarheid in het proces zijn gesteld, dan zou de zaak er
voor Peerenboom aanzienlijk aardiger hebben uitgezien (zie over het arrest
Asser-Beekhuis, II Zakenrecht, (1983) blz. 204). De Hoge Raad merkt
immers op, dat het op zichzelf mogelijk is een erfdienstbaarheid van licht
en uitzicht te vestigen met een ruimere strekking dan die welke door artikel
727 B.W. wordt beoogd, maar dat moet dan blijken uit ,de akte van
vestiging, eventueel in verband met een voortdurende feitelijke situatie ter
plaatse". In de tekst van de erfdienstbaarheid in het onderhavige geval
wordt oak slechts gesproken van een recht van Iicht en uitzicht (zie ook de
konklusie van de Advokaat-Generaal Franx v66r het arrest). Onder het
N .B. W. zullen allerlei erfdienstbaarheden niet langer meer bij name worden
genoemd (art. 5.6.1. e.v.). Slechts de voorwaarden waaraan elke erfdienstbaarheid dient te voldoen, vindt men in de wet. Dat zal dan ook de
noodzaak dringender maken zorgvuldig te omschrijven in de akte van
vestiging wat de inhoud van de erfdienstbaarheid zal zijn (zie Smalbraak,
Burenrecht en Erfdienstbaarheden, 1980, p. 136v.).

30.

STREKKING VAN DE ERFDIENSTBAARHEID; GEBRUIK VAN DE ERFDIENSTBAARHEID TEN BEHOEVE VAN ERVEN DIE NIET TOT HET HEERSENDE
ERF BEHOREN

H.R., 13 maart 1981, N.J., 1982, 38 met noot W.M. Kleijn
De erven van mevrouw Van Maarseveen en Agterberg grenzen aan elkaar.
In 1903 werd ten behoeve van het erf van Van Maarseveen en ten laste van
het erf van Agterberg een erfdienstbaarheid van weg gevestigd. Op deze
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wijze was het heersend erf verzekerd van een verbinding met de openbare
weg. Op zekere dag verwerft Van Maarseveen twee achter haar erf gelegen
stukken grond. Op het ene bouwt ze een woonhuis en een paardenstal, op
het andere een grote groenten- en' bloemenkas. Van Maarseveen wenst
echter de zekerheid dat de erfdienstbaarheid van weg ook zou kunnen
worden gebruikt ten behoeve van de stukken grond die zij eerst later had
verworven en die dus niet behoorden tot het heersend erf. In twee instanties,
door de Rechtbank en het Gerechtshof, wordt haar dit recht ontzegd: de
erfdienstbaarheid van weg mag niet worden gebruikt anders dan voor het
heersend erf, dus niet ook ten behoeve van de achter het heersend erf gelegen
percelen. Dit resultaat vindt in de ogen van de Hoge Raad genade:
,Het middel stelt aan de orde de vraag of een erfdienstbaarheid van weg voor de eigenaar
van het heersend erf het recht omvat om de weg over het dienend erf te gebruiken als
verbinding, via het heersend erf, met een aan laatstgenoemd erf grenzend terrein dat de
eigenaar van het heersend erf mede in eigendom of gebruikt heeft. Voor zover uit de akte van
vestiging of uit de kennelijke functie van het heersend erf niet het tegendeel voortvloeit, dient
deze vraag in beginsel ontkennend te worden beantwoord."

Het cassatiemiddel stelt nog dat het Hof had dienen te onderzoeken of er
wei sprake was van een verzwaring van de erfdienstbaarheid en dat- zo
er van enige verzwaring geen sprake was - de eigenaar van het heersend
erf zich niet zou kunnen verzetten tegen het gebruik van het erf (vgl. art.
738, lid 2 B.W.), maar, aldus de Hoge Raad, dat argument gaat niet op,
nu het Hof zich niet op artikel 738 lid 2 heeft beroepen en dat ook niet
behoefde te doen.
Overigens,

maar-dclirOVefiiet-de Ho-ge Raact zich niet rileei uit, is die kariS

op ontoelaatbare verzwaring van de erfdienstbaarheid in casu vrij groot.
Immers er was sprake van de bouw van een kas, een woonhuis en een flinke
paardenstal, terwijl de overige omstandigheden duidelijk op een toenemende druk op het dienend erf wezen. Dus ook een beroep eerder in de
procedure op artikel738, lid 2 B.W. had Van Maarseveen weinig meer kans
op sukses gegeven (zie voor jurisprudentie Asser-Beekhuis, II Zakenrecht,
1983, p. 210 e.v.).
Terug naar de uitspraak van de Hoge Raad. Het gebruik van de erfdienstbaarheid door de eigenaar van het heersend erf ten behoeve van een hem
eveneens toebehorend aangrenzend erf wordt niet in aile gevallen onmogelijk geacht. In de eerste plaats kan in de akte van vestiging imders zijn
bepaald, en in de tweede plaats kan uit de funktie van het heersend erf
voortvloeien dat ook een aangrenzend erf gebruik kan maken van de
erfdienstbaarheid. Het eerste geval is duidelijk, maar waaraan moet worden
gedacht bij ,de functie van het heersend erf" is minder duidelijk.
Beekhuis (a.w., p. 200) heeft zich met de uitspraak niet erg tevreden
getoond. Hij merkt op: , ,Ret gebruik van een weg krachtens een erfdienstbaarheid is in het algemeen niet aan bepaalde doeleinden gebonden. Wanneer de eigenaar van het heersend erf het gebruik (krachtens een zakelijk
of persoonlijk recht) van een achterliggend erf verkrijgt, kan deze feitelijke
omstandigheid tengevolge hebben, dat hij de weg ook voor dat erf kan
gebruiken. Dit wordt natuurlijk anders, wanneer de toestand van het lijdend
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erf door dit gebruik verzwaard zou worden ... ".
Ik kan het met de hier geciteerde opvatting niet eens zijn: het lijkt mij
principieel juist de uitoefening van de erfdienstbaarheid te beperken tot het
heersend erf. Overigens zullen de opvattingen van de Hoge Raad en van
Beekhuis elkaar in de praktijk niet ver ontlopen.
In de eerste plaats zal in een aantal gevallen een feitelijk gebruik van een
erfdienstbaarheid ten behoeve van een niet tot het heersend erf behorend
stuk grand naar buiten niet blijken. Dit geldt vooral in gevallen waarin het
heersend erf en het achterliggende erf voor een zelfde doel worden gebruikt,
bijvoorbeeld om er koeien te Iaten grazen. Een erfdienstbaarheid van weg
om deze koeien over het dienend erf naar de openbare weg te voeren zal
feitelijk tevens strekken ten behoeve van het achterliggende erf. Wellicht
doelt de Hoge Raad daarop wanneer hij spreekt van ,de functie van het
heersend erf' ' .
In de tweede plaats speelt het probleem in veel gevallen niet, omdat het
gebruik van de erfdienstbaarheid ten behoeve van het achterliggende erf
vaak tevens een ongeoorloofde verzwaring van het dienend erf met zich
meebrengt.

31. VERLEGGING VAN DE UITOEFENING VAN BEN ERFDIENSTBAARHEID VAN
VOETPAD

H.R., 22 januari 1982, N.J., 1982, 456 met noot W.M. Kleijn
Emmen is eigenaar van een erf dat is belast met een erfdienstbaarheid van
voetpad ten behoeve van het (heersend) erfvan zijn buurman, Verkooijen.
Emmen wenst, om redenen van privacy, het voetpad te verleggen zo, dat
het pad minder dicht langs de achterkant van zijn woning zallopen. De
omweg die Verkooijen zal moeten gaan tengevolge van deze eventuele
verlegging bedraagt zo'n 40 a 50 meter.
Nu is de regel (art. 739, lid 2 B.W.) dat de eigenaar van het dienende erf
in de uitoefening van de erfdienstbaarheid geen wijziging mag brengenin casu dus het verleggen van het voetpad -, tenzij die verandering mogelijk
is zonder de eigenaar van het heersend erf te benadelen; of - aldus artikel
5.6.4 N.B.W- wanneer verplaatsing zonder vermindering van genot voor
de eigenaar van het heersend erf mogelijk is. Emmen nu wenst een verklaring voor recht, dat hij gerechtigd is de uitoefening van de erfdienstbaarheid
te verleggen. De rechtbank spreekt weliswaar van ,enig ongemak" voor de
huidige en toekomstige bewoners, maar oordeelt dit ongemak onvoldoende
om van , ,benadeling'' te kunnen spreken; zij wijst de vordering van Emmen
toe. In hoger beroep keert het tij voor Emmen: het Hof neemt de benadeling
als tussen partijen vaststaand aan en oordeelt dat Verkooijen deze benadeling niet behoeft te aanvaarden, nu Emmen destijds bij de aankoop van het
dienende erf zich het bestaan van de erfdienstbaarheid op korte afstand van
zijn woning heeft gerealiseerd, althans had kunnen realiseren. De cassatiemiddelen van Emmen stellen onder meer dat de wetenschap van Emmen ten
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onrechte in de overwegingen is betrokken, omdat deze wetenschap nog
geenszins meebrengt dat daarom aan Emmen de uit artikel 739lid 2 B.W.
voortvloeiende bevoegdheden niet Ianger zouden toekomen.
W at de wetenschap van Emmen betreft, die overweging van het Hof vormt
de Hoge Raad om tot een beroep op misbruik van recht door Verkooijen,
door zich te verzetten tegen de verlegging van het voetpad:
,Ret Hof heeft zich vervolgens kennelijk nog beziggehouden met de vraag of in het gegeven
geval een zich verzetten door Verkooijen tegen een zodanige verlegging misbruik van recht zou
kunnen opleveren, welke vraag volgens het Hof reeds daarom niet bevestigend beantwoord
kan worden omdat Emmen bij zijn verkrijging van het dienende erf zich als huurder/bewoner
daarvan het bestaan van de erfdienstbaarheid op korte afstand van de achterzijde van het door
hem bewoonde pand heeft gerealiseerd. Waar onderdeel B kennelijk uitgaat van een andere
lezing van de betreffende rechtsoverweging, mist het feitelijke grondslag;"

Interessant is deze misbruik van recht-constructie wel. De Hoge Raad laat
zich er verder niet over uit, maar de constructie zou op het volgende neer
komen. In geval van lichte benadeling van de eigenaar van het heersend erf,
maakt deze misbruik van zijn recht (nl. om verlegging van de erfdienstbaarheid te weigeren, art. 739, lid 2), wanneer hij, in aanmerking nemende de
onevenredigheid tussen de belangen van beide eigenaren, naar redelijkheid
niet tot de weigering had kunnen komen (vgl. art. 3.1.1.14 N.B.W). Een
weigering om in te stemmen met de verlegging levert echter weer geen
misbruik van recht op, wanneer de eigenaar van het dienend erf wetenschap
had of kon hebben van de loop van de erfdienstbaarheid (vgl. voor een
analoog geval in het burenrecht: 5.4.16lid 3 N.B.W). Die wetenschap zal
er in de meeste gevallen wei zijn; een voorwaarde voor het bestaan van een
erfdienstbaarheid is inschrijving in de openbare registers. Slechts wanneer
uit deze registers (en uit de feitelijke situatie) niet duidelijk is waar de weg
of het voetpad loopt, bestaat de mogelijkheid van misbruik van recht van
de zijde van de eigenaar van het heersend erf. Deze doet er derhalve
verstandig aan bij de vestiging van de erfdienstbaarheid de loop precies te
omschrijven, dan wei, zoals in casu, te verwijzen naar de bestaande situatie.
Los hiervan staat de vraag wie de benadeling moet bewijzen: in de literatuur
wordt wei aangenomen dat in het geval de weg in de titel uitdrukkelijk wordt
omschreven, de bewijslast rust op de eigenaar van het heersend erf. Is de
weg in de titel echter niet nauwkeurig bepaald dan zou de eigenaar van het
dienend erf moeten aantonen dat de wederpartij niet wordt benadeeld
(Beekhuis, t.a.p., met literatuur en jurisprudentie). Overigens is deze regel
naar mijn mening niet uit het onderhavige arrest te halen, Kleijn in zijn noot
meent dat dit wellicht wel het geval is.
32.

VERKOPER VORDERT VAN KOPER MEDEWERKING AAN TRANSPORT AKTE
VAN ONROEREND GOED, WAARIN VOOR KOPER ONAANVAARDBARE BEDINGEN ZIJN OPGENOMEN

H.R., 14 maart 1980, N.J., 1980, 536 (Papierjabriek) met noot W.M. Kleijn
en van W.H. Heemskerk
Op 18 mei 1978 verkoopt de N.V. Schut Superieur (een papierfabriek) aan
de B.V. Wesneba een bedrijfsgebouw met toebehoren voor f 1.250.000,-.
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In de koopakte komt ondermeer het volgende beding voor: ,Verkoper legt
aan koper de volgende persoonlijke verplichtingen op: die welke uit de titels
voortvloeien". Krachtens titel(s) van aankomst behoeft Schut de goedkeuring van B. en W. van Nijmegen voor vervreemding. Bij brief van 21 juni
1980 verklaren B. en W. zich akkoord, echter onder stringente en beperkende voorwaarden, die (kennelijk) de werkgelegenheid tot onderwerp hadden.
Beide partijen stellen niet op de hoogte te zijn geweest van de verplichting
tot goedkeuring van de vervreemding. De notaris ontdekte het beding bij
titelonderzoek. Wesneba weigert aanvankelijk mee te werken aan het transport, maar laat deze houding varen na door de President in kortgeding te
zijn veroordeeld tot medewerking aan het transport. Wel laat Wesneba
vaststellen dat zij de bedingen waarom alles draait niet accepteert (zie
hierover: Kleijn, Juri Sacrumbundel, 1982, p. 31). In hoger beroep wordt
Wesneba echter in het gelijk gesteld.
Ik laat het Hof aan het woord. De Hoge Raad verwerpt het cassatie-beroep,
aangespannen door verkoper Schut.
In de eerste plaats onderzoekt het Hof of Wesneba met succes een beroep
op dwaling kan doen. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord:
,dat met name niet is gebleken dat de gemeente bij haar onderhoud met de direkteur van Schut
zou hebben doen blijken dat zij, privaatrechtelijk, geen andere bestemming dan die van een
papierfabriek of woningen zou dulden; dat integendeel Drs Blansjaar ter zitting heeft verklaard
dat alleen de werkgelegenheid onderwerp van bespreking heeft gevormd en met name de vraag
op welke wijze deze zou kunnen worden behouden;
( ... ) dat evenmin is gebleken dat Schut verklaringen in strijd met de waarheid jegens Wesneba
zou hebben afgelegd, terwijl Schut, zo deze zich ten tijde van het aangaan der transaktie al
. bewust is geweest van de vereiste toestemming van de gemeente, zeker niet heeft kunnen
bevroeden - evenmin trouwens als Wesneba - dat de gemeenten voorwaarden zou gaan
opleggen als zij heeft gedaan;"

Vervolgens onderzoekt het Hof de vraag , ,welke betekenis dient te worden
toegekend aan de door B. en W. van de gemeente Nijmegen bij brief van
21 juni 1978 verleende toestemming". Het Hof overweegt onder meer:
,dat uit de door Wesneba overlegde titels van aankomst op grond waarvan de gemeente
toestemming heeft verleend voor de overdracht van het onderhavige fabriekskomplex onder
de voorwaarden als in de brief van de gemeente vermeld ... blijkt: I De akte van 7 februari
1949 ... II De akte van 27 mei 1964 ... (in beide gevallen werd door de gemeente Nijmegen een
stuk grond, deel uitmakend van het terrein dat in geding is, aan de rechtsvoortganger van Schut
(de huidige verkoper) overgedragen; C.S.) III De akte van 7 oktober 1970 verleden voor notaris
Th. van der Heide, te Beek. Hierbij werd 405 m2 , door de gem. Nijmegen in eigendom
overgedragen aan de rechtsvoorgangster van Schut, waarbij werd bepaald dat ,Gehele of
gedeeltelijke vervreemding anders dan in samenhang met het gehele gebouwenkomplex (bestaande fabriek van koopster) is door koopster of opvolgende verkrijgster slechts toegestaan
met toestemming van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen";
dat niet is gebleken dat de onderhavige overdracht anders dan in samenhang met het gehele
gebouwenkomplex is geschied, te weten de voormalige fabriek van de rechtsvoortgangster van
Schut, zodat de gemeente ook aan deze akte geen bevoegdheid kon ontlenen voor het stellen
van voorwaarden;
( ... ) dat het Hof voorshands dan ook op basis van de overgelegde stukken slechts tot de
slotsom kon komen dat de gemeente, die in haar brief van 21 juni 1978 uitsluitend naar
voormelde akten van overdracht heeft verwezen, op basis van die akten de bevoegdheid miste
om de - stringente en beperkende - voorwaarden op te leggen, gelijk zij heeft gedaan; dat
ook Schut bij pleidooi in hoger beroep het standpunt heeft ingenomen dat de gemeente
voorwaarden heeft gesteld die zij niet had mogen stellen;"
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Hieraan voegt het Hof toe:
,dat Schut ... bij de akte van transport aan Wesneba heeft verklaard de door de gemeente
gestelde voorwaarden aan Wesneba op te leggen, hetgeen kennelijk in de door Schut in eerste
aanleg ingestelde vordering lag besloten;
b. dat Schut, die zeer we! heeft moeten begrijpen dat de inhoud der voorwaarden, die onder
hoger vermelde omstandigheden niet geacht kan worden dee! uit te maken van de tussen pp.
gesloten koopovereenkomst, voor Wesneba volstrekt onaanvaardbaar was, niet van Wesneba
kon verlangen, medewerking te verlenen aan de akte van overdracht, indien zij deze voorwaarden van de gemeente aan Wesneba wilde opleggen;
c. dat het op de weg van Schut had gelegen om zich eerst - ondanks haar moeilijke
liquiditeitspositie - met de gemeente over de voorwaarden te verstaan en zo no dig daaromtrent
het oordeel van de rechter (in k.g.) in te roepen;
d. dat hieruit volgt dat Wesneba niet kon worden genoopt deze wijze van haar medewerking
aan de akte van overdracht te verlenen ... "

Als gezegd de Hoge Raad laat de uitspraak in stand. In deze zaak hanteert
de gemeente het privaatrecht in de uitoefening van haar publieke taak: in
dit geval bevordering van de werkgelegenheid. Het doel is nobel genoeg,
over de weg die wordt gevolgd vallen minder edele dingen te zeggen; het
is hier echter niet de plaats daarop in te gaan (vgl. voor een uitvoerig
overzicht Contractenrecht VIII, Losbladig (Spier) nrs. 61 en 62). Wei moet
iets gezegd worden over de vervreemdingsclausule, die de gemeente in een
eerder verkoopcontract had Iaten opnemen.
In het algemeen geldt de regel dat aan een verbod tot vervreemding geen
zakelijke werking kan worden verleend. Hij die het verbod te vervreemden
overtreedt pleegt weliswaar wanprestatie jegens de gerechtigde (de gemeente), maar de koop is geldig en de overdracht kan niet meer worden tegengehouden. Daarop is een uitzondering. Wanneer de koper weet dat de verkoper wanprestatie pleegt door een beding niet d66r te geven. pleegt de koper
op zijn beurt, als aan enkele vrij strenge voorwaarden is voldaan, een
onrechtmatige daad jegens degene die het beding bedong (aldus H.R., 18
november 1967, N.J., 1968, 42 en art. 6.1.9.9 N.B.W). Dat alles geldt voor
het absolute vervreemdingsverbod. Maakt het nog verschil of we met zo'n
absoluut verbod of met een behoudens-toestemming-onder-bepaalde-voorwaarden-verbod te doen hebben? Beekhuis (Asser-Beekhuis, I Zakenrecht
(1980), p. 159) meent, dat een dergelijk verbod wei zakelijk werkt, vooral
omdat bij rechten als erfpacht en opstal aan partijen terzake een zekere
vrijheid wordt gelaten. Nu zullen de voorwaarden die een gemeente kan
stellen niet zodanig onereus mogen zijn dat vervreemdbaarheid feitelijk is
uitgesloten en evenmin zal de gemeente op onredelijke gronden mogen
weigeren toestemming te verlenen. Een weigering kan worden getoetst aan
de goede trouw. In het bijzonder kan de goede trouw in gevallen als deze
derogerend werken: onder bepaalde omstandigheden is een beroep op een
(relatief) vervreemdingsverbod in strijd met de goede trouw. Daarnaast,
wanneer het om een overheidslichaam gaat, kan worden getoetst aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Weliswaar zal het in veel gevallen nauwelijks verschil maken waaraan wordt
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getoetst, maar het kl:in wei: bijvoorbeeld wanneer het gaat om een beroep
op het gelijkheidsbeginsel.
In het onderhavige geval ging het om een re/atiejvervreemdingsverbod. In
zijn noot merkt Kleijn op dat Hof en Hoge Raad B. en W. van gemeente
Nijmegen een halt toeroepen. Maar men moet zich mijns inziens wei
realiseren dat dat niet gebeurt na een (inhoudelijke) toetsing van de voorwaarden die de gemeente wil opleggen aan de nieuwe eigenaar. Het Hof
constateert slechts dat er onvoldoende titel is op grand waarvan dit soort
voorwaarden kunnen worden gesteld. Geen van de eerdere titels gaf de
gemeente een grondslag in dit geval haar toestemming aan voorwaarden te
bind en.
Het Hof werpt zich ook nog op de vraag of koper Wesneba zich op dwaling
kan beroepen: de toestemming tot de koop moet onder dwaling tot stand
zijn gekomen. Noodzakelijk is dat kopers dwaling betreft de ,zelfstandigheid van de zaak", dat wil zeggen dat gedwaald werd omtrent eigenschappen of omstandigheden die voor de dwalende partij de eigenlijke grand
opleverden voor het aangaan van de overeenkomst. Aan deze eis voor een
geslaagd beroep op dwaling zal zeker zijn voldaan, wanneer koper Wesneba
zodanige voorwaarden krijgt opgelegd, dat de bedrijfsuitoefening die hij bij
de koop wenste te gaan voeren, niet mogelijk is. Of dat het geval is geweest
blijft merkwaardig genoeg duister. Uit de uitspraak lijkt slechts te volgen
dat werkgelegenheiden het behoud daarvan voorwerp van voorwaarden is
geweest. Enigszins verrassend overweegt het Hof in zijn onderzoek naar
mogelijke dwaling, dat Schut geen verklaringen in strijd met de waarheid
jegens Wesneba zou hebben afgelegd en dat Schut, zo hij al op de hoogte
was van de vereiste toestemming, hij zeker niet heeft kunnen bevroeden evenmin als W esneba - dat de gemeente voorwaarden zou gaan opleggen
als zij heeft gedaan. Kleijn merkt in zijn noot onder de uitspraak op, dat
dit eerder pleit v66r dan tegen dwaling van de koper. En inderdaad, het lijkt
hier te gaan om een fraai voorbeeld van samenloop van onwetendheid bij
koper en verkoper. Echter, dat betekent geenszins dat een beroep op
dwaling is uitgesloten. Noodzakelijk voor ,dwaling" is weliswaar dat de
wederpartij van de dwalende wist of behoorde te weten dat gedwaald werd
in de zelfstandigheid van de zaak, maar dat betekent nog niet dat de dwaling
ook kenbaar moet zijn geweest. Anders gezegd (Asser-Rutten II (1982) p.
126:) ,De wederpartij behoeft niet begrepen te hebben dat haar partner zich
een valse voorstelling vormde omtrent de aanwezigheid van een zekere
eigenschap, doch slechts dat deze het aanwezig zijn van die eigenschap van
doorslaggevende betekenis achtte". Wederzijdse dwaling is derhalve in een
geval als het onderhavige heel goed mogelijk. In de laatste alinea's van zijn
arrest gaat het Hof kennelijk hierop nog in, dit keer (?) overwegende dat
Schut zeer wei had moeten begrijpen dat de inhoud der voorwaarden - die,
zoals het Hof eerder vaststelde, geen deel uit kunnen maken van de
overeenkomst - voor Wesneba volstrekt onaanvaardbaar was. Het had
veeleer op de weg van Schut gelegen om zich v66r het sluiten van de
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overeenkomst met de gemeente over de voorwaarden te verstaan en zo nodig
daaromtrent het oordeel van de rechter in te roepen.
De conclusie moet zijn dat, zo B. en W. van Nijmegen al bevoegd waren
voorwaarden te stellen, de verkoper zichzelf en (vervolgens) de koper dient
te informeren omtrent beperkende en stringente voorwaarden die de gemeente kan gaan opleggen aan de toekomstige eigenaar. Dat zal waarschijnlijk anders zijn, wanneer de voorwaarden geen wezenlijk zwaardere last
voor de koper (Wesneba) betekenen. Deze laatste toevoeging ontleen ik aan
het arrest van de Hoge Raad van 2 mei 1980 (N.J., 1981, 51) dat hieronder
zal worden besproken.
33. IS DE VERKOPER VAN ONROEREND GOED GEHOUDEN DE KOPER IN
KENNIS TE STELLEN VAN RET BESTAAN VAN EEN AAN KOPER OP TE LEGGEN
KETTINGBEDING EN ERFDIENSTBAARHEID

H.R., 2 mei 1980, N.J., 1981, 51 (rioolwaterzuiveringsinstallatie) met noot
van W.M. Kleijn
In een advertentie in een landelijke krant biedt op 21 januari 1978 een zekere
Putman zijn villa te koop aan. In de advertentie wordt melding gemaakt
van een in de directe omgeving liggend grondhandelscentrum, een vuilverbrandingsoven, een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een autoweg. Op
diezelfde dag bezichtigt eene Te_ering de villa, waarbij met name wordt
gesproken over de aanwezigheid van de vuilverbrandingsoven en rioolwaterzuiveringsinstallatie. Na ongeveer een half uur verklaart Teering de villa
te Willen kopen voor de vraagprijs van f 475.000,-. Twee dagen later wordt
de koopovereenkomst in een ,voorlopige" koopakte vastgelegd. In deze
akte komt voor een artikel 5 waarin staat te lezen, dat overdracht zal plaats
vinden met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen, zichtbare en
onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, maar vrij
van hypotheken en beslagen; dit is een in veel koopakten voorkomend
beding. Het transport zal in het najaar plaatsvinden. In de tussenliggende
tijd biedt Teering de villa enige malen te koop aan voor f 560.000,-,
overigens zonder melding te maken van de aanwezigheid van bovengenoemde installaties. Op de dag waarop het transport moet plaatsvinden, weigert
Teering daaraan mee te werken, omdat in de concept-transportakte melding
wordt gemaakt van een hem tot dan toe niet bekend kettingbeding en van
een erfdienstbaarheid. Het kettingbeding houdt in een ve.t:plichting jegens
het Zuiveringschap alle overlast welke gepaard gaat met het functioneren
van de waterzuiveringsinstallatie te gedogen, zonder aanspraak op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Deze gedoogplicht is ten tijde van de
aankoop door Putman van de ondergrond van de villa tevens gevestigd als
erfdienstbaarheid.
Verkoper Putman vordert medewerking aan het transport. Koper Teering
beroept zich om bovengenoemde reden op wanprestatie van de zijde van
Putman, subsidiair op dwaling.
Een rechtsgang overslaand rich ten partijen zich bij prorogatie direkt tot het
Hof. Het Hof stelt de verkoper in het gelijk: koper Teering was op de hoogte
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van de installaties en uit het feit dat Teering de villa binnen het uur heeft
gekocht, zonder zelfs maar af te dingen op de prijs en zonder zichzelf eerst
te informeren over eventuele overlast, moet worden afgeleid dat Teering de
aanwezigheid der installaties geen bezwaar vond. Daarnaast, zo bepaalt het
Hof, de verkoper heeft de koper ingelicht over het voorkomen van stankoverlast enkele keren per jaar; daarom kan niet worden gezegd dat aanvaarding van de villa met het kettingbeding en de erfdienstbaarheid een wezenlijk zwaardere last voor Teering zou betekenen, dan hij - onkundig van
het bestaan daarvan - bij de aankoop op zich dacht te nemen.
Het cassatiemiddel van Teering houdt in hoofdzaak in, dat ook v66r het
aangaan van een koopovereenkomst de goede trouw (in casu) meebrengt dat
de verkoper eigener beweging aan een gegadigde informatie behoort te
verschaffen omtrent aan het te verkopen goed verbonden lasten. De Hoge
Raad:
, ... het Hof (heeft) overwogen dat het kettingbeding en de erfdienstbaarheld niet een wezenlijk
zwaardere last voor Teering betekenen dan het blijkens r.o. 7 door hem aanvaarde risico van
althans enige overlast. Dat Teering laatstgenoemd risico aanvaardde volgt, aldus r.o.7, uit het
feit dat Teering de aanwezigheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de vuilverbrandingsoven in de directe nabijheid van de villa kennelijk - gezien zijn gedragingen in verband met
de aankoop - geen enkel bezwaar vond. Het Hof heeft vervolgens uit een en ander de
gevolgtrekking gemaakt dat het feit dat Putman ter gelegenheid van de bezichtiging Teering
niet van het kettingbeding en de erfdienstbaarheid in kennis heeft gesteld, geen grond voor
Teering oplevert om te weigeren aan het transport door middel van een transportakte met het
kettingbeding en de erfdienstbaarheid rnede te werken. Mede blijkens r.o. 10 is de gedachtengang van het Hof klaarblijkelijk deze, dat Putman uit de gedragingen van Teering kon
opmaken dat het in de transportakte opnemen van het kettingbeding en de erfdienstbaarheid
voor deze niet zoveel verschil maakte, dat Putman verplicht was Teering van het bestaan van
dat beding en die erfdienstbaarheid in kennis te stellen. Op grond hiervan heeft het Hof
geoordeeld dat voorrneld verweer van Teering tegen de vordering tot nakorning, en zijn met
dat verweer corresponderend beroep op wanprestatie van Putman en op dwaling, moeten
worden verworpen.
Voorrnelde gedachtengang en voormeld oordeel van het Hof zijn niet onbegrijpelijk en geven
geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting."

In zijn annotatie bij het arrest meent Kleijn de uitspraak aldus te mogen
samenvatten, dat (de grondslag van de vordering, wanprestatie of dwaling,
daargelaten) de goede trouw zich niet tegen nakoming verzet omdat
1. kettingbeding en erfdienstbaarheid geen wezenlijk zwaardere last voor
de koper betekenden;
2. de feitelijke situatie aangaande een en ander de koper (Teering) bij de
koop duidelijk was;
3. de verkoper mocht uitgaan van de gedachte, dat hij de koper niet in
kennis hoefde te stellen van de erfdienstbaarheid en het kettingbeding
omdat het voor de koper niet zoveel verschil maakt.
In de bespreking van het arrest van de Hoge Raad van l4 maart 1980, (N.J.,
1980, 536 (Papierfabriek)) ben ik wat uitvoeriger ingegaan op de mogelijkheid voor de koper zich op dwaling te beroepen. Indien in dat geval
inderdaad sprake was van dwaling, dan was dat een voorbeeld van wederzijdse dwaling. Geoordeeld werd toen, dat op de verkoper een vrij vergaan-
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de onderzoeks- en informatieplicht rustte: hij had ten behoeve van de koper
bij de gemeente moeten informeren onder welke voorwaarden toestemming
voor de overdracht zou worden verleend, met daaraan kennelijk gekoppeld
de plicht om de koper (Wesneba) te informeren (zie over de vraag wie het
eerst zou moeten spreken Kleijn in zijn noot). In het onderhavige geval is
van wederzijdse dwaling geen sprake, want verkoper Putman droeg kennis
van de gedoogplicht. Toch komt de onwetendheid van de koper voor diens
risiko. Is het redelijk dat nu kennelijk geen verplichting bestaat de koper
te informeren omtrent allerlei verplichtingen die hij krijgt opgelegd? Het
komt mij voor van niet! Echter, zo zou men kunnen tegenwerpen, koper
Teering was althans met de feitelijke situatie op de hoogte. Hij was op de
hoogte van de aanwezigheid van de installatie en met het bestaan van enige
overlast veroorzaakt door deze installatie. Evenwel, zo zou ik menen, dat
is nog wat anders dan het al dan niet op de hoogte zijn van het bestaan van
een gedoogplicht. Via ,Artikel 5" immers wordt de verkoper de mogelijkheid ontnomen om bijvoorbeeld juridische stappen tegen het Zuiveringsschap te ondernemen gericht op stopzetting, op schadevergoeding of zelfs
op het bewerkstelligen van vermindering van de overlast.
Wordt aldus in de uitspraak de verkoper een hand boven het hoofd
gehouden, de Hoge Raad lijkt ook de koper tegemoet te komen. Enerzijds
door van belang te achten het gewicht van het beding, anderzijds door waar het (althans ten dele) ging om een zakelijk recht van erfdienstbaarheid,
deze erfdienstbaarheid niet zonder meer aan de onwetende -koper toe-te
rekenen.
Immers de erfdienstbaarheid ontleent haar werking alleen al aan haar
inschrijving in de openbare registers. In zijn noot wijst Kleijn erop dat het
in dit soort situaties meestal ook niet juist zal zijn de erfdienstbaarheid
eenvoudig toe te rekenen. Dat strijdt ook met de werkelijkheid, want het
komt heel weinig voor dat een aspirant-koper de registers raadpleegt voor
de (aanvankelijk vaak mondelinge) koop. Bovendien pleit tegen eenvoudige
toerekening dat het voor de doorsnee-koper erg moeilijk is er achter te
komen waartoe hij zich allemaal verplicht en op grond waarvan: zo worden
kettingbedingen vaak ,voorzover mogelijk" versterkt met erfdienstbaarheden. De aldus ontstane ,kluts" is vaak weinig doorzichtig, te meer, nu in
de praktijk soms het woord ,erfdienstbaarheid" niet eens wordt gebruikt,
terwijl het toch de bedoeling is een erfdienstbaarheid te vestigen (vgl.
Maeijer, J.M.M., Preadvies Broederschap van Candidaat-Notarissen,
1966, p. 20 e.v.). Door sommige schrijvers (zie recentelijk nog_van Velten,
W.P.N.R., 5671 (1983) p. 676) wordt terecht een vergaande spreekplicht
van de verkoper jegens de koper voorgestaan. Het is de verkoper die de
koper dient in te lichten over de verplichtingen die aan het goed kleven.
Immers- aldus Van Velten (t.a.p.)- de verkoper is bij uitstek degene die
alle kwaliteiten van het verkochte behoort te weten. Ook kan worden
gedacht, maar dat zal een zaak van langere termijn zijn, al in de fase van
de koop kwingend notariele bijstand voor te schrijven. Kleijn heeft daar
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meermalen (ook onder het hier weergegeven arrest) voor gepleit, erop
wijzend dat het hier een , ,stuk consumentenbescherming'' betreft. Zie voor
het komend recht nog artikel7.1.2.5 j 0 7.1.3.1 dat uitgaat van de plicht van
de verkoper melding te maken van op de zaak rustende erfdienstbaarheden
resp. de last op te heffen.

AFDELING

6 (C.J.J.M. Stolker)

OPSTALRECHT

34.

DE OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID DE ZAAK WAAROP HET OPSTAL-

RECHT RUST TE GEBRUIKEN

H.R., 1I maart 1981, N.J., 1982, 65 (jachthaven), met noot van W.M.
K/eijn
De opstaller van een zaak is eigenaar van die zaak. Als eigenaar mag hij,
binnen de voorwaarden overeengekomen in de akte van vestiging, met de
zaak doen wat hij wil. Welke bevoegdheden heeft de opstaller ten aanzien
van de zaak waarop zijn opstalrecht rust, meestal de grond? Doorgaans zal
het zo zijn dat het opstalrecht afhankelijk is van een ander persoonlijk of
zakelijk recht, bijvoorbeeld een recht van huur of van erfpacht. In dat geval
zal de bevoegdheid om de grond waarop de opstal staat te gebruiken meestal
voortvloeien uit dat recht van huur of van erfpacht. Toch is van groot
belang het antwoord op de vraag of deze bevoegdheden ook rechtstreeks
aan het opstalrecht zelf kunnen worden ontleend. Bijvoorbeeld wanneer het
gaat om een zelfstandig recht van opstal, in plaats van om een afhankelijk.
In dat geval is er immers geen ander recht waaraan bepaalde bevoegdheden
kunnen worden ontleend.
In de literatuur werden de gebruiksrechten die voor de opstaller voortvloeien uit zijn recht, beperkt geacht. In het arrest genoemd in de aanhef van
deze afdeling blijkt de Hoge Raad echter veel verder te willen gaan, verder
ook dan een twee jaren eerder gewezen arrest (H.R., 7 maart 1979, N.J.,
1980, 116 (Rotterdams haventerrein), met noot W.M. Kleijn, door dezelfde
besproken in T.P.R., 1980, p. 909-910). Het arrest van 1981 vormt geen
kopie van dat uit 1979; het verschil kan niet louter worden verklaard uit
het verschil in beide gevallen. In 1979 ging het om een afhankelijk recht van
opstal, als accessoir recht gekoppeld aan een huurrecht op dezelfde onroerende zaak. De bedoeling was dat de opstallen zouden kunnen worden
verhypotheceerd. In 1982 ging het- kort gezegd- om de overdracht van
een stuk grond plus opstallen- o.a. gebouwen, verharde wegen en steigers
tezamen vormend een jachthaven- waarbij de verkoper zich een recht van
opstal voorbehield. In verband met de aan de fiskus verschuldigde overdrachtsbelasting kwam de vraag naar de waarde en dus naar de omvang van
het verkregene aan de orde: hoe ruimer de bevoegdheden tot gebruik van
de grond door de opstaller, des te geringer de waarde van de bloot-eigendom. De bloot-eigenaar stelde, anders dan de Inspekteur, dat het opstal-
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recht tevens omvatte het gebruik van zijn bloot-eigendom. Weliswaar werd
in de akte van vestiging niet gerept over die bevoegdheden, maar het was
wel de uitdrukkelijke bedoeling van partijen geweest dat · de opstaller
gebruik zou kunnen maken van de bloot-eigendom.
Het is interessant de uitspraken van de Hoge Raad naast elkaar te leggen,
oak al omdat in beide gevallen de uitspraak van het Hof werd vernietigd.
In 1979 staat v66rop dat:
,het recht van opstal ... anders dan het recht van erfpacht, naar zijn aard niet mede omvat
het recht om de zaak waarop het rust te gebruiken".

Dat is slechts anders,
,indien en voorzover dat nodig is voor het volle genot van dat recht, dat wil zeggen voor het
verrichten van datgene dat rechtstreeks verband houdt met het aanbrengen, onderhouden,
gebruiken en wegnemen van bedoelde gebouwen, werken of beplantingen."

In dit geval, waarin sprake was van een afhankelijk recht, was een aan het
opstalrecht gekoppelde bevoegdheid niet nodig voor het valle genot van het
opstalrecht, omdat er een onderliggende huurovereenkomst was, op grand
waarvan de opstaller al een bevoegdheid tot gebruik had.
In het geval berecht in 1982 was er niet zo'n ,onderliggende rechtsgrond".
Zeer direkt formulerend oordeelt de Hoge Raad hier:
,dat ... naar de aard van het opstalrecht de bevoegdheid de zaak waarop het recht rust te
gebruiken en daarvan de vruchten te trekken slechts uit dat recht voortvloeit indien en
voorzover dat nodig is voor het volle genot van dat recht ... " (mijn kurs.- C.S.).

De opstaller heeft dit recht oak zonder dat daarover een regeling is getroffen
in de akte van vestiging, zoals in casu. Dit is oak de koers die de wetgever
vaart in het N.B.W, in artikel5.8.3. En dat geldt oak voor het belangrijke
vervolg van de hierboven geciteerde overweging, waarbij het kollege bijna
letterlijk de Memorie van Antwoord II (P.G. 5, p. 361) op artikel 5.8.3.
volgt:
dat ,partijen bij de akte van vestiging de bevoegdheden van de opstaller nader mogen regelen
en hem ook bevoegdheden mogen toekennen die niet nodig zijn voor het volle genot van het
recht, mits die bevoegdheden in zodanig verband staan met die welke de opstaller naar de aard
van dat recht toekomen dat het gerechtvaardigd is die bevoegdheden als onderdeel van dat
recht te behandelen".

Kleijn wijst er in zijn annotatie op, dat de Hoge Raad terecht geen
overbodig onderscheid maakt tussen opstal en erfpacht, maar veeleer kijkt
of hetgeen partijen wilden binnen het scala van genotsrechten kan worden
geregeld. Ben vraag is wel, of het nag zin heeft in een nieuw wetboek aparte
regelingen te maken voor opstal en erfpacht. Met andere woorden: Zou het
recht van opstal niet op kunnen gaan in het recht van erfpacht? Immers,
er zijn slechts enkele gevallen denkbaar - en daaraan werken de hier
besproken arresten voor het geldende recht oak mee - waarin slechts
vestiging van een opstalrecht resultaat brengt: we moeten dan denken aan
het planten van bomen op andermans erf of aan het leggen van leidingen
in andermanswoning, terwijl men de eigendom gescheiden wil houden. In
veel gevallen echter wordt voor het opstalrecht gekozen, omdat men zulks
in dergelijke gevallen nu eenmaal traditioneel gewend is te doen.
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Het N.B.W kiest, als gezegd, voor twee aparte rechten (zie P.G. 5, p.
356-357). Deze keuze lijkt mij juist. Samenvoeging van twee in essentie
verschillende rechten tot een, zeer vele gevallen omvattend, beperkt recht
zou, hoezeer in de praktijk raakvlakken en overlappingen voorkomen, een
verarming zijn.

AFDELING
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APPARTEMENTSRECHT

35.

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN DOOR ERFPACHTER; TOESTEM-

MING GRONDEIGENAAR VEREIST; WEIGERING; VOORWAARDEN

H.R., 24 apri/1981, N.J., 1982, 84 (Albert Hahn plantsoen) met noot van
W.M. Kleijn
De eigenaar, erfpachter en opstaller zijn bevoegd hun recht op een gebouw
met de daarbij horende grond te splitsen in appartementsrechten (art. 875a
lid 1). Onder een appartementsrecht moet worden verstaan een aandeel in
de eigendom van een gebouw met toebehoren en de daarbij behorende
grond met toebehoren, dan wei in een recht van erfpacht of opstal op de
grond, in welk aandeel is begrepen de bevoegdheid tot uitsluitend gebruik
van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd
zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (art. 875a lid
3).

Indien een erfpachter of opstaller zijn recht wil splitsen heeft hij de
toestemming van de grondeigenaar, meestal de gemeente, nodig. Om nu te
voorkomen dat de grondeigenaar ieder verzoek tot splitsing botweg zou
weigeren, bepaalt lid 6 van artikel 875a dat bij een weigering kennelijk
zonder redelijke grond gedaan, de toestemming kan worden vervangen door
een machtiging van de kantonrechter.
Twee vragen komen op. Kan de gemeente haar toestemming weigeren met
een beroep op volkshuisvestigingsbelangen? Bijvoorbeeld omdat splitsing
het door de gemeente gevoerde huurbeleid doorkruist? De achtergrond
hiervan is, en ik citeer uit een artikel van W.A.A. Nolet (Bouwrecht, 1980,
p. 2): , ... in het begin van de jaren zeventig ontdekte een aantal weinig
scrupuleuze onroerend-goedhandelaren dat de Appartementenwet geen beperkingen inhield ten aanzien van de kwaliteit van de te splitsen panden en
ook kon worden toegepast voor de splitsing van slechte panden. Vanaf
ongeveer 1970 ontstond, met name in de volksbuurten, een ware hausse in
appartementensplitsingen. Zelfs de slechtste panden werden gesplitst en
von den gretig aftrek, in het bijzonder bij gastarbeiders die er vaak geen idee
van hadden in welke moeilijkheden zij zich stortten door een slecht appartement te kopen. De zittende huurders werden veelal met grove intimidatiemethoden tot ontruiming geprest. Het gemeentebestuur stond vrijwel machteloos". In zijn belangrijke arrest van 23 december 1976 (N.J., 1977, 409
(Reggezuid), met noot W.M. Kleijn; de Vries Lentsch-Kostense, C.L.,
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T.P.R., 1980, p. 912-913) oordeelde de Hoge Raad dat geen wettelijke
bepaling verbiedt dat de gemeente als grondeigenaar het volkshuisvestigingsbelang aan haar weigering ten grondslag legt. En in het bijzonder geven
tekst en geschiedenis van artikel 875a lid 6 B.W. ,geen reden om aan te
nemen dat huisvestigingsbelangen als waarvan hier sprake is door een
gemeente niet in aanmerking genomen mogen worden bij de vraag of zij
als grondeigenaar al dan niet toestemming zal verlenen voor splitsing in
appartementsrechten" (mijn cursivering; C.S.).
Een andere vraag is of de gemeente, eventueel weer met een beroep doen
op volkshuisvestigingsbelangen, voorwaarden mag verbinden aan de door
haar te verlenen toestemming.
Met name na de hierboven kort besproken uitspraak inzake ,Reggezuid"
is het in de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld vast beleid geworden de
splitsing, z6 zij al wordt toegestaan, slechts onder strikte voorwaarden toe
te staan. Ook een toestemming onder voorwaarden kan door de rechter
worden getoetst, omdat in dat geval de onvoorwaardelijk gevraagde toestemming is geweigerd (Asser-Beekhuis, II (1983), p. 306, die er aan
toevoegt dat, indien deze voorwaarden zijn gesteld met het oog op publiekrechtelijk zijn gesteld met het oog op publiekrechtelijk te behartigen belangen, de rechter de voorwaarden slechts marginaal mag toetsen).
Zijn de mogelijkheden voor de gemeente om onder voorwaarden toestemming te verlenen onbegrensd? In zijn vonnis vah 15 oktober 1974 (N.J.,
1976, 22) achtte de Kantonrechter Amsterdam toelaatbaar de voorwaarcle
dat de canon zou worden verhoogd tot het bedrag dat zou hebben gegolden
bij hernieuwde uitgifte in erfpacht van het terrein. Over en naar aanleiding
van deze uitspraak is grote beroering ontstaan (zie Santen, Bouwrecht,
1975, p. 511; Scheltema, eveneens in Bouwrecht, 1975, 521 en BeekhuisLinders, Appartementsrecht (Losbladig), p. 111-112), en inderdaad was de
argumentatie van de kantonrechter, die onder andere overwoog dat de
gemeente niet had voorzien in de mogelijke waardedaling van het geld, niet
erg deugdelijk. In een ander geval werd de gemeente echter in het ongelijk
gesteld (Kantonrechter Den Haag, 7 oktober 1979, W.P.N.R., 5524; zie
verder nog: van Velten, A.A., Bouwrecht, 1979, 745 v., over de situatie in
Amsterdam).
In de uitspraak van 1981, in de aanhef genoemd, kwam een toestemming
onder voorwaarden bij de Hoge Raad terecht. De casus was deze. Op 17
april 1969 wordt Strauss erfpachter van een stuk grond aan de gemeente
Amsterdam toebehorend, met daarop twee woningen, hoven elkaar gelegen. Op 9 juli van dat jaar verzoekt de notaris, die opdracht heeft gekregen
een splitsing tot stand te brengen ten behoeve van de verkoop van een van
de woningen aan een zekere Vermeij, de gemeente om toestemming tot deze
splitsing in appartementen. De direkteur van de Dienst Publieke werken
deelt vervolgens mee, dat hij geen bezwaar heeft tegen de splitsing en dat
hij aan het gemeentebestuur zal voorstellen toestemming te verlenen. Vervolgens worden de splitsingsakte samen met de transportakte voor het
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appartementsrecht, dat tevens een aandeel in het erfpachtsrecht inhield,
verleden. In de splitsingsakte wordt vermeld dat de gemeente zich bereid
heeft verklaard de vereiste medewerking tot splitsing te verlenen. De gemeente wordt van de splitsing en de overdracht op de hoogte gesteld en
sindsdien betalen beide erfpachters jaarlijks hun canon aan de gemeente via
aan hen toegezonden giro-kaarten. Op 15 maart 1976 draagt Vermeij zijn
erfpachtsrecht over aan Nann. Ook deze overdracht wordt aan de gemeente
doorgegeven. Maar dan, in 1977 en dus acht jaren mi de mededeling van
de ambtenaar dat wat hem betrof toestemming tot splitsing zou worden
verleend, delen Burgemeester en Wethouders van Amsterdam mee dat zij
niet bereid zijn de in 1969 aangevraagde toestemming te verlenen. Zij doen
daartoe een beroep op de volkshuisvestigingsbelangen (zie hierboven).
Voor de President van de Rechtbank vordert Strauss van de gemeente
alsnog medewerking te verlenen aan de splitsing, welke vordering wordt
toegewezen.
Vervolgens toont de gemeente zich alsnog bereid haar medewe,rking aan de
splitsing te verlenen, onder de voorwaarden dat de canon wordt verhoogd
tot het bedrag dat zou hebben gegolden bij hernietiwde uitgifte van het
terrein en dat de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1966 op
het erfpachtsrecht van toepassing worden verklaard; deze bepalingen kennen een indexeringsclausule. Strauss wil slechts toestemming onder de
enkele voorwaarde dat de bepalingen van 1955 van toepassing zullen zijn;
daarin bevindt zich geen indexeringsclausule. Daartoe voert hij aan dat in
juli 1969, ten tijde van zijn aanvraag, de enige voorwaarde die de gemeente
placht te stellen was, toepasselijk van de bepalingen van 1955.
Het Hof stelt Strauss in het ongelijk. Naar 's Hofs oordeel kan niet worden
gezegd ,dat Burgemeester en Wethouders in redelijkheid niet tot hun ...
beslissing, dan wei tot hun huidige standpunt hebben kunnen komen".
Daarmee, zo oordeelt de Hoge Raad, heeft het Hof weliswaar een juiste
maatstaf aangelegd, maar het arrest is met onvoldoende redenen omkleed.
Voor de beoordeling van deze klacht is het volgende van belang. Strauss heeft, zoals het
onderdeel releveert, bij mernorie van antwoord gesteld dat hij had mogen verwachten dat B.
en W. toestemming zouden verlenen onder voorwaarden welke in 1969 , ,plachten'' te worden
opgelegd. Blijkens 's Hofs arrest (r.o. 4) was volgens Strauss de enige voorwaarde die de
gemeente in juli 1969 ,placht" te verbinden aan haar toesternming aan een erfpachter tot een
splitsing in appartementen, de voorwaarde dat de Algemene Bepalingen voor voortdurende
erfpacht 1955 van toepassing zouden worden verklaard.
Een en ander kan niet anders worden begrepen dan dat Strauss heeft aangevoerd dat hij op
grond van de destijds door de gemeente gevolgde gedragslijn erop mocht vertrouwen dat hem
toestemrning met toepasselijkverklaring van de Algemene Bepalingen 1955 zou worden verleend, en dat, daarvan uitgaande, de gemeente in redelijkheid niet heeft kunnen besluiten op
zijn aanvraag uit juli 1969 de aan de beleidslijn 1974 ontleende voorwaarden omtrent de hoogte
van de canon en de toepasselijkverklaring van de Algemene Bepalingen 1966 toe te passen.
5. Het in de laatste a!inea van punt 4 overwogene brengt mee dat het Hof had dienen te
onderzoeken of hetgeen door Strauss is aangevoerd omtrent de destijds door de gemeente
gevolgde gedragslijn, juist is. Bij een bevestigende beantwoording van die vraag zou het aan
de splitsingsvergunning verbinden van voorwaarden waarbij de canon verhoogd wordt van
f 1751 tot f 15 296 en deze canon door toepasselijkverklaring van de Algemene Bepalingen 1966
gelndexeerd wordt ( ... ), een zodanige verzwaring van de verplichtingen van de erfpachter
meebrengen dat de gemeente in redelijkheid niet tot haar door Strauss aangevochten beslissing

1235

zou hebben kunnen komen.
Nu het Hof in zijn arrest op de bedoelde vraag niet is ingegaan, is het arrest niet naar de eis
der wet met redenen omkleed. Onderdeel 1 is derhalve in zoverre gegrond.

De Hoge Raad oordeelt niet dat aan de splitsingstoestemming geen nieuwe,
en ten dele strengere voorwaarden verbonden mogen worden.
Daarop wareri de kassatiemiddelen ook niet gericht: die stelden slechts dat
Strauss er op mocht vertrouwen dat de voorwaarden van 1955 zouden
worden opgelegd. Zekerheid over de vraag, of de Hoge Raad een sterke
verhoging van de canon en toepasselijkverklaring van andere voorwaarden
toelaatbaar acht, kan uit dit arrest niet worden verkregen. Aan de andere
kant valt tenminste impliciet uit de uitspraak op te maken dat bet stellen
van nieuwe voorwaarden- behoudens onder bijzondere omstandigheden,
zoals in casu - door de beugel kan. (Overigens scheen bet wel zo te zijn
dat de voorwaarden niet in alle opzichten nadeliger waren voor de erfpachter, zie: Oosterhuis, H., Bouwrecht, 1975, p. 519). Ik meen daarom dat een
voorzichtige conclusie kan zijn dat met deze uitspraak de positie van de
gemeenten in haar ,huisvestingstaak" is versterkt.

AFDELING

8 (C.J.J.M. Stalker)

ERFPACHT

36. KARAKTER VAN DE ERFPACHTSCANON
H.R., 15 juli 1981, N.J., 1982, 192 met noot W.M. Kleijn
Een erfpachter en de gemeente Amsterdam, eigenaar van de grond, zijn
overeengekomen dat de erfpachter de canon die hij jaarlijks moet betalen
zal vooruitbetalen (een bedrag van f 6.445,-), waarna hij tot 2024 jaarlijks
nog slechts een canon van f 1,- zal zijn verschuldigd.
De vraag is of de vooruitbetaling van de canon, net zoals de canon zelf,
aftrekbaar is.
Tegenover elkaar stonden bier de opvattingen van de Inspecteur (vooruitbetaling van de erfpachtscanon is niet mogelijk, omdat de periodiek te betalen
canon een wezenlijk bestanddeel van bet zakelijk recht van erfpacht vormt)
en van de erfpachter (de vooruitbetaling van kosten die op zich zelf als
aftrekbaar kunnen worden aangemerkt, is eveneens aftrekbaar ... op bet
tijdstip van betaling). Daarbij had de erfpachter enigszins steun van artikel
5.7.1.1., lid 2 N.B.W, dat spreekt van de moge/ijke verplichting om ,aan
de eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom
- de canon - te betalen''. Daar tegenover staat dat de geldende leer de
periodieke canon als een wezenlijk element van bet erfpachtsrecht beschouwt.
De Hoge Raad baseert zich in zijn beslissing geheel op bet fiscale recht: uit
de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 blijkt- aldus de Hoge Raad- dat de wetgever (vooralsnog) niet
heeft willen afwijken van de tot dan toe eveneens geldende leer dat vooruit-
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betaling van een canon niet als een canon in de zin van artikel 42a j 0 35
van de wet moet worden beschouwd.
,dat weliswaar in het algemeen bij de vraag of kosten in mindering kunnen worden gebracht
op de inkomsten waarop zij betrekking hebben, geen onderscheid pleegt te worden gemaakt
naar gelang die kosten al dan niet zijn vooruitbetaald;
dat echter een stelsel, waarin de door de erfpachter aan de erfverpachter als een som ineens
betaalde tegenprestatie voor zijn erfpachtsrecht aftrekbaar zou zijn, zozeer afwijkt van hetgeen
de wetgever als bovenvermeld (namelijk dat vooruitbetaling van de canon niet als canon mag
worden beschouwd; C.S.) voor ogen heeft gestaan, dat slechts de wetgever hiervoor een
passende regeling kon tot stand brengen;"

Als gezegd, een beslissing gebaseerd op het fiscale recht. Zander een
uitdrukkelijke wettelijke regeling zal, dat moet de conclusie zijn, naar
geldend recht en zelfs naar komend recht, vooruitbetaling van de canon niet
aftrekbaar zijn.
37. IS HET RECHT VAN ONDERERFPACHT EEN ZAKELIJK RECHT?
H.R., 8 december 1982, N.J., 1983. 868 (ondererfpacht), met noot van
W.M. Kleijn; en B.N.B., 1983, 51 met noot van J.P. Scheltens
De vraag die voorlag luidde of het recht van ondererfpacht een zakelijk of
een persoonlijk recht is. Het antwoord is onder meer van belang voor de
vraag of kan worden verhypotheceerd, en of bij de verkrijging van het recht
overdrachtsbelasting moet worden betaald. Dit laatste vormde de inzet van
de procedure. Op grond van de Wet op belastingen van rechtsverkeer werd
f 6000,- overdrachtsbelasting geheven, bij de verkrijging van een ondererfpachtsrecht. De ondererfpachter stelt zich op het standpunt dat hij slechts
een persoonlijk recht had verkregen. Volgens hem rust - blijkens artikel
767 B.W.- een erfpachtsrecht op een ,goed" in de betekenis van ,erf",
zodat er sprake moet zijn van een lichamelijke zaak. Ben ondererfpachtsrecht rust op het erfpachtsrecht; het bezwaren van het recht van erfpacht
met eenzelfde recht van erfpacht wordt in het B. W. niet mogelijk gemaakt
(vgl. art. 771 B.W.), zodat- volgens de ondererfpachter- de opvatting
van het recht van ondererfpacht als een zakelijk recht, in strijd komt met
het ,gesloten stelsel" van zakelijke rechten.
De Inspekteur beroept zich onder meer op Beekhuis (Asser-Beekhuis, II
Zakenrecht (1983), p. 238), die meent dat ondererfpacht rechtstreeks rust
op de in erfpacht uitgegeven grond, en op het N.B.W dat in artikel5.7.1.5b
ondererfpacht als zakelijk recht regelt.
Hof en Hoge Raad stellen de Inspekteur in het gelijk. De Hoge Raad
overweegt daartoe:
,dat in artikel5.7.1.5b lid 1 van de vastgestelde tekst N.B.W. uitdrukkelijk is geregeld, dat
de erfpachter bevoegd is de zaak waarop het recht van erfpacht rust, geheel of ten dele in
ondererfpacht te geven, voor zover in de akte van vestiging niet anders is bepaald;
dat - anders dan in de toelichting op de klacht wordt betoogd - door de vestiging van een
recht van ondererfpacht niet een zakelijk recht wordt gevestigd dat in het thans geldende
wetboek niet wordt genoemd, aangezien de ondererfpacht een zakelijk recht is dat als een recht
van erfpacht moet worden aangemerkt;
dat de voormelde in het N.B.W. voorkomende regel noch met de tekst noch met het stelsel
van het nu nog geldende wetboek in strijd is;
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dat die regel dan ook thans reeds voor toepassing in aanmerking komt. zodat de invoering
van het nieuwe wetboek op dit punt in het recht geen verandering zal brengen;"

Ret lijkt hier als het ware te gaan om een ,omgekeerde" anticiperende
interpretatie. Scheltens in zijn noot merkt op dat de Hoge Raad het N.B.W
ook buiten beschouwing had kunnen Iaten. In het N.B.W is - aldus de
Parlementaire Geschiedenis (Boek 5, p. 316) - voor een uitdrukkelijke
regeling van het recht van ondererfpacht gekozen, omdat , van verschillende zijden twijfel (werd) uitgesproken, of deze figuur zonder uitdrukkelijke
bepaling wei kan worden aanvaard ( ... ).
Dit heeft ... er toe geleid in het onderhavige artikel (art. 5.7 .1.5b; C.S.) een
uitdrukkelijke regeling te dier zake op te nemen, die tegemoet komt aan de
behoefte die in de praktijk aan deze figuur bestaat". Zie voor literatuur:
Asser-Beekhuis, a.w., p. 237-238; voorts Pleysier, A.J.H., W.P.N.R.,
5651, 1983, vooral p. 302.

HOOFDSTUK

IV

OVEREENKOMSTEN
AFDELING

1 (B.J. Engelen)

DE PRAECONTRACTUELE FASE.
38. INLEIDING
H.R., 18 april 1980, N.J., 1980, 433 (Bosman!De Gelder)
H.R., 16januari 1981, N.J., 1981, 426 (Van Oosterom!Majoor), met noot
C.J.H. Brunner
H.R., 13 februari 1981, N.J., 1981, 456 (Heesch!Reijs), met noot C.J.H.
Brunner
H.R., 15 mei 1981, N.J., 1982, 85 (Stuyvers' Beheer!Eugster), met noot
C.J.H. Brunner
H.R., 26juni 1981, N.J., 1981,493 (Morabitc.s.!StaatenHoogovens), met
noot P.A. Stein
H.R., 18 juni 1982, R. v.d. W., 1982, 126 (Plas/Valburg) en B.R., 1983, p.
398, met noot L.D. Pels Rijcken
In de literatuur heerst strijd over de vraag wat de basis voor een vordering
is, indien een der partijen de onderhandelingen afbreekt - partijen derhalve niet contracteren - en de ander met schade achterblijft. (Men zie
recentelijk Spier, J., Overeenkomsten met de overheid, diss. Leiden 1981,
p. 58 e.v., waarover Van der Does, J.A.E., W.P.N.R., 5637, en Van
Schendel, W.A.M., Bouwrecht, 1981, p. 153 e.v. en de door hen vermelde
literatuur. Twee mogelijke constructies worden aangedragen.
Allereerst client zich de mogelijkheid aan van een actie uit onrechtmatige
daad (art. 1401 B.W.). Aanhangers van deze constructie wijzen op het feit
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dater uiteindelijk geen overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen is.
Men is weliswaar in onderhandeling getreden om eventueel tot overeenstemming te komen, doch tot dattijdstip wil men juist niet gebonden zijn: van
een verbintenis is derhalve geen sprake. De goede trouw (oftewel: de
redelijkheid en billijkheid) kan immers wel een bestaande verbintenis aanvullen of daaraan derogeren, maar uit het niets een verbintenis in het leven
roepen kan zij niet. Menzie hierover het arrest Quint/Te Poel (H.R., 30
januari 1959, N.J., 1959, 548) waarin de Hoge Raad overweegt dat ,de door
art. 1269 (B.W.) gegeven regeling niet toelaat om aan te nemen, dat tussen
twee personen een verbintenis ontstaat in alle gevallen, waarin naar het
oordeel van den rechter de redelijkheid of billijkheid verlangt, dat de een
tegenover den ander een zekere prestatie verricht". Weliswaar behoeft niet
iedere verbintenis rechtstreeks op de wet te berusten, aldus de Hoge Raad,
maar wel dient zij in het stelsel van de wet te passen en aan te sluiten bij
de wei in de wet geregelde gevallen. Een dergelijke aansluiting acht men in
casu niet aanwijsbaar.
Wel is het onder omstandigheden denkbaar dat het afbreken van de onderhandelingen in strijd is met de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk
verkeer betaamt jegens eens anders persoon of goed en derhalve onrechtmatig. Zo bijvoorbeeld Brunner in zijn noot onder Heesch/Reijs, N.J., 1981,
456.
Hiertegen wordt aangevoerd dat partijen bewust met elkaar in contact
treden en er derhalve een rechtsverhouding tot stand komt. In het arrest
Baris/Riezenkamp (H.R., 15 november 1957, N.J., 1958, 67) overwoog de
Hoge Raad dat ,partijen door met elkaar in onderhandeling te treden tot
elkaar komen te staan in een bijzondere, door de goede trouw beheerste
rechtsverhouding''. In dat geval was er weliswaar uiteindelijk door partijen
gecontracteerd, doch de Hoge Raad maakt op zich geen onderscheid tussen
het aldan niet uiteindelijk tot stand komen van een overeenkomst. Nu over
goede trouw wordt gesproken acht de Hoge Raad kennelijk een verbintenis
aanwezig, daar de goede trouw, in tegenstelling tot de maatschappelijke
zorgvuldigheid, een verbintenisrechtelijke term is. Deze rechtsverhouding,
vervolgt de Hoge Raad, brengt met zich mee dat partijen , ,hun gedrag mede
moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij". Afbreken van de onderhandelingen kan onder omstandigheden schending van deze (praecontractuele) verbintenis betekenen.
Nu zal het in praktijk waarschijnlijk weinig uitmaken of men in gevallen
als onderhavige toetst aan de (prae)contractuele redelijkheids- en billijkheidsnormen dan wel aan de buitencontractuele zorgvuldigheid. In het
eerste geval zal men er rekening mee moeten houden dat partijen zich nag
slechts in de onderhandelingsfase bevinden; dater weliswaar een ,contractje" - inhoudend dat men elkaars belangen in acht dient te nemen - maar
nag geen contract tot stand gekomen is. Toetst men anderzijds aan de
zorgvuldigheid dan is het niet zonder betekenis dat partijen bewust met
elkaar in contact getreden zijn: zij dienen, anders dan twee willekeurige
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vreemden, rekening met eikaars beiangen te houden. De redelijkheid en
billijkheid en de zorgvuidigheid siapen in deze samen op een kussen (zo ook
Brunner in zijn noot onder Van Oosterom/Majoor, N.J., 1981, 426).
Waarom dan deze, naar het schijnt voornamelijk theoretisch beiangwekkende, strijdbijl niet begraven? Men beweert wei (zie bijvoorbeeid de door
Brunner in zijn noot onder Van Oosterom/Majoor, N.J., 1981, 426 aangehaalde schrijvers) dat het onderscheid tussen wanprestatie en onrechtmatige
daad van belang is omdat in het eerste gevai het zogenaamde positieve
contractsbelang wordt vergoed (hierbij wordt ter vaststelling van de schade
de werkelijke situatie vergeleken met de hypothetische situatie dat het
contract tot stand is gekomen en op correcte wijze is uitgevoerd) en in het
tweede gevai het negatief belang (waarbij wordt vergeleken met de situatie
aisof er nooit een overeenkomst is geweest). Deze verschillende uitgangspunten zouden leiden tot verschillen in de te vergoeden schade, met name
indien de schade bestaat uit gederfde winst, weike uitsluitend voor vergoeding in aanmerking zou komen bij uitkering van het positief beiang.
Om te bezien of deze opvatting in het kader van de praecontractuele
verhoudingen bruikbaar is, zullen wij de winstderving nader bekijken, er
daarbij van uitgaande dat het afbreken der onderhandelingen in de gegeven
omstandigheden ongeoorloofd was.
Indien de winstderving voortvloeit uit het feit dat, indien de gewraakte
onderhandelingen niet gevoerd waren, er met een ander onderhandeld en
gecontracteerd zou zijn, dan dient deze bij vergoeding van het negatief
beiang uitgekeerd te worden: men vergeiijke de situatie die zou hebben
bestaan indien er tussen beide onderhandelingspartners geen contract ( in
deze: contact) zou zijn geweest. Bij vergoeding van het positief belang
daarentegen, komt deze winstderving niet ter sprake: waren de onderhandelingen voortgezet, dan was er in dat stadium niet met een derde gecontracteerd.
Ook voor een andere vorm van winstderving, namelijk die welke voortvioeit
uit het feit dat het door partijen met de onderhandelingen beoogde contract
niet tot stand is gekomen, is het onderscheid van beiang. Waar bij uitkering
van het negatief belang deze post nooit voor vergoeding in aanmerking kan
komen - geen cont(r)act betekent ook geen winst -, behoort dit bij
uitkering van het positief beiang wel tot de mogelijkheden.
Wei degelijk een onderscheid derhalve. Een onderscheid echter, dat siechts
schijn is. Uitgaande in eerste instantie van de gegeven definitie van het
negatief beiang, lijkt de weergegeven opiossing in geval van een onrechtmatige daad onontkombaar. Mag men dit criterium echter wei toepassen? Het
onderscheid tussen positief en negatief (contracts)belang is toch- gezien
terminoiogie en definitie - duidelijk geent op de aanwezigheid van een
overeenkomst en mag derhaive mijns inziens niet worden gehanteerd indien
een betamelijkheidsverplichting wordt geschonden. In dat gevai bepaait
men de uit de onrechtmatige daad voortvloeiende schade door middel van
een anders geformuieerde vergelijking: die van de werkelijke situatie met
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de situatie die zou bestaan, ware het onrechtmatig handelen achterwege
gebleven.
Waaruit bestaat nu in casu de onzorgvuldigheid? Deze vloeit niet voort uit
de onderhandelingen op zich doch, onder omstandigheden, uit het afbreken
daarvan. Voor de berekening van de schadevergoeding komt men dan tot
eenzelfde resultaat als bij vergoeding van het positief belang: men vergelijkt
de bestaande situatie met de situatie alsof de onderhandelingen waren
voortgezet. Nu de overtreden normen, naar wij gezien hebben, inhoudelijk
overeenkomen, lijkt het ook logisch dat vergoeding van de schade in beide
gevallen op identieke wijze zal geschieden. Dit betekent dat de eerstvermelde
vorm van winstderving niet voor vergoeding in aanmerking zal komen. De
tweede soort daarentegen, zal onder omstandigheden wei vergoed kunnen
worden: indien de eiser kan aantonen dat met het voortzetten der onderhandelingen een bepaald contract zou zijn gesloten en hij dientengevolge winst
zou hebben gemaakt, dan zal hem de gevorderde winstderving worden
toegewezen.
Nog een enkele blik op de soms zeer hoge kosten gemaakt tijdens de,
!lChteraf zinloze, onderhandelingen. Deze kosten zouden, rechtlijnig doordenkend, niet voor vergoeding in aanmerking komen daar zij immers ook
gemaakt zouden zijn indien de onderhandelingen wei waren voortgezet.
Gelukkig Iaat de rechtsprekende macht zich door de dogmatiek niet altijd
tot rechtlijnige wegen dwingen en wordt ook vergoeding van tevergeefs
gemaakte kosten toegekend (men vergelijke H.R., 31 januari 1958, N.J.,
1958, 97 Midland/de Toren).
De conclusie dient dan ook te luiden dat, indien het afbreken van onderhandelingen als ongeoorloofd moet worden aangemerkt, het voor wat betreft
de mogelijkheid tot het verkrijgen van vergoeding van verschillende schadeposten, niet ter zake doet of men deze ongeoorloofdheid baseert op de
schending ener praecontractuele verbintenis dan wei ener zorgvuldigheidsplicht.
Deze conclusie zal naar N.B. W. niet anders zijn.
Aangaande de schadeposten die al dan niet voor vergoeding in aanmerking
komen, zal het N.B.W. geen verandering brengen in hetgeen hierboven is
weergegeven. Of degeen die de onderhandelingen afbreekt schadeplichtig
is, wordt bepaald aan de hand van de artikelen 6.3.1.1 e.v. (onrechtmatige
daad) dan wei 6.1.8.1 e.v. (de gevolgen van het niet nakomen van een
verbintenis). Daarna kan men met behulp van afdeling 6.1.9 (wettelijke
verplichtingen tot schadevergoeding) de inhoud en de omvang dezer verplichting vaststellen.
Ben bijzondere schadepost vormen de kosten waarvan de wederpartij
profiteert; men denke aan het bouwrijp maken van grond in de verorlderstelling dat men deze ook zal verwerven. Artikel6.4.3.1 zal hier een speciale
oplossing geven: ,Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een
ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot
het bedrag van zijn verrijking".
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Biedt het N.B.W. nu nieuwe aanknopingspunten in de theoretische strijd
omtrent de grondslag der vordering? Ook in het N .B. W. kunnen de beginselen der redelijkheid en billijkheid pas aanvullende of beperkende werking
hebben (artt. 6.1.1.2 en 6.5.3.1) indien op een andere grondslag is vastgesteld dat er een verbintenis tussen partijen bestaat. (Men zie het Compendium Hijma/Olthof, Deventer 1983, nr. 300). Deze verbintenis zal moeten
steunen op de wet (art. 6.1.1.1): overeenkomstig het huidige recht kunnen
redelijkheid en billijkheid niet zelfstandig een verbintenis in het leven
roepen. (Menzie hieromtrent ook de Parlementaire Geschiedenis NB. W.
Boek 6 aangaande de genoemde artikelen).
Hartkamp, een van de chef-koks in de keuken van het N.B.W. heeft eens
(W.P.N.R., 5559-5560) uiteengezet welke rol aan de redelijkheid en billijkheid moet worden toebedeeld in de verschillende stadia van een overeenkomst. Men dient te onderscheiden tussen de uitvoerende fase, de totstandkoming van het contract en de daaraan voorafgaande onderhandelingen:
de praecontractuele fase. Bij de uitvoering van de overeenkomst dienen de
beginselen van de redelijkheid en billijkheid (of goede trouw), getuige de
artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1, algemeen te worden toegepast. Bij de totstandkoming daarentegen, kan daarvan nauwelijks meer gesproken worden: de
regels die de rechtspraak in de loop der jaren uit het algemene beginsel van
de goede trouw heeft afgeleid - men denke bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het leerstuk der dwaling - heeft de wetgever uitgewerkt in de wet
neergelegd- (arL 65;-2.11-), zodat--men aan-toepassing--van het algemene
beginsel niet meer toe zal komen. In het daaraan voorafgaande praecontractuele stadium speelt de goede trouw geheel niet; de ongeschreven betamelijkheidsregels zullen hier tot een oplossing moeten leiden. Dit is ook op
verschillende plaatsen in de parlementaire geschiedenis vastgelegd. (Men
vergelijke Parlementaire Geschiedenis N.B. W. Boek 6, p. 878-879 en 891892 en Boek 3, p. 46). Zo ook het Compendium Hijma/Olthof, nr. 493.
In de praecontractuele fase, zo stellen de auteurs, bestaan nog geen verbintenissen; partij en onderhandelen juist over de vraag of en in hoeverre deze
zullen ontstaan.
Nu echter een en ander niet in de wet is vastgelegd, staat het de rechter vrij
deze opvatting al dan niet te volgen. Wij zullen hierna nader ingaan op de
weg die de Hoge Raad in deze bewandelt. Zo hij aanneemt dat er van een
verbintenis sprake is indien partijen met elkaar in onderhandeling treden,
dan is deze opvatting ook naar N.B.W. eventueel te handhaven. Per
definitie dienen op deze eventuele verbintenis dan de redelijkheid en billijkheid te worden toegepast.
Een andere vraag is, wanneer het afbreken der onderhandelingen nu ongeoorloofd is. Uitgangspunt hierbij dient het beginsel der contractsvrijheid te
zijn: partijen mogen contracteren met wie _en waarover zij willen. Het
belndigen der onderhandelingen moet dan ook in principe toelaatbaar
worden geacht; kosten, verbonden aan afgebroken onderhandelingen, blijven norma/iter voor rekening van de onderhandelaar.
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Nu kan men zich echter voorstellen dat, naarmate de relatie tussen de
onderhandelingspartners zich verdicht- de onderhandelingen zijn langdurig en kostbaar, terwijl over hoofdpunten op den duur vrijwel of geheel
overeenstemming wordt bereikt -, de zorgvuldigheid dan wel de goede
trouw anders en meer met zich meebrengt. Pels Rijcken (in een niet
gepubliceerde maar onder andere door Schoordijk, -De verbintenis uit de
wet, Deventer 1968, p. 7 - aangehaalde diesrede) formuleerde voor een
onrechtmatige daad de volgende, mijns inziens ook op de al dan niet
aanwezigheid ener op de goede trouw gebaseerde verplichting tot het
voortzetten der onderhandelingen toe te passen, criteria:
1. dat tijdens de onderhandelingen een der partijen een zekere verwachting
wekt, dat een overeenkomst tot stand zal komen;
2. dat de andere partij op grand hiervan kosten maakt of een mogelijkheid
om met een derde te contracteren voorbij laat gaan;
3. dat de wederpartij dit wist althans behoorde te weten en
4. desalniettemin weigert de overeenkomst aan te gaan op grand van een
motief dat zij zich eerder had moeten bedenken.
Ook zou men in dit verb and kunnen denken aan de door J. Drion
(W.P.N.R., 3992 e.v.) ontwikkelde en in deze aldus te formuleren opvatting, dat het onder omstandigheden onzorgvuldig is om de onderhandelingen af te breken, zonder dat men zich de belangen van zijn , wederpartij"
in voldoende mate aantrekt; indien de ander met schade blijft zitten, kan
de zorgvuldigheid met zich meebrengen dat men deze schade geheel of
gedeeltelijk voor zijn rekening dient te nemen.
In het onderstaande worden enige tipjes opgelicht van de sluier die rust over
de opvattingen van de Hoge Raad omtrent de hierboven opgeworpen
vragen. Dient een vordering ter zake van het afbreken van onderhandelingen beoordeeld te worden aan de hand van de goede trouw dan wel de
zorgvuldigheid? Wanneer is het beeindigen van onderhandelingen ontoelaatbaar en welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking?
39, DE AANVANG VAN DE ONDERHANDELISFASE

H.R., 18 april 1980, N.J., 1980, 433 (Bosman/De Gelder)
H.R., 26 juni 1981, N.J., 1981, 493 (Morabit c.s./Staat en Hoogovens)
De Gelder, destijds eigenares van een grachtenpand te Amsterdam, had de
toenmalige bewoners - allen lid van het dispuut , ,Viator'' - desgevraagd
medegedeeld dat het zin had een bod op het genoemde pand uit te brengen.
Na een alleszins redelijk bod van de zijde van ,Viators" leden, wordt er
door De Gelder niet gereageerd. Later blijkt zij het huis aan haar dochter
- de latere procespartij - verkocht te hebben.
Is dit onrechtmatig jegens de bewoners van het pand? Nee, aldus het Hof:
het te kennen geven dat het zin had een bod te doen betekent niet dat De
Gelder zich jegens , Viator" of zijn leden had verbonden het huis te
verkopen indien de koopsom redelijk was te achten, althans om na het
uitgebrachte bod de onderhandelingen voort te zetten. Deze uitleg van de
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desbetreffende mededeling is volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk.
Hoewel het wellicht eleganter was geweest om de !eden van ,Viator" van
de verkoop op de hoogte te stellen, valt deze verkoop niet aan te merken
als een onrechtmatige daad jegens , ,Viator'' of zijn !eden.
Dat in casu getoetst wordt aan de onrechtmatigheid, vloeit wellicht voort
uit het feit dat het enkele uitbrengen van een bod niet voldoende is voor
het ontstaan van een rechtsverhouding, waarin partijen met elkaars belangen rekening dienen te houden. De onderhandelingen hebben, zo zou men
kunnen stellen, nog nauwelijks een aanvang genomen, nu er min of meer
nog slechts door een der partijen t;ehandeld is, zodat er in elk geval van een
verbintenis nog niet gesproken kan worden. Waar er in cassatie over de
grondslag der vordering niet werd geklaagd, kon de Hoge Raad hieromtrent
overigens geen oordeel geven.
Duidelijker blijkt dit uit het tweede arrest. Morabit en 82 anderen verbleven
al geruime tijd illegaal in Nederland en werden met uitzetting bedreigd. Zij
reflecteerden schriftelijk op een door Hoogovens geplaatste personeelsadvertentie. Volgens Hoogovens heeft zij bij een informatief gesprek enkele
dagen later geweigerd eisers als sollicitanten aan te merken. Morabit c.s.
hebben de feitelijke juistheid van hun weergave van het gesprek- Hoogovens zou hen openingen geboden hebben- op voorhand niet aannemelijk
kunnen maken, aldus het Hof in boger beroep in een door Morabit c.s.
aangespannen kort geding.
Nu dienen buitenlandse werknemers op grond van de Wet Arbeid Buiteillandse Werknemers een tewerkstellingsvergunning te bezitten, welke eventueel door de minister van sociale zaken verstrekt kan worden, na een
gezamenlijke aanvraag daartoe van werkgever en werknemer in spe. Ben
toezegging van Hoogovens om aard en inhoud van het gesprek met eisers
ter kennis van deze minister te brengen - hetgeen zij ook gedaan heeft en ook een later door Hoogovens geschreven brief, voegde volgens het Hof
jegens eisers geen verdere toezegging of binding toe. Het gevorderde bevel
aan Hoogovens om een sollicitatieprocedure te starten en de aanvraag voor
de bovengenoemde vergunning in te dienen dient naar het voorlopig oordeel
van het Hof dan ook afgewezen te worden: de enkele ontvangst voor een
gesprek biedt onvoldoende grondslag voor ,het bestaan van een door de
goede trouw beheerste vertrouwensrelatie' '. Dit oordeel wordt door de
Hoge Raad in stand gelaten.
,Het Hof heeft op grond van de feiten die het aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd,
deze vraag terecht ontkennend beantwoord. Deze feiten brachten voor Hoogovens niet de
verplichting mee om, wanneer een tewerkstellingsvergunning zou kunnen worden verkregen,
een arbeidsovereenkomst met Morabit c.s. of met sommigen van hen aan te gaan, en dus ook
niet een verplichting om een tewerkstellingsvergunning voor hen aan te vragen".

40. ONBETAMELIJK HANDELEN TIJDENS DE ONDERHANDELINGEN; CAUSAAL VERBAND MET HET NIET TOT STAND KOMEN VAN DE BEOOGDE
OVEREENKOMST

H.R., 16 januari 1981, N.J., 1981, 426 (Van Oosterom!Majoor)
Majoor, eigenaar van een garagebedrijf, is bereid dit te verhuren en treedt
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daarover in onderhandeling met garagehouder Van Oosterom. De vergaande toezeggingen welke Majoor tijdens deze onderhandelingen van Van
Oosterom loskrijgt, gebruikt hij om uiteindelijk met Pouwels, Van Oosteroms grootste concurrent, onder voor hem, Majoor, gunstiger voorwaarden
te contracteren. Van Oosterom acht dit uitspelen van onderhandelingspartners en het hem onthouden van een faire kans om huurder te worden
onzorgvuldig en vordert vergoeding van de door hem geleden schade ten
gevolge van het feit dat, zoals de Hoge Raad dit puntig weergeeft, tussen
Van Oosterom en Majoor geen overeenkomst tot stand gekomen is. Winstderving derhalve; en bovendien verlies van klanten.
Het Hof, de onzorgvuldigheid van het gedrag van Majoor daarbij in het
midden latend, overweegt
,dat immers geen feiten zijn gesteld of gebleken waaruit zou volgen dat, indien Majoor zich
bij de onderhandelingen met Van Oosterom en met Pouwels zou hebben onthouden van de
gedragingen die Van Oosterom hem verwijt, die onderhandelingen hadden moeten Ieiden tot
een overeenkomst van Majoor met Van Oosterom in plaats van met Pouwels;"

en oordeelt dat uit de door Van Oosterom gemiste kans om tot een
overeenkomst met Majoor te komen niet de schade kan voortvloeien, die
Van Oosterom stelt geleden te hebben. Deze wordt immers niet veroorzaakt
door de wijze van onderhandelen van Majoor maar door het feit dat deze
met Pouwels heeft gecontracteerd, hetgeen hem vrijstond zolang hij nog
niet met Van Oosterom tot volledige overeenstemming was gekomen, aldus
het Hof.
De Hoge Raad bevestigt dat, hoewel er zich in het algemeen feiten en
omstandigheden kunnen voordoen die aan de vrijheid van iemand om met
een derde te contracteren - zonder met zijn onderhandelingspartner tot
volledige overeenstemming te zijn gekomen - in de weg staan, het Hof in
het gegeven geval mocht oordelen dat het op een jegens Van Oosterom op
onbetamelijke wijze uitspelen van beide gegadigden niet een zodanige
omstandigheid opleverde. De beweerde onbetamelijkheid gaf Van Oosterom er in elk geval
,geen aanspraak op in de gelegenheid te worden gesteld een overeenkomst te sluiten op de
voorwaarden waarop uiteindelijk met Pouwels is gecontracteerd."

Uit dit arrest kan men afleiden dat de Hoge Raad het afbreken van
onderhandelingen onder omstandigheden ontoelaatbaar acht. In casu echter, leverde het uitspelen van onderhandelingspartners niet een zodanige
omstandigheid op. Hoewel dit uitspelen eventueel onbetamelijk zou kunnen
zijn jegens de gepasseerde partner - en daarmee tot vergoeding van de
daaruit voortvloeiende schade kan lei den - maakt dit het afbreken van de
onderhandelingen en het contracteren met een ander op zich nog niet
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ongeoorloofd: een verplichting tot het voortzetten der onderhandelingen
bestond er op dat moment nog niet. In elk geval kon de gepasseerde partner
er geen aanspraak op maken dat er, indien het onbetamelijk handelen
achterwege was gebleven, een overeenkomst met hem in plaats van met de
derde was ontstaan. Winstderving ten gevolge van dit met de derde gesloten
contract komt derhalve niet voor vergoeding in aanmerking.
Aannenielijk lijkt dat bij aanwezigheid van causaal verband tussen het
beweerde onrechtmatig handelen en het niet tot stand komen van de
beoogde overeenkomst, deze winstderving wei vergoed had moeten worden.
Zo ook Brunner in zijn noot onder dit arrest.
In het onderhavige geval wordt duidelijk ingegaan op de vraag of het
contracteren met Pouwels jegens Van Oosterom onbetamelijk was. Waarom hier geen door de goede trouw beheerste rechtsverhouding? Waarschijnlijk is dat, nu Van Oosterom volgens de rechtbank uitdrukkelijk niet tot
onderwerp van geschil heeft willen maken de vraag of Majoor jegens hem
wanprestatie heeft gepleegd en uitsluitend ter beoordeling heeft voorgelegd
de vraag of Majoor jegens hem heeft gehandeld in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid, een andere grondslag niet meer aan de orde kon
komen. In elk geval kon de Hoge Raad, gebonden aan de cassatiemiddelen,
niet op deze vraag ingaan.
41.

ONDERHANDELEN MET EEN RECHTSPERSOON; GEMISTE KANS OP EEN

OVEREENKOMST ALS SCHADEFACTOR

H.R., 13 februari 1981, N.J., 1981, 456 (Heesch/Reijs)
Mevrouw Reijs heeft met het college van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Heesch overeenstemming bereikt over een grondruil: over en
weer zouden verschillende percelen grond van eigenaar wisselen, hetgeen
Reijs twee aaneengesloten bouwpercelen zou opleveren, waarop zij voornemens was door haar echtgenoot, een projectontwikkelaar, bouwwerken te
Iaten verwezenlijken. Op grond van artikel 171 Gem.W. is het echter de
gemeenteraad die dergelijke overeenkomsten dient te sluiten en Burgemeester en Wethouders zeggen dan ook toe een desbetreffend voorstel aan de
raad voor te leggen. Daarna verneemt Reijs verder niets, totdat de door haar
te ruilen percelen grond worden onteigend. Na de toezegging van Burgemeester en Wethouders bleek onteigening financieel aanzienlijk aantrekkelijker dan ruil, zodat het college het voorstel aan de raad als zinloos
achterwege heeft gelaten: Burgemeester en W ethouders had den naar eer en
geweten immers negatief moeten adviseren.
Rechtbank en Hof oordelen beiden dat er een reele kans bestond dat de
raad, ondanks negatief advies van het college van Burgemeester en Wethouders, de overeenkomst gesloten zou hebben en dat deze ook achteraf door
de Gedeputeerde Staten der Provincie zou zijn goedgekeurd, omdat daartoe
niet aileen geldelijk gewin een rol speelt, doch ook het belangrijke beginsel
dat burgers bij onderhandelingen met Burgemeester en Wethouders moeten
kunnen vertrouwen op door dat college gedane toezeggingen. Gezien deze
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reele kans en het feit dat Reijs met haar project naar aile waarschijnlijkheid
winst had gemaakt, wordt haar schade ex aequo et bono begroot op de som
van f 35 .000,-, ongeveer een derde van de door haar gevorderde schadevergoeding. De gemeente dient dit te vergoeden op grond van schending van
een contractuele verbintenis, hierin bestaande dat Burgemeester en Wethouders het overeengekomen voorstel tot grondruil aan de raad hadden moeten
voorleggen.
Anders de Hoge Raad, die weliswaar de verplichting tot schadevergoeding
in stand laat, maar als volgt overweegt:
,Ben enkele schriftelijke toezegging van een orgaan van een rechtspersoon om een voorstel
tot het aangaan van een overeenkomst voor te leggen aan het orgaan van de rechtspersoon
dat bevoegd is over het aangaan van die overeenkomst te bes!issen, doet voor die rechtspersoon
nog niet een verbintenis uit overeenkomst tot nakoming van bedoelde toezegging ontstaan."

In casu bracht de toezegging van Burgemeester en Wethouders wei een
zorgvuldigheidsplicht mee om het voorstel aan de raad voor te leggen nu
het college
,in gebreke was gebleven Reijs ervan in kennis te stellen dat het van zijn toezegging wenste
terug te komen opdat Reijs harerzijds tijdig stappen had kunnen riemen om het voorstel in
die raadsvergadering ter sprake te doen brengen".

De gemeente is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de gepleegde
onrechtmatige daad.
Een zeer vergaande beslissing: in het algemeen mag een orgaan van een
rechtspersoon zich onttrekken aan de bovengenoemde toezegging. In casu
werd dit pas onzorgvuldig nu de , wederpartij" daarvan niet op de hoogte
was gesteld, zodat zij zelf geen maatregelen had kunnen treffen. (Men zie
omtrent dit arrest ook Spier, J., N.J.B., 1981, p. 853 e.v. en Stalker,
C.J.J.M., Hoofdstuk V. Afd. 8 nr. 84).
Ook in dit arrest wordt de grondslag der vordering door de Hoge Raad in
een onrechtmatige daad en niet in een (praecontractuele) verbintenis gezocht. Dit lijkt verklaarbaar door het feit dat de onderhandelingsfase met
het college van Burgemeester en Wethouders is afgesloten. De eventuele
rechtsverhouding is daarmee ten einde. Nu het resultaat van deze onderhandelingen - namelijk een toezegging om het voorstel tot het sluiten van een
bepaalde overeenkomst in de raad te brengen - door de Hoge Raad
uitdrukkelijk niet als een verbintenis uit overeenkomst wordt aangemerkt,
blijft uitsluitend de mogelijkheid van een onrechtmatige daad over. Overigens kon de Hoge Raad, anders dan in beide vorige arresten, de door de
rechtbank en het Hof vastgestelde grondslag terzijde schuiven, nu het
cassatiemiddel zich uitdrukkelijk tegen dit oordeel richtte.
Waar in het arrest Van Oosterom/Majoor, (N.J., 1981, 426) de schade niet
werd vergoed, omdat causaal verband tussen het onrechtmatig handelen en
het niet tot stand komen van de overeenkomst ontbrak, wordt thans de kans
op een contract door het Hof wei op geld gewaardeerd. Het verschil tussen
beide arresten ligt hierin dat, anders dan Majoor, de gemeente in het
onderhavige geval niet de mogelijkheid had om (eventueel op andere
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voorwaarden) met een derde te contracteren. Integendeel stonden aan de
gemeente slechts twee wegen open: of het sluiten van de overeenkomst met
Reijs of onteigenen. Nu niet zeker is - men zie hieromtrent de boven
weergegeven overwegingen van het Hof - dat de gemeente bij correct
handelen van Burgemeester en Wethouders tot onteigening zou zijn overgegaan, kon de kans op totstandkoming der overeenkomst, het enige alternatief, in geld worden uitgedrukt. De beslissing van het Hof lijkt niet onaannemelijk. Helaas kon de Hoge Raad, bij gebrek aan een cassatiemiddel
hieromtrent, niet ingaan op de gemiste kans als schadefactor. Dater op zich
een reele kans bestond op een contract, is overigens een feitelijk oordeel en
kon derhalve in cassatie niet met succes worden aangevochten, aldus de
Hoge Raad.
42.

DE AFDWINGBAARHEID VAN DE VERPLICHTING DE ONDERHANDELIN-

GEN VOORT TE ZETTEN

H.R., 15 mei 1981, N.J., 1981, 85 (Stuyvers' Beheer/Eugster)
Stuyvers' Beheer BV en Eugster onderhandelden langdurig over de overname van Eugsters aandelenpakket in een uitzendbureau. De onderhandelingen, welke volgens Stuyvers' Beheer op basis van exclusiviteit werden
gevoerd en vrij kostbaar waren, leidden eind oktober tot een tweede
concept-akte, waarin opgenomen een overeengekomen formule voor de
door Stuyvers te betalen koopsom. Nog geen overeenstemming bestond er
over een drietal niet helemaal onbetekenende punten, zodat er nog niet
gesproken kon worden van een perfecte overeenkomst.
Begin november deelt Eugster plotsklaps mede niet meer te willen verkopen,
terwijl blijkt dat hij dat een paar dagen eerder juist wel gedaan heeft: aan
een ander dan Stuyvers echter. Deze laatste spant dan ook een kort geding
aan, waarin zij vordert een bevel aan Eugster om aan de voltooiing en
uitvoering van de overeenkomst met haar, Stuyvers, mede te werken en een
verbod enerzijds om uitvoering te geven aan de door Eugster ondertussen
met de derde gesloten overeenkomst en anderzijds om te onderhandelen dan
wel overeenkomsten te sluiten met anderen over het genoemde aandelenpakket.
De President en het Hof in hoger beroep oordelen het heiden aannemelijk
dat Stuyvers het exclusiviteitsbeding in de bodemprocedure zal kunnen
bewijzen, zodat Eugster ter zake wanprestatie gepleegd heeft. Los hiervan
achten zij het handelen van Eugster in strijd met de goede trouw welke de
tussen partijen ontstane rechtsverhouding beheerst: het stond Eugster niet
vrij om eenzijdig en zonder dat de loop van de reeds in een vergevorderd
stadium verkerende onderhandelingen daartoe aanleiding had gegeven,
deze onderhandelingen af te breken en met een derde te contracteren.
De President legt dan ook het gevorderde verbod op. Het gevraagde bevel
wordt afgewezen omdat het gericht zou zijn op het ontstaan van overeenstemmende wilsverklaringen, voor welk bevel uiteraard, aldus de President,
in kort geding geen plaats is.
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Het Hof daarentegen, overwegend dat het handelen van Eugster tevens als
maatschappelijk onzorgvuldig aangemerkt kan worden, stelt dat de gewone
rechter in de bodemprocedure dit verbod, dat tach in feite strekt tot het
voortzetten der onderhandelingen met Eugster, geen passende vorm van
schadevergoeding zal achten, omdat dit ondertussen zinloos zou zijn.
Terecht volgens de Hoge Raad. Nu gedurende de vier maanden die sinds
de voorziening van de President verlopen zijn - gedurende welke periode
Eugster met niemand dan Stuyvers mocht onderhandelen en contracteren
- nag steeds geen overeenstemming tussen partijen bereikt is en er bovendien geen contracteerplicht voor Eugster bestaat, heeft het Hof:
,geen rechtsregel geschonden door te oordelen dat de - naar zijn aard niet onbeperkt
voortdurende - rechtsplicht om met Stuyvers te onder handelen voor Eugster niet meer
bestond, zodat ook bet exclusiviteitsbeding had opgehouden te gelden ( ... )"

Hof en President gaan beiden uit van een door de goede trouw beheerste
rechtsverhouding die - nu de onderhandelingen langdurig en kostbaar
waren geweest en bovendien vrijwel afgerond, zodat Stuyvers er op mocht
vertrouwen dat een overeenkomst tot stand zou komen - met zich meebracht dat Eugster enerzijds de onderhandelingen niet zonder meer mocht
afbreken en anderzijds niet met derden mocht onderhandelen c.q. contracteren. De Hoge Raad kon zich, gezien de cassatiemiddelen, helaas niet over
de juistheid van deze rechtsgrond uitlaten.
Hoewel Stuyvers derhalve in haar recht stand, wordt zij uiteindelijk tach
met lege handen naar huis gestuurd. Dit hangt samen met de aard van het
kart geding. In het midden blijft de vraag of Stuyvers in de bodemprocedure
schadevergoeding zal kunnen verkrijgen, hetgeen, mede gezien het hierna
te bespreken arrest, niet onwaarschijnlijk is: hoewel de rechtsplicht om de
onderhandelingen voort te zetten inmiddels is geexpireerd, betekent dit niet
dat Eugster destijds deze rechtsplicht niet heeft verzaakt en dientengevolge
schadeplichtig is.
Ten tijde van het vonnis van de President bestond er voor Eugster een
rechtsplicht om niet met derden te handelen. Stuyvers kon dan oak met
succes nakoming van deze verbintenis vorderen. Ben bevel tot voortzetting
der onderhandelingen kon de President, gebonden aan de vordering, niet
opleggen. Gevorderd was immers een bevel tot contracteren, hetgeen verder
gaat dan het doorgaan met onderhandelen. Het toewijzen van een dergelijk
bevel zou een ongeoorloofd vergaande inbreuk op het ten onzent gehuldigde
beginsel der contractsvrijheid betekenen.
Komt de plicht de onderhandelingen voort te zetten, eventueel versterkt met
een dwangsom, in wezen niet neer op een verplichting tot contracteren?
Mijns inziens niet, nu de Hoge Raad overweegt dat de onderhandelingsplicht naar haar aard niet onbeperkt voortduurt. Indien een partij weigerachtig blijft om tot overeenstemming te komen en de onderhandelingen
derhalve niet tot bet beoogde contract leiden, kan hij daartoe niet gedwongen worden. Op den duur mag hij dan de onderhandelingen beeindigen. Ten
tijde van het oordeel van het Hof was het door de President gegeven verbod
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dan ook niet opportuun meer: de rechtsplicht om met de een wel en met
anderen juist niet te onderhandelen was, zoals de Hoge Raad ook uiteenzet,
inmiddels geexpireerd.
W el heeft Eugster door het schenden van de genoemde rechtsplicht wanprestatie gepleegd, doch dit kon nog slechts aanspraak geven op schadevergoeding. Maar om schadevergoeding in geld was niet gevraagd. Het Hof
stelt echter vast dat het handelen van Eugster bovendien onzorgvuldig was.
Nu kan men in geval van een onrechtmatige daad ook schadevergoeding
krijgen in een andere vorm dan geld (H.R., 17 november 1967, N.J., 1968,
142, Pos/Van den Bosch) - hetgeen naar N.B.W. ook bij wanprestatie
mogelijk is, artikel 6.1.9.9. - mits daarom is gevraagd en de rechter het
een passende vorm van schadevergoeding acht. Het gevraagde verbod kan
echter niet als passend - immers niet zinvol - aangemerkt worden.
Dit voert ons terug naar de strijd omtrent de grondslag der vordering.
Maakt het - wil men de onderhandelingspartner tot voortzetting der
onderhandelingen dwingen - uit, of de vordering wordt beoordeeld op
grond van een onrechtmatige daad dan wel op grond van de schending ener
verbintenis?
Behalve schadevergoeding, kan er in geval van een onrechtmatige daad ook
een bevel of verbod van de rechter verkregen worden. Anders dan schadevergoeding, is een bevel of verbod niet gericht op het compenseren van
begaan onrecht, maar op het voorkomen van (verder) onrecht; gericht op
de nakoming van een door artikel1401 gesanctioneerde verbintellis derhalve. De rechter heeft dan ook niet, zoals bij toewijzing van schadevergoeding
in een andere vorm dan geld, een discretionaire bevoegdheid: indien aan de
vereisten daartoe is voldaan, is hij verplicht het gevraagde bevel te geven.
(Men zie Van Nispen, C.J.J.C., Het rechterlijk verbod en bevel, diss.
Leiden 1978, nr. 43 e.v. en 174 e.v.). In casu kan men denken aan een bevel
om het voortduren der onrechtmatige toestand, namelijk het niet voortzetten van de onderhandelingen, op te heffen. Ben verbod om met anderen dan
eiser te onderhandelen, hetgeen in dit verband immers veelal eveneens
onzorgvuldig zal zijn, behoort ook tot de mogelijkheden.
Zou men aannemen dat het de goede trouw is, die het voortzetten van de
onderhandelingen vereist, dan wel het onderhandelen met derden verbiedt,
dan zal de rechter nakoming van deze verbintenis zonder meer kunnen
toewijzen. Ook hier lijkt geen relevant verschil te bestaan tussen beide
mogelijke grondslagen.
43. HET ONTOELAATBAAR AFBREKEN VAN ONDERHANDELINGEN; TE VERGOEDEN SCHADEPOSTEN

H.R., 18 juni 1982, R. v.d. W., 1982, 126 (Plas/Valburg) (*)
Op 9 januari 1975 doet de burgemeester namens het college van Burgemees(*) Na het gereedmaken van deze kopij verschenen onder dit arrest een noot van Brunner,
C.J.H., N.J., 1983, 723 en van Van Schilfgaarde, P., Ars Aequi, 1983, p. 758.
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ter en W ethouders van de gemeente Valburg aan Plas Bouwonderneming
BV weten dat haar inschrijving op de bouw van een zwembad de laagste
was en haar plan voor de gemeente aanvaardbaar, dat de gemeenteraad er
nog over diende te beslissen en er nog enkele detailaanpassingen nodig
waren. Niettemin wordt de bouw twee maanden later aan een ander gegund.
De rechtbank oordeelt explicite hetgeen het Hof volgens de Hoge Raad
implicite aangeeft, namelijk dat de gemeente - nu, anders dan in
Heesch/Reijs (N.J., 1981, 456), Burgemeester en Wethouders bevoegd
waren tot gunning van de bouw - niet meer gerechtigd was uit de
onderhandelingen terug te treden. De rechtbank oordeelt dat de gemeente
in strijd heeft gehandeld met de goede trouw in de praecontractuele fase en
mitsdien onzorgvuldig. De vordering van f 130.000,- wordt toegewezen.
Het Hof oordeelt afwijkend. De vordering ter zake van gederfde winst
(f70.000,-) komt niet voor vergoeding in aanmerking nude schadevergoedingsplicht als gevolg van een gedraging in strijd met de goede trouw in de
praecontractuele verhouding niet verder gaat dan gemaakte kosten en
schade, welke de wederpartij niet geleden zou hebben, ware de praecontractuele verhouding niet ontstaan.
Ook de tevergeefs gemaakte kosten (f60.000.-) kunnen niet vergoed
worden: per 9 januari mocht de gemeente zich niet meer uit de onderhandelingen terugtrekken en pas op dat moment ontstond de praecontractuele
verhouding volgens het Hof. Nu Plas niet heeft gesteld dat de door haar
geleden schade na die datum is ontstaan, is deze niet toewijsbaar.
De Hoge Raad kan zich niet met het oordeel van het Hof verenigen. Ook
de gederfde winst kan voor vergoeding in aanmerking komen indien de
,onderhandelingen over een overeenkomst in een zodanig stadium zijn gekomen dat het
afbreken zelf van die onderhandelingen onder de gegeven omstandigheden als in strijd met
de goede trouw moet worden geacht, omdat pp. over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei
contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou resulteren."

Ook de vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten kan op ruimere schaal
plaatsvinden dan het Hof meent. De Hoge Raad overweegt hieromtrent:
,Wanneer de gemeente na 9 januari 1975 niet meer uit de onderhandelingen mocht terugtreden, valt echter niet in te zien waarom een handelen in strijd daarmede haar niet zou kunnen
verplichten tot vergoeding van reeds voor 9 januari 1975 in het kader van de voorafgaande
onderhandelingen gemaakte kosten.
Ben verplichting daartoe zou zelfs kunnen bestaan, als de onderhandelingen nog niet in een
zodanig stadium zouden zijn geraakt dat de gemeente te goeder trouw die onderhandelingen
niet meer had mogen afbreken, maar reeds wei in een stadium dat zulk afbreken haar in de
gegeven omstandigheden niet meer zou hebben vrijgestaan zonder de door Plas gemaakte
kosten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te nemen."

Waar de vorige arresten geen uitsluitsel geven omtrent de opvatting van de
Hoge Raad aangaande de grondslag van de vordering ter zake van het
ongeoorloofd afbreken van onderhandelingen, zou men uit de onderhavige
uitspraak kunnen afleiden dat de Hoge Raad opteert voor een (praecontrac-
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tuele) verbintenis. Niet alleen gebruikt de Hoge Raad meer dan eens de term
,in strijd met de goede trouw"- welke immers uitsluitend in verband met
verbintenissen wordt gebezigd - maar ook het feit dat ,partijen over en
weer mochten vertrouwen" wijst in die richting.
Wanneer is nu het afbreken van onderhandelingen in strijd met de goede
trouw? Naar aanleiding van het onderhavige arrest kan men in elk geval drie
fasen in de praecontractuele verhouding onderscheiden.
In beginsel mogen partijen de onderhandelingen afbreken; de eerste fase in
een glij dende schaal. Bepaalde handelingen, zoals het tegen elkaar uitspelen
van onderhandelingspartners of het gebruik maken van in het kader der
onderhandelingen verstrekte (geheime) gegevens, kunnen weliswaar ongeoorloofd zijn- en tot schadeplichtigheid lei den indien daaruit aantoonbare
schade voortvloeit, nu de goede trouw ook met zich mee kan brengen dat
men zich van dergelijk handelen dient te onthouden-, tot enige gebondenheid aan de verguisde partner leiden zij, uitgaande van het beginsel van de
contractsvrijheid, niet. (Men vergelijke Van Oosterom/Majoor, N.J., 1981,
426: een verplichting om de onderhandelingen voort te zetten werd niet
aangenomen). Naarmate de relatie tussen partijen zich verdicht, kan de
goede trouw deze bevoegdheid de onderhandelingen zonder meer te beeindigen beperken.
Het eindpunt wordt bereikt indien partijen over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou
resulteren: in dat geval is het afbreken der onderhandelingen zelf in strijd
met de goede trouw. Dit zal alleen zo zijn als partijen vrijwel geheel, of in
elk geval op de belangrijkste punten overeenstemming hebben bereikt:
indien men nog in onderhandeling is omtrent bijvoorbeeld de voor een
Rembrandt te betalen koopprijs, zal vertrouwen op in elk geval een contract
niet aanwezig zijn. In het onderhavige arrest werd er in cassatie zelfs
aangevoerd dat een overeenkomst tot stand gekomen was. Hoewel de Hoge
Raad hier om procestechnische redenen niet op in kon gaan, blijkt daaruit
wel hoe dicht partijen elkaar genaderd waren. Ook in het arrest Stuyvers'
Beheer/Eugster (N.J., 1982, 85) waren partijen vrijwel tot overeenstemming gekomen; ook daar werd aangenomen dat afbreken der onderhandelingen ongeoorloofd was.
Voordat deze laatste fase binnen de praecontractuele verhouding is bereikt,
wordt er nog een tussenstation gepasseerd: het afbreken der onderhandelingen is slechts geoorloofd indien de kosten van de onderhandelingspartner
geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Dit station zal, nu de bevoegdheid
om de onderhandelingen af te breken uitgangspunt blijft, vrij dicht bij het
eindpunt liggen: partijen moeten elkaar genaderd zijn, zij het nog niet zo
dicht, dat vertrouwen op in elk geval een overeenkomst aanwezig behoeft
te zijn. Wei moet er mijns inziens een grote kans op een overeenkomst
bestaan, vertrouwen in elk geval op het feit dat de onderhandelingen niet
zonder meer afgebroken zullen worden. Wordt er in dat geval op het laatste
moment afgehaakt dan kan de goede trouw met zich meebrengen dat
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bepaalde kosten vergoed moeten worden.
Het Hof ging bij het vaststellen van de schade uit van vergoeding van het
negatief belang: , ,ware de praecontractuele verhouding niet ontstaan''.
Bovendien acht het Hof deze verhouding pas aanwezig op het moment dat
de onderhandelingen niet meer mogen worden afgebroken, daarbij voorbijgaand aan het feit dat partijen ook voor dat tijdstip al rekening met elkaars
belangen dienen te houden.
De Hoge Raad daarentegen, oordeelt dat, indien afbreken der onderhandelingen ontoelaatbaar is, alle tevergeefs gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking komen. Een vergelijking met de wilsvertrouwensleer, zoals
thans door de rechtspraak gehanteerd (men zie hieromtrent de bijdrage van
W.A.K. Rank elders in dit nummer) en ook in de artikelen 3.2.2 en 3.2.3
N.B.W. neergelegd, dringt zich op: gerechtvaardigd vertrouwen op de
(eventueel stilzwijgende; art. 3.2.4 lid 1 N.B.W.) verklaring van de wederpartij - ook al gaf die verklaring niet de werkelijke wil van de wederpatij
weer - leidt tot gebondenheid van deze wederpartij. Wordt de hierdoor
ontstane verbintenis niet nagekomen dan dienen, zoals wij in de inleiding
gezien hebben, zowel de tevergeefs gemaakte kosten als de gederfde winst
vergoed te worden. In casu brengt het gerechtvaardigd vertrouwen van de
ander dat enigerlei contract tot stand zou komen, gebondenheid met zich
mee in die zin, dat de onderhandelingen niet meer mogen worden afgebroken. Men zou dit ook aldus kunnen formuleren, dat de ene partner bij de
ander de schijn heeft gewekt afstand te willen doen van zijn bevoegdheid
om de onderhandelingen af te breken. Nude ander daarop gerechtvaardigd
heeft vertrouwd, is die rechtshandeling een feit. Men vergelijke Y.G. Blei
Weissmann, (T.P.R., 1980, p. 937 e.v.), waarbij opmerking verdient, dat
een nadeliger positie in het kader van de wilsvertrouwensleer thans geen
vereiste meer is; men zie hieromtrent Rank, t.a.p .. Positief gesteld zou dit
neerkomen op een door de wilsvertrouwensleer tot stand gebrachte voorovereenkomst. Wordt deze verbintenis niet nagekomen dan dienen, anders
dan Brunner in zijn noot onder Stuyvers' Beheer/Eugster (N.J., 1982, 85)
meent, niet aileen de door de wanprestatie veroorzaakte schadeposten. maar
ook de tevergeefs gemaakte kosten vergoed te worden (Midland/de Toren,
N.J., 1958, 97).
Bovendien kan volgens de Hoge Raad ook winstderving voor vergoeding
in aanmerking komen. Derhalve geen vergoeding van deze schadepost
zonder meer. Dit lijkt ook logisch. Hoewel ,enigerlei contract" het gevolg
zal moeten zijn indien de onderhandelingen niet meer afgebroken mogen
worden, is niet duidelijk welk contract. Weliswaar zullen de hoofdpunten
daarvan al vast staan omdat op dat moment het gerechtvaardigd vertrouwen
op de totstandkoming van een overeenkomst pas aanwezig kan zijn, maar
de details behoeven niet bekend te zijn. Bovendien zou het contract wellicht
niet winstgevend zijn gebleken. Wil met andere woorden de winstderving
vergoed kunnen worden, dan zal de eisende partij aannemelijk moeten
maken welk contract uiteindelijk precies gesloten zou zijn. In ieder geval
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moet duidelijk worden dat de eiser hoe dan ook winst gemaakt zou hebben.
Kan de omvang van de winstderving niet nauwkeurig worden vastgesteld,
dan wordt zij door de rechter geschat (vgl. art. 6.1.9.3 N.B.W.).
De situatie dat de onderhandelingen niet meer mogen worden afgebroken
zonder (een deel van) de kosten van de onderhandelingspartner te vergoeden, doet denken aan het fenomeen rechtsverwerking (Blei Weismann,
T.P.R., 1980, p. 937 e.v.). Door het gedrag van de ene onderhandelingspartner kan bij de ander het vertrouwen gewekt worden dat de onderhandelingen voortgezet zullen worden; het vertrouwen derhalve, dat de in beginsel
aanwezige bevoegdheid om de onderhandelingen te beeindigen, niet zal
worden uitgeoefend. Worden in dat geval de onderhandelingen afgebroken
dan is dit in strijd met de goede trouw, die de verhouding van partijen
beheerst. Is het mogelijk het nadeel dat de ander lijdt op te heffen, dan
verzet de goede trouw zich niet langer tegen rechtsuitoefening. Door met
andere woorden de onderhandelingskosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden, herleeft de bevoegdheid om uit de onderhandelingen terug te treden.
Dat niet in alle gevallen alle kosten moeten worden vergoed wordt mijns
inziens veroorzaakt door bet feit dat deze kosten niet uitsluitend behoeven
voort te vloeien uit het door de wederpartij opgewekte vertrouwen, dat de
onderhandelingen zullen worden voortgezet. Een gedeelte van de kosten zo:u
sowieso gemaakt zijn, ook al waren de onderhandelingen a1 eerder - en
dan geoorloofd - beeindigd. Deze kosten behoeven mijns inziens dan ook
geen vergoedirig. Zo op grond Van het vettrouwen geen extra kosten zijn
gemaakt, dan beboeft er niets vergoed te worden: voor een beroep op
recbtsverwerking is een ,nadeliger positie", veroorzaakt door het gerechtvaardigd vertrouwen, een noodzakelijk bestanddeel.
Het onderscheid tussen eind- en tussenstation lijkt - en is ook - zeer
gering. Het vertrouwen op het feit dat enigerlei contract tot stand zal
komen, tengevolge waarvan de onderhandelingen in elk geval niet meer
mogen worden afgebroken, gaat ecbter verder dan uitsluitend het vertrouwen dat de onderhandelingen zullen worden voortgezet en niet zomaar
afgebroken. In het eerste geval zou er, was alles goed gegaan, in elk geval
een contract gesloten zijn, zij bet dat de inhoud daarvan nog niet exact
vaststaat. In het tweede geval zijn partijen iets minder ver: voortzetting der
onderhandelingen had ook nog kunnen leiden tot een gezamenlijk besluit
om niet tot een overeenkomst te komen. Winstderving zal in dat geval dan
ook niet voor vergoeding in aanmerking komen. De goede trouw kan zich
dan echter verzetten tegen het afbreken der onderhandelingen zonder meer.
De beslissingen van de Hoge Raad vallen overigens ook in te passen indien
men de grondslag van de vordering in een onrechtmatige daad zoekt. Was
afbreken der onderhandelingen zonder meer onzorgvuldig - hetgeen in
dezelfde omstandigheden het geval zal zijn als wanneer het afbreken in strijd
met de praecontractuele goede trouw moet worden geoordeeld - dan
dienen alle tevergeefs gemaakte kosten vergoed te worden, terwijl vergoeding van winstderving eventueel mogelijk is. Dit laatste sluit vergoeding van
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uitsluitend het negatief belang uit, hetgeen, zoals in de inleiding reeds
uiteengezet, het enig juiste oordeel is. In het stadium daarvoor zou men
kunnen denken aan de eerder geformuleerde constructie van Drion: het
afbreken der onderhandelingen op zich is niet onrechtmatig, doch de
zorgvuldigheid kan met zich meebrengen dat men daartoe wei de door het
afbreken veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening
neemt.
44. CONCLUSIE
Na deze uitgebreide beschouwingen kunnen wij een aantal - deels voorzichtige - conclusies trekken.
Ten aanzien van de grondslag van de vordering:
Dient het gedrag van een onderhandelingspartner, indien hij zijn , wederpartij'' schade berokkent door de onderhandelingen af te breken of anderszins ontoelaatbaar te handelen, beoordeeld te worden met behulp van
(prae)contractuele redelijkheids- en billijkheidsnormen dan wei de buitencontractuele zorgvuldigheid? Komt er met andere woorden tussen partijen
een verbintenis tot stand op het moment dat zij in onderhandeling treden
of niet?
Allereerst dient opgemerkt te worden dat de beoordeling van het aldan niet
toelaatbaar zijn van het gedrag van de onderhandelingspartner in beide
gevallen waarschijnlijk gelijk zal uitvallen (inleiding); de normen die de
Hoge Raad in Plas/Valburg weergeeft, kunnen eventueel oak in geval van
een onrechtmatige daad worden toegepast.
·
Wat betreft de mogelijke vorderingen lijkt verschil tussen beide uitgangspunten eveneens onwaarschijnlijk (inleiding). Bij de behandeling van
Plas/Valburg bleek dat het onderscheid voor wat betreft de eventueel te
vergoeden schade niet van invloed is: is het afbreken der onderhandelingen
ontoelaatbaar dan wordt er meer uitgekeerd dan uitsluitend het negatief
belang, oak indien men het handelen als onzorgvuldig bestempelt. De
eventuele nakoming van een verplichting tot voortzetting der onderhandelingen kan zowel ter zake van een verbintenis als ter zake van een onrechtmatige daad gevorderd worden; in het laatste geval in de vorm van een
rechterlijk bevel of verbod (Stuyvers' Beheer/Eugster).
De rechtspraak lijkt uit te gaan van de schending van een verbintenis
(Stuyvers' Beheer/Eugster, Morabit c.s./Staat en Hoogovens en Plas/Valburg). In die gevallen dat er gesproken wordt van onzorgvuldig handelen
(Bosman/De Gelder, Van Oosterom/Majoor en Heesch/Reijs), is verklaarbaar waarom in elk geval de Hoge Raad, zo hij dit al wilde, niet aan een
ander oordeel toekwam.
Het N.B. W. daarentegen, lijkt in de richting van buitencontractuele normen
te wijzen, doch de rechter behoeft zich hierdoor niet te Iaten dwingen
(inleiding).

Ten aanzien van de vraag wanneer afbreken der onderhandelingen ontoelaatbaar is:
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Wanneer is het afbreken der onderhandelingen nu in strijd met de goede
trouw of, zo men wil, de zorgvuldigheid? Hiertoe dienen in elk geval drie
fasen onderscheiden te worden:
1. het beeindigen der onderhandelingen is zonder meer geoorloofd. Weliswaar kunnen bepaalde handelingen op zich ontoelaatbaar zijn maar tot
enige gebondenheid aan de onderhandelingspartner leiden zij niet (Van
Oosterom/Majoor en Plas/Valburg).

2. het beeindigen der onderhandelingen is uitsluitend geoorloofd indien
men de kosten van zijn ,wederpartij" geheel of gedeeltelijk voor zijn
rekening neemt.
Dit kan alleen het geval zijn indien de onderhandelingen in een vergevorderd
stadium zijn. Vertrouwen op het tot stand komen van in elk geval een
overeenkomst behoeft weliswaar niet aanwezig te zijn, doch waarschijnlijk
wel een vertrouwen op het feit dat de onderhandelingen niet zomaar zullen
worden afgebroken (Plas/Valburg).
3. het beeindigen der onderhandelingen is zonder meer ongeoorloofd.
Hiervan is sprake indien de onderhandelingen in een zo vergevorderd
stadium verkeren dat partijen over en weer vertrouwen op in elk geval
enigerlei contract, hetgeen waarschijnlijk aileen zo zal zijn wanneer partijen
in elk geval over de belangrijkste punten overeenstemming hebben bereikt
(Stuyvers' Beheer/Eugster en Plas/Valburg).
Ten aanzien van de vraag welke vorderingen tot de mogelijkheden behoren:
Voor toewij zing van schadevergoeding dient aangeknoopt te worden bij dit
onderscheid in drie stadia:
Ad 1) De schade ter zake van het (geoorloofd) afbreken der onderhandelin-

gen behoeft niet vergoed te worden. Indien uit een ander, wel ontoelaatbaar
handelen schade voortvloeit, komt deze uiteraard wel voor vergoeding in
aanmerking.
Ad 2) Wil men tot afbreken van de onderhandelingen overgaan dan dienen

eerst de kosten der , wederpartij" geheel of gedeeltelijk vergoed te worden.
Aannemelijk lijkt dat uitsluitend dat deel der kosten in aanmerking komt,
dat speciaal gemaakt is in de veronderstelling dat de onderhandelingen niet
zomaar afgebroken zouden worden; niet de ,normale" onderhandelingskosten derhalve. Vergoeding van de gederfde winst behoort niet tot de
mogelijkheden.
Ad 3) Alle tevergeefs gemaakte kosten dienen bij ongeoorloofd afbreken

der onderhandelingen vergoed te worden. Winstderving kan voor vergoeding in aanmerking komen. Biser dient dan wei duidelijk te maken dat, ware
de overeenkomst gesloten, hij winst gemaakt zou hebben (Plas/Valburg).
Behalve het verkrijgen van schadevergoeding indien de verplichting om
door te onderhandelen niet wordt nagekomen, kan men oak denken aan
een vordering tot nakoming van deze verplichting. Dit kan, voor wat de
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laatste fase betreft, gebeuren ofwel via een actie tot nakoming van de
verbintenis ofwel, zo men de vordering op een onrechtmatige daad wenst
te baseren, door middel van een rechterlijk bevel of verbod. Ook in de
tweede fase is het afdwingen van onderhandelingen mogelijk zolang (gedeeltelijke) vergoeding van kosten niet heeft plaatsgevonden: tot op dat moment
bestaat er eenzelfde verplichting als in de laatste fase.

AFDELING 2 (E.B. Berenschot)

TOTSTANDKOMING; TOESTEMMING; WIL EN (GERECHTV AARDIGD)
VERTROUWEN

45.

TOESTEMMING; OMSTANDIGHEDEN DIE BEN BEROEP OP GERECHTVAAR-

DIGD VERTROUWEN KUNNEN SCHRAGEN

H.R., 8 januari 1982, N.J., 1982, 102 (De Wolf/Zurich)
H.R., 8 juli 1982, N.J., 1983, 456, met noot B. Wachter (GulikerlAGO II);
vervolg op H.R., 30 mei 1980, N.J., 1981, 380 (Guliker/AGO I)
Gedurende de afgelopen verslagperiode is de Hoge Raad meerdere malen
geconfronteerd met de vraag welke de juridische gevolgen zijn van een
slechts in schijn gewilde een- of meerzijdige rechtshandeling; slechts in
schijn, omdat een werkelijke wil bij de handelende partij geheel ontbrak of
althans niet volledig overeenstemde met zijn eventueel in een gedraging
besloten liggende verklaring.
Daarbij ging het dan dikwijls om de al dan niet vereiste aanwezigheid van
een door de wederpartij als gevolg van zijn in'deze zgn. schijnwilsverk/aring
gestelde vertrouwen geleden nadeel (vgl. hierover Rank, W.A.K., nr. 4651). De hierboven genoemde arresten houden zich bezig met de daaraan
voorafgaande vraag of dat vertrouwen van de wederpartij gerechtvaardigd
was. Het is immers algemeen aanvaard dat aileen in dat geval aanleiding
kan bestaan de wederpartij op enigerlei wijze te beschermen tegen het
ontbreken van een o.a. , voor de bestaanbaarheid van de overeenkomst
vereiste toestemming, (H.R., 8 januari 1982, N.J., 1982, 102).
Hetzelfde stelsel vindt men terug in het N.B.W. Artikel 3.2.2. luidt: ,een
rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door
een verklaring heeft geopenbaard". Het ontbreken van wil hoeft echter niet
altijd tot de conclusie te leiden dat de wederpartij met lege handen staat;
hij wordt, indien hij gerechtvaardigd heeft vertrouwd, beschermd. De in het
N.B.W. gekozen wijze van bescherming bestaat in gebondenheid van de
nolens aan zijn schijnwilsverklaring. Deze kan namelijk geen beroep doen
,op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil"
tegenover ,hem die (zijn) verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin
die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden rede/ijkerwijze mocht
toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring
van een bepaalde strekking" (art. 3.2.3. N.B.W.).
Houden beide arresten zich, zoals hiervoor gezegd, bezig met de vraag,
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onder welke omstandigheden het vertrouwen van de fidens gerechtvaardigd
is, oak in een ander opzicht vertonen zij gelijkenis. De Hoge Raad lijkt in
beide gevallen door middel van een obiter dictum een aanwijzing te willen
geven, welker opvolging wellicht de gevolgen van het ontbreken van gerechtvaardigd vertrouwen kan verzachten.
A. H.R., 8 januari 1982, N.J., 82, 102 (De Wolf/Zurich) betreft een
overeenkomst gesloten tussen verkeersslachtoffer de Wolf en verzekeringsmaatschappij Zurich. In de veronderstelling dat de verpleegkosten van het
slachtoffer, dat ernstig hersenletsel had opgelopen en daardoor algeheel en
blijvend arbeidsongeschikt was, vergoed zouden worden krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, had deze op 17 mei 1975 ingestemd met
vaststelling van de schade op een bepaald pro restobedrag, ter zake waarvan
hij finale kwijting verleende. Kart nadat dit was overeengekomen bleek zijn
toestand zodanig te verbeteren dat verpleging in een inrichting niet nodig
was. Het gezinsvervangend tehuis waar De Wolf vervolgens werd geplaatst,
presenteerde de rekening. Hierin vond de vader van het slachtoffer, op 22
september 1976 benoemd tot curator over zijn zoon, aanleiding de geldigheid van de gesloten overeenkomst te ontkennen. Nu de zoon pas na het
sluiten van de overeenkomst onder curatele was gesteld, zou aileen een
beroep op het ontbreken van rechtens relevante wil uitkomst kunnen
bieden.
Vaststond,dat De Wolfblijkens rapporten van de neuroloo_$ op 1_7 mei ~975
wegens stoornis van zijn geestelijke vermogens niet in staat was tot het
bepalen van zijn wil, en dat de verzekeringsmaatschappij daarvan op de
hoogte was. Vaststond echter ook, dat de overeenkomst van de zijde van
De Wolf was mede-ondertekend door zijn ouders en de directeur van het
Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering. De Rechtbank
noemt het dan oak ,een opvallende verandering van standpunt als nu de
vader in zijn hoedanigheid van curator betoogt dat zijn zoon bij het sluiten
van de overeenkomst niet in staat was zijn wil te bepalen'', en wenst
kennelijk reeds daarom, koste wat het kost, gebondenheid. De door de
Rechtbank gebruikte constructie houdt in dat De Wolf jr. met bijstand van
het Schaderegelingskantoor en zijn ouders in voldoende mate in staat was
zijn wit te bepalen. Het Hof kiest daarentegen de traditionele benadering;
uitgaande van het ontbreken van wil kan een bij de verzekeringsmaatschappij levend gerechtvaardigd vertrouwen doen concluderen tot gebondenheid.
Op grand van een aantal omstandigheden oordeelt het Hof vervolgens dat
de verzekeringsmaatschappij inderdaad erop heeft mogen vertrouwen dat
De Wolf jr. zijn wil overeenkomstig het door hem ondertekende heeft
kunnen bepalen.
De Hoge Raad vernietigt evenwel dit arrest met de overwegingen:
,Het betrof de volgende omstandigheden:

a. de ouders van De Wolf alsmede directeur Trietsch van het Schaderegelingskantoor hebben
de belangen van De Wolf tegenover Zurich c.s. behartigd.
b. in verband daarmee hebben zij aile drie op 17 mei 1975 de overeenkomst samen met De
Wolf ondertekend, en
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c. tien dagen later heeft Trietsch aan de advocaat van Ziirich c.s. het in r.o. 4 van 's Hofs
arrest bedoelde bericht doen toekomen." (het bericht dat aile betrokkenen zich akkoord
hadden verklaard en hadden mede-ondertekend).

De door het Hof aangevoerde omstandigheden waren dus allemaal buiten
de persoon van De Wolf gelegen. Gevolg hiervan is dan ook:
,De hiervoor onder a, b en c weergegeven omstandigheden kunnen noch afzonderlijk, noch
te zamen rechtvaardigen om iemand die wegens een geestelijke stoornis zijn wil niet kan
bepalen, nochtans in staat te achten tot het geven van zijn voor de bestaanbaarheid van een
overeenkomst vereiste toestemming''.

Het is dan ook een raadsel hoe het Hof heeft kunnen oordelen dat derden,
van de stoornis op de hoogte, toch kunnen en mogen menen dat de vereiste
toestemming aanwezig is. Het vernietigende oordeel van de Hoge Raad is
hierna geen verrassing:
,Derhalve kunnen deze omstandigheden voor derden die - zoals in het onderhavige geval
Ziirich c.s.- met het bestaan van de geestelijke stoornis en de gevolgen daarvan bekend waren,
ook geen genoegzame grondslag opleveren voor een in rechte te beschermen vertrouwen als
het Hof ten gunste van Ziirich c.s. heeft aangenomen".

Aldus komt de Hoge Raad niet meer toe aan de in het cassatiemiddel nog
te berde gebrachte vraag naar de invloed van mogelijk nadeel, door Zurich
te lijden indien het beroep op het wilsgebrek opgaat.
De beslissing van het Hof, dat ondanks ontbreken van wil toch een overeenkomst tot stand is gekomen, is feitelijk van aard en daarom in beginsel in
cassatie onaantastbaar.
De Hoge Raad kan echter wei zijn oordeel uitspreken over de maatstaven
die door het Hof zijn gehanteerd en tot de beslissing hebben geleid.
De uit het bovenstaande te trekken - en voor de hand liggende - conclusie
is dan dat buiten de nolens gelegen factoren de fidens er nooit gerechtvaardigd op kunnen doen vertrouwen dat werkelijke wil aanwezig is, indien hij
van het ontbreken daarvan op de hoogte is.
Zoals hierboven opgemerkt, kent ook het N.B.W. bescherming vangerechtvaardigd vertrouwen als grondslag voor gebondenheid. Ontbreekt dit vertrouwen, gelijk in dit arrest, dan komt volgens de hoofdregel van artikel
3 .2.2 de rechtshandeling niet tot stand. Hierop bestaat echter een uitzondering indien de oorzaak van het ontbreken van wil is gelegen in een geestelijke
stoornis; dan is naar komend recht een meerzijdige rechtshandeling vernietigbaar, en wei gedurende een verjaringstermijn van drie jaren nadat de
bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te roepen ten dienste is komen
te staan aan degene aan wie deze bevoegdheid toekomt. Bestudering van
de parlementaire stukken leert, dat de bevoegdheid tot vernietiging in deze
situatie pas ,ten dienste" staat wanneer De Wolf onder curatele is gesteld,
omdat de stoornis v66r dat tijdstip op zichzelf een beletsel voor die
inroeping oplevert. De curator zou onder komend recht derhalve binnen
drie jaren na de ondercuratelestelling de nietigheid moeten inroepen.
Hoe theoretisch juist de onderhavige uitspraak ook zijn moge, uit praktisch
oogpunt is het resultaat minder aanvaardbaar. De Recht bank had het ook
al overwogen:
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, ,Deze gang van zaken impliceerde dat zowel de beroepsmatig ingeschakelde directeur van het
Schaderegelingskantoor als de ouders van Y het aanvaardbaar hebben geacht, dat hij met hun
bijstand zijn toestemming in de voorgestelde overeenkomst gaf, met andere woorden dat hij
in zoverre staat werd geacht zijn wil te bepalen. Zurich c.s. mochten hierop afgaan".

Vermoedelijk heeft het bezwaar dat aldus voor de verzekeringsmaatschappij altijd onzekerheid omtrent de geldigheid van het overeengekomene blijft
bestaan, ook al zijn aile betrokkenen het aanvankelijk eens over de getroffen regeling, de Hoge Raad tot het volgende obiter dictum gebracht:
,Het Hof heeft in de stellingen van Zurich c.s. klaarblijkelijk niet gelezen dat de ouders van
De Wolf onderscheidenlijk Trietsch bij het ondertekenen zijn opgetreden als zaak waarnemers
voor De Wolf".

Behoorlijke zaakwaarneming zou vertegenwoordigingsbevoegdheid met
zich meebrengen. Aldus zou de gebondenheid van DeWolf jr. gegarandeerd
zijn, zelfs nu hijzelf niet in staat was zijn wil te bepalen. Rest echter wei
de door de annotator van dit arrest opgeworpen vraag: was de zaakwaarneming in casu wei behoorlijk, nu de vader immers achteraf de getroffen
regeling teniet wilde doen? (Vgl. van Schilfgaarde, P., Ars Aequi, XXXI,
p. 521).
B. H.R., 8 juli 1982 (N.J., 1983, 456) (Guliker/AGO II) is een vervolg op
H.R., 30 mei 1980 (N.J., 1981, 380) inzake de omvang van het door een
verzekering gedekte risico. Guliker had zijn tuinbouwbedrijf reeds tegen
brand verzekerd bij De Eerste Rotterdamsche tegen een premie van 2°/oo.
Daarna was met AGO onderhandeld over een verzekering tegen glas- en
stormschade. Volgens de door AGO aan Guliker toegezonden polis werd
echter ook voor brandschade dekking verleend. Nadat het tuincentrum door
brand was getroffen raakten AGO en Guliker in conflict over de vraag of
dit brandrisico al dan niet was gedekt. In het eerste arrest van de Hoge Raad
naar aanleiding van dit geschil kwam eerst de verzekeringsrechtelijke vraag
naar de bewijskracht van de polis ter sprake; dit naar aanleiding van een
beroep op artikel 258 K, bepalende dat bewijs bij geschrifte is vereist om
van het sluiten van een verzekeringsovereenkomst te doen blijken. De Hoge
Raad oordeelde dat dit niet uitsluit dat de verzekeraar bewijs tegen de
inhoud van de polis kan leveren. Op grand van getuigenverklaringen
slaagde AGO in dit bewijs. De Hoge Raad overwoog vervolgens:
,Het feit dat AGO er in geslaagd waste bewijzen dat de bij de mondelinge bespreking bereikte
overeenstemming zich niet uitstrekte tot mededekking van het brandrisico, laat de mogelijkheid open dat door de afgifte daarna van een polis waarin het brandrisico wei was gedekt en
de aanvaarding van die polis door de verzekerde alsmede de betaling van de in de polis
voorziene premie, een verzekeringsovereenkomst met dekking van het brandrisico tot stand
is gekomen. Nu Guliker het gedekt zijn van bet brandrisico mede hierop had gebaseerd had
het Hof genoemde mogelijkheid niet onbesproken mogen Iaten".

Het Hof waarnaar de zaak werd verwezen komt tot de conclusie dat het
brandrisico niet onder de overeenkomst valt na een ontkennende beantwoording van de vraag:
,of de afgifte van de polis met insluiting van het brandrisico in de gegeven omstandigheden
door Guliker mocht worden opgevat als een aanbod van de verzekeraar tot het afsluiten van
een verzekering van dit risico".

1260

-=----=-------:..::-~-=~~=:::..:::::===::J

__ _1:-o--c-:::

--------------

Kennelijk had Guliker, in de visie van het Hof, moeten begrijpen dat bier
sprake was van een vergissing bij bet opmaken van de polis. Opnieuw staat
bier de vraag centraal, of er aan de zijde van dejidens, Guliker, voldoende
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat om hem te beschermen tegen een beroep van de nolens, AGO, op het ontbreken van een met zijn verklaring
overeenstemmende werkelijke wil. Zoals hiervoor opgemerkt wordt het
antwoord hierop als feitelijk van aard beschouwd. Ook in dit geval toetst
de Hoge Raad echter wei de maatstaven die het Hof bij zijn beslissing heeft
aangelegd.
In de eerste plaats besteedt bet Hof aandacht aan hetgeen zich v66r de
totstandkoming van de overeenkomst heeft afgespeeld: Guliker heeft niet
gevraagd om dekking van bet brandrisico en er is slechts in zoverre over
dit risico gesproken dat Guliker dit te zijner tijd bij AGO zou onderbrengen,
doch voorlopig nog verzekerd zou blijven bij de Eerste Rotterdamsche. Het
Hof concludeert daarom:
,dat Guliker bij kennisneming van de op het polisblad vermelde hoofdzaken van de verzekeringsovereenkomst redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de uitgegeven polis op het punt
van de omschrijving van de dekkingsomvang niet overeenstemde met de werkelijke bedoelingen van AGO".

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de hoogte van de berekende premie,
zijnde 2 °/oo. Nu de Eerste Rotterdamsche deze reeds voor het brandrisico
aileen berekende, kon Guliker niet verwachten dat AGO voor hetzelfde
bedrag daarnaast ook tegen stormschade zou verzekeren.
Deze beide criteria - het voorafgaande overleg en de vermelde premie worden door de Hoge Raad als juiste maatstaven ter bepaling van de
gerechtvaardigheid van bet vertrouwen geaccepteerd:
,De hiervoor weergegeven oordelen van het Hof zijn niet onbegrijpelijk, noch komen zij in
strijd met het arrest van de H.R. van 30 mei 1980 of geven zij anderszins blijk van een onjuiste
rechtsopvatting".

Is het arrest tot hiertoe weinig opzienbarend, dit wordt wellicht anders na
lezing van bet obiter dictum:
,Hierbij kan nag worden opgemerkt dat, gezien het belang van de verzekeringspolis in het
verkeer, een vergissing in de polis als in dezen door de verzekeraar gemaakt, wanprestatie aan
de kant van de verzekeraar ten aanzien van zijn verplichting tot het afgeven van een juist
geformuleerde polis kan opleveren, welke wanprestatie hem aansprakelijk zou kunnen doen
zijn voor de daardoor veroorzaakte schade, met name wanneer op een later moment door de
verzekerde of iemand die zijn verzekeringszaken behartigt, op grand van de polis zoals die
Juidt wordt aangenomen dat het in de polis als medegedekt vermelde risico een - nieuwe verzekering overbodig maakt".

Kennisneming van deze overwinning zal de lezer misschien doen opmerken
dat dit toch eigenlijk innerlijk tegenstrijdig is: ontbrekeri van gerechtvaardigd vertrouwen leidt eerst tot de conclusie dat de dekking van het risico
niet is overeengekomen, maar het desondanks ten onrechte gedane of
nagelatene komt vervolgens voor rekening van de nolens. De Hoge Raad
lijkt deze kritiek in de kiem te smoren met de overweging
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,Deze mogelijkheid laat zich immers zeer wei verenigen met het feit dat bij de ontvangst van
de polis de verzekerde in verband met de voorafgaande besprekingen de toezending van de
polis niet tevens als een aanbod tot medeverzekering van het- in afwijking van het besprokene
- bij vergissing als meegedekt vermelde risico mocht opvatten".

Of deze mogelijkheid zich zeer we! met de ontkenning van het bestaan van
een overeenkomst laat verenigen, waag ik te betwijfelen. Daartoe zal in
ieder geval een absoluut onderscheid moeten worden gemaakt tussen beide,
uiteindelijk op hetzelfde feitencomplex berustende, vertrouwensaspecten:
de vraag of de fidens op de schijnwilsverklaring mocht vertrouwen met het
oog op de totstandkoming moet dan geheellos gezien worden van de vraag
of hij - al dan niet terecht - afgaande op de polis - bijvoorbeeld - een
nieuwe verzekering achterwege liet en aldus als gevolg van de wanprestatie
van de verzekeraar schade lijdt.
Deze onderscheiding zal meer of minder gerechtvaardigd en op maatschappelijke realiteit berustend zijn al naarmate er langere of kortere tijd tussen
het sluiten van de overeenkomst en de aanspraak op schadevergoeding is
verstreken of de organisatiestructuur aan de zijde van de fidens meer of
minder ingewikkeld is.
Niet in de laatste plaats zal het gaan om de door B. Wachter in zijn annotatie
gesignaleerde vraag, of de verzekerde wellicht een ander is dan de verzekeringnemer die de overeenkomst sloot.

AFDELING 3 (W.A.K. Rank)

TOTSTANDKOMING; WILEN VERTROUWEN; NADELIGER POSITIE

46. INLEIDING
Vereist de totstandkoming van een rechtshandeling primair een op een
rechtsgevolg gerichte wildie zich door een verklaring heeft geopenbaard,
tegen hem die in gerechtvaardigd vertrouwen op een door eens anders
verklaring jegens hem gewekte schijn van wil is afgegaan, kan nochtans op
het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil niet altijd
een beroep worden gedaan.
Over dit onderwerp bestaat een uitgebreide jurisprudentie. Met betrekking
tot overeenkomsten onder bezwarende titel heeft de Hoge Raad de enkele
aanwezigheid van gerechtvaardigd vertrouwen steeds voldoende geacht om
tot gebondenheid te concluderen (H.R., 11 december 1959, N.J., 1960, 230,
Eelman/Hin; H.R., 22 juni 1962, N.J., 1963, 3 Van den Heuvel!Vakantiehuizen). Met betrekking tot rechtshandelingen om niet heeft de Hoge Raad
steeds geleerd dat bij vaststaand ontbreken van een met de verklaring
overeenstemmende wil aanwezig gerechtvaardigd vertrouwen op zich niet
voldoende is om bescherming deelachtig te worden. Daartoe wordt in een
reeks van arresten naast aanwezig gerechtvaardigd vertrouwen in het
algemeen vereist dat men als gevolg van dit vertrouwen bij niet-totstandkoming van de rechtshandeling in een nadeliger positie zou komen te verkeren
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dan zonder de gedraging die het vertrouwen opwekte het geval zou zijn
geweest (H.R., 16 januari 1967, N.J., 1967,212, DeZaan/Intercoal; H.R.,
12 mei 1972, N.J., 1973, 53 Meerzicht; H.R., 29 november 1974, N.J., 1975,
211, Ontslag I; H.R., 5 december 1975, N.J., 1976, 223, Ontslag II; H.R.,
27 juni 1975, N.J., 1976, 128, VAN/Popo). Behalvein totstandkomingvan
de rechtshandeling kan bescherming van opgewekt vertrouwen in een dergelijk geval ook uitmonden in herstel van bedoelde nadeliger positie door of
ten detrimente van de declarant (Vgl. H.R., 16 januari 1967, N.J., 1967,
212, De Zaan/Intercoal; H.R., 12 mei 1972, N.J., 1973,53, Meerzicht) (zie
voor een bespreking van de op dit punt gewezen rechtspraak: T.P.R., 1977,
p. 91-107, alsmede voor een literatuuroverzicht: Contractenrecht II, (Blei
Weissmann),nr. 30).
Het Nederlands N.B. W. hanteert op het eerste gezicht minder genuanceerde
regels. Artikel 3.2.3 bepaalt zonder meer dat 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, op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende
wil geen beroep kan worden gedaan. Het artikel stelt niet de eis dat het moet
gaan om een overeenkomst onder bezwarende titel, noch dat hij die zich
op gerechtvaardigd vertrouwen beroept als gevolg van dit vertrouwen bij
niet-totstandkoming van de rechtshandeling in een ongunstiger positie moet
komen te verkeren dan zonder de gedraging die het vertrouwen opwekte het
geval zou zijn geweest. Bij vaststaand ontbreken van een met de verklaring
overeenstemmende wil komt de rechtshandeling in geval van aanwezig
gerechtvaardigd vertrouwen zonder meer tot stand.
Van een volstrekte afwijzing van de in de jurisprudentie toegepaste verfijningen is evenwel geen sprake. Is het feit dat een rechtshandeling om niet
wordt verricht naar Ned. N .B. W. als zodanig niet meer van belang, het door
partijen over en weer te lijden nadeel vormt een algemeen gezichtspunt
waarmee de rechter, tezamen met aile andere omstandigheden van het geval,
bij de vraag of het opgewekt vertrouwen bescherming verdient dient rekening te houden (N.v.W., art. 3.2.2 en 3.2.3 Ned. N.B.W. Par!. Oesch.
N.B. W., Bk. 3, p. 168). Voorts kan artikel3.2.3 buiten spel komen te staan
als toepassing van deze regel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn. Menzie artikel 6.1.1.2lid 2 N.B.W., waarin de
derogerende werking van redelijkheid en billijkheid van een wettelijke basis
wordt voorzien.
Wenst het Nederlands N.B.W. het door de Hoge Raad op dit vlak ontwikkelde systeem nu juist niet zonder meer' af te kappen, de navolgende
rechtspraak van het college wekt nochtans de indruk dat de Hoge Raad zelf
geneigd is het vereiste van de nadeliger positie als voorwaarde voor de
bescherming van opgewekt vertrouwen over de gehele linie geleidelijk terug
te nemen.
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47. GEBONDENHEID AAN EEN NIET MET DE WIL VAN DE VERKLARENDE
PARTIJ OVEREENSTEMMENDE VERKLARING BETREFFENDE EEN OVEREENKOMST VAN KOOP EN VERKOOP

H.R., 12 juni 1981, N.J., 1982, 238, met noot C.H.J. Brunner; Ars Aequi
1981, p. 706, met noot W.C.L. van der Grinten (Huize Helena)
In het onderhavige arrest (H.R., 12 juni 1981, N.J., 1982, 238 Huize
Helena), kreeg de Hoge Raad de kans opnieuw aan te geven welke factoren
bepalend zijn voor de bescherming van het vertrouwen, gewekt door een
niet met de wil van de verklarende partij overeenstemmende verklaring
welke ertoe strekt gebondenheid aan een overeenkomst onder bezwarende
titel tot stand te brengen.
De casus laat zich als volgt samenvatten. Het echtpaar Van Hussen neemt
een makelaar in de arm teneinde te bemiddelen in de verkoop van een aan
beide echtelieden in eigendom toebehorende woning. Kort nadat Van Hussen de woning aan een derde heeft verkocht,.accepteert de makelaar namens
Van Hussen een met de vraagprijs corresponderend bod van Ouwens. Van
Hussen acht zich hieraan niet gebonden vermits de makelaar zijn bevoegdheid te buiten is gegaan. In een gesprek met een door Ouwens ingeschakelde
advocaat verklaart Van Hussen zich schijnbaar alsnog tot nakoming bereid.
Later stelt hij zich op het standpunt dat geen overeenkomst is tot stand
gekomen.
In cassatie staat centraal de vraag, of het vertrouwen van Ouwens dat de
door Van Hussen afgelegde verklaring als een bekrachtigingvan de door
de makelaar onbevoegd afgesloten overeenkomst kon worden beschouwd,
bescherming verdient. Geconfronteerd met de door het Hof gevolgde gedachtengang dat dit niet het geval is, omdat niet is gesteld of gebleken dat
Ouwens als gevolg van dit vertrouwen iets heeft gedaan of nagelaten
waardoor hij bij niet-totstandkoming van de rechtshandeling in een ongunstiger positie zou verkeren dan zonder de gedraging die het vertrouwen
opwekte het geval zou zijn geweest, overweegt de Hoge Raad:
, Voor de bescherming van het vertrouwen, gewekt door een niet met de wil van de verklarende
partij overeenstemmende verklaring welke ertoe strekt een gebondenheid aan een overeenkomst onder bezwarende titel tot stand te brengen, is het van geen belang of de wederpartij
van degeen die deze verklaring heeft afgelegd, als gevolg van dit vertrouwen iets heeft gedaan
of nagelaten waardoor hij in een ongunstiger positie is gekomen dan hij zonderdien zou zijn
geweest, ongeacht of die wilsverklaring een zelfstandige toestemming tot de overeenkomst
inhoudt dan wel, in de vorm van een bekrachtiging, voortbouwt op een eerdere verklaring die
zelf de gebondenheid van de bekrachtigde partij niet tot stand kon brengen. Een andere
opvatting zou de noodzakelijke zekerheid van het rechtsverkeer op onaanvaardbare wijze
verzwakken".

Kon de op het vlak van de totstandkoming gewezen jurisprudentie wellicht
het vermoeden doen postvatten, dat het vereiste van de nadeliger positie ook
bij rechtshandelingen onder bezwarende titel zou worden gesteld - iets wat
door verschillende schrijvers met zoveel woorden is bepleit - , in het
onderhavige arrest heeft de Hoge Raad alle mogelijke speculaties hieromtrent de kop ingedrukt. (Menzie: Contractenrecht II, (Blei Weissmann), nr.
30 en de aldaar vermelde literatuur).
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Anders dan het Hof acht de Hoge Raad het bij overeenkomsten onder
bezwarende titel van geen belang of de wederpartij als gevolg van zijn
vertrouwen iets heeft gedaan of nagelaten waardoor hij bij niet-totstandkoming van de rechtshandeling in een ongunstiger positie zou geraken dan
zonder de gedraging die het vertrouwen opwekte het geval zou zijn geweest.
Hieruit kan worden afgeleid dat de Hoge Raad primair blijft uitgaan van
de in de jurisprudentie als heersend geldende regel dat de enkele aanwezigheid van gerechtvaardigd vertrouwen voldoende is om bij overeenkomsten
onder bezwarende titel tot gebondenheid te concluderen. (In dezelfde zin:
Contractenrecht II, (Blei Weissmann), nr. 30; Asser-Rutten II, p. 78; van
der Grinten, W.C.L., Ars Aequi, 30 (1981) 11, p. 708; Brunner, C.J.H.,
N.J., 1982, p. 907; van Dunne, J .M., Ars Aequi, 32 (1983) 6, p. 510; Stein,
P.A., N.J., 1983, p. 1450; Grosheide, F.W., Advocatenblad, 1982, p. 430;
Nieuwenhuis, J.H., N.J.B., 1982, p. 480. Vgl. Nieuwenhuis, J.H., Katern
3, Ars Aequi, 31 (1982) 5, biz. 67). De regel wordt thans evenwel scherper
geformuleerd. De Hoge Raad overweegt dat een partij gebonden is aan een
niet met zijn werkelijke wil overeenstemmende verklaring die ertoe strekt
een overeenkomst onder bezwarende titel tot stand te brengen, ongeacht of
de wederpartij iets heeft gedaan of nagelaten waardoor hij in een ongunstiger positie is gekomen en wijst de aanwezigheid van een nadeliger positie
als voorwaarde voor de verkrijging van bescherming van opgewekt vertrouwen bij overeenkomsten onder bezwarende titel daarmee uitdrukkelijk van
de hand.
Uit bet arrest blijkt nog niet dat het hoogste rechtscollege z~ch door de
ontwerpers van het N.B.W. heeft Iaten overtuigen dat de rechtszekerheid
verlangt dat opgewekt vertrouwen ook bij rechtshandelingen om niet onverkort moet worden beschermd (in dezelfde zin: van der Grinten, W.C.L.,
Ars Aequi, 30 (1981) 11, p. 708; Brunner, C.J.H., N.J., 1982, p. 907;
Contractenrecht II, (Blei Weissmann), nr. 30; Nieuwenhuis, J.H., N.J.B.,
1982, p. 480; Nieuwenhuis, J.H., Katern 3, Ars Aequi, 31 (1982), 5, p. 67).
Sterker nog: uit de wijze van formuleren kan worden opgemaakt dat de
Hoge Raad op dit punt aan zijn oude leer wenst vast te houden.
Van een terugval van het vereiste van de nadeliger positie is dan ook slechts
in zoverre sprake dat een verdere opmars ervan wordt gestuit. Aldus
oordelend verzet de Hoge Raad evenwel meer dan slechts een pas op de
plaats. Het college maakt een eind aan de te dezen bestaande onzekerheid
en creeert alzo voldoende speelruimte om bij een volgende gelegenheid een
tactische terugtocht mogelijk te maken.
De Hoge Raad overweegt voorts dat het voor de bescherming van opgewekt
vertrouwen niet ter zake doet of de wilsverklaring in kwestie een aanbod
of een aanvaarding inhoudt dan wei in de vorm van een bekrachtiging op
een eerdere verklaring voortbouwt. Hieruit kan worden afgeleid dat het
college de strekking van die verklaring en daarmee de aard van de rechtshandeling waarvan de bekrachtiging in het geding is uiteindelijk bepalend acht
voor bet antwoord op de vraag of een slechts schijnbaar gewilde bekrachti-
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ging bij aanwezig gerechtvaardigd vertrouwen zonder meer als geldig moet
worden aangemerkt. Mijns inziens niet ten onrechte. Ben geldige bekrachtiging van een door een onbevoegde vertegenwoordiger verrichte rechtshandeling leidt immers niet alleen tot verlies van het recht om op die onbevoegdheid een beroep te doen - een gebeuren dat als zodanig een eenzijdig
karakter draagt - maar brengt tevens mee dat de dan bekrachtigde rechtshandeling als geldig moet worden gekwalificeerd. (Aldus ook: Contractenrecht II, (Blei Weissmann), nr. 30).
Het college motiveert zijn oordeel tenslotte met een verwijzing naar de eisen
van het rechtsverkeer. Volgens de Hoge Raad zou een andere opvatting de
noodzakelijke zekerheid van dat verkeer op onaanvaardbare wijze verzwakken. Het betreft hier een motivering die niet alleen geheel overeenstemt met
die welke in H.R., 11 december 1959, N.J., 1960, 230, (Eelman/Hin) en
H.R., 22 juni 1962, N.J., 1963, 3 (Van den Heuvel/Vakantiehuizen) wordt
gehanteerd, maar die ook nauwe verwantschap vertoont met die welk door
de ontwerpers van artikel 3.2.3 N.B.W. wordt aangevoerd (Part. Oesch.
N.B. W., Bk. 3, p. 173 en 175).

48.

GEBONDENHEID AAN EEN NIET MET DE WIL VAN DE VERKLARENDE

PARTIJ OVEREENSTEMMENDE VERKLARING BETREFFENDE EEN OVEREENKOMST TOT BEEINDIGING VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

H.R., 11 december 1981, N.J., 1982, 70 (Broekhuijzen!Ilsselstroom)
In de onderhavige uitspraak kreeg de Hoge Raad de kans de rechtsontwikkeling inzake de totstandkoming van rechtshandelingen op -grand vanopgewekt vertrouwen nader te profileren.
De casus laat zich als volgt samenvatten. Broekhuijzen is als opperman in
dienst bij IJsselstroom. Nadat de werkgever Broekhuijzen eerst wegens een
dringende reden op staande voet heeft ontslagen, spreken partijen vervolgens af dat hij nog een week zal aanblijven. IJ sselstroom meent dat de
arbeidsovereenkomst daarmee met wederzijds goedvinden wordt beeindigd.
Broekhuijzen denkt daar anders over en stelt zich op het standpunt dat van
totstandkoming van een overeenkomst tot beeindiging van het dienstverband geen sprake is.
In cassatie staat centraal de vraag of de totstandkoming van een dergelijke
overeenkomst - waarbij enerzijds een werkgever een beroep op een op
zichzelf voldoende reden voor ontslag op staande voet heeft prijsgegeven
en anderzijds een werknemer ermee heeft ingestemd dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen op een door hem voorgestelde datum zou eindigen
- kan worden aangenomen op grand van hetgeen de werkgever uit uitlatingen van de werknemer mocht begrijpen, ongeacht een eventueel ontbreken
van diens daartoe strekkende wil.
In het middel wordt betoogd, dat het vertrouwen van IJsselstroom, indien
al gerechtvaardigd, in elk geval onvoldoende is om de totstandkoming van
een overeenkomst aan te nemen, omdat niet is gesteld of gebleken dat
IJ sselstroom iets heeft gedaan of nagelaten waardoor hij bij ongedaanmaking van de beeindiging in een ongunstiger toestand zou zijn gekomen
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respectievelijk zou komen dan waarin hij zonder die ongedaanmaking zou
hebben verkeerd respectievelijk heeft verkeerd. De Hoge Raad oordeelt
evenwel anders en overweegt, voorzover te dezen van belang:
,Anders dan het eerste middel in zijn onderdelen 4-6 betoogt, kan de totstandkoming van een
overeenkomst als de onderhavige - waarbij IJ sselstroom haar beroep op een op zichzelf
voldoende reden voor ontslag op staande voet prijsgaf - worden aangenomen op grand van
hetgeen de betreffende werkgever in de gegeven omstandigheden uit de uitingen van de
werknemer mocht begrijpen, ongeacht een eventueel ontbreken van diens wil en ook al heeft
de werkgever nadien niets gedaan waardoor hij in een ,ongunstiger toestand" is gekomen".

Met betrekking tot een slechts schijnbaar gewilde ontslagname heeft de
Hoge Raad aanwezig gerechtvaardigd vertrouwen steeds onvoldoende geacht om gebondenheid aan te nemen. Voor het verkrijgen van bescherming
wordt in een dergelijk geval in tal van arresten naast de aanwezigheid van
gerechtvaardigd vertrouwen een nadeliger positie vereist (H.R., 29
november 1974,N.J., 1975, 211, Ontslag I; H.R., 5 december 1975, N.J.,
1976, 223, Ontslag II). Blijkens het onderhavige arrest acht het college het
bij een overeenkomst waarbij enerzijds een werknemer ermee instemt dat
zijn dienstverband op een door hem voorgestelde datum zal eindigen en
anderzijds een werkgever een beroep op een op zichzelf voldoende reden
voor ontslag op staande voet prijsgeeft evenwel van geen belang of de
wederpartij als gevolg van zijn vertrouwen iets heeft gedaan waardoor hij
bij niet-totstandkoming van de rechtshandeling in een ongunstiger toestand
zou geraken.
Kan hieruit nu worden afgeleid dat de Hoge Raad is omgegaan en, in het
zicht van de invoering van artikel 3.2.3 N.B.W. geneigd is de nadeliger
positie als zelfstandig vereiste voor het vergeven van bescherming van
opgewekt vertrouwen bij rechtshandelingen om niet volledig terug te nemen?
Voor dit standpunt zijn alleszins klemmende argumenten aan te voeren. Zo
zal een overeenkomst tot beeindiging van een tussen partijen bestaande
arbeidsverhouding in het a!gemeen als een- meerzijdige- rechtshandeling
om niet zijn aan te merken. Voorts valt een dergelijke overeenkomst
nauwelijks van een door de wederpartij van de declarant ,aanvaarde" ·
opzegging te onderscheiden, een rechtshandeling ten aanzien waarvan de
wilsvertrouwensleer steeds geclausuleerd is toegepast.
Daar staat evenwel tegenover dat het ontslagrecht een wel heel specifiek
toepassingsgebied van de vertrouwensbescherming betreft. Het is reeds
daarom ongewenst aan een arrest als het onderhavige al te vergaande
conclusies te verbinden. Voorts zij opgemerkt dat de casus in kwestie
weliswaar sterke overeenkomsten vertoont met de casusposities die aan de
Ontslagarresten ten grondslag liggen, maar daarmee toch niet geheel en al
op een lijn kan worden gesteld. Voorwerp van geschil in de Ontslagarresten
is de al dan niet totstandkoming van een door de werkgever zonder tegenprestatie zijnerzijds ,aanvaarde" opzegging van de arbeidsovereenkomst
door de werknemer en daarmee de al dan niet totstandkoming van een
eenzijdige gerichte rechtshandeling om niet. Het onderhavige arrest betreft
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evenwel de al dan niet totstandkoming van een overeenkomst tot beeindiging van de tussen partijen bestaande arbeidsverhouding waarbij de werkgever een voor hem voordelige positie heeft prijsgegeven en daarmee deal dan
niet totstandkoming van een meerzijdige rechtshandeling die met een overeenkomst onder bezwarende titel zou kunnen worden gelijkgesteld.
Zeer waarschijnlijk moet 's Raads afwijzing van het vereiste van de nadeliger positie dan ook ditmaal nog in de sleutel van een voortgezette vertrouwensbescherming bij rechtshandelingen om baat c.a. worden gelezen (in
dezelfde zin: Contractenrecht II, (Blei Weissmann), nr. 30; Brunner,
C.J.H., N.J., 1982, p. 907; Stein, P.A., N.J., 1983, p. 1449; Grosheide,
F.W., Advocatenblad, 1982, p. 431; Nieuwenhuis, J.H., Katern 3, Ars
Aequi 31 (1982) 5, p. 67, die in de rechtspraak van de Hoge Raad een
patroon ontwaart waarbij degene die in gerechtvaardigd vertrouwen afgaat
op een verklaring waarbij de declarant een voor hem voordelige positie
prijsgeeft aileen dan wordt beschermd als daar van zijn kant iets tegenover
staat: een interne, in de rechtshandeling zelf gelegen factor (een bezwarende
titel, het prijsgeven van een voordelige positie zijnerzijds) of een externe
omstandigheid (een nadeliger positie)). Een zekere beweging in het standpunt van de Hoge Raad is evenwel onmiskenbaar.
49.

GEBONDENHEID AAN EEN NIET MET DE WIL VAN DE VERKLARENDE

PARTIJ OVEREENSTEMMENDE VERKLARING BETREFFENDE EEN OVEREENKOMST TOT BEEINDIGING VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

H.R., 14 januari 1983, N.J., 1983, 457, met noot P.A. Stein; Ars Aequi
1983, p. 499 met noot J.M. van Dunne (Hajziani)
In het onderhavige arrest zag de Hoge Raad zich wederom geconfronteerd
met een vraag van schijn en wezen.
De casus laat zich als volgt samenvatten. Hajziani, die de Nederlandse taal
niet ofnauwelijks beheerst, ondertekent een door zijn werkgever opgestelde
verklaring welke ertoe strekt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beeindigen. Later ontkent hij zijn
gebondenheid aan de in de verklaring vervatte overeenkomst door een
beroep te do en op het ontbreken van een daartoe strekkende wil.
In cassatie staat centraal de vraag of de totstandkoming van een overeenkomst tot beeindiging van de tussen partijen bestaande arbeidsverhouding
kan worden aangenomen op grand van hetgeen de werkgever uit die
ondertekening heeft afgeleid en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht afleiden.
Geconfronteerd met een in het middel vervatte klacht inzake de door de
Rechtbank gevolgde gedachtengang dat een beeindiging met wederzijds
goedvinden is tot stand gekomen nu de werkgever uit de ondertekening van
de verklaring niet heeft kunnen afleiden dat Hajziani niet met de beeindiging akkoord ging, overweegt de Hoge Raad:
,Daarmee heeft de Rechtbank echter een onjuist criterium aangelegd. Wanneer, zoals hier,
een werkgever aan een buitenlandse werknemer een verklaring die tevens een afrekening bevat,
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ter tekening voorlegt met het doe! aldus tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst met
wederzijds goedvinden te geraken, dan is het, wil hij de werknemer aan een zodanige
beeindiging krinnen houden, niet voldoende dat hij uit de bereidheid van de werknemer tot
het plaatsen van zijn handtekening onder de afrekening in de gegeven omstandigheden niet
heeft kunnen afleiden dat deze niet akkoord ging met beeindiging. De werkgever zal er zich
met redelijke zorgvuldigheid van moeten vergewissen, of de werknemer heeft begrepen dat zijn
instemming met de beeindiging van de arbeidsovereenkomst wordt gevraagd. Ook als Hajziani
van dichtbij heeft meegemaakt dat andere Marokkaanse werknemers in het bedrijf van Van
Woerden.onder beeindiging van de dienstbetrekking voor enige maanden met vakantie naar
Marokko zijn gegaan, onthief dat Van Woerden niet van bedoelde verplichting".

In het middel wordt voorts betoogd dat in een situatie als de onderhavige
de werkgever de werknemer aileen dan aan diens met zijn werkelijke wil niet
overeenstemmende verklaring mag houden, wanneer de werkgever in gerechtvaardigd vertrouwen op die verklaring iets heeft gedaan of nagelaten,
waaruit voor hem bij ongedaanmaking van de beeindiging van het dienstverband enig relevant nadeel zou zijn ontstaan. Dienaangaande overweegt
de Hoge Raad:
, ,Aldus wordt echter miskend dat in geval van een tweezijdige rechtshandeling tot beeindiging
van de wederzijdse verplichtingen uit een wederkerige overeenkomst, de bescherming van het
gerechtvaardigde vertrouwen van de ene partij in de wilsverklaring van de andere partij niet
van een dergelijke voorwaarde afhangt".

Uit het arrest blijkt eens te meer dat oak het antwoord op de vraag of
iemand door het ondertekenen van een door hem niet begrepen verklaring
aan de inhoud daarvan gebonden moet worden geacht, afhangt van hetgeen
de wederpartij uit die ondertekening heeft afgeleid en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze heeft mogen afleiden (aldus: Contractenrecht II,
(Blei Weissmann), nr. 93; Vgl. H.R., 9 december 1977, N.J., 1978, 187,
Towell/Janson en H.R., 9 februari 1979, N.J., 1979, 501, Pied-Bceuf).
De Hoge Raad geeft in dit geval concreet aan wanneer iemand eens anders
verklaring- in het Iicht van wat partijen als waar het om gaat over en weer
van elkaar mogen verwachten - redelijkerw:ijze mag opvatten als een door
die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking.
Volgens het college behoort een werkgever die een buitenlandse werknemer,
die de Nederlandse taal onvoldoende machtig is, een verklaring ter tekening
voorlegt teneinde aldus tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst met
wederzijds goedvinden te geraken, zich er met redelijke zorgvuldigheid van
te vergewissen of de werknemer zich van de strekking van die verklaring
bewust is, wil hij uit de ondertekening mogen afleiden dat de werknemer
met een zodanige beeindiging akkoord gaat. Laat de werkgever een dergelijk onderzoek achterwege, dan kan het bij hem door de ondertekening
opgewekte vertrouwen niet worden beschermd, vermits dit niet gerechtvaardigd is te achten.
Heeft de Hoge Raad eerder bepaald dat vrijwillige beeindiging van de
dienstbetrekking voor de werknemer dermate ernstige gevolgen heeft dat de
bedoeling daartoe niet te snel door de werkgever mag worden aangenomen
(H.R., 28 mei 1982, N.J., 1983,2 Coolwijk/Kroes. Vgl. H.R., 25 mei 1979,
N.J., 1979, 506, Bosch/Serghini}, in het onderhavige arrest diept het college
deze regel verder uit door de werkgever in een soortgelijk geval een concreet
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omschreven onderzoeksplicht op te leggen (aldus: Contractenrecht II, (Blei
Weissmann), nr. 28; Stein, P.A., N.J., 1983, p. 1449; van Dunne, J.M.,
Ars Aequi 32 (1983) 6, p. 503. Vgl. van Dunne, J.M., Ars Aequi 25 (1976)
4, p. 290).
Daarmee vult de Hoge Raad niet aileen in wanneer voor de wederpartij van
de declarant een onderzoeksplicht kan bestaan maar oak hoever deze
verplichting strekt.
Al zal er oak buiten het geval van beeindiging van de dienstbetrekking plaats
zijn voor de aanvaarding van een dergelijke verplichting, uit het arrest volgt
ailerminst dat een partij altij d en overal dient te onderzoeken of zijn
wederpartij de strekking van zijn handelen beseft en de consequenties
daarvan voor zijn rekening neemt.
Het zal van de omstandigheden afhangen of in het kader van de vraag of
het vertrouwen van de wederpartij objectief gerechtvaardigd is te achten een
onderzoeksplicht ten toets staat. Daarbij kan van belang zijn of de rechtshandeling in kwestie voor de wederpartij nadelig moet worden geacht. Zo
zal hij die meent dat jegens hem een verklaring van een bepaalde strekking
wordt afgelegd, zich eerder hebben af te vragen of zijn voorstelling met de
werkelijke bedoelingen van de wederpartij overeenkomt, naarmate de verklaring meer in zijn eigen voordeel en ten nadele van de wederpartij schijnt
te strekken. In elk geval zal hij het abnormale niet voetstoots mogen
aannemen (zie: Contras:Jenrec_h_j JI (Blei Weissll1ann), nr. 2~ .en de da;:tr
vermelde schrijvers).
De aanvaarding van een onderzoeksplicht voor een geval als het onderhavige is oak voor de toekomst van betekenis nu het N.B.W. op dit punt niet
materieel afwijkt van het huidige recht. Volgt uit artikel3.2.3 N.B.W. dat
iemand die in gerechtvaardigd vertrouwen op een door eens anders verklaring jegens hem gewekte schijn afgaat zonder meer bescherming verkrijgt,
artikel 3.1.1.12 N.B.W. werkt nader uit wanneer iemand eens anders
verklaring redelijkerwijze mag opvatten als een door die ander tot hem
gerichte verklaring van een bepaalde strekking. Volgens dit artikel is iemand
niet aileen niet te goeder trouw indien hij de feiten waarop zijn goede trouw
betrekking moet hebben kent, maar oak indien hij deze in de gegeven
omstandigheden behoort te kennen. M.a.w.: de bepaling berust op de
gedachte dat van een ieder een zeker onderzoek mag worden gevergd. Het
zal evenwel oak hier van de omstandigheden afhangen hoe ver dit onderzoek moet gaan. In dit kader is onder meer van belang de mate waarin, in
het licht van wat partijen als waar het om gaat over en weer van elkaar
mogen verwachten, aanleiding voor twijfel bestaat. Voorts spelen een rol
het gewicht van de rechtshandeling in kwestie en de eventuele druk waaronder de handeling wordt verricht. Zal gerechtvaardigd vertrouwen minder
snel aanwezig kunnen worden geacht naarmate de verklaring meer ten
nadele van de wederpartij schijnt te strekken, de in artikel3 .1.1.12 bedoelde
onderzoeksplicht zal in de meeste gevallen voorkomen dat iemand een ander
kan houden aan een verklaring waaruit onbedoeld voor hem onevenredig
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grote voordelen zouden voortvloeien. (V.V II en M.v.A.II, art. 3.1.1.12
N.B.W., Part.. Oesch. N.B. W., Bk. 3, p. 105/6; Invoeringswet, vierde
gedeelte, wetsontwerp 17496, M.v.T., p. 8; M.v.A., art. 3.2.3 N.B.W.,
Part. Oesch. N.B. W., Bk. 3, p. 175, 177; M.v.T., art. 3.2.2 en 3.2.3 Ned.
N.B.W., Part. Oesch. N.B. W., Bk. 3, biz. 168).
In dit verband zij eveneens opgemerkt dat het onderhavige arrest in zekere
zin aansluit bij recent gewezen jurisprudentie inzake de uitleg van overeenkomsten. Men vergelijke het elders in dit tijdschrift besproken Bloemensteekschuimsnijmachine-arrest: H.R., 13 maart 1981 (N.J., 1981, 635),
waarin de Hoge Raad onder meer overweegt dat voor de uitleg van overeenkomsten mede van belang kan zijn tot welke maatschappelijke kring en
partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden
verwacht (Hoofdstuk IV, Afdeling 9, nr. 57).
Neemt de Hoge Raad in (H.R., 11 december 1981, N.J., 1982, 70) Broekhuijzen/11 sselstroom, voor de eerste maal aan dat voor de totstandkoming
van een arbeidsbeeindigingsovereenkomst op grond van opgewekt vertrouwen het vereiste van de nadeliger positie niet behoeft te worden gesteld, in
casu overweegt het college dat in geval van een tweezijdige rechtshandeling
tot beeindiging van de wederzijdse verplichtingen uit een wederkerige overeenkomst de bescherming van het gerechtvaardigde vertrouwen van de ene
partij in de wilsverklaring van de andere partij niet afhangt van de voorwaarde dat de werkgever in gerechtvaardigd vertrouwen op die verklaring
iets heeft gedaan of nagelaten, waaruit voor hem bij ongedaanmaking van
de beeindiging van het dienstverband enig relevant nadeel zou zijn ontstaan.
Vergeleken met H.R., 11 december 1981 (N.J., 1982, 70) is de formulering
ruimer geworden. Er wordt niet meer gesproken van ,overeenkomst" en
,nadeliger positie", maar van ,tweezijdige rechtshandeling" en ,enig
relevant nadeel". Het belangrijkste verschil met het bovenbesproken arrest
is evenwel dat het wederkerig of om baat zijn van de beeindigingsovereenkomst niet langer van belang is (aldus ook: van Dunne, J.M., Ars Aequi,
32 (1983) 6, p. 508; Anders: Contractenrecht II (Blei Weissmann), nr. 30;
Stein, P.A., N.J., 1983, p. 1450).
Kunnen H.R., 12 juni 1981 (N.J., 1982, 238, Huize Helena) en H.R., 11
december 1981 (N.J., 1982, 70, Broekhuijzen/IJsselstroom) nog worden
gelezen in de sleutel van een voortgezette vertrouwensbescherming bij
rechtshandelingen om baat, in het onderhavige arrest geschiedt de afwijzing
van het vereiste van enig relevant nadeel niet onder verwijzing naar enige
door de jidens verrichte contraprestatie.
Het is evenwel de vraag of hieruit kan worden afgeleid dat de Hoge Raad
een nieuwe koers is gaan varen en bereid is de nadeliger positie als zelfstandig vereiste voor de verkrijging van bescherming van opgewekt vertrouwen
bij rechtshandelingen om niet over de gehele linie ter zijde te stellen.
Dienaangaande zij andermaal opgemerkt dat het ontslagrecht een wei
heel sp~cifiek toepassingsgebied van de vertrouwensbescherining betreft.
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Het is om die reden al dubieus aan een arrest als het onderhavige algemene
conclusies te verbinden. Voorts zij opgemerkt dat de casus in kwestie
weliswaar nauwe verwantschap vertoont met de casusposities die aan de
Ontslagarresten (H.R., 29 november 1974, N.J., 1975, 211, Ontslag I;
H.R., 5 december 1975, N.J., 1976, 223, Ontslag II) ten grondslag liggen,
maar daarmede toch niet geheel en al kan worden gelijkgeschakeld. Is in
de Ontslagarresten de geldigheid van een eenzijdige ontslagname in geding
-die overigens door het feit dat zij rechten en verplichtingen van weerszijden doet vervallen afstaat van het geval van afstand van recht -, in het
onderhavige arrest gaat het om de totstandkoming van een tweezijdige
rechtshandeling. De Hoge Raad beroept zich zelfs uitdrukkelijk op die
tweezijdigheid en op de strekking van de rechtshandeling- beeindiging van
wederzijdse verplichtingen uit wederkerige overeenkomst - , waardoor zich
een zekere verzwagering met een overeenkomst onder bezwarende titellijkt
aan te dienen.
Daar staat evenwel het een en ander tegenover. Zo kan de onderhavige
arbeidsbeeindigingsovereenkomst formeel wel degelijk als een rechtshandeling om niet worden bestempeld. Voorts valt zij over het geheel genomen
nauwelijks van een door de wederpartij van de declarant ,aanvaarde"
eenzijdige ontslagname te onderscheiden.
Mijn conclusie is dan ook dat de Hoge Raad is omgegaan, zo niet over de
gehele linie dan toch in elk geval op het terrein van het ontslagrecht (aldus
ook: van Dunne, J.M., Ars Aequi, 32 (1983) 6, p. 508, die van oordeel is
dat de Hoge Raad is omgegaan, dat niet openlijk wil bekennen en een
gelegenheidsargument zoekt in het tweezijdige karakter van de rechtshandeling, zulks omdat het college wellicht aileen op het vlak van het ontslagrecht
wil omgaan en zijn kruit droog wil houden voor het algemene terrein van
de eenzijdige rechtshandeling. Anders: Contractenrecht II, (Blei Weissmann), nr. 30, waar de rechtshandeling met een overeenkomst onder
bezwarende titel op een lijn wordt gesteld, en Stein, P.A., N.J., 1983, p.
1450, die uit het arrest afleidt dat het vereiste van de ongunstiger positie
alleen mag worden gesteld bij door een eenzijdige rechtshandeling opgewekt
vertrouwen, terwijl de bescherming van opgewekt vertrouwen bij meerzijdige rechtshandelingen van de aanwezigheid van een reele contraprestatie
afhankelijk zou moeten worden geacht).
50.

GEBONDENHEID AAN EEN NIET MET DE WIL VAN DE VERKLARENDE

PARTIJ OVEREENSTEMMENDE VERKLARING BETREFFENDE BEN AFSTAND
VAN RECHT

H.R., 15 april 1983, N.J., 1983, 458 (Hajjout)
In het onderhavige arrest kreeg de Hoge Raad uiteindelijk de kans de hier
gesignaleerde rechtsontwikkeling (voorlopig) af te sluiten.
De casus laat zich als volgt samenvatten. Hajjout, die geen Nederlands
spreekt of verstaat, ondertekent een door zijn werkgever opgestelde verklaring strekkende tot het doen van afstand door Hajj out van diens aanspraken
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voortvloeiende uit de eventuele nietigheid van een hem eerder aangezegd
ontslag op staande voet. Hajjout acht zich evenwel aan die verklaring niet
gebonden - daar hij haar niet in deze betekenis heeft begrepen - en doet
een beroep op het ontbreken van een op afstand van recht gerichte wil.
In cassatie staat centraal de vraag wanneer iemand aan de inhoud van een
dergelijke door hem ondertekende maar niet door hem begrepen en dus niet
gewilde verklaring kan worden gehouden.
Geconfronteerd met een in het middel vervatte klacht inzake de door de
Rechtbank gehanteerde maatstaf dat de omstandigheid dat een door de
werknemer tevoren omtrent de inhoud van de verklaring geraadpleegde
derde deze verklaring evenmin heeft begrepen, wegens het onverplichte
karakter van de ondertekening voor rekening en risico van die werknemer
komt met als gevolg dat deze op die enkele grond aan die verklaring
gebonden kan worden geacht, overweegt de Hoge Raad:
,De vraag of iemand door bet ondertekenen van een verklaring waarvan hij de inhoud niet
begreep, aan die verklaring gebonden is, hangt af van wat de wederpartij uit die ondertekening
heeft afgeleid en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht afleiden, zulks in bet Iicht
van wat partijen als waar bet om gaat, in die omstandigheden over en weer mochten
verwachten. In dit verband is - te zamen met de in het onderdeel vermelde omstandigheden
- van belang dat bet bier gaat om een verklaring welke de werkgever die de tussen hem en
een buitenlands werknemer bestaande dienstbetrekking had beeindigd door middel van ontslag
op staande voet, van welk ontslag de nietigheid door de werknemer in rechte was ingeroepen,
aan die werknemer ter ondertekening heeft voorgelegd, en welke onder meer inhoudt dat die
werknemer van zijn uit de eventuele nietigheid van bet ontslag voortvloeiende aanspraken
afstand doet. In een zodanig geval behoort de werkgever zich er met redelijke zorg van te
vergewissen dat de werknemer zich van deze strekking bewust is, wil hij uit de ondertekening
van de verklaring mogen afleiden dat de werknemer zich ook aan dit dee! van de verklaring
heeft willen binden".

In het middel wordt tevens aangevoerd dat Hajjout niet aan de door hem
ondertekende, niet met zijn werkelijke wil overeenstemmende verklaring
kan worden gehouden nu niet is gesteld of gebleken dat de werkgever zich
zijnerzijds een wezenlijk offer heeft getroost, althans zijnerzijds meer heeft
gepresenteerd dan waartoe hij rechtens was gehouden, terwijl evenmin is
gesteld of gebleken dat die verklaring bij de werkgever het gerechtvaardigd
vertrouwen heeft opgewekt dat Hajjout van zijn aanspraken afstand wilde
doen en dat de werkgever als gevolg van dat vertrouwen iets heeft gedaan
of nagelaten waardoor hij in een ongunstiger positie zou zijn gekomen dan
hij zonder dat vertrouwen zou zijn geweest. De Hoge Raad overweegt in
dit vel'band:
,Onderdeel B faalt, omdat het uitgaat van een regel omtrent de stelplicht van degene die een
en ander aan diens niet met zijn werke!ijke wil overeenstemmende verklaring wil houden, welke
geen steun vindt in bet recht".

De Hoge Raad benadrukt wederom dat het geen regel is dat hij die een
verklaring ondertekent waarvan hij de strekking niet begrijpt - en die dus
zijn wil niet kan weergeven- zonder meer aan die verklaring gebonden zou
zijn. Of iemand door het ondertekenen van een door hem niet begrepen
verklaring aan de inhoud daarvan is gebonden, hangt af van wat de
wederpartij uit die ondertekening heeft afgeleid en in de gegeven omstandig-
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heden redelijkerwijs heeft mogen afleiden, zulks in het licht van wat partijen
als waar het om gaat, in die omstandigheden over .en weer van elkaar
mochten verwachten.
In dat perspectief acht het college ook in het onderhavige geval een onderzoeksplicht op zijn plaats. Nu het hier gaat om een verklaring welke de
werkgever die de tussen hem en een buitenlandse werknemer bestaande
dienstbetrekking had beeindigd door middel van ontslag op staande voet,
van welk ontslag de nietigheid door de werknemer in rechte was ingeroepen,
aan die werknemer ter ondertekening heeft voorgelegd, en welke onder meer
inhoudt dat die werknemer van zijn uit de eventuele nietigheid van het
ontslag voortvloeiende aanspraken afstand doet, behoort de werkgever zich
er met redelijke zorg van te vergewissen dat de werknemer zich van deze
strekking bewust is, wil hij uit de ondertekening van de verklaring mogen
afleiden dat de werknemer zich ook aan dit deel van de verklaring heeft
willen binden. Waar een crediteur in zakelijke verhoudingen nu eenmaal
niet zonder goede grand van bestaande vorderingsrechten afstand zal doen
mag de bedoeling daartoe niet te snel door de wederpartij worden aangenomen (vgl. H.R., 30 oktober 1981, N.J., 1982, 436, Zuid-Europa/Van der
Zee; H.R., 18 januari 1980, N.J., 1981,263, Wintershoven/Kinderbescherming. Vgl. ook art. 1474 B. W.: de kwijtschelding ener schuld wordt niet
voorondersteld, maar moet bewezen worden).
Voorts werpt de Hoge Raad in het onderhavige arrest een volstrekt nieuw
licht op de vraag weTI(efactoreiibepalend zijnvoordeoescherming van-het
vertrouwen, gewekt door een niet met de wil van de verklarende partij
overeenstemmende verklaring strekkende tot afstand van recht.
Ret college acht de al dan niet totstandkoming van de rechtshandeling
afhankelijk van wat de wederpartij uit de ondertekening heeft afgeleid en
in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs heeft mogen afleiden en maakt
daarbij geen restricties ten aanzien van afstand van recht of rechtshandelingen om niet in het algemeen. Sterker nog: ofschoon het middel er vanuitgaat
dat Hajjout in casu niet aan zijn niet met zijn werkelijke wil overeenstemmende verklaring kan worden gehouden nu de aanwezigheid van een
bezwarende titel of een nadeliger positie niet is gesteld of gebleken, stelt de
Hoge Raad thans nadrukkelijk dat een dergelijke regel geen steun vindt in
het recht.
Kan hieruit nu worden afgeleid dat de Hoge Raad geheel is omgegaan en
eindelijk bereid is het vereiste van de nadeliger positie over de voile linie
terug te nemen?
Dienaangaande zij opgemerkt dat, hoewel afstand van recht niet altijd als
een eenzijdige rechtshandeling om niet zal kunnen worden bestempeld, het
onderwerpelijke geval ontegenzeggelijk een eenzijdige gerichte afstand van
recht om niet betreft, een rechtshandeling ten aanzien waarvan de wilsvertrouwensleer steeds geclausuleerd is toegepast (Menzie: Aaftink, H.A.M.,
Afstandvan vermogensrechten, diss. Utrecht, 1974, p. 18/19 en 50 e.v.; van
Dunne, J.M., Normatieve uitleg van rechtshandelingen, Deventer, 1971, p.
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68 e.v. Vgl. H.R., 13 juni 1980, N.J., 1980, 588).
Mijn conclusie is dan ook dat de Hoge Raad in het onderhavige arrest de
steven heeft gewend en er thans vanuitgaat dat ook met betrekking tot
rechtshandelingen om niet de enkele aanwezigheid van gerechtvaardigd
vertrouwen voldoende is om bij vaststaand ontbreken van een met de
verklaring overeenstemmende wil tot gebondenheid te concluderen (aldus:
Nieuwenhuis, J.H., Katern 8, Ars Aequi, 32 (1983) 9, p. 257).
Aldus oordelend neemt het college opnieuw een voorschot op het N.B.W.
Artikel 3.2.3 bepaalt immers zonder meer dat tegen hem die eens anders
verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de
gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht toekennen, heeft opgevat als
een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking,
op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil geen
beroep kan worden gedaan en bevat geen beperkingen ten aanzien van
afstand van recht of rechtshandelingen om niet in het algemeen.
Lijkt deze lezing niet of nauwelijks voor betwisting vatbaar, het blijft te
betreuren dat de Hoge Raad niet zelf aangeeft in hoeverre in het zicht van
de invoering van het N.B.W. een nieuwe koers wordt gevaren.
51. SAMENVATTING EN CONCLUSIE
In de hier besproken arresten heeft de Hoge Raad de aanwezigheid van een
ten processe gestelde nadeliger positie als zelfstandig vereiste voor de
bescherming van opgewekt vertrouwen over de gehele linie van de hand
gewezen. Zowel met betrekkking tot overeenkomsten onder bezwarende
titel c.a. (Huize Helena, Broekhuijzen/IJsselstroom) als met betrekking tot
rechtshandelingen om niet (Hajziani, Hajjout) komt de rechtshandeling in
geval van discrepantie tussen wil en verklaring bij aanwezig gerechtvaardigd
vertrouwen bij de wederpartij zonder meer tot stand.
Voorts heeft het college ingevuld onder welke omstandigheden voor de
wederpartij van de declarant een onderzoeksplicht kan bestaan en hoever
deze verplichting strekt (Hajziani, Hajjout).
Uit deze rechtspraak kan worden afgeleid dat de vertrouwensleer bij de
totstandkoming van rechtshandelingen- evenals in het N.B.W. -in het
vervolg ongeclausuleerd wordt toegepast en dat het antwoord op de vraag
of een rechtshandeling bij vaststaand ontbreken van een met de verklaring
overeenstemmende wil niettemin tot stand komt voortaan uitsluitend hiervan afhangt of het vertrouwen van de wederpartij in de gegeven omstandigheden werkelijk gerechtvaardigd is te achten.
Dit betekent evenwel niet dat de door het college vanouds toegepaste
verfijningen thans voorgoed van de baan zijn. Evenals onder het systeem
van het N.B.W. zal de afwezigheid van een bezwarende titel onder het hier
ontwikkelde regime veelal meebrengen dat de wederpartij eens anders
verklaring of gedraging niet zonder nader onderzoek mag opvatten als een
door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking. Ook
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hier zal het door partijen over en weer te lijden nadeel een factor vormen
waarmee de rechter in het kader van de vraag of het opgewekt vertrouwen
bescherming verdient dient rekening te houden.
AFDELING

4 (E.B. Berenschot)

.TOTSTANDKOMING; VERBAND MET UITLEGGING

52.

TOTSTANDKOMING EN UITLEGGING VAN OVEREENKOMSTEN; MISVER-

STAND

H.R., 19 maart 1982, N.J., 1982, 625; N.J.O., 1982, 359; N.I.O., 1982, 7
(DuijvesteinlMonster)
Duijvestein heeft 1975 aan de gemeente Monster enige percelen tuinland en
een woonhuis verkocht. Daarbij is overeengekomen: ,,lngeval en voor zover
tengevolge van deze verkoop uiteindelijk een hoger bedrag aan inkomstenbelasting zal worden geheven van de verkoper, dan door hem verschuldigd
ware geweest, wanneer de verkoop niet zou hebben plaatsgehad, zal dit door
de Stichting voor Onroerende Zaken te Rotterdam, in overleg met de
boekhouder van de verkoper, vast te stellen nadelig verschil ( ... )door de
gemeente Monster aan de verkoper worden vergoed". Duijvestein stelt zich
op het standpunt dat de Gemeente hem het verschil tussen het door hem
in werkelijkheid over 1975 betaalde bedrag aan inkomstenbelasting- mede
gebaseerd op de winst als gevolg van genoemde verkoop - en het door hem
zonder deze vetkoop verschuldigde bedrag dient te vergoeden. Voor dit
standpunt zou wellicht wat te zeggen zijn geweest, ware het niet dat aan de
clausule ter verklaring werd toegevoegd: ,,de zogenaamde belastingschade,. Deze toevoeging zal Duijvestein uiteindelijk noodlottig worden.
We bevinden ons hiermee op het terrein van het bekende Misverstand-arrest
(H.R., 17 december 1976, N.J., 1977, 241, Bunde/Erckens) dat ook een
geschil over het begrip belastingschade betrof. Evenals in dat arrest hecht
de Gemeente hieraan namelijk de technische betekenis uit het onteigeningsrecht. De Hoge Raad besliste eerder dat van belastingschade in die zin
sprake is ingeval in de schadeloosstelling, welke de onteigende ter zake van
de ontneming van zijn eigendom ontvangt, posten zijn begrepen, die fiscaal
als inkomen moeten worden beschouwd en ,, waarvan meer of eerder
belasting wordt geheven dan geheven zou zijn, indien dat zelfde inkomen
zonder onteigening, anders verdeeld en op andere tijdstippen aan de onteigende zou zijn toegevallen". Volgens deze berekening zou er in het geheel
geen schade zijn geleden.
Kortom, beide partijen hebben het beding anders opgevat. Men kan het
probleem ook als volgt formuleren: wat is tussen partijen overeengekomen?
Al naar gelang men daarbij het accent legt op het woord wat of het woord
overeengekomen lijkt de vraag er een naar de uitleg, respectievelijk de
totstandkoming van het beding te zijn. Zoals in de literatuur al meerdere
malen opgemerkt is, valt in gevallen zoals deze niet zo'n strikt onderscheid
te maken tussen deze twee vraagstukken die zich toch theoretisch op een
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verschillend niveau binnen het contractenrecht bevinden. De constatering
namelijk, dat partijen ieder voor zich de bepaling kennelijk anders uitgelegd
hebben kan tot de conclusie leiden dat er dus geen wilsovereenstemming
bestond bij het sluiten van de overeenkomst, bij gebreke waarvan deze in
beginsel niet tot stand ·is gekomen. Aldus komt men aan uitleg van de
overeenkomst niet meer toe (vgl. o.a. Blei Weissmann, Y.G., T.P.R., 1980,
p. 936;,Scholten, G.J., noot onder H.R., 1 juli 1977, N.J., 1978, 125).
Dat het probleem op deze wijze terug te voeren is tot een vraagstuk op h~t
gebied van, de totstandkoming verklaart waarschijnlijk oak het feit, dat de
door de Hoge Raad geformuleerde criteria in tach in het algemeen hetzij
als ,totstandkomings"- hetzij als ,uitleg" ar'restenbestempelde uitspraken, in toenemende mate overeenstemmen. Men vergelijke de passage:, ...
wat beide partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen
en gedragingen (mochten afleiden en) ,hebben afgeleid" uit het Misverstandarrest met die uit het Haviltexarrest, dat het voor uitleg aankomt op ,de
zin die partijen ( ... ) aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen
zij te dien aanzien van elkaar mochten verwachten''. (H. R. , 13 maart 1981 ,
N.J., 1981, 635, vgl. hierover Bijleveld, M.S., nr. 57). In beide arresten
wordt vervolgens een aantal factoren opgenoemd, die kunnen bepalen Of
de partijen mochten vertrouwen zoals zij kennelijk gedaan hebben.
In gevallen van misverstand is altijd sprake van een aan weerszijden levend
vertrouwen dat de andere partij de naar buiten blijkende gemeenschappelijke verklaring in dezelfde zin heeft opgevat als degene die de verklaring mede
aflegde zelf. AI naar gelang het ene, dan wei het andere vertrouwen meer
gerechtvaardigd is, komt de overeenkomst in die betekenis tot stand. Is voor
beide opvattingen even veel - of weinig - te zeggen, dan wordt de
toest~mming geacht te ontbreken, (vgl. Blei Weissmann, Y.G., T.P.R.,
1980, p. 919).
Oak het ·cassatiemiddel in het onderhavige arrest doelt op een dubbele
toetsing waar het klaagt:
,Buitendien beeft bet Hof ( ... ) uitsluitend de in de onderbavige procedure kenbaar gemaakte
bedoeling van de gem. Monster onderzocbt en daaraan preferentie verstrekt, zonder de
bedoeling van Duijvestein daarbij in voldoende mate en aanwijsbaar te betrekken, altbans
zonder diens bedoeling op een evenwicbtige wijze tot zijn recbt te Iaten komen."

Dit middel wordt door de Hoge Raad verworpen omdat het feitelijke
grondslag mist;·.
Het college overweegt djetiaangaande:
,Het Hof beeft Duijvesteins bedoeling in toereikende mate in zijn beoordeling betrokken, en
wei - terecbt - in zoverre als de Gemeente die bedoeling uit Duijvesteins verklaringen en
gedragingen beeft mogen afleiden te weten in die zin dat Duijvestein met de door bet beding
voorziene scbade doelde op de belastingschade gelijk die in onteigeningszaken als scbadepost
pleegt te worden vergoed."

In het Misverstandarrest noemde de Hoge Raad als factoren die dit , ,mogen
afleiden" bepalen o.a. de vraag of
a. de ene betekenis meer voor de hand lag dan de andere
b. indien sprake is van een vaststaande technische betekenis, de gebruiker
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van de term mocht verwachten dat de ander deze betekenis kende
c. de ander deskundige bijstand had en de gebruiker mocht verwachten dat
deze die ander voorlichtte omtrent de betekenis
d. een van beide betekenissen zou leiden tot een resultaat dat met het door
partijen beoogde minder goed zou rijmen.
In zijn motivering waarom de Gemeente erop mocht vertrouwen dat Duijvestein onder ,belastingschade" het onteigenings-technische begrip verstond, zoekt de Hoge Raad duidelijk aansluiting bij bovengenoemde factoren en voegt een enkele nieuwe toe:
, ,Daarbij heeft het Hof in het bijzonder betekenis toegekend aan de volgende omstandigheden:
dat de verkoop heeft plaatsgevonden ter voorkoming van onteigening; dat Duijvestein zich
bij de onderhandelingen die tot de verkoop hebben geleid, heeft doen bijstaan door een
deskundig bureau op het gebied van onteigeningszaken; dat dit bureau in de loop van die
onderhandelingen blijk heeft gegeven zich op het standpunt te stellen dat de verkoop op basis
van onteigening zou geschieden, zodat mag worden aangenomen dat partijen bij het vaststellen
van de koopprijs zijn uitgegaan van de schadeloosstelling die Duijvestein bij onteigening zou
toekomen; dat Duijvestein, nu hij door een deskundig bureau werd bijgestaan, geacht mocht
worden de betekenis te kennen van het begrip belastingschade zoals die in onteigeningszaken
als schadepost pleegt te worden vergoed."

Dat blijkt ook nog eens uit de overweging van het Hof, aansluitend bij
factor d, volgens welke de betekenis welke Duijvestein aan de bepaling hecht
,zou meebrengen, dat Duijvestein een latente belastingschuld op de schouder van de Gemeente
zou kunnen afwentelen, zonder dat er van werkelijk door hem tengevolge van de verkoop
geleden belastingschade sprake zou behoeven te zijit."

De Hoge Raad verwerpt het tegen deze overweging gerichte middel.
Cassatie-technisch betekent een en ander dat de uiteindelijke beslissing van
de lagere rechter als feitelijk van aard niet cassabel is, maar dat de Hoge
Raad via het aangeven van relevante omstandigheden wei greep houdt op
de motivering daarvan.
Blijkens de geciteerde overwegingen ligt het arrest op een lijn met het
Misverstandarrest, dat een toestemmingsprobleem behelst. Aileen het feit
dat het cassatiemiddel klaagt over schending van de uitleg bepaling van
artikel1379 B. W. herinnert even aan het uitlegvraagstuk. Dat de Hoge Raad
hier niet op ingaat en de beslissing geheel lijkt te enten op hetgeen naar
nieuw recht in de artikelen 3.2.2 en 3.2.3 N.B.W. wordt uitgedrukt (vgl.
hierover Berenschot, E.B., nr 45), wordt wellicht mede hierdoor verklaard,
dat het N.B.W. geen uitlegbepalingen bevat. De wetgever acht deze overbodig.
-------
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5 (E.B. Berenschot)

STANDAARDVOORWAARDEN

53. TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN.
H.R., 20 november 1981, N.J., 1982, 517, met noot C.J.H. Brunner
(Holleman/De Klerk)
In het vorige rechtspraakoverzicht werd op deze plaats aandacht geschonken aan de negatief geformuleerde en door sommigen als aarzelend richtinggevend beschouwde uitspraak dat de rechtsopvatting, dat op overeenkom1278
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sten, gesteld op papier waarop naar standaardvoorwaarden wordt verwezen, die voorwaarden toepasselijk zijn, tenzij partijen die toepasselijkheid
hebben uitgesloten, in haar algemeenheid geen steun vindt in het recht (zie
Hondius, E.H., T.P.R., 1980 nr. 3, p. 947; H.R., 9 december 1977, N.J.,
1978, 187 Towell/Janson). Open bleef de vraag welke rechtsopvatting dan
wei steun zou vinden in het recht. In de hieronder te bespreken uitspraak
lijkt de Hoge Raad een positief geformuleerd en aanzienlijk duidelijker
criterium te geven.
Wat was het geval? In de nacht van 10 op 11 oktober 1974 had Holleman's
Transportbedrijf BV in opdracht van De Klerk diens dragline vervoerd met
een aan Holleman toebehorende trekker met dieplader. Na aankomst op de
plaats van bestemming bracht de draglinemachinist, in dienst bij De Klerk,
de giek omhoog om kantelen van de dragline bij het afrijden van de
dieplader te voorkomen. Daarbij raakte de giek een hoogspanningsleiding.
Zowel de chauffeur van de trekker als de draglinemachinist kwamen door
de electrische stroom om het Ieven. Aan trekker en dieplader ontstond
ernstige brandschade. Het is deze schade waarvan Holleman vergoeding
eiste, primair op grond van contractuele aansprakelijkheid, subsidiair op
grond van een door de draglinemachinist gepleegde onrechtmatige daad.
Deze laatste grondslag zal in dit kader onbesproken blijven.
De Rechtbank zag zich aldus geplaatst voor de vraag of de algemene
voorwaarden van Holleman, waarvan artikel 3 aile schade in verband met
de uitvoering van de opdracht ten laste van de opdrachtgever liet komen,
op de onderhavige overeenkomst van toepassing waren. Er stond vast, dat
bij de telefonische totstandkoming van deze opdracht niet was gesproken
over algemene voorwaarden. Holleman bood dan ook getuigenbewijs door
haar voormalig transportleider aan; het bedrijf had namelijk in de periode
van 30 juli 1973 tot 10 oktober 1974 reeds een vijftal transporten voor De
Klerk uitgevoerd en de transportleider zou, zoals hij dat altijd bij nieuwe
relaties placht te doen, enkele dagen v66r het eerste transport tijdens een
telefonische kennismaking gewezen hebben op Holleman's algemene voorwaarden, gevraagd hebben of men een exemplaar wenste en tevens ge!nformeerd hebben of een transportverzekering gewenst was. Op beide vragen
zou het antwoord van De Klerk negatief hebben geluid. De Rechtbank
passeerde evenwel dit aanbod omdat
,een in juli 1973 gevoerd telefoongesprek dat betrekking had op een kort daarna uitgevoerde
en afgewikkelde vervoersopdracht, niet de toepasselijkheid kan bewerkstelligen van de algemene voorwaarden van Holleman met betrekking tot een vervoersopdracht, die anderhalf jaar
later is uitgevoerd en geheel losstaat van het op 30 juli 1973 uitgevoerde transport."

Het Hof kon zich volledig hierin vinden en ging zelfs een stap verder:
,Voor het toepasse!ijk doen zijn van algemene voorwaarden is meer nodig dan een inleidend
praatje per telefoon bij een - zich anderhalf jaar voordien afgespeeld hebbende en reeds
afgewerkte - eerdere transactie"
( ... )

,Veeleer zou logisch zijn, dat bij iedere opdracht Holleman onmiskenbaar door middel van
een orderbevestiging of ander geschrift zou Iaten blijken, dat zij slechts op haar algemene
voorwaarden wenste te vervoeren.''
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Ook het feit dat op dena afloop van ieder transport gezonden facturen was
verwezen naar de algemene voorwaarden kon in de ogen van de Rechtbank
geen toepasselijkheid bewerkstelligen. Het Hof nam dit oordeel over met
de overweging:
,Ook deze grief- betogend dat de Rb. ten onrechte uit het feit, dat Holleman in ruim een
jaar vijf andere opdrachten voor De Klerk had uitgevoerd niet heeft geconcludeerd tot
toepasselijkheid der voorwaarden - faalt. Zulk een conclusie kan niet worden getrokken op
grond van het feit, dat Holleman de toepasselijkheid van algemene voorwaarden afdrukte op
de gezonden facturen. De factuur is het sluitstuk van de transactie en niet de geeigende plaats
om de contractspartij op het bestaan van algemene voorwaarden te attenderen, te minder, nu
de verwerking der facturen zich veelal in een administratieve afdeling van een onderneming
afspeelt, die op voorwaarden bij het sluiten van overeenkomsten niet zozeer is toegesneden."

en liet daar meteen op volgen:
, ,In het algemeen moeten aan de totstandkoming van bedingen, waarin een contractspartij
bevrijd wenst te worden van zekere onereuze rechtsgevolgen hoge eisen worden gesteld,
waaraan i.e. niet is voldaan. Ook het Hof acht de relatie tussen partijen gezien hun beperkt
aantal voorafgaande transacties en de daarmee gemoeide slechts beperkte financiele bedragen
niet zo intens, dat die afbreuk doet aan het evengeschetste beginsel".

In cassatie heeft Holleman meer succes. In de eerste plaats ontkent de Hoge
Raad dat het onmogelijk is om mondeling overeen te komen dat ook
komende opdrachten beheerst zullen worden door algemene voorwaarden
omdat daarvoor, zoals het Hof oordeelde, meer nodig zou zijn:
,Dit oordeel kan in zijn algemeenheid niet als juist worden aanvaard. Aan het in het
handelsverkeer tussen ondernemingen bedingen van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden behoren geen andere eisen te worden gesteld dan in het algemeen gelden voor het tot
stand komen van een overeenkomst, zodat niet kan worden aangenomen dat wanneer tussen
twee ondernemingen voor het eerst een vervoerscontract tot stand komt, niet mondeling
overeengekomen kim worden dat op dit en mogelijk volgende contracten de algemene voorwaarden van de vervoerder toepasselijk zullen zijn."

De beschouwingen van het Hof omtrent het karakter van een factuur als
sluitstuk van de transactie worden door de Hoge Raad als feitelijk van aard
en niet onbegrijpelijk geaccepteerd, maar het college verwerpt vervolgens
de door het Hof aan de totstandkoming van bepaalde bedingen gestelde
hoge eisen. De Hoge Raad wijst in dit verband op de hierv66r geformuleerde
regel en overweegt dat deze in beginsel ook geldt voor algemene voorwaarden welke exoneratiebedingen bevatten, maar voegt eraan toe:
,Dat toepasselijkheid van algemene voorwaarden aldus overeengekomen is, sluit niet uit dat
er zich onder die voorwaarden bepalingen bevinden van een zodanige inhoud dat de toestemming van de wederpartij niet kan worden geacht op toepasselijkverklaring ook daarvan gericht
te zijn geweest. Of dit het geval is, is een kwestie van uitleg van de overeenkomst."

Wat is de betekenis van dit arrest, enerzijds als onderdeel van een jurisprudentie die voor de problematiek van algemene voorwaarden geen speciale
aanknopingspunten vindt in het geldende wetboek, en anderzijds geweze:ri
op een tijdstip waarop het wetsontwerp Algemene Voorwaard.en, als onderdee! van de invoeringswet van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, juist vier
maanden tevoren was ingediend?
In de rechtspraak worden verschillende middelen gehanteerd ter bestrijding
van met name onereuze voorwaarden, welke o.a. een toetsing van de voor
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de totstandkoming van een overeenkomst noodzakelijke toestemming (art.
1356 B.W.) inhouden. Deze vormen een glijdende schaal, waarvan aan het
ene eind de opvatting staat dat het gaat om de vraag of overeenstemming
is bereikt omtrent het feit dat algemene voorwaarden zullen gelden m.a. w.: de gelding van het complex voorwaarden als geheel -, aan welke
wilsovereenstemming dan soms extra eisen gesteld worden. Aan het andere
eind is sprake van een toetsing van de afzonderlijke bedingen in dier voege,
dat ongebruikelijke en onereuze bedingen in algemene voorwaarden niet
toepasselijk kunnen zijn, omdat de wederpartij van de gebruiker noch
toepasselijkheid heeft gewild, noch het gerechtvaardigd vertrouwen kan
hebben gewekt, deze te willen. Blijkens de hiervoor geciteerde overwegingen
van het Hof moet de eerste beslissing van dit college aan het eerstgenoemde
einde van de schaal geplaatst worden: slechts indien Holleman - bijvoorbeeld - bij iedere transactie wijst op zijn algemene voorwaarden kim
worden aangenomen dat partijen het eens zijn over de gelding daarvan.
Gevolg van deze wijze van beslissen zou zijn, dat aile voorwaarden hetzij
wel, hetzij niet toepasselijk zijn.
Afgezien daarvan, zo redeneerde het Hof, stelt een willekeurig beding dat
bevrijding van onereuze rechtsgevolgen met zich meebrengt, op zichzelf al
extra eisen aan de vereiste wilsovereenstemming. De Hoge Raad schuift de
eerste beslissing van het Hof wat in de richting van het midden van de
schaal: aan het bedingen van toepasselijkheid worden dezelfde eisen gesteld
als in het algemeen gelden voor de totstandkoming van overeenkomsten,
zelfs al bevatten de voorwaarden exoneratiebedingen. Als men volgens dit
criterium heeft geconcludeerd dat de voorwaarden toepasselijk zijn, komt
pas in tweede instantie de inhoud daarvan aan de orde: uitleg van het
overeengekomene kan meebrengen dat sommige bedingen alsnog toepasselijkheid ontberen bij gebreke van toestemming ook daartoe.
Met deze ,tweetrapsbeslissing" loopt de Hoge Raad gedeeltelijk vooruit op
het genoemde wetsontwerp: ook daarin komt het in de eerste plaats aan op
de vraag of volgens de gewone regels kan worden gezegd dat wilsovereenstemming bestaat omtrent toepasselijkheid. Dan splitsen de wegen van
Hoge Raad en ontwerp zich echter: riaar toekomstig recht zullen afzonderlijke bedingen kunnen worden vernietigd als zij inhoudelijk zozeer van de
gewone rechtsgevolgen van de overeenkomst afwijken dat zij, gezien alle
omstandigheden van het geval, een onredelijk bezwarend karakter krijgen.
Ter invulling van deze vage norm geeft het ontwerp vervolgens een tweetal
opsommingen van verdachte bedingen. De eerste groep wordt geacht onredelijk bezwarend te zijn, hetgeen betekent dat deze bedingen onder alle
omstandigheden vernietigbaar zijn. Ten aanzien van de tweede groep geldt
een wettelijk vermoeden; de gebruiker dient in deze gevallen aan te tonen
dat het beding geen onredelijk bezwarend karakter draagt.
Opgemerkt moet worden dat deze laatste zogenaamde ,zwarte" en ,grijze
lijsten" aileen gelden als het gaat om een niet-professionele wederpartij.
Immers, hierboven is nog geen aandacht geschonken aan het feit dat de
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Hoge Raad uitdrukkelijk spreekt over , ,aan het in het handelsverkeer tussen
ondernemingen bedingen''.
Hoeft hieraan geen speciale betekenis te worden gehecht of bedoelt de Hoge
Raad hiermee aan te knopen bij het onder komend recht gemaakte onderscheid consument-professionele wederpartij? En zo de Hoge Raad dit
onderscheid inderdaad relevant zou achten, betekent dat dan dat voor een
bepaalde categorie overeenkomsten, namelijk die met consumenten, alsnog
zwaardere eisen aan de wilsovereenstemming omtrent algemene voorwaarden kunnen of moeten worden gesteld? Dat zou in strijd zijn met de nieuwe
regeling, omdat daarin voor beantwoording van deze vraag uit de eerste trap
geen onderscheid wordt gemaakt. Daar staat enerzijds tegenover dat de
Hoge Raad nu nog geen gebruik kan maken van de nieuwe tweede trap
(vernietiging) waar het onderscheid wei speelt, anderzijds zou gedacht
kunnen worden aan de oplossing van annotator Brunner: verenig oude en
nieuwe tweede trap door naar komend recht als onredelijk bezwarend
beschouwde bedingen als niet gewild te bestempelen.
De conclusie lijkt te zijn dat de met het arrest van 1977 opengelaten vraag
welke eisen de Hoge Raad wei stelt met het oog op toepasselijkheid van
algemene voorwaarden nu zeker gedeeltelijk, en wellicht helemaal beantwoord is: geen bijzondere.

AFDELING

6 (W.A.K. Rank)

AANBOD EN AANVAARDING

54. AANBOD OF UITNODIGING OM IN ONDERHANDELING TE TREDEN?
H.R., 10 apri/1981, N.J., 1981, 532, met noot C.H.J. Brunner, Ars Aequi
1981, biz. 708, met noot P. van Schilfgaarde (Hofland/Hennis).
In het onderhavige arrest kreeg Nederlands hoogste rechtscollege de kans
aan te geven wanneer een wilsverklaring waarin een voorstel tot het sluiten
van een overeenkomst is vervat niet zonder meer als een aanbod heeft te
gelden (Vgl. Contractenrecht II (Blei Weismann), nr. 447 en 459).
De casus laat zich als volgt samenvatten. In een advertentie in een woninggids wordt een aan Hofland in eigendom toebehorende villa voor een
bepaalde vraagprijs te koop aangeboden. Een zekere Hennis verklaart zich
bereid die prijs te betalen en stelt zich op het standpunt dat daarmee een
overeenkomst is tot stand gekomen. Hofland zegt evenwel niets van een
verkoop aan Hennis te weten en weigert vervolgens aan het transport mee
te werken.
Voorwerp van geschil is de vraag of een advertentie waarin een bepaald huis
voor een bepaalde prijs te koop wordt aangeboden als een aanbod kan
worden opgevat zodat het enkele feit dat een gegadigde bereid is de
vraagprijs te betalen en zulks aldan niet door tussenkomst van een makelaar
aan een potentiele verkoper te kennen geeft, een koopovereenkomst met
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betrekking tot het in de advertentie bedoelde woonhuis tot stand doet
komen.
De Hoge Raad overweegt hieromtrent:
,Vooropgesteld moet worden dat een advertentie waarin een individueel bepaalde zaak voor
een bepaalde prijs te koop wordt aangeboden, zich in beginsel niet ertoe leent door eventuele
gegadigden anders te worden opgevat dan als een uitnodiging om in onderhandeling te treden,
waarbij niet aileen prijs en eventuele verdere voorwaarden van de koop, maar ook de persoon
van de gegadigde van belang kunnen zijn. Het antwoord op de vraag, wanneer, als inderdaad
onderhandelingen volgen, de koop geacht moet worden tot stand te zijn gekomen en of dit
wellicht moet worden aangenomen op grond van het uitblijven van een tijdige reactie op een
uiting van de wederpartij dat volgens haar overeenstemming is bereikt, hangt in een zodanig
geval niet daarvan af, of de advertentie als een vrijblijvend aanbod mocht worden opgevat.
De onderhavige advertentie vermeldde naar 's Hofs vaststelling geen andere details dan de
indeling van het huis en een vraagprijs. Voorts bevatte de woninggids omtrent de betekenis
van deze advertentie blijkens 's Hofs tussenarrest geen andere mededelingen dan: ,Opname
in deze gids geschiedt, nadat opdracht tot het verlenen van bemiddeling is gegeven aan een
van de leden van de Beursvereniging van Gooise Makelaars, tevens lid van de afd. 't Gooi",
alsmede: ,Wilt U een van de aangeboden woningen van binnen bezichtigen? Maak dan een
afspraak via Uw NBM-makelaar".
In het licht van het voorgaande heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting
door er van uit te gaan dat een zodanige advertentie eventueel door gegadigden mag worden
opgevat als een aanbod met de clausule ,vrijblijvend" dat aileen maar hoeft te worden
aanvaard om de verkoper te binden tenzij deze onverwijld na de aanvaarding dit aanbod
herroept. Dit wordt niet anders doordat de makelaars van partijen, nadat het geschil was
gerezen, zich tegenover de advocaat van Hennis op het standpunt hebben gesteld dat het huis
,vrijblijvend aangeboden" was.

De Hoge Raad formuleert hier allereerst een voor de praktijk ongemeen
belangrijke regel inzake de uitleg van advertenties: een advertentie waarin
een individueel bepaalde zaak voor een bepaalde prijs te koop wordt
aangeboden leent zich er in beginsel niet toe door eventuele gegadigden
anders te worden opgevat dan als een uitnodiging om in onderhandeling te
treden, waarbij niet aileen prijs en eventuele verdere voorwaarden van de
koop, maar ook de persoon van de gegadigde van belang kunnen zijn (vgl.
Nieuwenhuis, J.H., Ars Aequi 1982, Katern 3, p. 67).
Vervolgens komt het college aan de hand van deze regel tot de conclusie
dat het Hof de advertentie in de gegeven omstandigheden ten onrechte als
een vrijblijvend aanbod heeft beschouwd. De Hoge Raad acht het daarbij
niet van belang dat partijen zelf, althans hun wederzijdse makelaars,
eveneens van een vrijblijvend aanbod spreken.
Wei acht de Hoge Raad het niet onmogelijk dat op grond van het uitblijven
van een tijdige reactie op een uiting van de koper moet worden aangenomen
dat een koopovereenkomst is tot stand gekomen. Dit is echter niet daarvan
afhankelijk of de advertentie als een vrijblijvend aanbod mag worden
opgevat. (Menzie van Schilfgaarde, P., Ars Aequi, 30 (1981) 11, p. 710,
die hieruit afleidt dat de term , vrijblijvend aanbod" volgens de Hoge Raad
zo'n onzekere inhoud heeft dat de constatering dat men daarmee te maken
heeft niet kan dienen als opstapje voor verdergaande conclusies).
Allereerst valt op dat de Hoge Raad zijn regel beperkt tot het geval waarin
een individueel bepaalde zaak wordt aangeboden. Met andere woorden: de
mogelijkheid blijft open dat anders geldt wanneer het naar de soort bepaal-
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de zaken betreft (zie van Schilfgaarde, P., Ars Aequi, 30 (1981) 11, p. 710,
die geneigd is in deze gevallen onderscheid te maken tussen een aanbieding
door een particulier en een bedrijfsmatige aanbieding, waarbij hij aantekent
dat aanbieding ·van soortzaken bijna steeds een bedrijfsmatig karakter zal
hebben).
Verder is de regel in kwestie niet zo strict geformuleerd dat de mogelijkheid
om een advertentie waarin een individueel bepaalde zaak voor een bepaalde
prijs te koop wordt aangeboden uit te leggen als een aanbod geheel is
afgesneden. De Hoge Raad spreekt immers van ,in beginsel" en benadrukt
dat niet alleen prijs en eventuele verdere voorwaarden van de koop, maar
ook de persoon van de gegadigde van belang kunnen zijn. W el zullen
rechters die in een advertentie een aanbod zien en niet slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden moeten motiveren waarom in het
desbetreffende geval de verdere voorwaarden en de persoon van de gegadigde geen rol van betekenis spelen (aldus ook Brunner, C.H.J., N.J., 1981,
p. 1798).
Nu zal een advertentie waarin door een particulier een woonhuis te koop
wordt aangeboden vrijwel steeds als een uitnodiging om in onderhandeling
te treden moeten worden geduid. Behalve de prij s is immers van essentieel
belang op welke termijn de juridische en feitelijke levering kan plaatsvinden
en de vraag welke partij de kosten van transport voor haar rekening neemt.
Bovendien kan een potentiele verkoper velerlei redenen hebben om de ene
bieder te preferen boven de andere, waarbij valt te denken aan de solvabiliteit van een bepaalde bieder of aan diens bereidheid (meer) te betalen voor
de overname van stoffering en dergelijk (in deze zin: Brunner, C.H.J., N.J.,
1981, p. 1798; Asser-Rutten II, p. 98. Vgl. Rb. Utrecht, 19 november 1975,
N.J., 1976, 480. Vgl: ook Contractenrecht II, (Blei Weissmann), nr. 511.
Anders: Rb. Breda, 21 september 1976, N.J., 1977, 454).
Een advertentie waarin een bedrijf een individueel bepaald artikel te koop
aanbiedt zal meestal wel als een aanbod mogen worden uitgelegd omdat de
persoon van de koper daarbij niet van belang is (aldus: van Schilfgaarde,
P.,ArsAequi, 30 (1981) 11, p. 710; Brunner, C.H.J., N.J., 1981, p. 1798).
Overigens zal de afwijzing van een gegadigde met het oog op diens persoon
op aanvaardbare wijze moeten kunnen worden gemotiveerd. Het enkele feit
dat iemand er een bepaalde godsdienst, levensovertuiging of politieke
gezindheid op na houdt of tot een bepaald ras of geslacht behoort mag
daarbij in beginsel geen rol spelen (zo ook Brunner, C.H.J., N.J., 1983,
p. 1798).
Wijders zij opgemerkt dat de Hoge Raad niet spreekt van een uitnodiging
tot het doen van een aanbod maar van een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Deze wijze van formuleren stelt buiten twijfel dat degene die
de uitnodiging doet zich vooralsnog alle vrijheid voorbehoudt (vgl. Contractenrecht II, (Blei Weismann}, nr. 477 en 488). Aldus overwegend
benadrukt de Hoge Raad bovendien nog eens dat men zich niet teveel moet
vastklampen aan de nogal schematische voorstelling van zaken volgens
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welke een overeenkomst altijd tot stand komt door een aanbod en de
aanvaarding daarvan. Veelal komt een overeenkomst tot stand op basis van
onderhandelingen die in verschillende fasen verlopen en die op verschillende
aspecten van de voorgenomen transactie betrekking hebben (van Schilfgaarde, P., Ars Aequi, 1981, p. 710).
De hier gehanteerde aanpak - het vooropstellen van opgemelde regel leidt ertoe dat de Hoge Raad niet behoeft aan te geven welke rechtsgevolgen
aan een vrijblijvend aanbod zijn verbonden. De vraag of een vrijblijvend
aanbod inhoudt dat een aanvaarding door een potentiele koper slechts dan
een overeenkomst tot stand doet komen indien deze aanvaarding door de
verkoper wordt geaccepteerd - in wezen een uitnodiging tot het doen van
een aanbod- of dat de aanvaarding van een vrijblijvend aanbod zonder
meer een overeenkomst tot stand doet komen, tenzij het aanbod na aanvaarding onverwijld wordt herroepen, blijft dan ook onbeantwoord (zie over
de betekenis van een vrijblijvend aanbod: Schut, G.H.A., Rechtshandeling,
overeenkomst en verbintenis, Zwolle 1977, p. 57; Asser-Rutten II, p. 95;
Contractenrecht IJ, (Blei Weissmann), nr. 545 en de daar vermelde literatum en rechtspraak).

AFDELING

7 (M.S. Bijleveld)

WILSGEBREKEN

55. DWALING: ONDERZOEKSPLICHT
H.R., 13 maart 1981, N.J., 1981, 442 met noot C.J.H.B. en W.H.H.
Hilders, handelaar in onroerende goederen, krijgt van De Galan, makelaar
in onroerende goederen, de tip dat er een verhuurd bedrijfspand te koop
staat. Hilders gaat nog dezelfde dag tot aankoop van het betreffende pand
over, waarvan hij De Galan tipgeld toezegt. Na tot betaling hiervan gesommeerd te zijn, blijft Hilders echter in gebreke.
De Galan voert nakoming in rechte.
Hilders verweert zich met de stelling dat hij niet gebonden is tot betaling
van het tipgeld, daar is gebleken, dat de mededelingen van De Galan ten
tijde van het geven van de tip, t.w. dat de bedrijfsruimte was verhuurd aan
een eerste klas huurder (huurder die zijn verplichtingen nakomt) en dat de
jaarhuur niet te economisch was (bedoeld werd dat bij beeindiging van de
huur, dezelfde jaarhuur zonder veel moeite van de opvolgende huurder zou
kunnen worden bedongen) niet met de werkelijkheid in overeenstemming
waren, hetgeen na enige weken na de aankoop van het pand reeds was
komen vast te staan.
Het Hof verwerpt het beroep op dwaling, daartoe overwegende dat de
makelaar, zo hij de beweerde mededelingen had gedaan, van de handelaar
mocht verwachten, dat deze niet zonder meer daarop zou afgaan alvorens
te kopen, maar deze eerst op hun juistheid zou onderzoeken.
De Hoge Raad overweegt, dat het Hof door aldus te beslissen niet blijk heeft
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gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Uit het arrest van de Hoge Raad
van 15 november 1957 (N.J., 1958 met noot L.E.H.R.; Ars Aequi, 1957/58,
p. 103 met noot. Vander Grinten) kan worden afgeleid, dat iemand die
onder onjuiste voorstelling van zaken een overeenkomst aangaat, geen
beroep op dwaling kan doen wanneer de dwaling hem kan worden toegerekend. M.a.w. een contractant moet eerst een zelfstandig onderzoek doen
alvorens zich te verbinden. Uit ditzelfde arrest is echter tevens af te leiden,
dat dit zelfstandige onderzoek niet zover hoeft te gaan dat men niet meer
, ,in den regel mag afgaan op de juistheid vandoor de wederpartij gedane
mededelingen" (zie ook H.R., 21 jan. 1966, N.J., 1966, 183 met noot
G.J.S.; Ars Aequi, XVI, p. 161 met noot V.D.G.).
In het hierbesproken arrest is de Hoge Raad echter van mening dat Hilders
niet zonder meer op de juistheid van de mededelingen (zo al gedaan) van
De Galan had mogen afgaan.
Wat rechtvaardigt hier de uitzondering?
Dat het redelijk is dat overeenkomsten die gesloten zijn onder invloed van
dwaling vernietigbaar zijn vloeit o.a. voort uit het vertrouwensbeginsel
(gewekt vertrouwen verdient bescherming), aldus J.H. Nieuwenhuis (diss.
Leiden, Deventer 1979, p. 94 e.v.). Het te beschermen vertrouwen van de
dwalende moet echter wel gerechtvaardigd zijn. Daarnaast is er dan ook nog
het vertrouwen van de wederpartij dat het dwalingsberoep kan beperken.
In casu in deze afweging in het voordeel van De Galan uitgevallen. Deze
mocht n.l. verwachten dat Hilders zichzelf zou vergewissen omtrent de
gedane mededelingen. Zowel De Galan als Hilders zijn deskundigen in de
wereld van het onroerend goed te noemen. Echter, De Galan, als een bij
de koopovereenkomst zijnde derde, heeft veel minder belang bij de juistheid
van de verstrekte gegevens dan Hilders. Daardoor is Hilders ook de meest
tot onderzoek gerede partij.
Hierbij kan dan nog in acht genomen worden, dat Hilders het tipgeld heeft
toegezegd na reeds tot aankoop van het betreffende pand te zijn overgegaan. Reden te meer voor De Galan om erop te vertrouwen dat Hilders al
wel enig onderzoek verricht zal hebben. Concluderend kan dus worden
gesteld, dataan de ene kant een contractant mag afgaan op de juistheid van
de door zijn wederpartij gedane mededelingen, maar aan de andere kant
dat hij niet steeds mag doen zonder enig eigen onderzoek.

AFDEL!NG

8 (T.J. Mellema-Kranenburg)

HANDELINGSONBEKWAAMHEID

56.

OVEREENKOMST GESLOTEN DOOR MINDERJARIGE ZONDER TOESTEM-

MING VAN ZIJN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS; SPRAKE VAN WERKELIJK GEBAAT?

H.R., 22 mei 1981, N.J., 1982, 121 met noot C.J.H. Brunner

Eenminderjarige is in beginsel handelingsonbekwaam (art. 1366 B.W.). De
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consequentie daarvan is dat hij niet zelfstandig onaantastbare rechtshandelingen kan verrichten. Verricht hij de rechtshandelingen toch dan zijn deze
vernietigbaar door zijn wettelijke vertegenwoordiger of, wanneer de handelingsonbekwame inmiddels meerderjarig- en dus handelingsbekwaamis geworden door hemzelf. Echter op de handelingsonbekwaamheid van de
minderjarige zijn uitzonderingen mogelijk (zie voor een overzicht hiervan
Contractenrecht II (Kranenburg), nr. 2038-2066). Een van deze uitzonderingen vormt het geval dat een minderjarige, die met oordeel des onderscheids
handelt met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger - voor
zover deze bevoegd is die rechtshandelingen voor de minderjarige te verrichten- rechtshandelingen verricht (art. 234 lid 2 Boek 1 B.W.).
De vraag of een minderjarige met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelde speelde ook in het bovenstaande arrest. Wat was het
geval?
X heeft tijdens zijn minderjarigheid zonder toestemming van zijn ouders
tweemaal een overeenkomst met het K.O.S.T. (de afkorting van de Stichting Krisis Opvangscentrum Tilburg) gesloten, waarbij het K.O.S.T. zich
verbond hem in een opvangcentrum op te nemen, waartegenover X zich
verbond voor iedere dag van opname f243,- aan het K.O.S.T. te betalen.
Voor deze opname heeft de gemeente aan X op de voet van art. 8 A.B.W.
bijstand verleend ter volledige dekking van X's verbintenissen terzake. De
gemeente heeft die bijstand uitbetaald door rechtstreeks de schulden van X
aan het K.O.S.T. uit genoemde overeenkomsten aan K.O.S.T. te voldoen.
De rechtsvragen die in dit arrest speelden waren:
1. Is een overeenkomst door de minderjarige X zonder toestemming van
zijn ouders aangegaan om in een opvangcentrum te worden opgenomen
vernietigbaar op vordering van de ouders en de inmiddels meerderjarig
geworden X nu de kosten van zijn verblijf zijn voldaan uit aan X verleende
bijstand?
2. Is X door de uitvoering van de overeenkomst werkelijk gebaat?
Er speelde in dit arrest nog een derde rechtsvraag, namelijk of er in casu
sprake was van onverschuldigde betaling, maar op die vraag wordt elders
in dit nummer ingegaan. Ten aanzien van de eerste vraag oordeelde de Hoge
Raad in aansluiting op het Hof dat van verleende toestemming geen sprake
was. Dat er in casu geen nadrukkelijke toestemming door de ouders
verleend was sprak voor zich, maar ook stilzwijgende toestemming werd
niet aanwezig geacht zo moge blijken uit de overwegingen van het Hof:
,dat in dat laatste geval sprake moet zijn van zodanig gedrag van de ouders dat degene, die
als minderjarige gehandeld heeft, gelet op aile omstandigheden, er op mocht vertrouwen dat
de ouders toestemden;
dat in confesso is dat i.e. van een uitdrukkelijke toestemming geen sprake is geweest, en slechts
onderzoek behoeft de stelling van de Stichting dat de ouders de facto in het verblijf van X
gesteld hebben dat zij bij de eerste opname aan de Stichting hebben Iaten weten dat zij slechts
met de opname konden instemmen als het K.O.S.T. een erkende inrichting (ontwenningskliniek) zou zijn en de kosten voor rekening van hun ziektekostenverzekeraar zouden zijn;
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dat de Stichting ontkent dat die voorwaarden gesteld zijn, doch ook indien die ontkenning
juist zou zijn, daaruit nog niet volgt dat de ouders in de opname zouden hebben toegestemd;
dat, ook indien juist zou zijn dat de vader van X tegenover een gemeenteambtenaar en/of een
employe van de Stichting verklaard zou hebben ,dat hij bereid was de berekende bijdrage te
verstrekken", daaruit niet volgt dat de vader de facto zijn toestemming zou hebben gegeven
tot het verblijf in het K.O.S.T.; dat immers niet gesteld noch anderszins gebleken is dat aan
de ouders van X enige inspraak is toegekend nopens de vraag of aan X bijstand zou worden
verleend;
dat derhalve, waar de vader zich gekonfronteerd zag met het feit dat tot verlening van bijstand
besloten was, aan zijn voormelde uitlating geen verdere betekenis kan worden toegekend dan
dat hij het verhaal van die bijstand als onvermijdelijk ervoer;
dat bij de beantwoording van de vraag of de ouders zich door zich niet aktief te verzetten aangenomen dat zij zich inderdaad niet aktief verzet zouden hebben, hetgeen zij overigens
ontkennen - tegen de opnamen in deze toegestemd zouden hebben, in aanmerking moet
worden genom en dat X in september 1976 al ruim achttien jaar oud was, dat hij zelf geopteerd
had voor de opnamein het K.O.S.T., dat de eerste opname al was aangevangen toen de ouders
er van hoorden, dat de tweede opname geheel op eigen initiatief van X is tot stand gekomen
en tenslotte dat X gesteund werd in zijn streven in het K.O.S.T. opgenomen te worden c.q.
te blijven door de Stichting en Sociale Dienst van Moergestel;
dat het onder die omstandigheden zo begrijpelijk moet worden geoordeeld dat de ouders de
situatie ervoeren als door hen redelijkerwijs niet te veranderen door aktief verzet, dat uit het
mogelijk achterwege Iaten daarvan niet mag worden afgeleid dat zij toestemming in de zin van
art. 234 lid 2 B.W. zouden hebben verleend tot het verblijf van X in K.O.S.T."

Het zich niet aktief verzetten door ouders tegen een situatie die zij onwenselijk doch onveranderbaar achten Ievert dus geen stilzwijgende toestemming
op.
Een andere uitzondering op de handelingsonbekwaamheid van de minderjarige vormt het geval dat de minderjarige over geld~m die hem door zijn
wettelijke vertegenwoordiger voor levensonderhoud of studie ter beschikking zijn gesteld, beschikt (art. 234, lid 3 Boek 1 B.W.). In het ,K.O.S.T.arrest" kwam de vraag aan de orde of artikel 234, lid 3 Boek 1 B.W. naar
zijn strekking van overeenkomstige toepassing is op het beschikken door
een minderjarige over gelden die hem niet door zijn wettelijke vertegenwoordiger, maar door een bijstand verlenende instantie op grond van de
A.B.W. ter beschikking zijn gesteld. De Hoge Raad beantwoordde deze
vraag echter ontkennend.
,Tekst noch strekking van artikel234, lid 1 Boek 1 B.W.- ,voor zover de wet niet anders
bepaalt"- en van de bepalingen van de A.B.W. brengt mee, dat door bijstandverlening aan
een minderjarige het in lid 2 van genoemd artikel 234 neergelegde wettelijk vereiste van
toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger voor door de minderjarige te verrichten
rechtshandelingen opzij wordt gezet. Onjuist is ook de stelling dat artikel 234, lid 3 naar zijn
strekking van overeenkomstige toepassing zou zijn op het beschikken over gelden die hem niet
door zijn wettelijke vertegenwoordiger maar door een bijstandsverlenende instantie op grond
van de A.B.W. ter beschikking zijn gesteld".

Zoals ook A-G Ten Kate in zijn conclusie bij dit arrest opmerkt is de
A.B.W. erop gericht financiele nood te lenigen. Echter nergens in de wet
is te lezen dat bijstandverlening aan een handelingsonbekwame de onbekwame bekwaam zal maken. Ook al wordt door deze wet de financiele nood
van de handelingsonbekwame gelenigd, hij krijgt hierdoor nog geen voorsprong op andere handelingsonbekwamen die geen beroep op de bijstand
behoeven te doen, in die zin dat hij zelfstandig onaantastbare rechtshandelingen zou kunnen verrichten.
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De tweede rechtsvraag die in dit arrest speelde was of de handelingsonbekwame door de opname in het K.O.S.T. werkelijk was gebaat in de zin van
artikel1487 B.W. Zou deze vraag namelijk bevestigend beantwoord worden
dan zouden de ouders de kosten van de opname in het K.O.S.T. dienen te
dragen. Wanneer echter van werkelijk gebaat zijn geen sprake zou zijn, dan
zouden de ouders de kosten wegens onverschuldigde betaling terug kunnen
vorderen van de Stichting (de gemeente had de bijstandsuitkering namelijk
cip de ouders verhaald). De Rechtbank maakt bij de beoordeling van deze
vraag een onderscheid tussen gebaat zijn in de therapeutische en in vermogensrechtelijke zin, waarbij zij meent dat in artikel1487 niet valt te denken
aan gebaat zijn in therapeutische zin. De Hoge Raad doet bier verder geen
uitspraak over gezien het feit dat de beslissing in boger beroep niet is
bestreden. Met Brunner (de annotator van dit arrest) meen ik echter dat de
opvatting van de rechtbank is achterhaald.
Ook psycho-sociale hulp en zorg kunnen voor de minderjarige werkelijke
baat op leveren. Wanneer een verstandige wettelijke vertegenwoordiger
redelijkerwijs de aan de opname verbonden kosten voor zijn rekening had
kunnen nemen dan dient gebaat zijn in de zin van artikel 1487 B.W.
aangenomen te worden, ongeacht bet resultaat van de behandeling. (Zie
hierover de Jong, F.J., ,Werkelijk gebaat", W.P.N.R., 3820-21; AsserRutten 4-I, zesde druk, p. 305. Vergelijk art. 6.1.6.5 N.B.W., waar gesproken wordt van , werkelijk voordeel", met welke term geen wijziging van
het huidige recht is bedoeld, zie Pari. Gesch., Boek 6, p. 161. Wat was nu
de beslissing van de Hoge Raad over het al dan niet gebaat zijn van de
minderjarige X?
,Iedere besparing in de kosten van levensonderhoud van de minderjarige wegens de uit de
nietigverklaarde overeenkomst door hem genoten prestaties brengt mee dat hij, in de zin van
artikel 1487 door het genotene is gebaat, ook voor zover de bespaarde kosten van zijn
levensonderhoud ten laste van zijn ouders komen."

De Hoge Raad meende derhalve dat aan het criterium van werkelijk gebaat
zijn in de zin van artikel 1487 B.W. was voldaan. Maar ook dan kunnen
er, zoals annotator Brunner opmerkt, nog omstandigheden bijkomen die
de mogelijkheid van terugvordering aan de wederpartij van de handelingsonbekwame ontnemen. Dergelijke omstandigheden deden zich voor in bet
onderhavige arrest. Wat was namelijk bet geval? De ouders van de minderjarige X waren verzekerd tegen de kosten verbonden aan opname in een
ziekenhuis en psychiatrische inrichting. Deze verzekering dekte echter niet
de opname in alternatieve, dat wil zeggen niet door de minister van Volksgezondheid erkende, inrichtingen. Wanneer men nu aanneemt dat de minderjarige door de opname in de alternatieve inrichting bet K.O.S.T. gebaat
wordt, betekent dat dat de ouders de daaraan verbonden hoge, niet door
de verzekering gedekte, kosten zouden moeten dragen, hoewel een wel door
hun verzekering gedekte opname een redelijk alternatief vormt. Hierboven
werd als criterium van werkelijk gebaat zijn aangenomen dat een verstandig
wettelijk vertegenwoordiger redelijkerwijs de aan de opname verbonden
kosten voor zijn rekening had moeten nemen. De verstandige wettelijke
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vertegenwoordiger zal echter, wanneer hij zou moeten kiezen tussen uit
eigen beurs betalen van een zeer dure alternatieve opvang en een wel door
een verzekering gedekte opname, voor het laatste kiezen. Brunner trekt als
conclusie hieruit dat voor de mogelijkheid van terugvordering niet uitsluitend van belang is of de minderjarige baat heeft gehad bij de besteding van
het geld, maar dat mede een rol speelt of van redelijk handelende wettelijke
vertegenwoordigers, gezien hun vermogenspositie en de door hen gesloten
verzekeringen, mocht worden verlangd dat zij zouden hebben gekozen voor
de alternatieve zeer kostbare opname. Zo niet, dan mogen de ouders tegen
de door de minderjarige gesloten overeenkomst opkomen en het betaalde
terugvorderen, ongeacht de baat van de minderjarige. Brunner leidt dit af
uit het eigen in rechte te respecteren belang dat ouders hebben, dat de
minderjarige niet op hun kosten voor hem nuttige overeenkomsten sluit, die
voor hen bezwarend zijn en waarvoor aanvaardbare, minder kostbare
alternatieven voor handen zijn. Wellicht is tot dezelfde conclusie te komen
wanneer men stelt dat de wettelijke vertegenwoordiger en minderjarige
m.b.t. artikel1487 B.W. als een geheel beschouwd moeten worden en dat
daardoor ter bepaling van de werkelijke baat ook de positie van de wettelijke vertegenwoordiger onder omstandigheden zoals bovengenoemde in acht
genomen moet worden.
In die visie lijkt het onwaarschijnlijk dat van werkelijk gebaat gesproken
kan worden wanneer enerzijds aan de kant van de minderjarige besparing
van kosten vanlevensonderhoud_is, terwijLanclerz;ijd~ ge o11c!ers h_et veelvoudige aan ziektekosten dienen te betalen.

AFDELING

9 (M.S. Bijleveld)

UITLEGGING VAN OVEREENKOMSTEN

57. DE UITLEGGING VAN DE OVEREENKOMST
H.R., 13 maart 1981, N.J., 1981, 635 met noot C.J.H.B.; Ars Aequi 1981,
p. 355 met noot Van Schilfgaarde
Ermes en Langerwerf (Ermes c.s.) verkopen in februari 1976 aan Haviltex
B. V. een machine voor het snijden van steekschuim voor bloemen, voor een
bedrag van f 35.000,- waarvan te betalen f20.000 contant na levering en
montage en f 15.000,- in de vorm van 100/o van de met de machine te
betalen winst totdat dit bedrag betaald zal zijn of de machine niet meer bij
Haviltex in gebruik is ..
Mede onderdeel van de overeenkomst vormen een aantal bijzondere voorwaarden, waarvan er een hier belangrijk is te weten:
a. Tot eind 1976 heeft koper het recht de machine terug te geven voor
f20.000,- exclusief B.T.W. Betaalbaar f2000,- per maand.
Na de installatie van de machine heeft Haviltex de f20.000,- (f23.600 incl.
B.T.W.) aan Ermes voldaan.
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Op 16 juni 1976 heeft Raviltex Ermes geschreven, dat zij overeenkomstig
de hierboven genoemde voorwaarde de gekochte machine teruggeeft. Zij
verzoekt voor de terugbetaling van f2000,- per maand zorg te dragen en
schrijft: ,Uiteraard blijft de machine ons volledig eigendom totdat zij
betaald is".
Ermes reageert niet op de brief en evenmin op de volgende van 22 november
1976.
Raviltex vordert daarop in recente betaling van f23.600,-. De Rechtbank
wijst de vordering toe.
Ermes gaat in boger beroep, daartoe onder meer stellende, dat de Rechtbank ten onrechte heeft overwogen, dat de ontbondenverklaring van de
overeenkomst zonder opgave van redenen kon geschieden, hetgeen nl. niet
in overeenstemming zou zijn geweest met de bedoelingen van partijen.
Ret Rof overweegt:
6. dat de bewoordingen van de overeenkomst echter duidelijk zijn en een, zuiver taalkundige,
uitleg - zoals ook door de Rechtbank gegeven - van de in der partijen overeenkomst
opgenomen, bijzondere bepaling sub a., mede gezien de bijzonder bepaling sub d. (luidende:
,Verkopers hebben tot eind 1976 het recht de machine tegen contante betaling van de door
kopers betaalde prijs terug te kopen indien de heer Langerwerf niet meer bij Haviltex in dienst
is"), geen leemte laat in de regeling van de verhouding van partijen, meer speciaal die met
betrekking tot hun recht tot beeindiging van de overeenkomst;
7. dat dus niet met een beroep op de veronderstelde bedoeling · van partijen kan worden
afgeweken van de bewoordingen van der partijen overeenkomst, hetgeen niet anders wordt
doordat Haviltex - naar zij in appel terecht stelt: ten overvloede- in de loop van het geding
gronden heeft vermeld waarom zij de overeenkomst ontbonden wenste te zien:

De Roge Raad is hierover echter een ander mening toegedaan:
1. In de zesde r.o. heeft het Hof het beroep vanErmes c.s. op de door hen gestelde bedoelingen
van partijen bij het sluiten van de betreffende overeenkomst verworpen met het argument dat
de bewoordingen van de overeenkomst duidelijk zijn en dat een, zuiver taalkundige, uitleg van
de in de overeenkomst opgenomen bijzondere bepaling sub a, mede gezien de bijzondere
bepaling sub d, geen leemte laat in de regeling van de verhouding van partijen meer speciaal
die met betrekking tot hun recht tot beeindiging van de overeenkomst.
2. Tegen deze overwegingen keren zich subonderdelen V-B en C. De vraag hoe in een
schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat
die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van aileen maar een zuiver
taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording vandie vraag
komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer
redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke
maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan
worden verwacht. Een en ander brengt mee dat het Hof bij het bepalen van zijn oordeel dat
de in zijn zesde r.o. bedoelde bepaling van het contract geen leemte laat in de regeling van
de rechtsverhouding van partijen, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd.

Ret Rof heeft door aldus te overwegen artikel 1378 (indien de bewoordingen eener overeenkomst duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging
niet afwijken) letterlijk toegepast.
In plaats van eerst de inhoud van de overeenkomst vast te stellen en daarna
eventueel te oordelen of de door partijen gebruikte bewoordingen al of niet
duidelijk waren, heeft het Rof aileen naar de bewoordingen gekeken en
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aldoende (door zuiver taalkundige uitleg) de inhoud van de overeenkomst
bepaald.
De Hoge Raad geeft aan artikel 1378 een andere betekenis. Voor de vraag
hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en
of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld is bepalend de
zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs
aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Aldus moet aan artikel1378
veeleer de betekenis worden toegekend, dat, als eenmaal door uitlegging der
overeenkomst is vastgesteld waartoe partijen zich hebben verbonden, de
partijen en de rechten daarvan niet mogen afwijken (zie ook Asser-Rutten
II, p. 222).
Van Schilfgaarde wijst in zijn noot onder het arrest op een paar arresten
waarin deze ,over en weer"-formule, die ontleend is aan de M.v.A. Boek
6 N.B.W. (p. 199), terug te vinden is (o.a. het Misverstand-arrest, H.R.,
17 december 1976, N.J., 1977, 241 met noot G.J.S.,; Ars Aequi, 1977, p.
654 met noot Van Schilfgaarde; zie nr. 37 T.P.R., 1980, nr. 3; Blei
Weismann, Y.G.). Belangrijk voor de uitleg van een contract, aldus de
Hoge Raad, kan mede zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen
behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.
Deze toevoeging is echter niet nieuw te noemen gezien de strekking van
artikel 1385 (ingeval van twijfel, wordt eene overeenkomst uitgelegd ten
nadeel van degeneii die iets bedongen, en ten voordele van hem, die zich
verbonden heeft) en artikel1509 (de verkoper is gehouden om duidelijk uit
te drukken waartoe hij zich verbindt; alle duistere en dubbelzinnige bedingen worden te zijnen nadeele uitgelegd). Zie b.v. voor een uitleggingsprobleem tussen een professionele verkoper en een niet-professionele koper
H.R., 1 juli 1977, N.J., 1978, 125 met noot G.J.S.; Blei Weismann, Y.G.,
T.P.R., 1980, nr. 3, nr. 39.

AFDELING

10 (M.S. Bijleveld)

TENUITVOERLEGGING VAN DE OVEREENKOMST TE GOEDER TROUW

58. BEPERKENDE WERKING GOEDE TROUW: ALGEMEEN
H.R., 16 januari 1981, N.J., 1982, nr. 312, met noot E.A.A.L.; H.R., 7
mei 1983, N.J., 1983, nr. 525 met noot G.J.H.B.
Lange tijd heeft er strijd bestaan over de vraag of artikel 1374 lid 3
(overeenkomsten moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht)
alleen een verbintenisscheppende kracht toegekend moet worden, of dat
deze bepaling tevens een contractueel recht kan doen vervallen. Anders
gezegd, heeft artikel 1374lid 3 alleen een aanvullende werking of ook een
derogerende of beperkende werking.
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Aanvankelijk stelde de Hoge Raad zich op het standpunt dat aan artikel
1374 lid 3 alleen een aanvullende werking toegekend moest worden (zie
Asser-Rutten II, p. 259 e.v.). Datgeen wat uitdrukkelijk was overeengekomen kon niet met een beroep op de goede trouw worden gewijzigd of zelfs
terzijde gesteld. In 1967 is er in deze opvatting een kentering opgetreden.
Toen besloot de Hoge Raad dat er onder bepaalde omstandigheden geen
beroep gedaan kan worden door de rechthebbende partij op een tussen hem
en zijn wederpartij overeengekomen (geldig) beding (H.R., 19 mei 1967,
N.J., 1967, 261 met noot G.J.S.; Ars Aequi, XVI, p. 214 met noot Stein).
Dat dit echter de werking was van de goede trouw werd door de Hoge Raad
niet uitdrukkelijk bepaald (zie Asser-Rutten II, p. 262 en Nieuwenhuis,
J .H., Drie beginse/en van Contractenrecht, proefschrift, Leiden 1976, p.
146). Uit de bespreking van de hierna volgende twee arresten zal echter
blijken, dat daarover heden ten dage geen twijfel meer hoeft te bestaan.

a. H.R., 16 januari 1981, N.J., 1981, 312 met noot E.A.A.L.
X en Y zijn gedurende 14 jaar met elkaar gehuwd geweest. Op 11 januari
1977 wordt de echtscheiding tussen beide uitgesproken en in de registers van
de burgerlijke stand ingeschreven. Na de scheiding zijn partijen overgegaan
tot scheiding en deling van de goederengemeenschap. Deze is binnen korte
tijd feitelijk geeffectueerd, met uitzondering van de tot de boedel behorende
echtelijke waning. Ten aanzien hiervan komen partijen het volgende overeen. De waning wordt aan de vrouw (Y) toegescheiden. Zij zal de man (X)
bij wege van overbedeling f 35.000,- betalen. Indien de vrouw de waning
binnen een jaar verkoopt zal zij de man van het eventueel positieve verschil
tussen de ontvangen koopprijs en de tijdens het aangaan van de overeenkomst vastgestelde waarde van het huis voor de helft betalen. Vindt de
verkoop plaats nadat 1 jaar maar voordat 2 jaar zijn verstreken, dan wordt
dit 45o/o en zo verder (het te betalen percentage daalt jaarlijks met 50Jo).
De vrouw vindt echter geen middelen om aan de vordering van de man te
voldoen, waarna de man in rechte nakoming vordert, (te weten medewerking verlenen aan de overdracht van het halve aandeel in de waning aan
, haar tegen betaling van f35.000,-) op straffe van een dwangsom. De vrouw
verweert zich als volgt. Wanneer zij haar huis ,vrijwillige" verkoopt om
aan de vordering van de man te kunnen voldoen, krijgt zij geen medewerking van haar gemeente voor het vinden van een nieuwe woongelegenheid
voor haar en haar kinderen. Nu zij aldus op geen enkele manier zich de
middelen kan verschaffen om aan haar verplichtingen jegens de man te
kunnen voldoen, stelt zij dat de man, door nakoming te eisen, zich jegens
haar in strijd met hetgeen de goede trouw in casu vergt gedraagt en dat hij
bovendien door voor de voor haar meest bezwarende methode te kiezen (nl.
,vrijwillig" verkoop) om tot scheiding en deling te geraken, jegens haar
misbruik maakt van zijn recht. De man voert aan niets te voelen voor de
weg die artikelll22 B.W. (gedwongen verkoop) biedt, omdat hij vreest dat
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het huis dan niet genoeg zal opbrengen, terwijl hij ingevolge de overeenkomst recht heeft op f35.000,-.
Zowel de Rechtbank als het Hof achten de vordering tot nakoming, gezien
de mogelijkheid van artikel 1122 B.W. in strijd met de goede trouw.
De Hoge Raad overweegt het volgende:
Het oordeel van het Hof komt hierop neer dat onder die omstandigheden de goede trouw eraan
in de weg staat, dat de man vasthoudt aan de overeengekomen vorm van scheiding en deling
met betrekking tot de woning, waarbij het Hof mede in aanmerking heeft genomen dat
scheiding en deling Jangs andere weg, namelijk Jangs de weg van artikel1122 B. W., kan worden
bereikt. Aldus oordelend, heeft het Hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
In het bijzonder is van betekenis dat pp. gewezen echtegenoten zijn en dat het hier gaat om
de door de vrouw met de drie minderjarige kinderen van pp. bewoonde echtelijke woning,
alsmede dat de wijze waarop de scheiding en deling plaatsvindt van belang is voor de vraag
of de vrouw en de kinderen, als zij de woning moeten verlaten, hulp kunnen verwachten van
de zijde van de gemeente voor de oplossing van hun huisvestingsproblemen.

Aldus schrijft de Hoge Raad met zoveel woorden aan de goede trouw onder
bepaalde omstandigheden een beperkende werking toe.
De man heeft een geldig vorderingsrecht. Echter, omdat hij de vrouw door
nakoming te vorderen in een zeer moeilijke positie wringt en daarbij ten
tijde van het aangaan der overeenkomst had kunnen weten dat de vrouw
haar verplichtingen zeer waarschijnlijk niet zou kunnen nakomen, gedraagt
hij zich door aldus te vorderen in strijd met de goede trouw. Overigens
terecht merkt Luyten in zijn noot onder het arrest op, dat de Hoge Raad
met dit arrest een zwaardere eis van goede trouw laat gelden tussen gewezen
echtegnoteil. dan tussen vreemden. Hierbij wijst Luyten op de strijdigheid
met de hardere lijn die de Hoge Raad volgde tussen ex"echtgenoten in zijn
arrest van 11 maart 1977 (N.J., 1978, 98, met noot E.A.A.L., zie de
bespreking van dit arrest doior Grootveld, H.C., T.P.R., 1980, p. 3, 4).
b. H.R., 7 mei 1983, N.J., 1983, 525 met noot C.J.H.B.

Delta Kabel en Heidemij. sluiten een voorovereenkomst inhoudende dat
wanneer Delta Kabel de aanleg van een centrale antenne inrichting te
Utrecht wordt opgedragen, hij Heidemij. als onderaannemer voor het
civieltechnische gedeelte van dit werk zal inschakelen. Het werk wordt Delta
Kabel gegund. Echter, deze laat vorenbedoelde werkzaamheden niet door
Heidemij. uitvoeren. Heidemij. vordert in rechte de hierdoor door hem
geleden schade. Delta Kabel bestrijdt de vordering met de stelling dat
Heidemij. niet te goeder trouw mocht verlangen dat hem het werk inderdaad
werd toegezegd, nu inmiddels is gebleken dat Heidemij. heeft gefaald bij
het uitvoeren van een soortgelijk doch veel kleiner werk, waardoor ook
andere ondernemers die bij de opdracht betrokken zijn, ernstige bezwaren
maken tegen de participatie van Heidemij.
Het Hof bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank (vordering toegewezen)
o.a. overwegende
17. Naar het oordeel van het Hof kunnen die gronden Delta Kabel echter niet ontheffen van
de verplichting tot betaling van schadeloosstelling aan Heidemij. als bedoeld in artikel 1647
B.W., nu Delta Kabel niet de ontbinding der overeenkomst in rechte heeft gevorderd, doch
eigener beweging die overeenkomst heeft beeindigd, door het werk aan een ander te gunnen.

1294

De Hoge Raad is echter een gans andere mening toegedaan:
,Onderdeel 1 van middel II heeft, voor zover hier van belang, de strekking te betogen dat
Delta Kabel niet verplicht is tot het betalen van een schadeloosstelling als bedoeld in artikel
1647, indien zij onder de gegeven omstandigheden in verband met de eisen van de goede trouw
niet meer gehouden was om de civiel-technische werkzaamheden aan Heidemij. op te dragen.
Dit betoog is juist.
Weliswaar mag ervan worden uitgegaan dat artikel 1647 op een voorovereenkomst als de
onderhavige van overeenkomstige toepassing is, maar dat sluit niet uit dat voor een beroep
op de eisen van de goede trouw, als verweer tegen een vordering als de onderhavige, plaats
is. Wanneer juist zou zijn dat de eisen van de goede trouw, naar Delta Kabel met een beroep
op de door het Hof onbesproken gelaten omstandigheden heeft betoogd, in het gegeven geval
meebrachten dat Heidemij. niet meer mocht verlangen dat Delta Kabel haar de bedoelde
werkzaamheden zou gunnen, brengt zulks mee dat voor Delta Kabel ook geen verplichting
bestaat om Heidemij. schadeloos te stellen wegens het niet gunnen van dat werk".

Ex artikel1647 B.W. (zie voor wat verder betreft dit artikel de bespreking
van dit arrest door M.A: van Wijngaarden in nr. 92 van deze uitgave) volgt,
dat een aanbesteder in beginsel bij opzegging van de aannemingsovereenkomst de aanneemsom verschuldigd is. Normaal gezien had Heidemij.
schadevergoeding kunnen vorderen. De omstandigheden van het geval
echter (het eerdere falen van Heidemij. bij een soortgelijke opdracht)
maakten, dat Heidemij. niet meer mocht verlangen dat Delta Kabel haar
de afgesproken werkzaamheden zou gunnen, m.a.w. Delta Kabel is niet
schadeplichtig, omdat hij niet te goeder trouw aan de voorovereenkomst
mocht worden gehouden.
Concluderend kan worden gesteld, dat de Hoge Raad expliciet in dit arrest
beslist dat het mogelijk is dat de goede trouw kan meebrengen dat nakoming
van de overeenkomst niet meer kan worden gevorderd, aldus ook Brunner
in zijn noot onder het arrest.
Deze belangrijke conclusie die verregaande gevolgen kan hebben voor bijv.
overeenkomsten waarbij na sluiting ervan de omstandigheden belangrijk
zijn gewijzigd (zie Asser-Rutten, II, p. 259 e.v.) sluit aan op artikel6.5.3.1
lid 2 van het N.B.W. (Ben tussen partijen als gevolg van de overeenkomst
geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn).
Het behoeft m.i. nog nauwelijks betoog, dat beide hier besproken arresten
duidelijk illustreren dat de Hoge Raad aan artikel1374lid 3 niet meer aileen
een aanvullende maar ook een beperkende werking toeschrijft en dat
daarmee de oude leer definitief is verlaten.
59.

TWEEMAAL BEPERKENDE WERKING GOEDE TROUW: MIN MAAL MIN IS

PLUS

H.R., 13 juni 1980, N.J., 1980, nr. 589 met noot W.M.K.
Benschop verkoopt aan Stekelenburg een woonhuis met schuur en erf.
Wanneer de dag daar is om mede te werken aan de transportakte blijft
Stekelenburg in gebreke en laat de in de sommatie gestelde termijn voor het
medewerken aan de transportakte verlopen, dit alles zonder aan zijn wederpartij duidelijk te maken waarom.
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Benschop vordert hierop de contractuele boete van Stekelenburg. Ten
processe stelt Stekelenburg dat hij het gekochte niet wilde aanvaarden
omdat het woonhuis te bouwvallig was om als zodanig te kunnen functioneren en het zelfs zou moeten worden gesloopt volgens een toentertijd geldend
bestemmingsplan. Onder deze omstandigheden, aldus Stekelenburg, handelt Benschop in strijd met de goede trouw door betaling van de boete te
vorderen.
De uitspraak van de Hoge Raad (die daarmee, zij het in iets andere
bewoording, de uitspraak van het Hof bevestigt) komt hierop neer dat de
koper (Stekelenburg) geen beroep meer kan doen op het aan het onroerend
goed klevend gebrek nu hij daaromtrent op generlei wijze bij de verkoper
(Benschop) had geprotesteerd.
Conclusie: wanneer Stekelenburg tijdig (d.w.z. v66r de fatale dag) melding
had gemaakt van het aan bet woonhuis klevend gebrek en aan Benschop
had medegedeeld dat hij als gevolg daarvan niet aan de transportakte zou
medewerken, Benschop niet te goeder trouw van Stekelenburg de litigieuze
boete had kunnen vorderen. Nu Stekelenburg zulks echter niet heeft gedaan, heeft hij zijn recht verwerkt (rechtsverwerking is een van de belangrijkste toepassingen van de beperkende werking van de goede trouw; zie
voor een uitvoerige bespreking van deze figuur Blei Weissmann, Y.G.,
T.P.R., 1980, p. 937 en941) omhierop een beroeptedoenenis bet wederom
de beperkende werking van de goede trouw als gevolg waarvan Benschop
de boete van zijn wederpartij wel kan vorderen. Al komt deze uitspraak op
bet eerste gezicht als logisch over en ziet hij vooruit op het Ontwerp N .B. W.
artikel6.1.8.14 (de schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
meer doen, indien hij niet binnen de bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft
ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd), toch vraag ik mij af of zij ook rechtvaardig is, nu
er niet is gebleken dat Benschop door bet zwijgen van Stekelenburg in een
nadeliger positie is geraakt. Beide partijen hebben zich tenslotte niet 'comme il faut' gedragen en de Hoge Raad motiveert niet waarom hij de ene
partij boven de ander beschermt.

60.

BEROEP OP TOEPASSELIJKHEID VAN EXONERATIEBEDING IN STRIJD MET

DE GOEDE TROUW?

H.R., 18 december 1981, N.J., 1982, nr. 71
Inzijn arrest van 19 mei 1967 (N.J., 1967,261 met noot G.J.S., ArsAequi
XVI, p. 214 met noot Stein) overwoog de Hoge Raad:
,dat bet antwoord op de vraag in welke gevallen aan degeen die ... bij
contractueel beding zijn aansprakelijkheid voor zekere gedragingen ook
indien deze jegens zijn wederpartij onrechtmatig zijn heeft uitgesloten, een
beroep op dit beding niet vrijstaat, afhankelijk kan zijn van de waardering
van tal van omstandigheden, zoals: de zwaarte van de schuld, mede i.v.m.
de aard en de ernst van de bij enige gedraging betrokken belangen, de aard
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en de verdere inhoud van de overeenkomst waarin het beding voorkomt,
de maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van pp., de wijze
waarop bet beding is tot stand gekomen, de mate waarin de wederpartij zich
de strekking van bet beding bewust is geweest".
In het arrest van 20 februari 1976 (N.J., 1976, 468 met noot G.J.S., Ars
Aequi 1976, p. 467 met noot G) en het hier te bespreken arrest werkt de
Hoge Raad deze opvatting verder uit.
H.R., 18 december 1981, N.J., 1982, 71.
Van Kleef B. V. Iijdt schade door wanprestatie van Monster Vreeswijk B. V.
met betrekking tot de levering van een aantal centrale verwarmingsunits.
Aangesproken ter vergoeding van de geleden schade doet Monster beroep
op een in die branche gebruikelijk beding in de volgens haar toepasselijke
,REKU-voorwaarden". Dit beding luidt (voor zover bier van belang):
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde geldt de
voldoening aan de garantieverplichtingen als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding uitgesloten (volgt
een specifieke opsomming van gevallen waarvoor de verkoper met name
niet aansprakelijk is, tenzij wordt aangetoond dat dezen een gevolg zijn van
opzet of grove schuld van de verkoper of diens ondergeschikten).
Van Kleef voert aan, dat ook al is het beding onderdeel van de overeenkomst, bet Monster onder de gegeven omstandigbeden niet vrijstaat er een
beroep op te doen. De Rechtbank wijst de vordering van Van Kleef af,
daarbij onder meer overwegende, dat er een wanverhouding is tussen de
prijs van de geleverde goederen en de boogte van de schadeclaim. Het Hof
bekracbtigt het vonnis.
De Hoge Raad overweegt het volgende:
dat - a! naar de aard van de overeenkornst, de inhoud van de daaruit voortvloeiende
verplichtingen en de risico's verbonden aan onregelrnatigheden bij de uitvoering- zowel het
feit dat in een contractueel beding de aansprakelijkheid van een der pp. wordt beperkt tot een
fractie van de in geval van bepaalde wanprestaties te verwachten schade, als het feit dat het
aansprakelijkheidsbeding betrekking heeft op de levering van een weinig kostbaar artikel
waarvan een defect tot een schade kan leiden die in geen verhouding staat tot de waarde van
dat artikel, ornstandigheden opleveren, die, zij het in tegengestelde zin, een rol kunnen spelen
bij de beantwoording van de vraag of in het gegeven geval een beroep op een exoneratiebeding
in strijd met de goede trouw zou zijn.

Uit bet bierboven reeds genoemde arrest van 20 februari 1976 kan worden
afgeleid, dat een exoneratie aan kracht wint, indien bet bedrag waartoe de
exoneratie beperkt is, een redelijk deel van de voorzienbare schade bedraagt. Ecbter, uit het bier besproken arrest blijkt, dat wanneer er sprake
is van een weinig kostbaar artikel dat bij ondeugdelijkheid daarentegen tot
een vrij omvangrijke (voorzienbare) schade kan leiden en er aldus uit dien
hoofde de beperking van de aansprakelijkheid redelijk te achten is, kan dat
een omstandigheid vormen, waarbij de goede trouw een beroep op de
clausule niet in de weg hoeft te staan.
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AFDELING 11 (W.A.K. Rank)
WANPRESTATIE; INGEBREKESTELLING BIJ NIET BEHOORLIJKE NAKOMING

61. INLEIDING
In een reeks van arresten heeft de Hoge Raad steeds geleerd dat bij niet
behoorlijke nakoming het uitbrengen van een ingebrekestelling niet is
vereist om tot wanprestatie te kunnen concluderen (Vgl. o.m. H.R., 19
november 1915, N.J., 1916, 3; H.R., 28 januari 1921, N.J., 1921, 356; H.R.,
29 oktober 1971, N.J., 1972, 40; Contractenrecht VI, (Nieuwenhuis), nr.
682 en de daar vermelde rechtspraak en literatuur).
Door de schrijvers wordt over deze rechtspraak zeer verschillend gedacht.
Sommigen kunnen zich met het door de Hoge Raad ingenomen standpunt
geheel verenigen vermits het eisen van een ingebrekestelling de schuldenaar
in de verleiding zou kunnen brengen eerst eens te proberen een prestatie van
mindere kwaliteit te leveren. Anderen achten het evenwel ongerijmd dat een
vordering tot schadevergoeding of ontbinding tegen een debiteur die op de
overeengekomen datum in het geheel niet nakomt eerst ontvankelijk zou
zijn nadat de debiteur in gebreke is gesteld, terwijl een debiteur die wel
presteert maar ondeugdelijk rauwelijks zou kunnen worden aangesproken
en bepleiten - zij het niet eensluidend - de introductie van genuanceerder
regels (zie: Contractenrecht VI, (Nieuwenhuis), nr. 683 en de daar vermelde
literatuur).
Wat hier ook van zij, de navolgende rechtspraak van de Hoge Raadwekf
de indruk dat het college thans ook zelf geneigd is de tot dusver op dit vlak
gewezen jurisprudentie enigszins te verfijnen.

62.

BIJ ONBEHOORLIJKE NAKOMING GEEN INGEBREKESTELLING VEREIST;

NUANCERING VAN DEZE REGEL MET BEHULP VAN DE GOEDE TROUW;
AANNEMINGSOVEREENKOMST

H.R., 22 mei 1981, N.J., 1982, 59, met noot C.J.H. Brunner, (Van der
Gun!Farmex)
In het onderhavige arrest kreeg ons hoogste rechtscollege de gelegenheid
zich opnieuw uit te spreken over de vraag in hoeverre in geval van niet
behoorlijke nakoming voor het intreden van verzuim het uitbrengen van een
ingebrekestelling, als bedoeld in artikel 1274 B.W., is vereist.
De casus laat zich als volgt samenvatten. Farmex verbindt zich jegens Van
der Gun tot de bouw van een zogenaamde mengmestsilo op een aan Van
der Gun in eigendom toebehorend erf. Na oplevering blijkt dat de silo
dermate ondeugdelijk is gebouwd dat herstel nog slechts mogelijk zou zijn
door het gehele werk ongedaan te maken en vervolgens opnieuw tot stand
te brengen. Vander Gun vordert ontbinding van de tussen partijen bestaande aannemingsovereenkomst.
Voorwerp van geschil in cassatie is onder meer de vraag in hoeverre bij
aangenomen ondeugdelijkheid van de silo in kwestie voor de ontvankelijk-
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heid van opgemelde vordering een ingebrekestelling zou moeten worden
uitgebracht.
De Hoge Raad overweegt hieromtrent:
,Vooropgesteld moet worden dat Farmex bij dit onderdeel slechts belang heeft, voor zover
het de vordering van Vander Gun tot ontbinding betreft. Voor een vordering tot nakoming,
door Vander Gun subs. ingesteld, is immers geen ingebrekestelling vereist.
Wat de aan de orde gestelde vraag zelf betreft, hetgeen in het onderdeel wordt betoogd is in
zoverre juist dat zich het geval kan voordoen dat in verband met de eisen van de goede trouw
een niet behoorlijk presteren eerst door de schuldeiser als wanprestatie mag worden aangemerkt, nadat de schuldenaar tot herstel van het gebrek is aangemaand en hij verzuimd heeft
binnen de hem gestelde termijn het gebrek op te heffen of alsnog tot behoorlijke prestatie over
te gaan. ·In een zodanig geval is voor de ontvankelijkheid van een vordering tot ontbinding
een ingebrekestelling (in beginsel een schriftelijke aanmaning) vereist".

Inzake de vraag of zich hier een dergelijk geval voordoet overweegt het
college:
,In het Iicht van hetgeen reeds is overwogen, heeft het Hof even we! terecht niet aangenomen
dat zich hier een zodanig geval voordoet. De wanprestatie waarop Vander Gun zijn vordering
tot ontbinding heeft gegrond, hield immers volgens zijn stellingen in, dat definitief ondeugdelijk was nagekomen. Dit wordt in het geval van de onderhavige aannemingsovereenkomst niet
anders door de omstandigheid dat herstel nog mogelijk zou zijn door het gehele werk ongedaan
te maken en het opnieuw, maar nu deugdelijk, tot stand te brengen. De verschuldigde prestatie
is bij een zodanige overeenkomst immers, behoudens het herstel van eventuele gebreken, met
de oplevering definitief verricht".

Uit deze overwegingen kan worden opgemaakt dat de Hoge Raad weliswaar
blijft uitgaan van de in de literatuur soms heftig bestreden maar in de
jurisprudentie als heersend geldende regel dat bij niet behoorlijke nakoming
een ingebrekestelling niet is vereist, maar op die regel thans een door de
goede trouw beheerste correctiemogelijkheid aanvaardt, die in belangrijke
mate aan de in de literatuur gerezen bezwaren tegemoet komt: bij een
herstelbare ondeugdelijke prestatie kan de goede trouw meebrengen dat de
crediteur soms tach een ingebrekestelling moet doen uitgaan alvorens hij
zichop wanprestatie kan beroepen (aldus: Rank, W.A.K., ArsAequi, 1982,
5, katern 3, p. 68; Ars Aequi, 1982, 11, katern 5, p. 153; Ars Aequi, (1983)
3, katern 6, p. 191; Brunner, C.J.H., N.J., 1982, p. 210; Grosheide, F.W.,
Advocatenblad, 1982, p. 433; Contractenrecht VI, (Nieuwenhuis), nr.
683a).
In casu geeft het college concreet aan wanneer een zodanig geval zich
sowieso niet voordoet: de crediteur kan rauwelijks tot ontbinding dagvaarden, als, in geval van een aannemingsovereenkomst als de onderhavige,
waar, behoudens het herstel van eventuele gebreken, de verschuldigde
prestatie met de oplevering definitief is verricht, de gebreken van dien aard
zijn dat herstel slechts kan plaatsvinden door het gehele werk ongedaan te
maken en vervolgens opnieuw tot stand te brengen, vermits in een dergelijk
geval van een definitief ondeugdelijke prestatie zal mogen worden gesproken.
Dit oordeel ziet uitsluitend op een bepaald type aannemingsovereenkomst
en zal zeker niet zonder meer op andere overeenkomsten van toepassing
kunnen worden geacht. Zo zal ook een koopovereenkomst bij ondeugdelijke levering veelal slechts door (terugneming en) vervanging van het gelever-

1299

de op juiste wijze kunnen worden uitgevoerd. Niettemin zal de prestatie in
een dergelijk geval niet altijd als een definitief ondeugdelijke kunnen
worden aangemerkt: dit zal met name daarvan afhangen of de debiteur op
korte termijn voor vervanging door een deugdelijke prestatie kan en wil
zorgdragen (vgl. Hamaker, G., , ,De gevolgen van het niet-nakomen van een
verbintenis", in 'N.B. W., conjronteer je ermee', J onge Balie Congres 1981,
Congresbundel, Zwolle 1981, p. 168, die meent dat met deze beslissing een
op bepaalde aannemingsovereenkomsten toegespitste anticiperende interpretatie van art. 6.5.4.6 lid 2 N.B.W. is gegeven, volgens welke bepaling
de crediteur rauwelijks kan ontbinden als nakoming blijvend onmogelijk
is. In dezelfde zin: Rank, W.A.K., Ars Aequi, 1982, katern 5, p. 153 die
daarvoor bovendien aansluiting zoekt bij art. 7.12.8 N.B.W. volgens hetwelk de aanbesteder, indien het werk na oplevering gebreken vertoont,
waarvoor de aannemer aansprakelijk is, aan de aannemer de gelegenheid
moet geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, tenzij
zulks in verb and met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd,
onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade ten
gevolge van de gebrekkige oplevering).
Ben en ander voert ons als vanzelf tot de vraag onder welke omstandigheden
de goede trouw-regel in het algemeen dan wel voor toepassing in aanmerc
king komt.
In dit verband zou wellicht kunnen worden gedacht aan situaties waarin de
debiteur slechts bij vergissing ondeugdelijk presteert, zijn fout erkent en
bereid en in staat is haar op korte termijn te herstellen, al zullen feiten en
omstandigheden ook dan kunnen meebrengen dat het verzenden van een
ingebrekestelling van de crediteur niet kan worden gevergd (in deze zin:
Brunner, C.J.H., N.J., 1982, p. 211).
's Raads beslissing in het onderhavige geval doet aan deze stellingname niet
af, maar lijkt haar veeleer te bevestigen: nude silo aileen door afbraak en
vervanging aan de overeenkomst zou kunnen beantwoorden moet herstel
op korte termijn zeker onmogelijk worden geacht.
63.

BIJ ONBEHOORLIJKE NAKOMING GEEN INGEBREKESTELLING VEREIST;

NUANCERING VAN DEZE REGEL MET BEHULP VAN DE GOEDE TROUW;
KOOP-/ AANNEMINGSOVEREENKOMST

H.R., 26 maart 1982, N.J., 1982, 626, met noot C.J.H. Brunner, (Automatic Signal)
In dit arrest zag de Hoge Raad zich binnen korte tijd wederom geconfronteerd met de vraag in hoeverre in geval van niet behoorlijke nakoming voor
het intreden van verzuim het uitbrengen van een ingebrekestelling is vereist.
De casus laat zich als volgt samenvatten. Automatic Signal verbindt zich
jegens De Haas tot levering van een alarminstallatie en het bedrijfsklaar
aanbrengen daarvan in een aan De Haas in eigendom toebehorende woning.
Na oplevering blijkt dat de installatie ernstige gebreken vertoont. Wanneer
De Haas hierover bij her haling heeft geklaagd en Automatic Signal diverse
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keren vergeefs heeft getracht een en ander te verhelpen, vordert De Haas
ontbinding van de tussen partijen bestaande koop-/aannemingsovereenkomst vermits de installatie niet bedrijfsklaar zou zijn te achten.
In cassatie staat centraal de vraag of die vordering ontvankelijk is nu
Automatic Signal niet door De Haas op de in artikel1274 B.W. aangegeven
wijze in gebreke is gesteld.
De Hoge Raad overweegt dienaangaande:
,Ook deze klacht kan niet tot cassatie leiden. Weliswaar kan zich het geval voordoen dat in
verband met de eisen van de goede trouw een niet behoorlijk presteren eerst door de schuldeiser
als wanprestatie mag worden aangemerkt nadat de schuldenaar schriftelijk tot herstel van het
gebrek is aangemaand en hij verzuimd heeft binnen de hem daarbij gestelde termijn het gebrek
op te heffen, maar het Hof heeft terecht niet aangenomen, dat zich hier een zodanig geval
voordoet. Het Hof heeft immers vastgesteld dat de door Automatic Signal aan De Haas
geleverde alarminstallatie het ernstige gebrek vertoonde dat zij herhaaldelijk vals alarm gaf,
dat De Haas daarover van de aanvang af herhaaldelijk bij Automatic Signal heeft geklaagd,
en dat deze laatstelijk op 23 jan. 1975 langdurig, doch vergeefs heeft getracht dat gebrek te
verhelpen".

De Hoge Raad bepaalt allereerst dat de goede trouw kan meebrengen dat
de crediteur bij een herstelbare ondeugdelijke prestatie soms tach een
ingebrekestelling moet doen uitgaan alvorens hij zich op wanprestatie kan
beroepenen herhaalt daarmee deal eerder in H.R., 22 mei 1981 (N.J., 1982,
59 Van der Gun/Farmex) neergelegde goede trouw-regel.
Vervolgens geeft het college opnieuw aan wanneer deze regel in elk geval
niet voor toepassing in aanmerking komt: De Haas kan rauwelijks tot
ontbinding dagvaarden, nu Automatic Signal, door herhaalde klachten van
De Haas op het gebrek opmerkzaam gemaakt, dit blijkens eveneens herhaalde doch vergeefse pogingen niet onmiddellijk kan of wil opheffen.
Van een naar aanleiding van H.R. 22 mei 1981 (N.J., 1982, 59, Van der
Gun/Farmex) voor het uitbrengen van een op de goede trouw gebaseerde
ingebrekestelling veronderstellenderwijs als normaal-typisch aangenomen
situatie waarin de debiteur slechts bij vergissing ondeugdelijk presteert, zijn
fout erkent en bereid en in staat is haar op korte termijn te herstellen is in
dit geval geen sprake (vgl. Rank, W.A.K., Ars Aequi, 1982, katern 5, p.
153, die het alleszins gerechtvaardigd acht oak hier van een definitief
ondeugdelijke prestatie te spreken. Vgl. Brunner, C.J.H., N.J., 1982, p.
2197, die bepleit ontbinding aileen dan toelaatbaar te achten, indien zij
gezien de aard van de tekortkoming, mede met het oog op de gevolgen van
de ontbinding, gerechtvaardigd is).
64.

BIJ ONBEHOORLIJKE NAKOMING GEEN INGEBREKESTELLING VEREIST;
NUANCERING VAN DEZE REGEL MET BEHULP VAN DE GOEDE TROUW;
KOOPOVEREENKOMST

H.R., 8 oktober 1982, R. v.d. W., 1982, 173 (Nouwens!Nouwens)
In H.R. 8 oktober 1982 R.v.d.W., 1982, 173 (Nouwens/Nouwens) kreeg
de Hoge Raad nogmaals te maken met de vraag wanneer opgemelde
uitzonderingsregel nu voor toepassing in aanmerking komt en onder welke
omstandigheden dat niet het geval is.
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De casus laat zich als volgt samenvatten. Nouwens Bogaers verbindt zich
jegens Nouwens tot levering van onder meer een spoelmachine in een voor
Nouwens bruikbare staat. De machine wordt inderdaad geleverd, maar in
een staat, waarin zij voor de koper niet of slechts zeer ten dele bruikbaar
is, terwijl de ver koper weet waartoe de koper de machine wil gaan gebruiken
en hij - anders dan de koper - in staat is haar gebruiksklaar te maken.
Nouwens vordert ontbinding van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst met schadevergoeding.
Voorwerp van geschil in cassatie is wederom de vraag of voor de ontvankelijkheid van deze vorderingen het uitbrengen van een ingebrekestelling als
bedoeld in artikel 1274 B.W. noodzakelijk moet worden geacht.
In het middel wordt onder meer betoogd dat de door het Hof gevolgde
gedachtengang dat de verkoper zich heeft schuldig gemaakt aan ondeugdelijke levering en mitsdien wanprestatie heeft gepleegd zonder dat enige
sommatie zijdens de koper werd vereist, zowel in het algemeen als in dit
geval onjuist zou zijn.
De Hoge Raad overweegt hieromtrent:
,De achttiende r.o. moet aldus worden verstaan, dat het Hof 1. tot het oordeel is gekomen
dat verkoopster, door de spoelmachine te leveren in een staat waarin deze voor koopster niet
of slechts zeer ten dele bruikbaar was, zich heeft schuldig gemaakt aan wanprestatie bestaande
in ondeugdelijke levering, en 2. in de omstandigheden van het geval geen grond heeft gevonden
voor het oordeel dat de eisen van de goede trouw meebrachten dat de ondeugdelijke levering
door koopster eerst als wanprestatie mocht worden aangemerkt nadat zij verkoopster schriftelijk tot herstel van- het gebrek had aangemaand en nad_at verkoopster had verzuimd binnen
de door koopster gestelde termijn het gebrek op te heffen. Ret onder 2 genoemde oordeerJ(o-iiii
niet in strijd met enige rechtsregel en is niet onbegrijpelijk".

Uit deze overweging blijkt dat de Hoge Raad de in H.R., 22mei 1981, N.J.,
1982, 59 (Vander Gun/Farmex) en H.R., 26 maart 1982, N.J., 1982, 626
(Automatic Signal) neergelegde uitzonderingsregel reeds als vaste rechtspraak beschouwt.
Van een geval waarin de debiteur slechts bij vergissing ondeugdelijk presteert, zijn fout erkent en bereid en in staat is haar op korte termijn te
herstellen is ook hier geen sprake. Integendeel, een zekere kwade trouw bij
het verrichten van zijn prestatie lijkt de debiteur niet vreemd, terwijl uit
feiten en omstandigheden, in hun onderling verband en samenhang beschouwd, het ontbreken van een bij hem aanwezige bereidheid tot het
verrichten van verdere prestaties dan de reeds geleverde kan worden afgeleid. In zo'n situatie staan de eisen van de goede trouw er niet aan in de
weg om, ook zonder een voorafgaande ingebrekestelling, tot wanprestatie
te concluderen (vgl. Rank, W.A.K., Ars Aequi, 1983, katern 6, p. 191;
Contractenrecht VI, (Nieuwenhuis), nr. 683a).
65. SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Uit de hier boven besproken arresten blijkt dat de Hoge Raad weliswaar
(nog) blijft uitgaan van de in de jurisprudentie tot dusver als heersend
geldende regel dat bij niet behoorlijke nakoming een ingebrekestelling niet
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is vereist, maar op die regel voortaan een door de goede trouw beheerste
· correctiemogelijkheid aanvaardt, die in belangrijke mate aan in de literatuur gerezen bezwaren tegemoet komt: bij een herstelbare ondeugdelijke
prestatie kan de goede trouw meebrengen dat de crediteur soms toch een
ingebrekstelling moet doen uitgaan alvorens hij zich op wanprestatie kan
beroepen (Vander Gun/Farmex; Automatic Signal).
Het blijft onzeker onder welke omstandigheden de goede trouw-regel in het
algemeen voor toepassing in aanmerking komt. Moet in dit verband zeer
waarschijnlijk gedacht worden aan situaties waarin de debiteur slechts bij
vergissing ondeugdelijk presteert, zijn fout erkent en bereid en in staat is
haar op korte termijn te herstellen, zeker is slechts dat de Hoge Raad niet
snel geneigd is het uitbrengen van een op de goede trouw gebaseerde
ingebrekestelling verplicht te stellen (Van der Gun/Farmex; Automatic
Signal; Nouwens/Nouwens).
De resultaten van deze benadering sluiten aan bij het in het Nederlands
N.B.W. ontwikkelde systeem.
Is in het Nederlands N.B.W. ingevolge artikel 6.1.8.7 bij herstelbare ondeugdelijke nakoming in beginsel wei een ingebrekestelling vereist, het
verzuim treedt in elk geval zonder ingebrekestelling in, wanneer een van de
in artikel6.1.8.8 genoemde gevallen zich voordoet. Van belang is evenwel
dat de in dat artikel vermelde opsomming niet zonder meer als limitatief
is bedoeld: redelijkheid en billijkheid kunnen eveneens meebrengen dat geen
ingebrekestelling behoeft te worden uitgebracht (Par!. Oesch. N.B. W., Bk
6, M.v.A. II bij art. 6.1.8.8, p. 296).
Zowel in het systeem van het huidige recht als in dat van het N.B.W. kan
de goede trouw (redelijkheid en billijkheid) dus bepalend zijn voor het
antwoord op de vraag in welk geval geen ingebrekestelling is vereist, thans
in beperkende, onder het komende recht in aanvullende zin. Vormen beide
benaderingen theoretisch elkaars spiegelbeeld, practisch zullen zij veelal tot
eenzelfde resultaat voeren.

AFDELING

12 (E.B. Berenschot)

WANPRESTATIE; ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

66.

WANPRESTATIE MOET ONTBINDING RECHTVAARDIGEN; OMSTANDIGHEDEN; ZUIVERING VERZUIM?

H.R., 11 juni 1982, N.J., 1983, nr. 695, met noot C.J.H. Brunner,
Gallas had op 1 mei 1975 een huis met erf verkocht aan Mozes en Oskam,
waarbij was overeengekomen dat de koopprijs zou worden voldaan op 1
mei 1980, de datum van het transport. Tot meerdere zekerheid voor de
nakoming van hun verplichtingen zouden de kopers vanaf 1 mei 1975
maandelijks een bedrag van f 300,- in handen van de notaris storten, welke
waarborgsom zou worden gedeponeerd op een speciale spaarrekening. Toen
de kopers ook na sommatie in gebreke bleven aan hun maandelijkse
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betalingsverplichtingen te voldoen, werden zij op I oktober I979 gedagvaard. De verkoper vorderde dat de Rechtbank de koopovereenkomst
ontbonden zou verklaren. In de zich daarna afspelende procedures zouden .
met name de volgende feiten een belangrijke rol gaan spelen:
I) bij dupliek in eerste aanleg deelden de kopers mee dat zij, hoewel zij zich
niet stipt aan hun maandelijkse betalingsverplichtingen hadden gehouden,
wel kort voor I mei 1980 het resterende gedeelte van de totaal verschuldigde
f 1800,- betaald hadden;
2) bij dupliek in eerste aanleg boden de kopers tevens aan om in geval van
afwijzing van de eis de rente te vergoeden die de verkoper had gederfd
doordat niet iedere maand precies f 300,- was voldaan;
3) in hoger beroep toonden de kopers zich bereid om het huis - in
afwijking van hetgeen was overeengekomen - in bewoonde staat af te
nemen. Aldus zouden er bij afwijzing van de eis voor de verkoper geen
nadelen verbonden zijn aan zijn reactie op de gepleegde wanprestatie,
bestaande in het achterwege laten van ontruiming.
Mede op grond van deze feiten kwam het Hof tot de conclusie dat de
wanprestatie, bestaande in het ondanks sommatie niet tijdig betalen van de
vervallen termijnen, de ontbinding niet rechtvaardigde. Het tegen 's Hofs
arrest gerichte cassatiemiddel bestrijdt o.a. dat met genoemde feiten rekening mocht worden gehouden. De Hoge Raad overweegt:
,,De stelling (... ) dat de rechter bij zijn oordeel over de vraag of de wanprestatie van zo geringe
betekenis is dat zij de gevorderde ontbinding niet rechtvaardigt, niet mede rekening zou mogen
houden met 'betalingen na het intreden van verzuim, althans na het uitbrengen van de
inleidende dagvaarding, waarbij ontbondenverklaring gevorderd wordt, althans nadat ten
processe tegen de vordering verweer gevoerd is', vindt geen steun in het recht. Bij het oordeel
over evenbedoelde vraag dient de rechter die over de feiten oordeelt, de wederzijdse belangen
tegen elkaar af te wegen, waarbij hij rekening mag houden met aile omstandigheden van het
gegeven geva/ die hij daarvoor van belang acht".

Op het eerste gezicht lijkt deze overweging betrekking te\hebben op twee
aspecten van de ontbinding zoals deze geregeld wordt in artikel1302 B.W.
Voor zover men in deze overweging namelijk de nadruk legt op het beoordelen van de betekenis van de wanprestatie en de rechtvaardiging van de
ontbinding, valt daarin niet anders te lezen dan een bevestiging van de in
rechtspraak en literatuur erkende regel dat niet elke wanprestatie de ontbinding rechtvaardigt.
·
Ofschoon de tekst van artikel1302lid I ( ... ,in geval eene der partijen aan
hare verpligting niet voldoet... ") zou doen vermoeden dat de wanprestatie
op zichzelf voldoende is voor toewijzing der ontbindingsvordering, wordt
algemeen aanvaard dat de rechter rekening moet houden met o.a. de aard
van de overeenkomst, de grootte van de wanprestatie, de belangen van
partijen, de mate van schuld, de gevolgen van ontbinding en andere omstandigheden (vgl. voor een overzicht Grootveld, H. C., Contractenrecht VI, nr.
1107 e.v.).
In deze opvatting past ook dat het Hof in het kader van zijn belangenafweging rekening mocht houden met de omstandigheid dat afwijzing van de
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ontbinding geen nadelig gevolg zou hebben voor de verkoper (vlg. het sub
3 genoemde feit).
Beziet men echter vervolgens welke omstandigheid de Hoge Raad in zijn
hiervoor geciteerde overweging mede van belang acht, dan lijkt deze tevens
betrekking te hebben op de aloude controverse omtrent de betekenis van
de rechterlijke tussenkomst als ontbindingsvereiste. Deze controverse vloeit
daaruit voort, dat enerzijds artikel1302lid l de wanprestatie beschouwt als
ontbindende voorwaarde, doch anderzijds ontbinding een rechterlijke uitspraak vereist (lid 2) en - ondanks de wanprestatie - voorkomen kan
worden indien de rechter nag een terme de grtice verleent (lid 4). De Hoge
Raad stelde zich totnogtoe op het standpunt dat de wanprestatie de ontbinding met zich brengt, het rechterlijk vonnis aldus een declaratoir karakter
toekennend. In deze visie heeft de verweerder dan oak geen recht op
zuivering van het verzuim. De meeste schrijvers verdedigen daarentegen dat
de rechter de ant binding teweeg brengt; het vonnis heeft dan een constitutiej
karakter en zuivering is niet uitgesloten.
De hiernavolgende overweging suggereert wellicht dat de Hoge Raad zijn
standpunt in dit arrest herziet. Immers, indien deals grand voor ontbinding
aangevoerde wanprestatie daaruit bestaat dat ondanks sommatie de vervallen termijnen niet tijdig werden betaald
, ,verbiedt geen rechtsregel de rechter bij de beoordeling van het gewicht van deze wanprestatie
mede in aanmerking te nemen dat op het moment van zijn oordeel vaststaat dat de kopers
de waarborgsom inmiddels v66r de daarvoor in de overeenkomst bepaalde uiterste datum ten
valle hebben betaald".

De annotator leidt hieruit af dat, nu rekening mag worden gehouden met
betalingen, gedaan na het intreden van verzuim, afstand van de oude leer
van de Hoge Raad is genomen en het college uitgaat van het constitutieve
karakter van het vonnis. Tach zou ik deze vergaande conclusie hier niet
zonder meer aan willen verbinden. Mijns inziens treedt hier enige vertroebeling op.doordat de bewuste omstandigheid tevens een aanbod tot zuivering
impliceert en het in dit geval gaat om een duurovereenkomst. Men is wat
het eerste betreft misschien al te snel geneigd daarom zijn blik te richten
op de vraag of zuivering mogelijk is; inderdaad is voor die vraag doorslaggevend of het vonnis al dan geen declaratief karakter heeft. De Hoge Raad
laat zich over die (on)mogelijkheid echter niet uit, hetgeen overigens oak
door de annotator zelf erkend wordt. Het enige wat dan overblijft is, dat
deze latere betalingen slechts een van de vele omstandigheden van het geval
vormen welke de gerechtvaardigheid van de ontbinding bepalen. Men
realisere zich, dat de onder 3 genoemde omstandigheid zich oak pas na het
intreden van het verzuim afspeelde; tach zou hieraan vermoedelijk niet de
conclusie worden verbonden dat de Hoge Raad van standpunt veranderd
is. Wat vervolgens het duurkarakter van de overeenkomst betreft: weliswaar
was vrijwel maandelijks met de betalingen in gebreke gebleven, doch de
latere betaling completeerde de gedane betalingen zodanig, dat uiteindelijk
op de dag van levering tach het hele bedrag was gefourneerd en er op die
dag althans van wanprestatie geen sprake (meer) was. De overwegingen van

1305

de Hoge Raad sluiten daarom mijns inziens de volgende constructie niet uit:
de rechter constateert in zijn vonnis dat wanprestatie heeft plaatsgevonden,
dat deze wanprestatie, gezien aile omstandigheden van het geval - waaronder een aanbod tot zuivering - de ontbinding rechtvaardigt, en dat met en
door deze achteraf beoordeelde wanprestatie de ontbinding een feit is.
De annotator constateert dat in zijn visie nauwe aansluiting is verkregen bij
het N.B.W. Ingevolge artikel6.5.4.8 vindt ontbinding plaats door hetzij een
- constitutieve- ontbindingsverklaring van de daartoe gerechtigde, hetzij
een rechterlijk vonnis. Dit vonnis kan slechts in zoverre declaratoir zijn dat
het zich, als het volgt op een procedure naar aanleiding van een betwiste
buitengerechtelijke verklaring, uitlaat over de vraag of de destijds uitgebrachte ontbindingsverklaring gezien de toenmalige omstandigheden gerechtvaardigd was. In aile andere gevallen is het, bij gebreke van terugwerkende kracht van het ontbindingsvonnis, constitutief. Ook naar N.B.W.
moet, zoals gezegd, de wanprestatie ontbinding rechtvaardigen (art.
6.5.4.6). Dat betekent dat ook naar komend recbt de latere betaling als een
van de factoren een rol blijft spelen. In beperkte mate zal bet zelfs om een
dubbelrol gaan: zuivering van verzuim is mogelijk totdat de vordering tot
ontbinding wordt ingesteld (art. 6.5.4.9).
Tocb boeft ook dit alles mijns inziens niet zonder meer de conclusie te
wettigen dat de Hoge Raad het declaratoire karakter van bet ontbindingsvonnis ex artikell302 B.W. heeft afgewezen. Er zij namelijk op gewezen
dat l1ICenkeferecente
en is- gebleken oat de Hoge Raad zicb, indien
aansluiting bij bet N.B.W. op enigerlei wijze in het vizier lijkt te komen,
dikwijls uitdrukkelijk in hetzij bevestigende, hetzij ontkennende zin uitspreekt inzake anticipatie (vgl. over aspecten van rechtsvinding, de Vries,
F.J., nr. 73).
Had de Hoge Raad ook in dit arrest door middel van anticipatie op bet
N. B. W. van standpunt will en veranderen dan had voor de hand gelegen om
deze wijziging, gebruik makend van de met het cassatiemiddel aangereikte
mogelijkheid, duidelijker tot uitdrukking te brengen.

arrest

HOOFDSTUK V

ONRECHTMATIGE DAAD
AFDELING

1 (B.J. Enge!en)

ONRECHTMATIGHEID

67. ONRECHTMATIGHEID: DE LEER SMITS
H.R., 9 januari 1981, N.J., 1981, 227 (Van Dam!Beukeboom c.s.), met
noot C.J.H. Brunner
H.R., 25 september 1981, N.J., 1982, 315 (leidingenarrest), met noot
C.J.H. Brunner; Adm. Besl. 1982, 284 met noot F.H. van der Burg
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In het onderstaande is niet gepoogd de gehele inhoud van de bovengenoemde uitspraken te bespreken (men zie hiervoor de bijdragen in dit nummer
van F.J. de Vries omtrent het eerste, en C.J.J.M. Stolker omtrent het
tweede arrest). Uitsluitend een aspect- ,de leer Smits" - wordt belicht.
68. INBREUK OP BEN SUBJECTIEF RECHT EN ONZORGVULDIGHEID
H.R., 25 september 1981, N.J., 1982, 315
P.H. Smits heeft eens betoogd (W.P.N.R., 3688-3690) dat inbreuk op een
subjectief recht alleen niet voldoende is voor onrechtmatigheid: het handelen moet, behoudens dat het een inbreuk oplevert, bovendien in strijd zijn
met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Enkele schrijvers volgen hem
hierin en ook uit sommige rechterlijke uitspraken kan men een dergelijke
opvatting lezen. Menzie hieromtrent O.D. I (Jansen) nr. 32 en de aldaar
vermelde literatuur en jurisprudentie.
Uit het leidingenarrest kan men afleiden dat vermoedelijk ook de Hoge
Raad ,de leer Smits" hanteert.
Krakers hadden met de gemeente Breda een overeenkomst tot het leveren
van gas, water en elektriciteit gesloten. De huiseigenaar, Nijs, vordert
stopzetting van deze levering op grond van het feit, dat de gemeente tegen
zijn uitdrukkelijke, en ook kenbaar gemaakte, wil in, gebruik maakt van
de leidingen welke hem, Nijs, in eigendom toebehoren. De Hoge Raad
overweegt:
,Niet elk gebruik - in de mime zin waarin het Hof die term bezigt - dat een ander tegen
de wil van de eigenaar van diens zaak maakt, kan als een inbreuk op diens eigendomsrecht
worden beschouwd. Of het onderhavige gebruik van de voormelde leidingen door de gemeente
een zodanige inbreuk opleverde, kan niet worden beoordeeld los van de vraag of de gemeente
door de voortzetting van de voormelde levering jegens Nijs onzorgvuldig handelde".

Waar Smits naast inbreuk op een subjectief recht ook nog strijd met de
zorgvuldigheid eist, acht de Hoge Raad, indien er geen strijd met een
zorgvuldigheidsplicht is, geen inbreuk aanwezig. Nu kan men beweren dat
dit geen toepassing van ,de leer Smits" is. Dat is mijns inziens spijkers op
laag water zoeken. Hoewel de Hoge Raad gebruik tegen de wil van de
eigenaar niet zondermeer een inbreuk in de zin van artikel1401 B.W. acht,
zou ik het toch als een , ,inbreuk'' willen bestempelen: er wordt immers wel
degelijk een - zij het heel klein - stukje van de eigendom afgeknabbeld.
,Inbreuk" en onzorgvuldig handelen te zamen leveren dan een inbreuk in
de zin van artikel1401 B.W. en derhalve onrechtmatigheid op. In de visie
van Smits is inbreuk aileen niet, doch in combinatie met onzorgvuldig
handel en wel voldoende voor onrechtmatigheid. Voor het uiteindelijk resultaat - de aanwezigheid van onrechtmatig handelen - is het in casu lood
om oud ijzer welke weg men bewandelt.
Dit doet denken aan het arrest Vermeulen/Lekkerkerker (H.R., 10 maart
1972, N.J., 1972, 278). Partij Lekkerkerker had een boomgaard die geheel
werd kaalgegeten door vogels die afkwamen op de vuilstortplaats van zijn
buurman Vermeulen. Er werd letterlijk een stukje van zijn eigendom
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afgeknabbeld: een ,inbreuk" derhalve. Wederom acbt de Hoge Raad dit
geen inbreuk in de zin van artikel 1401 B.W.:
,dat de vraag of de hinder die iemand door de gedragingen van een ander in het genot van
de eigendom van een onroerende zaak kan ondervinden, als inbreuk op zijn eigendomsrecht
kan worden beschouwd, afhangt van de ernst van die hinder en de omstandigheden waaronder
deze plaatsvindt"

Het betrekken van andere omstandigbeden bij bet oordeel of de ,inbreuk"
een inbreuk is komt in wezen neer op een toetsen aan de zorgvuldigbeid.
Nu werd in het leidingenarrest de weergegeven overweging mede ingegeven
door bet praktiscbe resultaat. De Hoge Raad vervolgt:
,De opvatting van het Hof, waarbij de onrechtmatigheid van de levering van energie wordt
gezocht in het gebruik dat de leverancier daarbij tegen de wil van de eigenaar zou maken van
de leidingen in diens pand, is ook daarom onaanvaardbaar omdat bij die opvatting de
mogelijkheid om bewoners tot ontruiming te bewegen in beginsel open zou staan in alle
gevallen waarin de eigenaar van een huis dit ontruimd wil krijgen".

De vraag is derbalve, of voor onrecbtmatigbeid naast ,inbreuk" altijd
onzorgvuldigbeid vereist wordt. In veel gevallen zal deze vraag in praktijk
niet rijzen. Uitgaande van de norm ,Gij zult geen scbade toebrengen aan
andermans eigendommen", zal vrijwel elke ,inbreuk" tevens een inbreuk,
immers onzorgvuldig, zijn. Juist in twijfelgevallen zoals bier weergegeven,
gaat de Hoge Raad andere omstandigbeden in zijn oordeel betrekken. Niet
onwaarscbijnlijk is derbalve, dat inderdaad , de leer Smits" in aile gevallen
wordt toegepast, zij bet niet altijd expliciet.
69.

STRIJD MET DES DADERS RECHTSPLICHT EN ONZORGVULDIGHEID

H.R., 9 januari 1981, N.J., 1981, 227
In een ander artikel van Smits (W.P.N.R., 3586-3591), lezen velen dat ook

ten aanzien van bet criterium strijd met des daders recbtsplicbt eenzelfde
zorgvuldigbeidstoetsing moet worden gepleegd. Men zie de literatuur en
recbtspraak vermeld in O.D. I (Jansen) nr. 13. Dit is slecbts gedeeltelijk
juist. Smits maakt namelijk een uitzondering voor die gevallen dat de
overtreden norm juist specifiek gescbreven is voor bet gebeuren, zoals dat
heeft plaatsgevonden. Alsdan is overtreding van de wettelijke norm zondermeer onrecbtmatig, omdat in dat geval de belangenafweging die bij een
zorgvuldigbeidstoetsing plaatsvindt, reeds van te voren door de wetgever is
gepleegd.
Dat de Hoge Raad zicb in deze uitzondering kan vinden, blijkt uit bet arrest
Van Dam/Beukeboom c.s., waar wordt overwogen dat overtreding van een
voorwaarde van een binderwetvergunning zondermeer onrecbtmatig is,
indien daardoor iemand scbade lijdt in een door die voorwaarde bescbermd
belang. Dit, omdat volgens de Hoge Raad aan deze voorwaarden, gesteld
ter bescherming van de belangen van omwonenden, in dit opzicbt een
soortgelijke betekenis moet worden toegekend als aan wetgeving: de daarbij
betrokken belangen worden geacht reeds door de overbeid te zijn afgewogen.
Hieraan doet bet arrest Maas/Willems (H.R., 16 februari 1973, N.J., 1973,
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463) niet af. Een wettelijke bepaling tot bescherming tegen te sterke onderlinge concurrentie werd overtreden, tengevolge waarvan een concurrent
stelde schade geleden te hebben. Nu echter deze en alle andere concurrenten
de bepaling op dezelfde wijze overtraden, kon niet gezegd worden dat er
sprake was van een te sterke concurrentie. Voor die situatie was de norm
derhalve niet geschreven. De Hoge Raad oordeelde dan ook dat overtreding
van de bepaling in dit geval niet onrechtmatig was: men had zich door eigen
gedrag aan de beschermende werking van het betreffende voorschrift onttrokken.
De vraag is of men deze problematiek niet kan oplossen via het vereiste der
relativiteit: strekt de overtreden norm ter bescherming van het slachtoffer
in zijn getroffen belang? Is dit het geval (Van Dam/Beukeboom c.s.) dan
is het overtreden der norm zondermeer onrechtmatig. Zo niet (Maas/Willems: de norm strekte niet langer ter bescherming van dit slachtoffer) dan
is overtreding niet voldoende voor onrechtmatigheid. Men zal het gebeuren
dan dienen te toetsen aan de maatschappelijke zorgvuldigheid, waarbij het
feit dat er een wettelijk voorschrift is overtreden, een (meer of minder
belangrijke) rol kan spelen (H.R., 17 januari 1958, N.J., 1961, 568, Tandartsarrest). Hier ligt echter juist de oorsprong van Smits' artikel. Hij achtte
destijds het, thans vast in de rechtspraak verankerde en ook in het N.B.W.
neergelegde (art. 6.3.1.2), vereiste van relativiteit overbodig.

AFDELING 2 (B.J. Engelen)
CAUSALITEIT

70. DE LEER VAN DE REDELIJKE TOEREKENING: DE AARD VAN DE OVERTREDEN NORM

H.R., 8januari 1982, N.J., 1982, 614 (Vuilnismanarrest), met noot C.J.H.
Brunner
Voor het antwoord op de vraag of iemand, die een gevaarlijke situatie in
het leven roept, in strijd heeft gehandeld met de in het maatschappelijk
verkeer betamende zorgvuldigheid, moet worden gelet op onder andere de
mate van waarschijnlijkheid dat het gevaar zich zal verwezenlijken, de ernst
die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de bezwaarlijkheid van eventuele voorzorgsmaatregelen. Menzie hieromtrent ook een recentelijk door de
Hoge Raad gewezen arrest (H.R., 6 november 1981, N.J., 1982, 567, met
noot C.J.H. Brunner): een meisje valt onverwachts flauw nadat bij haar
bloed was afgenomen en loopt daarbij ernstige beschadigingen op aan haar
gebit. De Hoge Raad overweegt:
,Niet iedere rnogelijkheid van flauwvallen van patH!nten, hoe gering ook, verplicht een
ziekenhuis tot het nernen van de rnaatregelen, nodig om ook daarin te voorzien, ongeacht de
kosten of andere bezwaren verbonden aan zulke rnaatregelen". ,

In het vuilnismanarrest vult de Hoge Raad deze zorgvuldigheidsnorm,
speciaal met het oog op dat geval, in. De beheerder en de werkster van het
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Dorpshuis te Kamerik besluiten in gezamenlijk overleg om een door hen
aangetroffen onbekende, maar verdachte vloeistof, die de vorige beheerder
zonder enige waarschuwing in een emmertje had achtergelaten, bij de
vuilnis te plaatsen. Hiertoe wordt het emmertje in een doos en de doos in
een plastic vuilniszak verpakt. Door de onvolmaakte werking van het
mechaniek van de vuilniswagen, wordt dienstdoend vuilnisophaler De Rijk
door de vloeistof uit het emmertje, waarschijnlijk natronloog, getroffen.
Hierdoor loopt hij ernstige brandwonden op, met name in het gelaat, en
raakt aan in elk geval een oog blind.
De Hoge Raad acht dit gebeuren onrechtmatig jegens De Rijk:
,Het is in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer wordt vereist met
het oog op de veiligheid van a! degenen die tussen het moment van het buiten klaarzetten van
vuilniszakken en dat van de afvoering ervan door de vuilnisophaaldienst met de inhoud van
de zakken in aanraking zouden kunnen komen, om een emmertje met onbekende vloeistof
in een kartonnen doos met daaromheen niet anders dan een dichtgebonden plastic vuilniszak
voor afvoering door een vuilnisophaaldienst neer te zetten, tenzij men Ofwel weet of gegronde
redenen heeft om aan te nemen dat het om een vloeistof gaat die bij aanraking met de mens
geen gevaar oplevert, Ofwel de betreffende vuilniszak onder controle houdt en degeen die de
zak aan wil pakken waarschuwt voor de aanwezigheid daarin van een emmertje met een
mogelijk gevaarlijke vloeistof".

Omstandigheden die een rol spelen bij de vraag of de gevolgen van een
schadetoebrengend gebeuren al dan niet aan de dader kunnen worden
toegerekend, zijn onder andere de aard van de aansprakelijkheid, de aard
van de schade, de voorzienbaarheid en de ,capacity to bear the loss" (mell
zie De Wijckerslooth, J.L., T.P.R., 1977, p. 140 e.v. en De Groot, G.J.,
T.P.R., 1980, p. 971 e.v.), terwijl ook een belangrijke rol is weggelegd voor
de aard van de overtreden norm. Reeds uit het Mia Versluis-arrest (H.R.,
2 november 1979, N.J., 1980, 77 waarover De Groot, t.a.p.) bleek dat bij
overtreding van verkeers- ofveiligheidsnormen, waarbij in de regel rekening
moet worden gehouden met de mogelijkheid van ernstige gevolgen, deze
gevolgen - hoe deze zich in het concrete geval ook mogen voordoen eerder aan de dader zijn toe te rekenen dan bij overtreding van andere
normen.
Dit wordt in het vuilnismanarrest bevestigd. Na vaststelling van de boven
weergegeven norm vervolgt de Hoge Raad:
,De in de voorgaande overweging weergegeven norm voor de in gevallen als deze in acht te
nemen zorgvuldigheid brengt naar haar aard mee, dat het er, voor aansprakelijkheid jegens
degeen die door het in aanraking komen met de gevaarlijke vloeistof letsel oploopt, in beginsel
niet toe doet, of de wijze waarop het letsel door aanraking met de stof in het gegeven geval
precies is veroorzaakt, voorzienbaar was voor de partij die de betreffende zorgvuldigheidsnorm
niet in acht heeft genomen".

Voorzienbaar is dat iemand die met een gevaarlijke stof in aanraking komt
daardoor letsel zal oplopen. Dat de wijze waarop dit letsel uiteindelijk wordt
veroorzaakt- namelijk door de onvolmaakte werking van de vuilniswagen
- niet voorzienbaar was, doet, nu het de overtreding van een veiligheidsnorm betreft, niet ter zake volgens de Hoge Raad.
In het N.B.W. wordt de aansprakelijkheid van de bezitter voor gevaarlijke
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stoffen een risico-aansprakelijkheid (art. 6.3.2.6)(*). Desalniettemin blijft
van belang of men bij de hantering van dergelijke stoffen voldoende
zorgvuldig te werk is gegaan. Indien de gelaedeerde namelijk een fout van
de bezitter kan aantonen en aldus een beroep kan doen op de gewone
schuldaansprakelijkheid van artikel 6.3.1.1, dan kan dit van invloed zijn
op de omvang van de schadevergoeding. Niet aileen lijkt aannemelijk dat
bij algemene maatregel van bestuur een maximumgrens aan de risico-aansprakelijkheid gesteld zal worden (art. 6.1.9.12b)- deze bepaling werd
immers aanvankelijk juist met het oog op risico-aansprakelijkheid geformuIeerd (het vervailen art. 6.3.2.12) en pas onlangs veralgemeend -, daarnaast is risico-aansprakelijkheid eventueel een reden om niet aile gevolgen
van zijn handelen aan de dader toe te rekenen (art. 6.1.9.4 in verband met
het Amercentrale-arrest, H.R., 13 juni 1975, N.J., 1975, 509, waarover De
Groot, t.a.p.) dan wei om de schadevergoeding te matigen (art. 6.1.9.12a).
71. DE VOORZIENBAARHEID
H.R., 25 maart 1983, R. v.d. W., 1983, 64 (Steengaasstellerarrest)
Dat andere omstandigheden eveneens een rol kunnen spelen bij de vraag
of de schadelijke gevolgen van een gebeurtenis aan de dader kunnen worden
toegerekend, betekent evenwel niet dat de rol van de voorzienbaarheid in
deze is uitgespeeld.
Heel duidelijk blijkt dit uit het onlangs gewezen steengaasstellerarrest.
Steengaassteiler Hendriks verrichtte werkzaamheden voor een aantal stucadoorsbedrijven. Op zekere dag deelt de Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid, belast met de controle op een aantal sociale verzekeringswetten, aan
al deze bedrijven mede dat zij premie dienen te betalen over aile reeds aan
Hendriks uitgekeerde en nog uit te keren bedragen, omdat Hendriks'
werkzaamheden geacht moeten worden in loondienst te zijn verricht. Ten
onrechte, naar later wordt vastgesteld door de Centrale Raad van Beroep.
Hendriks stelt dat hij dientengevolge al zijn werkzaamheden heeft moeten
staken.
Ret Hof oordeelt dat, indien Hendriks zekere voordelen had prijsgegeven,
hij aan het werk had kunnen blijven. Ret wegvailen van iedere vorm van
arbeid was derhalve geen voorzienbaar gevolg van de mededeling van de
Stichting, zodat Hendriks' vordering hoe dan ook moet worden afgewezen.
Een onderzoek naar de onrechtmatigheid van het handelen van de Stichting,
de andere appelgrief, blijft dan ook achterwege.
Ret cassatiemiddel verwijt het Hof ondermeer een onjuist causaliteitscriterium te hebben gebezigd door uitsluitend de voorzienbaarheid der schade in
zijn overwegingen te betrekken. Deze klacht vindt in zijn algemeenheid geen
steun in het recht volgens de Hoge Raad:
,Het hangt mede van de aard van de gedragingen en van de daardoor geschonden normen
af, welke betekenis moet worden gehecht, en welke eisen moeten worden gesteld aan de
(*) Bij nota van Wijziging (Tweede Kamer, zitting 1983-1984, 17 541, nr. 4) is dit artikelin afwachting van een (internationale) regeling omtrent schade tijdens het vervoer van
gevaarlijke stoffen aan derden toegebracht - voorlopig geschrapt.
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voorzienbaarheid van de resulterende schade voor de vraag, of en in hoeverre deze, als door
die gedraging veroorzaakt, ten laste van de pleger van de onrechtmatige daad mag worden
gebracht. Waar het Hof zich heeft onthouden van een oordeel over de onrechtmatigheid van
het door Hendriks aan de Stichting verweten gedrag, kan niet zonder meer worden gezegd dat
het Hof, door de aansprakelijkheid van de Stichting te toetsen aan de voorzienbaarheid van
de beweerde schade, is uitgegaan van een onjuist causaliteitscriterium".

Wel heeft het Hof zijn beslissing in deze onvoldoende gemotiveerd. 's Hofs
arrest wordt dan oak gecasseerd en de zaak verwezen naar een ander Hof
met de opdracht oak de andere appelgrief te onderzoeken. Macht het
· handelen van de Stichting onrechtmatig zijn, dan kan wellicht uit de aard
van de gedraging en de daardoor geschonden normen worden afgeleid,
welke eisen moeten worden gesteld aan de voorzienbaarheid. Mochten deze
andere aanknopingspunten geen relevante gezichtspunten opleveren, dan is
het de voorzienbaarheid die bepaalt of de schade aan de Stichting kan
worden toegerekend. Men zie omtrent de toerekening oak artikel 6.1.9.4
N.B.W.
AFDELING

3 (F.J. de Vries)

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE, TOEGEBRACHT DOOR DIEREN OF
LEVENLOZE ZAKEN

72. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZAKEN
Men is verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zaken welke men
onder zijn opzicht- heeft. Enigszins geparafraseerd is dat een van de twee
regels die artikel1403 lid 1 Ned. B.W. (art. 1384lid 1 B.W.) geeft. In ons
land heeft deze bepaling eigenlijk geen zelfstandige betekenis. Voor aansprakelijkheid is behalve schuld en onrechtmatigheid (fout), causaal verband en schade oak vereist het bewijs dat de aangesprokene de zaak onder
zijn opzicht had en dat de zaak de schade zelfstandig heeft toegebracht.
Vandaar dat bijna alle procedures betreffende gevaarlijke of gebrekkige
zaken worden uitgevochten aan de hand van artikel1401 Ned. B.W. (art.
1382 B.W.). Het feit, dat de aansprakelijkheid voor de zaken berust op een
fout van de aangesprokene, werd enige tijd nag in klare bewoordingen door
de Hoge Raad bevestigd (H.R., 22 juni 1979, N.J., 1979 met noot G.J.
Scholten,, besproken door Camelis, L., De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken, Antwerpen, 1982, p. 414415). Dit neemt niet weg, dat de benadeelde soms de helpende hand wordt
gereikt, door aan te nemen, dat uit het bewijs van aanwezigheid van een
gebrek van een zaak het vermoeden volgt, dat de aangesprokene een fout
heeft begaan. Wellicht raken de jurisprudentiele lijnen van Belgie en Nederland elkaar op grand hiervan meer dan men op het eerste gezicht zou
vermoeden.
Voor een geval, waarin de aansprakelijkheid voor een gevaarlijke zaak,
hoewel berustend op artikel 1401 B.W. vrij, verging, verwijs ik naar de
bespreking van B.J. Engelen van H.R., 8 januari 1982, N.J., 1982 614 met
noot C.J .H. Brunner (Vuilnisman), die dit arrest bespreekt in het kader van
de causaliteit (nr. 70).
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73.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIEREN; VERANDERING VAN OORDEEL BIJ
DE HooE RAAD

H.R., 7 maart 1980, N.J., 1980, 353 met noot G.J. Scholten; Ars Aequi
(XXIX) 1980, p. 575-578 met noot W. C.L. van der Grin ten (Stierkalveren)
H.R., 8 oktober 1982, Rechtspraak van de Week, 1982, 177 (Buisman!RVS)
Enigszins oneerbiedig schaart het burgerlijk recht het dier onder de zaken.
Deze gelijkstelling van levende wezens met levenloze objecten blijkt duidelijk uit het aansprakelijkheidsrecht: de aansprakelijkheid voor daden van
dieren (art. 1385 B.W.) wordt in het burgerlijk wetboek geflankeerd door
aan de ene kant de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken (art. 1384 lid
1 B. W .) en aan de andere kant die voor instorting voor gebouwen (art. 1386
B.W.). In het Nederlandse wetboek is de volgorde hetzelfde: art. 1404 Ned.
B.W. (dieren) staat ingeklemd tussen artikel 1403 lid 1 B.W. (gebrekkige
zaken) en artikel1405 B. W. (instorting van gebouwen). Hoewel de tekst van
artikel1404 B.W. eveneens een natuurgetrouwe weergave is van artikel 1385
van de Code Napoleon is de ontwikkeling van dit artikel in de Nederlandse
rechtspraak veel stormachtiger verlopen. Met name de Hoge Raad heeft een
opmerkelijke rol in deze ontwikkeling gespeeld.
Tot 1915 was de opvatting van de Nederlandse rechters over de aansprakelijkheid voor dieren gelijk aan die van de Hoven van Cassatie in Belgie en
in Frankrijk. Op de eigenaar of de gebruiker rustte een risico-aansprakelijkheid. Het slachtoffer behoefde slechts de gedraging van het dier, de schade
en het causale verband tussen gedraging en schade te bewijzen om de
eigenaar of de gebruiker aan te kunnen spreken. In tegenstelling tot in Belgie
en in Frankrijk, waar schuld de grond voor aansprakelijkheid was, maar
waar het door de wet veronderstelde verwijtbare gebrek aan toezicht slechts
kon worden ontzenuwd door een beroep op overmacht, aanvaardde men
in Nederland een aansprakelijkheid buiten schuld.
In het arrest van 15 oktober 1915 (Weekblad van het Recht (1916), 9937,
met noot E.M. Meijers; N.J., 1915, p. 1071) gaf de Hoge Raad voor het
eerst in zijn bestaan zijn interpretatie van de aard van de aansprakelijkheid
van artikel1404 B.W.: een schuldaansprakelijkheid met omkering van de
bewijslast. De eigenaar of de gebruiker behoefde om aansprakelijkheid af
te wenden slechts aan te tonen dat hij ten aanzien van het toezicht niet was
tekort geschoten, niet nalatig was geweest. Dit arrest is door veel schrijvers
bestreden en ook sommige rechters wensten zich niet te conformeren aan
dit standpunt. Zij bleven voorstanders van een risico-aansprakelijkheid. De
Hoge Raad echter bleef bij zijn mening, vergelijk nog H.R., 11 juli 1977
(N.J., 1978, 73 met noot G.J. Scholten). In het Stierkalveren-arrest (H.R.,
7 maart 1980, N.J., 1980, 353) kwam de Hoge Raad terug op deze bekritiseerde opvatting. Behalve dat het verwonderlijk is dat dit binnen drie jaar
volgde op een beslissing, die - zij het impliciet - deze constante rechtspraak nog bevestigde, is ook de motivering van het arrest in meer dan een
opzicht opmerkelijk.
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De casus luidt als volgt: op 12 augustus 1971 loopt Van de Witte over het
afgesloten weiland van Bosch, waar aan de laatste toebehorende stierkalveren aan het grazen zijn. Van de Witte heeft een recht van overpad om naar
het door hem in gebruik zijnde aangrenzende land te komen. Plotseling
wordt hij van achteren aangevallen door een van de stierkalveren en raakt
hij zo ernstig gewond, dat hij blijvend invalide wordt.
Berst vordert het Ziekenfonds de geleden schade van Bosch. Zowel Rechtbank als Hof wijzen de vordering af: Bosch heeft aangetoond, dat hij niet
te kort is geschoten in zorg en waakzaamheid met betrekking tot het
stierkalf met het oog op de veiligheid van Van de Witte. Dan dagvaardt Van
de Witte zelf Bosch. Wederom wijzen Rechtbank en Hof de vordering af:
Bosch heeft bewezen geen schuld te hebben aan het ongeval. In hoger beroep
voert Van de Witte dan maar zelf nieuwe feiten aan die de schuld van Bosch
aan het licht moeten brengen: de agressiviteit van het aanvallende stierkalf
werd opgewekt of verhoogd, omdat de stierkalveren dicht opeen gepakt
stonden op een smalle strook langs het pad.
Aan deze stellingen gaat het Hof voorbij. In cassatie beklaagt Van de Witte
zich hierover. Deze stellingen waren voor de schuldvraag van belang en
daarom had het Hofer niet aan voorbij mogen gaan. Maar daarenboven
stelt hij als eerste onderdeel van het middel van cassatie een veel principielere
vraag aan de orde. Het Hof was voor de aansprakelijkheid van Bosch
uitg{!ga~nv11I1een schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast:
,Die opvatting is onjuist. De heersende opvatting als ook neergelegd in artikel6.3.11 Ontwerp
N.B.W. (art. 6.3.2.8. Gewijzigd Ontwerp N.B.W.)- welk artikel het thans en in 1971 reeds
(op dit punt) geldende Nederlands recht weergeeft- is dat op de eigenaar/houder van een
dier een risico-aansprakelijkheid rust voor door het dier veroorzaakte schade, dat wil zeggen
dat hij (in principe) ook aansprakelijk is voor de schade die het dier veroorzaakt wanneer hem
ter zake geen (enkel) verwijt te maken valt. Het Hof had ambtshalve, ook a! gingen partijen
(ten onrechte) uit van slechts een schuldvermoeden aan de zijde van Bosch, van diens
risico-aansprakelijkheid uit moeten gaan en de vordering van Van de Witte in het Iicht van
die risico-aansprakelijkheid moeten beoordelen (en toewijzen). Door dat niet te doen heeft het
Hof het Nederlands recht geschonden".

De beslissing van de Hoge Raad luidt als volgt. Berst volgt een analyse van
zijn oude opvatting en de kritiek daaop:
,0. omtrent dit middel:
Het eerste onderdeel bestrijdt de opvatting van het Hof dat art. 1404 B.W. voor het geval dat
schade wordt veroorzaakt door een dier, niet meer doet dan een wettelijk vermoeden van schuld
aan de zijde van de eigenaar van het dier of van degene die er zich van bedient in het Ieven
te roepen.
De door het onder dee! bestreden opvatting is in overeenstemming met een reeks van uitspraken
van de H.R., tebeginnen met het arrest van 15 okt. 1915, N.J., 1915, 1071. Deze rechtspraak
heeft van het begin af aan een vrij algemene kritiek ondervonden, en in een aantal in eerste
aanleg gewezen uitspraken is de opvatting van de H.R., dan ook niet gevolgd. In het door
de Tweede Kamer van de St.-Gen. aangenomen wetsontwerp tot vaststelling van Boek 6
N .B. W. voorziet artikel6. 3 .2. 8 in aansprakelijkheid voor de door een dier aangerichte schade,
zonder dat de aansprakelijke persoon zich aan die aansprakelijkheid kan onttrekken door te
bewijzen dat hem ter zake van de veroorzaking van de schade geen schuld treft".
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Vervolgens het nieuwe standpunt:
,Bij een heroverweging van het tot dusver door de H.R. ingenomen standpunt dient voorop
te worden gesteld dat de tekst van artikel1404 geen aanwijzing bevat, laat staan ertoe dwingt,
om aan te nemen, dat de eigenaar, resp. degene die zich van het dier bedient, zich van
aansprakelijkheid voor door het dier veroorzaakte schade kan bevrijden door te bewijzen dat
hem ter zake daarvan geen verwijt kan worden gemaakt. In het eerder genoemde arrest 1915
heeft de H.R. zijn beslissing dan ook gebaseerd op argumenten van wets- en rechtshistorische
aard. Aan zulke argumenten kan echter thans met betrekking tot een aansprakelijkheidsregel
als waar het hier om gaat, een regel die in het begin van de vorige eeuw tot stand is gekomen,
geen beslissende betekenis worden toegekend. Belangrijker is de ontwikkeling van de opvattingen met betrekking tot de vraag bij wie het risico behoort te liggen voor schadetoebrenging
door dieren die door mensen worden gehouden, een ontwikkeling die is uitgemond in de
totstandkoming van het eerder vermelde artikel 6.3.2.8 N.B.W.
Op grond van deze overwegingen moet worden aangenomen dat de eigenaar van een dier, die
uit hoofde van artikel1404 wordt aangesproken voor door het dier veroorzaakte schade, zich
niet aan aansprakelijkheid kan onttrekken door te bewijzen dat hij niet te kort is geschoten
in de zorg en waakzaamheid met betrekking tot het dier die van hem konden worden gevergd".

Tenslotte volgt nog een slotoverweging:
,Het voorgaande doet niet af aan de mogelijkheid voor degeen die uit hoofde van dat artikel
aansprakelijk wordt gesteld, om zich te beroepen op eigen schuld van de benadeelde partij en,
in geval van dood of letsel, op de wederzijdse stand en fortuin der partijen en op andere
omstandigheden die krachtens artikel1406 en 1407 van belang kunnen zijn voor de waardering
van de te vergoeden schade".

Op de eigenaar of de gebruiker rust een risico-aansprakelijkheid. Hij draagt
het risico voor de schadetoebrenging van het dier. Hij kan zich niet aan
aansprakelijkheid onttrekken door te bewijzen, dat hem geen verwijt ten
aanzien van de zorg en waakzaamheid treft. Naast de aansprakelijkheid van
de werkgever voor onrechtmatige daden van zijn ondergeschikten (art. 1403
lid 1 Ned. B.W., vgl. art. 1384lid 1 B.W.) en die van de eigenaar voor de
instorting van gebouwen (art. 1405 Ned. B.W., vgl. art. 1386 B.W .) is die
van de eigenaar/gebruiker voor daden van dieren nu de derde risico-aansprakelijkheid die het Nederlands burgerlijk wetboek kent.
Ret arrest is helder: ,Een uitvoerige noot is bij dit arrest niet nodig",
schrijft Van der Grinten in Ars Aequi (p. 576).
Wei blijven er nog een aantal vragen over. De Hoge Raad overweegt in de
laatste alinea, dat de aangesprokene de mogelijkheid houdt zich op eigen
schuld van het slacbtoffer te beroepen. Betekent dit, dat bij bet slagen van
dit verweer de aansprakelijkbeid gebeel vervalt? Vander Grinten (a. w., p.
577) meent van wei, tenzij de eigenaar of gebruiker ook scbuld beeft.
De memorie van toelicbting op artikel 6.3.11 Ned. N.B.W. - in bet
gewijzigd ontwerp vernummerd tot artikel 6.3.2.8- vermeldt ecbter, dat
eigen scbuld in beginsel tot verdeling van de scbade Ieidt (Parlementaire
Geschiedenis Boek 6, p. 762). De Hoge Raad verwijst twee alinea's boger
uitdrukkelijk naar artikel6.3.2.8 N.B.W. Misscbien aanvaardt bij dan ook
deze consequentie, die bet nieuwe wetboek met zicb meebrengt.
Dit geldt wellicbt ook voor de mogelijkbeden, die de eigenaar, of gebruiker
beeft om aan aansprakelijkheid te ontkomen. In bet Franse en Belgiscbe
recbt geldt, dat de eigenaar of gebruiker van zijn aansprakelijkbeid bevrijd
is, als bij kan aantonen, dat er sprake is geweest van overmacbt, toeval of
van scbuld van een derde. In dezelfde memorie van toelicbting (p. 762)
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wordt het Franse stelsel verworpen. De eigenaar of gebruiker kan zich
slechts aan aansprakelijkheid onttrekken door aan te tonen, dat ook indien
hij de gedragingen van het dier, waardoor de schade werd toegebracht, in
zijn macht zou hebben gehad, aansprakelijkheid zou hebben ontbroken. De
memorie van antwoord bij dit artikel noemt als voorbeeld een op hol
geslagen paard, dat tenslotte op een bepaalde plaats gaat grazen en daar
begroeiing vernielt, terwijl het onder normale omstandigheden niet onrechtmatig zou zijn geweest het paaard daar te Iaten grazen (p. 766).
Het blijft dus nog een open vraag hoever de Hoge Raad mee zal gaan met
de verdere consequenties van het nieuwe wetboek.
Ten aanzien van een andere aansprakelijkheid, die berust op de risicogedachte, namelijk die van de eigenaar van een motorrijtuig voor ongevallen in het verkeer anders dan met andere motorrijtuigen (art. 31 Wegenverkeerswet) besliste de Hoge Raad dat mede-schuld van een derde de externe
aansprakelijkheid van de eigenaar voor het ongeval onverlet liet (H.R., 21
januari 1977, N.J., 1977, 386 met noot A.R. Bloembergen). Dit behoeft dan
natuurlijk niet te betekenen, dat de eigenaar ook intern (in de verhouding
schuldige-eigenaar) draagplichtig is.
In tegenstelling tot het Belgische wetboek, waar in het hoofdstuk over de
onrechtmatige daad na het artikel over de instorting van gebouwen slechts
een artikel volgt over de aansprakelijkheid van diegenen die handelen onder
de invloed van een geestelijke stoornis, volgen in het Nederlandse wetboek
nog een aantal bepalingen over aansprakelijkheid uitonrechtmatige daad,
waaronder die voor overlijden (art. 1406 Ned. B.W.) en die voor verwonding (art. 1407 Ned. B.W.). Deze twee artikelen zijn niet ontleend aan de
Code Napoleon, maar stammen uit het oud-Nederlandse recht. Zij geven
de nabestaanden van de overledene een vordering wegens gederfd levensonderhoud en de gekwetste een vordering tot vergoeding van ziektekosten en
andere schadeposten, waaronder onder omstandigheden extrapatrimoniele
schade.
De hoogte van de vordering wordt bepaald, door ,den wederzijdschen
stand en de fortuin der personen, en naar de omstandigheden". De wet kent
het recht toe in het geval van , ,moedwilligen of onvoorzichtigen doodslag
of kwetsing". De vraag rijst nu of bij overlijden of verwonding door een
gedraging van een dier, de nabestaanden of de gekwetste ook een vordering
tegen de eigenaar of gebruiker hebben in het geval de laatste aansprakelijk
is, zonder dat hem iets te verwijten valt. Het is in dit geval moeilijk om te
spreken van moedwillige of onvoorzichtige doodslag of kwetsing. De Hoge
Raad beslist dat deze artikelen ook van toepassing zijn bij de nieuwe
risico-aansprakelijkheid. De eigenaar of gebruiker heeft een beroep op de
wederzijdse stand en fortuin en op andere omstandigheden (waaronder de
aanwezigheid van verzekeringen en de schuldgraad). Dit alles gold ook al
bij het oude systeem van schuldaansprakelijkheid met omkering van de
bewijslast (H.R., 2januari 1931, N.J., 1931, p. 348 metnootE.M. Meijers).
Waarschijnlijk noemt de Hoge Raad deze mogelijkheid ook uitdrukkelijk,
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omdat de verzwaarde aansprakelijkheid voor de eigenaar of gebruiker diens
vermogen blootstelt aan omvangrijkere vorderingen dan voordien. Bij de
bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt in het kader van
de wederzijdse stand en fortuin rekening gehouden met de draagkracht van
de eigenaar of gebruiker.
Voor het eerst noemt de Hoge Raad uitdrukkelijk een artikel uit het nieuwe
burgerlijk wetboek. Het was al wei bekend dat de Hoge Raad meer dan eens
te rade ging bij tekst en toelichting van het nieuwe wetboek (vgl. G.J.
Scholten, , ,Anticiperende interpretatie, een nieuwe interpretatie-methode?", W.P.N.R., 1969, 5031-5032) maar in dit arrest onthult de Hoge Raad
voor het eerst openlijk het gebruik van deze bran. Het werd dan oak een
,schoolvoorbeeld van anticiperende interpretatie" genoemd (Van Wassenaer van Catwijck, W.P.N.R., 1980, 5539-5540), rechtstoepassing vooruitlopend op de invoering van het nieuwe wetboek. Hier past echter enige
voorzichtigheid. Zoals boven weergegeven wilde de Hoge Raad in het
Vinylacetaat-arrest (H.R., 22 juni 1979, N.J., 1979, 535 met noot G.J.
Scholten) niet vooruit !open op de invoering van een risico-aansprakelijkheid voor de bezitter van een gevaarlijke stof (art. 6.3.2.6 N.B.W.). Bovendien was de oude door de Hoge Raad gehuldigde opvatting van begin af
aan door bijna aile schrijvers fel bestreden. Na het arrest van 1915 vond
een enkeling het zelfs ,schier ondenkbaar" dat de Hoge Raad deze uitspraak herhalen zou. Uit de overwegingen van de Hoge Raad volgt oak dat
het misschien wat voorbarig is de primeur van deze beslissing aan artikel
6.3.2.8 toe te schrijven.
De Hoge Raad verandert zijn mening, , gaat om", omdat de rechtswetenschap kritiek had op de oude opvatting, omdat een aantal in eerste aanleg
gewezen vonnissen risico-aansprakelijkheid aanvaardde en omdat in het
nieu we wetboek in artikel 6. 3. 2. 8 oo k een risico-aansprakelij kheid is neergelegd. Daar komt nog bij, dat het artikel1404 zelf geen uitsluitsel geeft over
deze vraag en dat aan wets- en rechtshistorische argumenten ten aanzien van
een wetsbepaling uit het begin van de vorige eeuw geen beslissende betekenis
kan worden toegekend.
De tekst van artikel 6.3.2.8 N.B.W. luidt:
,De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij ook
indien hij de gedragingen van het dier, waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht
zou hebben gehad, aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken''.

Opmerkelijk is voorts, behalve dan dat de Hoge Raad overstag gaat, oak
de marrier waarop de Hoge Raad dat doet.
Hij laat duidelijk blijken, dat hij zijn oude standpunt heroverweegt en kiest
voor de in het middel verdedigde risico-aansprakelijkheid. Voor dit arrest
liet de Hoge Raad bij verandering van opvatting hieromtrent niets blijken.
De leek kon uit het arrest niet lezen, dat het nieuwe arrest niet in overeenstemming was met eerdere uitspraken. W el pleegde de Hoge Raad een
dergelijk arrest uitvoeriger te motiveren. Oak dit arrest is uitvoerig en open
gemotiveerd. De Hoge Raad plaatst zijn oude opvatting tegenover de
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rechtswetenschap en lagere jurisprudentie. Het beroep op een aantal in
eerste aanleg gewezen uitspraken als bran is eveneens nieuw.
Deze nieuwe manier van motiveren is door verschillende schrijvers een grate
vooruitgang genoemd. Het maakt de beslissing waarachtiger en geeft meer
inzicht, aldus Scholten in zijn annotatie. Het arrest werd behalve in de
genoemde noten van Scholten en Van der Grinten en het artikel van Van
Wassenaer van Catwijck oak besproken door Rombach (W.P.N.R., 1980,
5541-5542).
Zie voor het omgaan van de Hoge Raad met betrekking tot de interpretatie
van een rechtshandeling, namelijk de boedelscheiding, en het door de Hoge
Raad gegeven overgangsrecht: H.R., 27 november 1981, N.J., 1982, 503
met noot E.A.A. Luijten en W.H. Heemskerk (Boon/Van Loon) en de
bespreking door Van Duijvendijk-Brand, J., in hoofdstuk 1, afdeling 2,
alsmede die van Braekhuijsen-Molenaar, A.M.L., hoofdstuk II, afdeling 1.
Behalve de eigenaar is diegene aansprakelijk die het dier in feite en ten eigen
nutte gebruikt. Zo wordt aangenomen, dat een huurder of een bruiklener
in plaats van de eigenaar aansprakelijk is maar bijvoorbeeld een behandeIend dierenarts niet. Als diegene die het dier in feite en ten eigen nutte
gebruikt aansprakelijk is, dan is de eigenaar niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid is een alternatieve aansprakelijkheid: als de huurder aansprakeIijk is, dan kan de verhuurder niet aangesproken worden.
De hierboven weergegeven rechtsregel vormt de inzet van het arrest H.R.,
8 oktober 1982 (Rechtspraak van de Week, 1982, 177 Buisman/Rotterdamse Verzekerings Societeit (R.V.S.)).
Mevrouw Buisman heeft van augustus 1975 tot begin 1976 en van augustus
1976 tot begin 1977 met Plantinga in concubinaat geleefd. In de eerste
periode , bracht" Plantinga een bouvier, genaamd Athas ,aan", in de
tweede nag een bouvier, Bycolien. Bycolien stand in het Nederlandse
hondenstamboek ingeschreven, met Plantinga als eigenaar. Buisman had
echter de dagelijkse zorg voor de honden. Plantinga bemoeide zich daar niet
mee. Op 9 oktober 1976 Ioopt Bycolien onder de auto van lemenschot,
waardoor deze schade Iijdt. Voor de nu volgende procedure is van belang,
dat Buisman zich bij de R.V.S. tegen wettelijke aansprakelijkheid had
verzekerd, maar Plantinga in het geheel niet.
Buisman dagvaardt de R. V .S. voor de Rechtbank en stelt zich op het
standpunt, dat zij aansprakelijk, of in ieder geval mede-aansprakelijk is op
grand van artikel1404 Ned. B.W. voor de door lemenschot geleden schade
en dat de R.V.S. gehouden is haar schadeloos te stellen.
De Rechtbank geeft haar gelijk. Buisman is aansprakelijk, omdat Bycolien
ten tijde van het ongeval in ieder geval te harer nutte werd gebruikt. Het
Hof is het daar niet mee eens. Het gebruik ligt ondanks de zorg van Buisman
nag steeds bij Plantinga, zodat hij alleen op grand van artikel1404 aansprakelijk is. Het betoog, dat Buisman bezitster, althans medebezitster is van
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Bycolien en daarom aansprakelijk is op grand van artikel6.3.2.8 en artikel
6.3.2.9 N.B.W. welke artikelen in navolging van het Stierkalveren-arrest
(H.R., 7 maart 1980, N.J., 1980, 353) anticiperend dienen te worden
toegepast vindt geen genade in de ogen van het Hof. Evenzo vergaat het
het verweer dat Buisman op grand van de concubinaatsverhouding de
mede-eigendom van Bycolien heeft verkregen. Het Hof oordeelt:
Ook dit betoog wordt door het Hof verworpen. Het betreft hier een kontraktuele bepaling
waarin de ,verzekerden" nauwkeurig worden omschreven- verzekeringnemer, inwonende
echtgenoot, minderjarige kinderen, pleeg- en stiefkinderen enz. - en bij zo'n kontraktuele
bepaling is voor een extensieve interpretatie als hier wordt bepleit nauwelijks plaats, zeker niet
wanneer het gaat om de vraag, in hoeverre men concubinaatsverhoudingen met echte!ijke
samenlevingsvormen op een lijn mag stellen, welke vraag immers buiten de bij het kontrakt
betrokken partijen om niet gemakkelijk kan worden beantwoord, aangezien daarbij faktoren
zoals de intensiteit van de verhouding en de duurzaamheid van de samenleving een rol kunnen
spelen (vergelijk bijvoorbeeld de art. 1623g en 1623h B .W., waaruit blijkt dat de wetgever een
samenwonende echtgenoot van rechtswege als medehuurder accepteert maar op dit punt ten
aanzien van buitenechtelijke samenlevingsvormen strengere eisen stelt, immers o.m. verlangt
dater minstens twee jaren lang een duurzame gemeenschappelijke huishouding is geweest).

Buisman gaat in cassatie, maar treft een Hoge Raad, die het middel in korte
bewoordingen verwerpt. Ten aanzien van de stelling, dat concubinaat als
samenlevingsrelatie wel degelijk gemeenschap van huis en hof met zich
meebrengt, overweegt de Hoge Raad:
In onderdeel A wordt verdedigd- kort gezegd- dat door het in concubinaat samenleven
van Buisman en Plantinga, gecombineerd met het feit dat de dagelijkse zorg voor de hond
bij Buisman berustte, de bouvier mede-eigendom van Buisman was geworden. Deze stelling
vindt onvoldoende steun in het recht. De genoemde feiten zijn op zichzelf niet genoeg om
Buisman de mede-eigendom van de hond te verschaffen.

Bovendien oordeelt de Hoge Raad, dat de vaststaande feiten niet met zich
meebrengen, dat Buisman bezitster of medebezitster was ten tijde van het
ongeval, zodat de vraag van anticiperende rechtstoepassing van de artikelen
6.3.2.8 en 6.3.2.9 N.B.W. buiten beschouwing blijft.
Zie voor de tekst van artikel 6.3.2.8 N.B.W. het commentaar bij het
Stierkalveren-arrest. De tekst van artikel6.3.2.9lid lluidt: ,In de gevallen
van de artikelen 5-8 zijn medebezitters hoofdelijk aansprakelijk".
Het feit dat het nieuwe wetboek niet de eigenaar of gebruiker maar de
bezitter van het dier of de opstal aansprakelijk stelt, heeft kritiek uitgelokt.
Ondanks het feit, dat de benadeelde op deze manier een gemakkelijk te
identificeren aansprakelijke geboden wordt, zou het dogmatisch niet juist
zijn voor deze verbintenisrechtelijke vraag een criterium uit het zakenrecht
te gebruiken. Schut (W.P.N.R., 1976, 5365) stelt voor de beheerder aansprakelijk te stellen.
Het grootste belang van dit arrest is eigenlijk de korte en kernachtige
verwerping van de stelling, dat concubinaat als samenlevingsvorm medeeigendom van de gemeenschappelijke goederen met zich meebrengt. Drion
is een van de raadsheren, die het arrest wees. Onlangs schreef hij in het
Nederlands Juristenblad (,Praten over rechtsvinding, de verhouding wetrechter en het nieuw B.W., N.J.B., 1983, p. 1221) dat een gevaar van
rechtsvorming door de rechter is, dat deze zich te snellaat meeslepen in
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maatschappelijk controversiele zaken. Misschien vond de Hoge Raad dit
onderwerp te controversieel om er als rechter een uitspraak over te doen.
Door lagere rechterlijke colleges wordt meer dan eens anders beslist. De
Amsterdamse Rechtbank beschouwde een concubine wel als ,gezinslid" in
de zin van de polis van een brandverzekering, zodat ook haar inboedel door
de verzekering gedekt werd (Rb. Amsterdam, 30 juni 1982, N.J., 1983, 491).
Zie voor twee recente uitspraken, waar de rechter uitging van een gemeenschappelijk vermogen in het geval van concubinaat: Pres. Rb. Groningen,
9 februari 1983, Kart Geding, 1983, 88 en Pres. Rb. Utrecht, 31 augustus
1983, Kart Geding, 1983, 289. Het arrest is inmiddels verschenen in de
Nederlandse Jurisprudentie: N.J., 1984, 2 met noot C.J.H. Brunner.

AFDELING

4 (F.J. de Vries)

AANSPRAKELIJKHEID. VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE
ONRECHTMATIGE DAAD VAN ANDERE PERSONEN

74. AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSONEN IN HET ALGEMEEN
H.R., 20juni 1980, N.J., 1980, nr. 622 met noot Scholten, G.J. (Provinciale
Limburgse Electriciteits-Maatschappij/Pacifistisch Socialistische Partij)
H.R., 20 november 1981, N.J., 1982, nr. 174 met noot Heemskerk, W.H.
(Rollman!Varecza)
Gelijk, zoals boven betoogd, artikel 1403 lid 1 Ned. B.W. (art. 1384 lid 1
B.W.) ten aanzien van aansprakelijkheid voor zaken zelfstandige betekenis
ontbeert, zo ontbreekt de zelfstandigheid van dit artikellid met betrekking
tot de aansprakelijkheid voor personen. De meerderheid van de auteurs ging
er van uit dat lid 1 slechts een aanloop vormde voor lid 2 (aansprakelijkheid
voor kinderen), lid 3 (ondergeschikten) en lid 4 (leerlingen). De Hoge Raad
heeft deze mening in duidelijke bewoordingen tot de zijne gemaakt in het
arrest van 20 juni 1980, N.J., 1980, 622.
De PLEM lijdt schade, omdat leden van de politieke partij PSP affiches
hebben geplakt op transformatorhuisjes en verdeelkasten, zodat de PLEM
deze heeft moeten laten reinigen en bijschilderen. De PLEM vordert de
schade van de PSP met als grondslagen: ten eerste omdat de PSP zelf
onrechtmatig heeft gehandeld door bij de distributie van de affiches geen
maatregelen ter voorkoming van deze daden te nemen, ten tweede omdat
de leden bij het plakken onrechtmatig hebben gehandeld en hun daden in
het maatschappelijk verkeer als gedragingen van de PSP zelf hebben te
gelden en ten derde omdat de PSP op grond van artikel1403lid 1 aansprakelijk is voor onrechtmatige daden van zijn leden.
Vast staat, dat het plakken van de onbekend gebleven leden onrechtmatig
was, namelijk in strijd met de Algemene Politie Verordening van Maastricht
en door haar ook strafbaar gesteld. Dit in veel APV's voorkomende verbod
is overigens het onderwerp geweest van een uitgebreide strafrechtelijke
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jurisprudentie in verband met de vraag of het verbod niet in strijd zou zijn
met de vrijheid van meningsuiting, zoals neergelegd in artikel 7 van de
Nederlandse Grondwet en artikellO van het Europese Verdrag mensenrechten. De Hoge Raad heeft vaak beslist, dat dergelijke verboden daar niet mee
in strijd waren (zie bijv. H.R., 15 juni 1982, N.J., 1983, 121 met noot Th.
W. van Veen).
De eerste grondslag gaat de Hoge Raad in zijn algemeenheid te ver. De
tweede grondslag is ontleend aan het Knabbel en Babbel-arrest (H.R., 6
april1979,N.J., 1980, 34metnootBrunner, C.H.J., besprokendoorSpier,
J., T.P.R., 1980, p. 997-1002).
De Hoge Raad besliste in dat arrest:
,De gedragingen van een wethouder kunnen immers ook dan een onrechtmatige daad van de
gemeente opleveren, wanneer zij in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van de
gemeente hebben te gelden".

Over de vraag of hetzelfde geldt voor een vereniging als de PSP ten aanzien
van onrechtmatige gedragingen van haar leden is de Hoge Raad kort:
,De naar aanleiding van onderdeell2 bij pleidooi aangedrongen stelling dat PSP aansprakelijk
is omdat de onderhavige activiteiten - het door !eden van PSP in het kader van de
verkiezingsstrijd oppervlakken van biljetten als ten processe bedoeld- 'in het maatschappelijk
verkeer als gedragingen van PSP zelf hebben te gelden', kan niet worden aanvaard".

In gelijke zin had de advocaat-generaal al geconcludeerd; want
,naar maatschappelijk inzicht handelden de plakkers voor eigen risico en niet voor risico van
PSP".

De derde grondslag, het beroep op artikel 1403 lid 1, is een zelfde lot
beschoren:
,Voor zover in het onderdeel wordt betoogd dat aansprakelijkheid van PSP op grond van
artikel 1403 lid 1 B.W. moet worden aangenomen, faalt het, omdat dit lid slechts is te
beschouwen als een inleiding tot de volgende !eden van dit artikel, in welks !eden 2, 3 en 4
wordt aangegeven welke personen aansprakelijk zijn voor onrechtmachtige daden van anderen".

In de procedure die uitmondde in het arrest van 20 november 1981 (N.J.,
1982, 174 met noot Heemskerk, W.H., Rollman/Varecza) kwam onder
meer de vraag ter sprake of een verhuurder-executant aansprakelijk is voor
de door hem opgedragen, maar onrechtmatige uitgevoerde ontruiming door
de deurwaarder. Verhuurder Rollman liet een ontruimingsvonnis tegen
huurder Varecza ten uitvoer leggen door deurwaarder Van Opzeeland. Bij
de ontruiming ging Van Opzeeland uiterst onzorgvuldig te werk. Sommige
bezittingen van Varecza werden van de eerste verdieping naar beneden
gegooid. Rollman hield bij de ontruiming een oogje in het zeil. De Rechtbank verwierp de stelling, dat het enkele onrechtmatig handelen van Van
Opzeeland al aansprakelijkheid van Rollman op grond van artikel1403 met
zich meebracht. Wel oordeelde de Rechtbank, dat het nalaten van Rollman
om deze wijze van executie te doen stakenjegens Varecza onrechtmatig was.
Het Hof bekrachtigt het vonnis en de Hoge Raad verwerpt het hier tegen
aangevoerde middel van cassatie:
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, ,Dit middel bevat de klacht dat daarom niet kan worden geoordeeld dat Rollman onrechtmatig
heeft gehandeld omdat het hier ging om een aan een deurwaarder opgedragen ontruiming van
een onroerend goed op grond van een rechterlijk vonnis. Dit belette het Hof echter niet om
te oordelen dat Rollman jegens Varecza onrechtmatig heeft gehandeld door in de door het Hof
vastgestelde omstandigheden nate laten de executie te doen staken (waarmee het Hof uiteraard
bedoelt: deze wijze van executie te doen staken). 's-Hofs oordeel is, als gebaseerd op voormelde
omstandigheden, naar de eis der wet met redenen omkleed. Het middel faalt dus".

Geen kwalitatieve aansprakelijkheid derhalve van de verhuurder-executant(lastgever) voor onrechtmatige daden van de deurwaarder-(lasthebber). Wel
is hij snel aansprakelijk te stellen op grond van artikel1401: als hij aanwezig
is bij de ten behoeve van hem uitgevoerde ontruiming, die echter onrechtmatig geschiedt, dan is hij aansprakelijk indien hij nalaat deze wijze van
executie te doen staken. Aangezien het niet aannemelijk is dat een voorbijganger, die dit alles ziet gebeuren, onrechtmatig handelt door niet in te
grijpen, werkt op deze wijze de kwaliteit van opdrachtgever enigszins door.
Dit is echter inherent aan de methode waarmee de rechter werkt in het kader
van de zorgvuldigheidsnorm. Hij vindt een ongeschreven norm, waar hij
de door de aangesprokene in dit geval gemaakte belangenafweging aan
toetst. Zo'n belangenafweging is voor een voorbijganger van andere aard
dan voor een opdrachtgever.
Naast deze rechtsvraag kwamen er ook enige vragen aan de orde met
betrekking tot oproepen in vrijwaring en regres tussen mededaders. Deze
problemen laat ik buiten beschouwing. Zie overigens voor de onrechtmatige
daad van eenrechtsrrersopn heLQ§by-a1Tf:§1, H.R., 25 _september 198!,
N.J., 1982, 443 met noot Maeijer, J.M.M., besproken door BroekhuijsenMolenaar, A.M.L., in hoofdstuk III, afdeling 4.
75. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WERKGEVER
H.R., 7 januari 1983, Rechtspraak van de Week, 1983, 23 (Nieuw Rotterdam!Kruk & Goktas)
H.R., 23 mei 1980, N.J., 1980, 633 met noot Stein, P.A., Sociaal Maandblad Arbeid, 1980, p. 746 met noot Frenkel (Manpower!Sie)
H.R., 25 juni 1982, N.J., 1983 151 met noot Stein, P.A. (Rijnberg!Speerstra's heibedrijf)
De verwikkelingen die kunnen ontstaan als een werkgever een werknemer
,uitleent" aan een derde waren het onderwerp van het volgende te bespreken arrest (H.R., 7 januari 1983, R.v.d. W., 1983, 23).
Kruk, een aannemers- en sloopbedrijf, leent zijn werknemer Goktas uit aan
Hoogovens, om op het terrein van Hoogovens schroot stuk te branden.
Volgens de vaststelling van het Hof was de situatie zo, dat Hoogovens het
stuk te branden schroot en de plaats, waar Goktas moest beginnen, aanwees
en bovendien toezicht op diens werkzaamheden hield. Bij het stukbranden
van het schroot ontstaat er brand, die schade aanricht aan een in de buurt
staande door Hoogovens gehuurde kraan.
Nieuw Rotterdam, de schadeverzekeraar van de eigenaar van de kraan,
spreekt voor de schade Goktas op grond van artikel 1401 Ned. B.W. aan
en Kruk als diens ,meester" op grond van artikel1403 lid 3. Vermoedelijk
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had het voor Nieuw Rotterdam geen zin om ook Hoogovens in het geding
te betrekken, omdat deze zijn aansprakelijkheid jegens de eigenaar in het
huurcontract met hem had uitgesloten.
De Rechtbank wijst de vorderingen af, omdat de schuld van Goktas
onvoldoende is komen vast te staan en, wat werkgever Kruk betreft, diens
aansprakelijkheid is vervallen, omdat Goktas op aanwijzing en onder
toezicht van Hoogovens de litigieuze werkzaamheden verrichtte.
Het Hof draagt in een tussenarrest Nieuw Rotterdam en Goktas op nieuwe
feiten en omstandigheden te bewijzen ten aanzien van de schuld van Goktas
en bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank, voor zover daarbij aan Nieuw
Rotterdam haar vordering werd ontzegd. Uit de hoven weergegeven feiten
volgt in zijn ogen:
,dat Goktas juist ter zake van de modaliteiten van zijn taakvervulling die bepalend waren voor
de kans op een ongeval als het onderhavige ondergeschikt was aan Hoogovens en niet aan
Kruk''.

Een mooie, maar niet zo gemakkelijke zin. Het Hof bedoelt misschien, dat
de taak van Goktas in twee delen uiteen valt, een deel waarin hij ondergeschikt blijft aan Kruk en een deel waarin hij ondergeschikt wordt aan
Hoogovens. Als dat zo is, dan zou Goktas de onrechtmatige daad hebben
begaan in dat gedeelte van zijn taakvervulling waarin hij ondergeschikt is
aan Hoogovens. Dat heeft dan tot gevolg dat Kruk niet meer aansprakelijk
is voor deze onrechtmatige daad van zijn werknemer. Deze scheiding van
machten was al eens eerder toegepast door de Franse Cour de Cassation (22
november1924, Gaz. Pal., 1925, I, 253) en aldaar in de literatuur verdedigd,
maar was noch in Nederland, noch in Belgie gehanteerd (vgl. ook Dalcq,
Traite de Ia Responsabilite Civile, I, Brussel 1962, nr. 1837).
Nieuw Rotterdam gaat dan ook in cassatie. Het Hof heeft door dit criterium
te gebruiken het recht miskend. Belissend is of Hoogovens aan de overeenkomst met Kruk het recht ontleende om Goktas aanwijzingen en instructies
te geven, waarnaar deze zich had te gedragen. Dit was namelijk de regel,
die de Hoge Raad in 1943 (H.R., 16 april 1943, N.J., 1943, 352 Helvetia/Passchier & Van der Kuil) toepaste voor een soortgelijk geval. In die
procedure sprak echter de gelaedeerde de inlener van de werknemer aan en
beweerde hij dat de inlener op grond van artikel 1403 lid 3 aansprakelijk
was. De vordering tegen de inlener werd in dat arrest toegewezen. Nu,
veertig jaar later, spreekt de Hoge Raad als volgt:
,Anders dan in de procedure, welke eindigde met 's Hogen Raads arrest van 16 april 1943,
N.J., 1943, 351, gaat het thans niet om de vraag of de derde aan wie een werkgever tijdelijk

een werknemer ter beschikking heeft gesteld, naast of in plaats van de werkgever aansprakelijk
is voor door deze werknemer bij het voor derde uitvoeren van werkzaamheden veroorzaakte
schade, maar enkel om de vraag of de werkgever van zijn aansprakelijkheid ter zake is
ontheven. Voor die ontheffing is nodig dat de desbetreffende overeenkomst van de werkgever
met die derde en de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven tot de slotsom nopen dat
hij, ondanks het voortduren van het dienstverband, over de gedragingen van zijn werknemer
waarin diens fout was gelegen, geen enkele zeggenschap uit hoofde van zijn rechtsbetrekking
met de werknemer rneer had.
Aan de door het derde lid van artikel1403 B. W. beoogde bescherming van degenen die schade
lijden welke is veroorzaakt door ,dienstboden en ondergeschikten" in de werkzaamheden
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waarin dezen door hun werkgever worden gebruikt, zou immers tekort worden gedaan, als
de werkgever van aansprakelijkheid jegens de schadelijdende partijen ontheven zou zijn door
het enkele feit dat een derde op grond van een overeenkomst met de werkgever - waar de
schadelijdende partij buiten staat - tijdelijk over de arbeid van de ondergeschikte kan
beschikken en in verband daarmede aanwijzingen kan geven over, en toezicht kan houden op
de door de ondergeschikte uit te voeren werkzaamheden.
Wei strookt het met de strekking van genoemd voorschrift dat die derde dan voor schade
tengevolge van fouten bij die werkzaamheden begaan - mede - aansprakelijk kan zijn. Wie
in de onderlinge verhouding tussen de werkgever en de derde aansprakelijkheid uiteindelijk
moet dragen, zal in het algemeen beslist moeten worden aan de hand van de overeenkomst
waarbij de werkgever de arbeid van zijn werknemer ter beschikking van de derde heeft gesteld.
De schadelijdende partij staat daarbuiten".

Alweer, net zo als in het Stierkalveren- en pensioenverrekeningsarrest, een
verwijzing naar een ouder arrest. Dit keer om te onderscheiden niet zozeer
naar de feiten, maar om in dit geval niet te veel blind te varen op die
beslissing, omdat de rechtsvraag van toen verschilde van die van nu.
De beslissing is uitvoerig gemotiveerd. Allereerst wordt de regel gegeven,
vervolgens wordt de inhoud van deze regel gemotiveerd aan de hand van
de strekking van artikel1403 lid 3. Bovendien wordt nog een regel over de
interne draagplicht tussen de inlener en de werkgever gegeven. Tenslotte
toetst de Hoge Raad of het Hof met inachtneming van deze regel heeft
beslist. Hij komt dan tot de conclusie dat het oordeel van het Hof in de
boven weergegeven overweging op grond van vaststaande feiten in het licht
van de door de Hoge Raad geformuleerde rechtsregel niet onbegrijpelijk
noch onvoldoende gemotiveerd is. 's Hofs oordeel komt in de ogen van de
Hoge Raad erop neer dat Kruk geen enkele zeggenschap meer had over de
gedragingen van Goktas, waarin diens eventuele fout was gelegen.
We kunnen blij zijn dat de Hoge Raad niet heeft volstaan met verwerping
van het beroep, omdat 's Hofs oordeel niet onbegrijpelijk noch onvoldoende gemotiveerd is. Er is nu een duidelijke rechtsregel geformuleerd.
De formulering is onmiskenbaar ontleend aan artikel6.3.2.2lid 1 N.B.W.
De tekst daarvan luidt:
,Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is in wiens
dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk indien de kans op de fout door de
opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit
hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin
de fout was gelegen".

Behalve de gelijkluidendheid van de tekst is de term ,fout" opvallend. Met
het begrip ,fout" wordt in het nieuwe wetboek aangeduid een gedraging
die als onrechtmatige daad aan de dader kan worden toegerekend. Tot nu
toe werden de woorden ,onrechtmatige daad" hiervoor gebruikt. In ieder
geval wordt er in beide versies mee bedoeld, dat de werknemer ook zelf op
grond van artikel 1401 aansprakelijk moet zijn.
Het enkele uitlenen is dus niet voldoende om aan aansprakelijkheid te
ontkomen. Dat zou in strijd komen met de door artikel1403 lid 3 beoogde
bescherming van de benadeelde. Wei strookt het met de strekking van het
artikel dat de inlener dan mede-aansprakelijk wordt. Met deze overweging
is dan een volgende strijdvraag opgelost. In Belgie en Frankrijk wordt
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namelijk aangenomen, dat de aansprakelijkheid alternatief is: hoofdelijke
aansprakelijkheid van werkgever en inlener zou niet mogelijk zijn. In
Nederland nam men bij zwijgen van de Hoge Raad aan, dat het ook zo zou
zijn. Nu belist de Hoge Raad, dat de aansprakelijkheid cumulatief kan zijn
en dus wei naast elkaar kan bestaan.
Ret cassatiemiddel klaagde er nog over, dat bet Hof beslissend had geacht,
of Hoogovens de feitelijke zeggenschap had over de gedragingen van
Goktas, terwijl beslissend is de juridische zeggenschap: wie is gezien de
overeenkomst tussen Hoogovens en Kruk gerechtvaardigd Goktas voorschriften en aanwijzingen te geven. De Hoge Raad vindt, dat aan beide
aspecten getoetst moet worden: zowel de overeenkomst tussen werkgever
en derde als de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven moeten tot
de slotsom nopen, dat de werkgever, ondanks het voortduren van het
dienstverband, over de gedragingen van zijn werknemer waarin diens fout
gelegen was, geen enkele zeggenschap uit hoofde van zijn rechtsbetrekking
met de werknemer meer had.
Indien het Hof na voortzetting van de procedure bewezen acht dat Goktas
een onrechtmatige daad jegens de eigenaar van de kraan heeft gepleegd,
ontstaat de situatie dat Kruk niet aansprakelijk is wegens ontbreken van
zeggenschap, dat Hoogovens niet aansprakelijk is ondanks ondergeschiktheid van Goktas aan hem wegens de exoneratie clausule en dat daarom
Goktas de bijna f 100.000,- schade zou moeten betalen. Dat zou een
onbevredigende stand van zaken zijn. Er wordt dan ook gepleit de exoneratieclausule die de werkgever heeft gesloten te Iaten doorwerken ten gunste
van zijn ondergeschikte. Deze doorwerking is door sommige Rechtbanken
al eens aangenomen. Ook de Hoge Raad heeft, zij het in twee andere
casusposities, beslist, dat een exoneratieclausule wei eens werking heeft ten
gunste van een derde-niet contractant (zie het Gegaste Uien-arrest, 7 maart
1969, N.J., 1969, 249 met noot Scholten, G.J., besproken door Kist, A.W.,
T.P.R., 1971 p. 770 e.v. en bet Securicor-arrest, H.R., 12 januari 1979,
N.J., 1979, 362 met noot Bloembergen, A.R., besproken door Van Schendel, W.A.M., T.P.R., 1980, p. 954-964). Het nieuwe wetboek geeft de
ondergeschikte het recht de door de werkgever gesloten exoneratieclausule
in te roepen, ,als ware hijzelf bij de overeenkomst partij" (art. 6.5.3.8a).
Ret arrest inspireerde H. Naber tot bet schrijven van bet artikel ,Is bet
gezag van de werkgever overdraagbaar?", N.J., 1984, p. 106 e.v.
Tot slot nog een korte bespreking van twee arresten uit het arbeidsrecht.
Ret eerste arrest (H.R., 23 mei 1980, N.J., 1980, 633 met noot Stein, P.A.,
Sociaal Maandblad Arbeid, 1980, p. 746 met noot Frenkel (Manpower/Sie)
gaat eveneens over een driehoeksverhouding en wei die tussen uitzendkracht, uitzendbureau en materiele werkgever. Ten aanzien van hun rechtsverhouding bestaan er drie opvattingen (zie de noot van Stein). De eerste
is, dat er arbeidsovereenkomst tussen inlener en uitzendkracht tot stand
komt, waarbij het arbeidsbureau een bemiddelaar is. De tweede, dater een
arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen uitzendkracht en uitzendbu-
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reau. De uitzendkracht is krachtens de gezagsverhouding met het uitzendbureau verplicht de aanwijzingen van de inlener op te volgen. De derde
opvatting tenslotte luidt, dat de rechtsverhouding tussen uitzendkracht en
uitzendbureau berust op een onbenoemd contract of een overeenkomst tot
het verrichten van enkele diensten. Sie, de uitzendkracht, dagvaardde
Manpower, het uitzendbureau voor de Rechtbank tot doorbetaling van loon
en verklaring voor recht dat het door Manpower aan Sie gegeven ontslag
nietig was. Manpower had Sie namelijk ontslagen zonder toestemming te
vragen van de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Deze toestemming is vereist op grand van artikel 6 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudiiigen bij beeindiging van een arbeidsverhouding. Sie stelde zich op het
standpunt dat er een arbeidsovereenkomst tussen hem en Manpower bestand. Manpower ontkende dit. De Hoge Raad bevestigde de visie van de
Rechtbank, die de vordering van Sie had toegewezen en had aangenomen,
dater een arbeidsovereenkomst bestond tussen uitzendkracht en uitzendbureau.
Het tweede arrest gaat over de aansprakelijkheid van de werkgever voor
bedrijfsongevallen: H.R., 25 juni 1982, N.J., 1983, 151 met noot Stein,
P.A. (Rijnberg/Speerstra's heibedrijf). Rijnberg had bij een bedrijfsongeval lichamelijk letsel opgelopen. Hij stelde zijn werkgever Speerstra aansprakelijk voor zijn schade op grand van artikel 1638x B.W., omdat deze
onvoldoende zorg had gedragen voor zijn veiligheid. In de procedure ging
het voornamelijk om de vraag wie dit gebrek aan zorg van de werkgev:er
moest aantonen of ontzenuwen. Artikel1638x leden 1 en 2 N.B.W. luidt:
1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmede
hij den arbeid doet verrichten, op zoodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede
de omtrent het verrichten van den arbeid zoodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te
verstrekken, dat de arbeider tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zoover beschermd is,
als redelijkerwijze in verband met den aard van den arbeid gevorderd kan worden.
2. Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dan is de werkgever gehouden tot vergoeding der
schade aan den arbeider dientengevolge in de uitoefening zijner dienstbetrekking overkomen,
tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht of die schade
in belangrijke mate mede aan grove schuld van den arbeider is te wijten.

In het N.B.W. is een soortgelijke bepaling opgenomen, zie de leden 1 en
2 van artikel 7.10.4.2:
1. De werkgever is verplicht de nodige zorg aan te wenden, dat de arbeider ten gevolge van
zijn werkzaamheden geen schade aan zijn persoon of goed lijdt.
2. De werkgever is jegens de arbeider aansprakelijk voor aile schade die deze ten gevolge van
zijn werkzaamheden aan zijn persoon of goed lijdt. De werkgever is echter niet aansprakelijk
indien hij aantoont dat de nodige bevelen zijn gegeven, de nodige maatregelen zijn genomen,
de nodige middelen zijn verschaft en het redelijkerwijze te vergen toezicht is gehouden om de
schade te voorkomen, of aantoont dat de schade in belangrijke mate mede aan opzet ofbewuste
roekeloosheid van de arbeider te wijten is.

Het belangrijkste verscml tussen beide bepalingen is de verdeling van de
bewijslast. In het huidig recht moet de werknemer het gebrek aan zorg van
de werkgever aantonen, terwijl in het komende recht de werkgever moet
bewijzen, dat hij voldoende zorg in acht heeft genomen. De Hoge Raad
vindt dat nog niet vooruit gelopen kan worden op artikel 7 .10.4.2 N.B.W.:
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,Tekst en structuur van artikel 1638x- in het bijzonder de verhouding tussen het eerste en
het tweede lid en de inzet van het tweede lid : 'Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dat
is de werkgever gehouden tot vergoeding der schade ( ... ) ' - Ieiden tot gevolgtrekking dat de
werknemer die vergoeding van de in het tweede lid bedoelde schade vordert, in beginsel zal
hebben te bewijzen dat de werkgever niet aan zijn in het eerste lid omschreven verplichtingen
heeft voldaan. Uit het vorenstaande volgt dat evenmin aanvaardbaar is de met 'althans'
ingeleide stelling van het middel 'dat zulks het geval is' - namelijk dat op de werkgever het
in het middel bedoelde bewijsrisico rust- 'tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval
( ... ) een andere bewijslastverdeling rechtvaardigen' ".

Tekst en structuur van het artikel blokkeren een beslissing in de zin van
artikel 7 .10.4.2 N.B.W., hoewel dat artikel misschien meer in overeenstemming is met de rechtsontwikkeling (vgl. Stein in de noot).
Wei komt de Hoge Raad de werknemer enigszins tegemoet:
,Het vorenstaande verdient aanvulling in dier voege dat 1. van de werkgever moet worden
verlangd dat hij een ontkenning dat hij zijn voormelde verplichtingen niet is nagekomen, zoveel
mogelijk met redenen omkleedt - hetgeen kan meebrengen dat hij heeft aan te geven welke
maatregelen hij heeft genomen ter voorkoming van arbeidsongevallen als waarom het het in
het gegeven geval gaat en dat 2. de rechter aan de omstandigheden van het geval, waaronder
de aard van het ongeval, vermoedens kan ontlenen op grond waarvan de bewijslast geheel of
ten dele op de werkgever wordt gelegd".

5 (F.J. de Vries)
HINDER

AFDELING

76. H.R., 9 januari 1981, N.J., 1981, 227 met noot Brunner, C.J.H.,
N.J./Administratiejrechtelijke beslissingen 1981, 264 met noot Stellinga,

J.R., Bouwrecht 1981, p. 525 e.v. (Van Dam/Beukeboom c.s.)
H.R., 17 september 1982, N.J., 1983, 278 met noot Scheltema, M.,
N.J.!Administratiejrechtelijke beslissingen 1982, 573 met noot Stellinga,
J.R. (ZegwaardlKnijnenburg)
Het eerste arrest (H.R., 9 januari 1981 (Van Dam/Beukeboom c.s.) werd
al besproken in het kader van de ,Onrechtmatigheid" door Engelen, B.J.
(nr. 69). Hier zullen de meer specifieke hinderproblemen aandacht krijgen.
In zijn bekendste arrest, dat van 31 januari 1919 (N.J., 1919, p. 161
Lindebaum/Cohen) gaf de Hoge Raad de klassieke, vierdelige formulering
van het begrip ,onrechtmatigheid":
,een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of in strijd is met des
daders rechtsplicht, of indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid,
welke in het maatschappe!ijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed"

(vgl. Bocken, H., Het aansprakelijkheidrecht als sanctie tegen de verstoring
van het leefmilieu, Antwerpen, 1979, p. 37).
Ben driedeling zou zoals zo vaak, vol genoeg zijn geweest, omdat het derde
criterium, het indruisen tegen de goede zeden, nauwelijks een rol van
betekenis heeft gespeeld in de rechtspraak.
Wanneer is een hinderveroorzakende gedraging nu onrechtmatig? Als zij
een inbreuk pleegt op een subjectief recht, en dan in de meeste gevallen het
eigendomsrecht. In deze zin besliste de Hoge Raad verschillende malen (vgl.
het arrest Vermeulen/Lekkerkerker, H.R., 10 maart 1972, N.J., 1972, 278
met noot Scholten, G.J.; zie ook hoger, nr. 68).
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Dat hinder ook maatschappelijk onzorgvuldig jegens omwonenden kan zijn
besliste de Hoge Raad o.a. in het Stikke Trui-arrest (H.R., 16 maart 1973,
N.J., 1975, 74 met noot Wachter, B.). In het nu te bespreken arrest Van
Dam/Beukeboom c.s. oordeelde de Hoge Raad dat het veroorzaken van
hinder ook onrechtmatig is, als de hinderveroorzakende gedragingen verricht zijn in strijd met des daders rechtsplicht ( = wettelijke plicht).
In grate lijnen luidt de casus als volgt:
Van Dam drijft een onderneming voor machinale houtbewerking. Overeenkomstig artikel2 Hinderwet heeft hij een hinderwetvergunning aangevraagd
en verkregen van de gemeenteraad van Bunnik. Aan de vergunning zijn
voorwaarden verbonden ter beperking van de geluidshinder. Na beroep van
de omwonenden tegen de buns inziens niet ver genoeg gaande voorwaarden
vult de Raad van State bij Koninklijk Besluit die voorwaarden nog aan. Van
Dam houdt zich in bepaalde opzichten niet aan de voorwaarden van de
vergunning. De omwonenden (Beukeboom c.s.) dagvaarden ter verkrijging
van een rechterlijk verbod Van Dam voor de Rechtbank, omdat deze
onrechtmatig zou handelen door a. zich niet te houden aan de vergunning
en b. niet te voldoen aan algemeen in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normvoorwaarden, ,grenswaarden", opgesteld door de International
Organisation for Standardization. Deze grenswaarden zijn aanzienlijk
strenger dan de vergunningsvoorwaarden. Van Dam ontkent onrechtmatig
gedrag zijnerzijds: zelfs het overtreden van de vergunningsvoorwaarden is
niet per definitie onrechtmatig. Dat wordt het pas als de omvang van de
hinder daardoor maatschappelijk onaanvaardbaar wordt. Zo is het grappig
te zien, dat beide partijen een beroep doen op de maatschappelijke aanvaardbaarheid.
Aan de rechter is het nu uit te maken, wie het bij rechte eind heeft. De
oplossing ligt misschien wel voor de hand: zowel Rechtbank, Hof als Hoge
Raad oordelen dat de waarheid in het midden ligt. Het verbod wordt
toegewezen voor zover het zich richt tegen de met de vergunningsvoorwaarden strijdige gedragingen. De geluidshinder die binnen de vergunningsvoorwaarden blijft, maar de grenswaarden van de deskundigen overschrijdt is
in de ogen van de drie rechterlijke instanties niet onrechtmatig. Daarom
gingen dan ook telkens beide partijen in beroep van de uitspraak van de
Rechtbank en het Hof.
Allereerst de vraag of overtreding van de vergunningsvoorwaarden per
definitie onrechtmatig is jegens de omwonenden wegens strijd met des
daders rechtsplicht. De Hoge Raad overweegt daaromtrent:
,Aan voorwaarden, ter bescherming van de belangen van omwonenden rechtsgeldig aan een
hinderwetvergunning verbonden, moet voor de toepassing van artikel1401 B. W. in de concrete
situatie vaarvoor zij gechreven zijn, een soortgelijke betekenis worden toegekend als aan door
de centrale of lokale wetgever vastgestelde gedragsnormen, waarvan de schending en beginsel
een onrechtmatige daad oplevert jegens degene te wier bescherming die normen zijn gesteld.
In beide gevallen zal moeten worden aangenomen dat de daarbij betrokken belangen door de
overheid tegen elkaar zijn afgewogen. Wanneer door overtreding van een voorwaarde en een
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hinderwetvergunning iemand wordt getroHen in een door die voorwaarde beschermd belang
en ter zake schade Iijdt, zal de overtreder door wiens schuld die schade is veroorzaakt dan
ook - behoudens het zich hier met voordoende geval van een rechtvaardigingsgrond - op
grand van artikel 1401 aansprakelijk zijn voor de door de overtreding veroorzaakte schade".

In de concrete situatie waarvoor zij geschreven zijn moet aan hinderwetvergunningsvoorwaarden een soortgelijke betekenis worden toegekend als aan
wettelijke voorschriften, omdat ook in het eerste geval de betrokken belangen door de overheid tegen elkaar zijn afgewogen. Soortgelijk, niet gelijk,
want vergunningen worden gegeven door de gemeenteraad, een orgaan in
deze behorend tot de uitvoerende macht. Bovendien zijn het geen algemeen
verbindende voorschriften. Vandaar de soortgelijke betekenis en dan aileen
slechts voor de toepassing van artikel 1401 en in de concrete situatie
waarvoor zij geschreven zijn. Dat zijn veel slagen om de arm. Misschien is
de oplossing van de Advocaat-Generaal Franx, neergelegd in zijn conclusie,
eenvoudiger: handel en in strijd met de vergunningsvoorwaarden is handelen
zonder vergunning en daarom in strijd met artikel 2 Hinderwet, een wet in
formele zin. In ongeveer ongelijke zin liet annotator Stellinga zich uit.
Uit deze overweging blijkt overigens weer het gewicht van de belangenafweging bij de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Een door de gemeenteraad gegeven vergunning veronderstelt een evenwicht tussen de botsende
belangen van ondernemer en omwonenden. Zodra de ondernemer buiten
de vergunningsvoorwaarden komt, verstoort hij het belangenevenwicht en
handelt hij onrechtmatig jegens de omwonenden, wier belangen door de
voorwaarden worden beschermd.
Het omkeren van deze stelling is echter niet mogelijk: handelen binnen de
voorwaarden van de vergunning vrijwaart de vergunningshouder niet altijd
tegen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. In het algemeen mag hij
er weliswaar op vertrouwen, dat de vergunning overeenkomstig de wettelijke voorschriften is verstrekt en dat hij gerechtigd is er gebruik van te maken
(H.R., 28 februari 1975, N.J., 1975, 423 met noot W.F. Prins) (Parochiehuis Woerden), maar afhankelijk van de aard van de vergunning en het
belang dat wordt nagestreefd met de regeling waarop de vergunning berust,
in verband met de omstandigheden van het geval, kan er toch nog ruimte
zijn voor aansprakelijkheid wegens onrechtmatige hinder door de vergunninghouder (H.R., 10 maart 1972, N.J., 1972, met noot G.J. Scholten)
(Vermeulen/Lekkerkerker). De Hoge Raad besliste in dit arrest, dat een
vergunning gebaseerd op de Hinderwet de eigenaren van naburige percelen
de mogelijkheid niet ontneemt, de houder aan te spreken uit onrechtmatige
daad, zelfs niet als zij bij de Gemeenteraad al bezwaren hebben ingediend,
die vervolgens zijn afgewezen. Zo komt de Hoge Raad 126 jaar na het Hof
van Cassatie (9 juli 1846, Pas., I, 582) tot eenzelfde oplossing.
Aan de hand van welk criterium moet dan de onrechtmatigheid beoordeeld
worden? Deze onrechtmatigheid hangt af van de ernst van de hinder en
(alweer) van de omstandigheden waaronder deze plaats vindt, zo zegt de
Hoge Raad in Vermeulen/Lekkerkerker. Is de hinder onrechtmatig als de
best beschikbare technologie niet gebruikt is (Bocken, o.c., p. 45 e.v.), als
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de normvoorwaarden, de grenswaarden, die misschien in het maatschappelijk algemeen aanvaard zijn, overschreden zijn? Die visie gaat de Hoge Raad
te ver:
,Ook a! zou moeten worden aangenomen dat de door Beukeboom c.s. gehanteerde normen
(gebaseerd op bedoelde geluidsniveaus) als algemeen in het maatschappelijk verkeer aanvaard
moeten worden beschouwd, kan volgens het Hof, gegeven de in de tiende r.o. vermelde
omstandigheden, niet iedere overschrijding van de nornien zonder meer als onrechtmatigheden. Deze opvatting is juist. Voor zover zodanige maximaal toegelaten geluidsniveaus niet bij
een wettelijk voorschrift of in de voorwaarden van een hinderwetvergunning zijn voorzien,
is overschrij ding ervan niet zonder meer een onrechtmatige daad jegens degenen die daar hinder
van ondervinden, maar zal de onrechtmatigheden van de hinder mede afhangen van: a. de mate
en frequentie van de overschrijding, b. de omvang van de hinder die degene die in rechte over
de overschrijding klaagt, ervan ondervindt, en c. de offers die ermee gemoeid zijn om
overschrijdingen te voorkomen".

De overtreding van maatschappelijk aanvaarde normen is als die normen
strenger zijn dan de vergunningsvoorwaarden niet op zichzelf onrechtmatig,
maar deze onrechtmatigheid hangt mede af van de mate en frequentie van
de overschrijdingen, de omvang van de hinder voor derden tegenover de
kosten nodig om deze hinder te voorkomen. Deze formulering was in min
of meer dezelfde bewoordingen al voorgesteld door de Advocaat-Generaal
en is ontleend aan een arrest (H.R., 5 november 1965, N.J., 1966, 136 met
noot G.J. Scholten (Coca Cola/Duchateau), dat een belissing gaf op een
heel ander gebied van de onrechtmatige daad, en wei over de vraag wanneer
een gevaarscheppende handeling jegens een derde onrechtmatig is. Daar
werden de-kans op onvoorzichtigheid van derden en de kans op en de erns_t
van ongevallen gesteld tegenover de mate van bezwaarlijkheid van te nemen
veiligheidsmaatregelen. Door deze formulering ook op het terrein van de
hinder toe te passen komt de Nederlandse rechtspraak dichter bij de
Belgische, zoals weergegeven door Bocken (o.c., p. 47). Het arrest legt wei
de vergunninghouder de verplichting op rekening te houden met gewijzigde
maatschappelijke opvattingen, die niet in zijn vergunning verdisconteerd
zijn.
In nr. 79 zal dit arrest nog behandeld worden in verband met het rechterlijk
verbod en in nr. 81 in het kader van de dwangsom.
Dat handelen zonder de vereiste vergunning en om die reden in strijd met
artikel 2 Hinderwet onrechtmatig is jegens de omwonenden die daarvan
hinder ondervinden beslist in het arrest Zegwaard/Knijnenburg, H.R., 17
september 1982, N.J., 1983, 278 met noot M. Scheltema. Zie voor de
tamelijk gecompliceerde casus nr. 79, alwaar het arrest besproken wordt in
het kader van de verbodsvordering. De overweging van de Hoge Raad luidt:
,Wanneer iemand in strijd met artikel 2 Hinderwet zonder vergunning de in dat artikel
genoemde handelingen verricht, zijn deze handelingen onrechtmatig tegenover de eigenaren
van aangrenzende percelen die daarvan hinder of overlast ondervinden".
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6 (P.C. Knol)

SCHADEVERGOEDING BIJ ONRECHTMATIGE DAAD

77. SCHADEVERGOEDING BIJ DOODSLAG
H.R., 5 juni 1981, N.J., 1982, 221 met noot C.J.H.B. (Hony!Tijsterman)
Het Nederlands Burgerlijk Wetboek kent, anders dan het Belgische, in
artikel 1406 een speciale bepaling over de schadevergoeding bij doodslag.
Deze bepaling is toepasselijk in aile gevallen waarin de dood van een
persoon is veroorzaakt door een gebeurtenis waarvoor een ander op grand
van de artikelen 1401 tot en met 1405 B.W. (vgl. art. 1382-1386 Belgisch
B.W.), artikel31 Wegenverkeerswet, of een dergelijke bepaling aansprakelijk is. Volgens artikel1406 kunnen bepaalde, in de wet limitatief opgesomde, personen (echtgenoten, ouders en kinderen) bij overlijden van de
nedergeslagene van de aansprakelijke vorderen hetgeen zij voorheen van de
nedergeslagene aan levensonderhoud kregen, voor zover dit uit arbeid werd
verkregen. In een constante jurisprudentie vanaf 1907 (vgl. H.R., 6 december 1907, W. 8630) vereist de Hoge Raad daarnaast nag, dat de nabestaanden behoejte hebben aan dit levensonderhoud. Dit behoeftigheidsvereiste
brengt mee, dat met vermogen en inkomsten van de nabestaanden rekening
wordt gehouden bij het bepalen van de schadevergoeding. Zo wordt bijvoorbeeld de schadevergoeding verminderd door de uitkering van een
sommenverzekeraar (vgl. H.R., 19 juni 1970, N.J., 1970, 380, met noot
G.J.S.), of het verkrijgen van een erfdeel uit een nalatenschap (vgl. H.R.,
3 februari 1956, N.J., 1956, 158, met noot L.E.H.R.).
In H.R., 5 juni 1981, N.J., 1982, 221, met noot C.J.H.B. kwamen verschillende vragen rand de toepassing van artikel1406 B.W. aan de orde: Op 17
oktober 1973 wordt de echtscheiding tussen G. (de vrouw) en H. (de man)
ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. G. wordt belast met
de voogdij over twee (jonge) kinderen die uit het huwelijk zijn geboren. H.
betaalt maandelijks een bepaald bedrag aan alimentatie aan G. en zijn
kinderen. G. heeft geen werkkring. Op 17 december 1976 overlijdt G. ten
gevolge van een ongeval veroorzaakt door 0., werknemer van T. Vader H.,
inmiddels hertrouwd, neemt zijn beide kinderen bij zich in huis. Omdat zijn
tweede vrouw drie dagen in de week werkt, wordt voor drie dagen in de week
een huishoudelijke hulp aangenomen. In zijn hoedanigheid van voogd over
de beide kinderen vordert de vader de aan de huishoudster betaalde (en nog
te betalen) salarisbedragen van T. (vgl. art. 1406 j 0 1403lid 3 en 1401 B.W.).
De Recht bank beslist, dat T. de kosten voor de huishoudelijke hulp voor
zijn rekening moet nemen. Het Hof wijst de vordering echter slechts voor
500Jo toe, omdat de huishoudelijke hulp mede werkzaam is ten behoeve van
de twee kinderen die uit het tweede huwelijk van H. zijn geboren. T. gaat
tegen deze uitspraak in cassatie.
In het arrest van de Hoge Raad komen twee in het cassatiemiddel aan de
orde gestelde vragen naar voren:
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1. Kunnen de nagelaten betrekkingen ook schadevergoeding vorderen voor
het derven van levensonderhoud, dat wel uit arbeid, maar niet uit inkomsten
uit arbeid werd verkregen.
2. Kunnen de kinderen ook schadevergoeding verkrijgen nu de kinderen
door de vader in zijn gezin zijn opgenomen en ze het materieel zelfs beter
hebben dan voorheen; zij met andere woorden niet ,behoeftig" zijn?
Naar aanleiding van de eerste vraag overwoog de Hoge Raad:
, ,Onderdeel1 gaat uit van de opvatting dat, waar artikel1406 B. W. spreekt van het door arbeid
van de nedergeslagene plegen te worden onderhouden, daaronder niet mag worden begrepen
de inbreng van de werkkracht van de omgekomen ouder bij de dagelijkse verzorging en
opvoeding van de kinderen die uit hoofde van dat artikel schadevergoeding vorderen. Woorden
noch strekking van het artikel rechtvaardigen echter een zo beperkte uitleg, zodat dit onderdeel
faalt".

De Hoge Raad vereist dus niet, dat voor de arbeid waar artikel 1406 van
spreekt inkomsten worden genoten. Deze uitspraak ligt in de lijn van de
jurisprudentie (vgl. Onrechtmatige daad II, Bloembergen/De Groot, nr.
283; Ben vergelijkbaar geval kwam aan de orde bij Pres-Rb. Haarlem, 14
november 1980, N.J., 1983, 65).
De tweede vraag betreft het behoeftigheidsvereiste. In het cassatiemiddel
werd in verschillende toonaarden de stelling verdedigd, dat de vordering
moest worden afgewezen, omdat de kinderen na het overlijden van hun
moeder door hun vader verzorgd werden. De Hoge Raad overweegt daarop:
,Uitgaven die nodig zijn geworden door het-wegvallen van de werkkracht van de overleden
moeder bij de dagelijkse verzorging en opvoeding van de achtergebleven minderjarige kinderen, vormen een schade die in beginsel voor vergoeding op grond van artikel 1406 in
aanmerking komt, ongeacht in welke situatie deze kinderen na het overlijden van hun moeder
overigens komen te verkeren dankzij de wijze waarop de vader aan zijn verplichtingen jegens
hen voldoet, en ongeacht of de vader door het overlijden van de moeder van een alimentatieplicht jegens haar wordt bevrijd. Ben andere opvatting, zoals die waarvan in de onderdelen
2-7 van het middel wordt uitgegaan, doet geen recht wedervaren aan het karakter van de
verbintenis tot schadevergoeding ter zake van onrechtmatige daad, waarop artikel 1406
betrekking heeft, welke verbintenis niet op een lijn mag worden gesteld met de alimentatieverplichtingen van het familierecht. Hieruit volgt dat ook de onderdelen 2-7 niet tot cassatie
kunnen leiden".

Uit deze overwegingen wordt door N.J. -annotator Brunner afgeleid dat de
Hoge Raad het behoeftigheidsvereiste wellicht heeft laten vervallen. Brunner leidt dit vooral af uit de zinsnede, dat schadevergoeding verschuldigd
is ,ongeacht in welke situatie deze kinderen na het overlijden van hun
moeder overigens komen te verkeren". Hierin is volgens hem te lezen dat
met de financiele omstandigheden die de behoeftigheid bepalen geen rekening meer wordt gehouden. Brunner's standpunt wordt gesteund door
Kottenhagen-Edzes, P .A. (Ontwikkelingen op het gebied van de voordeelstoerekening, W.P.N.R., 5639). Onzeker op dit punt is Schut, G.H.A.
(Onrechtmatige daad, tweede druk, p. 93-94), die nadrukkelijk openlaat of
het behoeftigheidsvereiste al dan niet vervallen zou zijn. Grosheide, F. W.,
tenslotte (Advocatenblad, 1982, p. 435), lijkt te twijfelen aan de lezing van
het arrest die door Brunner wordt gegeven.
Om een standpunt te bepalen ten aanzien van de vraag of de Hoge Raad
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al of niet het behoeftigheidsvereiste heeft losgelaten, verdient het wellicht
aanbeveling om het N.B.W. op dit punt te bezien. De Hoge Raad heeft er
immers de laatste jaren bij herhaling blijk van gegeven met het N.B.W. in
de rechtspraak rekening te houden. Ten aanzien van het behoeftigheidsvereiste is evenwel onduidelijk of dit in het N.B.W. nog zal gelden. Uit de
toelichtende stukken op artikel 6.1.9.12 (het nieuwe 1406) krijgt men de
indruk, dat het vereiste onverminderd zal gelden (zie met name het Eindverslag van de Eerste Kamer, Parlementaire Geschiedenis Boek 6, p. 403-404).
In de tekst van het artikel is dit echter niet terug te vinden. Slechts in een
van de genoemde categorien van personen staat het vereiste uitdrukkelijk
opgenomen. Dit wekt eerder de indruk dat het in andere gevallen niet geldt,
dan dat het in aile gevallen geldt. De twijfel aan het voortbestaan van het
vereiste is zelfs nog toegenomen na het bekend worden van een voorstel voor
een nieuw vierde lid van artikel 6.1.9.12. In dit nieuwe lid staat, dat met
uitkeringen van sommenverrekening bij wijze van voordeelsverrekening
rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de schadevergoeding.
Naar huidig recht werd aangenomen, dat voordeelsverrekening hier geen rol
speelde, juist omdat via het behoeftigheidsvereiste een soortgelijk resultaat
reeds werd bereikt. Aan het N.B.W. valt dus moeilijk een argument in de
ene of andere richting te ontlenen; de toekomst moet hier duidelijkheid
brengen.
Aan de overwegingen van de Hoge Raad kan men echter m.i. wei een
standpunt ontlenen. Aan het slot van de hierboven aangehaalde overweging
gaat de Hoge Raad in op de aard van de vordering van artikel 1406. Het
betreft hier, aldus de Hoge Raad, een schadevergoedingsvordering en niet
een vordering die op een lijn mag worden gesteld met alimentatieverplichtingen uit het familierecht. In zoverre komt het standpunt van de Hoge Raad
overeen met dat van L. Mok, die op deze grond voorstelde het behoeftigheidsvereiste te laten vallen; dit vereiste zou bij uitstek een element zijn van
het alimentatierecht (zie Onrechtvaardige Rechtspraak, Rede Rotterdam
1979, p. 3-16). De conclusie van Brunner dat de Hoge Raad in dit arrest
het standpunt van Mok zou hebben aanvaard ligt daarmee echter nog niet
vast. De schadevordering uit artikel 1406 is niet een gewone schadevordering, maar een schadevordering wegens het derven van levensonderhoud
(vgl. ook Bloembergen, A.R., R.M. Themis, 1979, p. 499-501, die met
nadruk op dit onderscheid wijst). En al is deze vordering niet op een lijn
te stellen met een alimentatieverplichting, dat brengt nog niet mee dat hij
wei op een lijn is te stellen met een , ,gewone'' schadevordering. Artikel1406
kent schadevergoeding toe aan ouders, kinderen en echtgenoten die uit
arbeid van de nedergeslagene ,plegen te worden onderhouden". Artikel
6.1.9.12 N.B.W. spreekt nadrukkelijk van schadevergoeding wegen,s het
derven van levensonderhoud. Dit levensonderhoud is de (materiele) voorziening in het bestaan. Men kan niet spreken van het derven daarvan indien
deze voorziening op andere wijze plaatsvindt. In zoverre is het behoeftigheidsvereiste m.i. inhaerent aan de vordering van artikel 1406 B.W. (dan
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wel6.1.9.12 N.B.W.). Op deze grand is dan ook altijd rekening gehouden
met alle financiele factoren die de mogelijkheid om in zijn levensonderhoud
te voorzien bij de nagelaten betrekking bepalen. Om dit via de weg van de
voordeelsverrekening te doen is in feite een omweg, nu dit uit het begrip
levensonderhoud voortvloeit.
Is dit dan niet in strijd met het onderhavige arrest, waarin de Hoge Raad
geen rekening houdt met de verzorging door de vader? Ik meen van niet.
Het feit dat men rekening houdt met de financiele middelen van de nagelaten betrekking is iets anders dan dat men rekening houdt met de financiele
middelen van een derde (in casu de vader) die alimentatieplichtig is. Indien
men deze gevallen gelijk zou stellen, dan zou de alimentatieplichtige financieel de gevolgen van het overlijden dragen en niet de laedens. Dit kan niet
de strekking zijn van artikel 1406 B.W. Indien artikel 1406 een (soort)
alimentatievordering zou zijn, dan zou een andere afweging plaatsvinden.
Nu het hier echter om een (bijzondere) schadevordering gaat, dient de
alimentatieplichtige niet achtergesteld te worden bij de schadeplichtige. Om
deze reden wordt met een dergelijke verplichting van een derde geen
rekening gehouden bij het bepalen van het levensonderhoud, en niet omdat
er geen behoeftigheidsvereiste zou gelden. Vergelijk ook Advocaat Generaal
Ten Kate in zijn conclusie voor het arrest. Bij financiele middelen van de
schadegerechtigde zelf ligt dit, zoals gezegd, anders. Voor zover hij zelf in
zijn levensonderhoud kan voorzien kan hij geen vordering instellen tot het
verkrijgen van levensonderhouct-- Vooralsnog moet het er m.i. dus op gehouden worden dat het behoeftigheidsvereiste bij artikel1406 nog onverkort geldt. Van deze opvatting wordt
ook uitgegaan in Hof Leeuwaarden 18 november 1981 (N.J., 1982, 463).
Hier betrof het een botsing tussen een schadevordering ex artikel 1406 en
een alimentatieaanspraak van kinderen (wier vader overleden was) op de
moeder. Het Hof oordeelde dat de behoeftigheid van de kinderen niet
verminderde doordat de moeder een voor haar bestemde extra AWW -uitkering kreeg. Met deze uitkering werd bij het bepalen van de schadeomvang
geen rekening gehouden.
78. DOODSLAG EN SMARTEGELD; PSYCHISCH LETSEL
H.R., 8 april 1983, R. v.d. W., 1983, 68 (Van der Heijden/Holland)
Artikel1406 B.W. beperkt de schadevergoeding ter zake van doodslag voor
de daarin genoemde personen tot het gederfde levensonderhoud. Daarin
wordt meestal gelezen dater geen plaats is voor smartegeld (ook wel ideele
of immateriele schade) ter zake van overlijden. Deze beperking kent men
in vele omringende landen, waaronder Belgie, niet. Daar kent men onder
omstandigheden wel de mogelijkheid van vergoeding van zogenaamde
genegenheidsschade (prejudice d' affection) (zie Overeem, R., Smartegeld,
1979, p. 93-96). Ondanks de bestrijding door sommigen (bijvoorbeeld
Overeem, o.c., p. 22-24) wordt in de rechtspraak aan deze leer vastgehouden. Ook in het N.B.W. wordt hieraan vastgehouden (zie onder meer Pari.
Gesch. Boek 6, p. 388-389).
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Aileen het bijzondere geval van aantasting van de nagedachtenis van de
overledene is geregeld; volgens artikel6.1.9.11lid 1 sub c kunnen bloedverwanten tot in de tweede graad en de echtgenoot in dat geval vergoeding van
smartegeld vorderen, mits de aantasting van dien aard is dat de overledene,
ware hij nog in leven geweest, dat had gekund.
In zijn arrest van 8 april 1982 (R. v.d. W., 1983, 68) heeft de Hoge Raad
vastgehouden aan de vaste rechtspraak. Ben moeder, wier bijna twee-jarig
dochtertje ten gevolge van een verkeersongeval was overleden, vorderde
vergoeding van ideele schade wegens de door de dood van haar kind
optredende psychosomatische verschijnselen. Haar vordering wordt in twee
instanties afgewezen. In cassatie overweegt de Hoge Raad:
, Uitgaande van de hoven weergegeven stellingen heeft het Hof terecht geoordeeld dat artikel
1406 B.W. meebrengt dat aansprakelijkheid voor de onderhavige schade van psychosomatische aard, als veroorzaakt door de dood van het kind, is uitgesloten. Een andere opvatting,
als door het middel in a! zijn onderdelen verdedigd en erop neerkomende dat de onderhavige
vordering op grondslag van artikel1407 moet worden beoordeeld, zou tot gevolg hebben dat
eiseres als moeder van het overleden kind aanspraak zou hebben op vergoeding van andere
schade dan waarvoor artikel1406 aan de daar bedoelde nabestaanden vergoeding toekent, met
name vergoeding van de door de dood van het kind geleden immateriele schade. Dit is met
de strekking van artikel 1406 niet verenigbaar. Daarbij verdient opmerking dat voor het
N.B.W. door de wetgever een artikel van overeenkomstige strekking is vastgesteld (art.
6.1.9.12), zulks nadat het desbetreffend probleem bij de parlementaire behandeling (mede van
art. 6.1.9.11), zoals weergegeven in de conclusie van het O.M. onder nrs. 6 en 7, uitvoerig
aan de orde was gekomen".

In deze overweging wordt ook de weg afgesneden om dergelijke immateriele
schade op grond van artikel 1407 B.W. te kunnen vorderen. Artikel 1407
kent aan iemand aan wie onrechtmatig letsel wordt toegebracht het recht
toe om schadevergoeding te vorderen. Onder deze schadevergoeding valt
zowel materiele als immateriele schade (H.R., 21 mei 1943, N.J., 1943, 455).
Wat betreft de materiele schade valt bijv. te denken aan inkomstenderving
en kosten van genezing. Omstreden is of onder letsel ook uitsluitend
psychisch letsel kan worden begrepen (vgl. Brunner, C.J .H., Verkeersrecht,
1981, p. 217 (noot 27), die de vraag ontkennend beantwoordt, tegenover
de literatuur die is vermeld in Onrechtmatige Daad IL (Bloembergen/De
Groot), nr. 355). Wat hiervan zij, aangenomen moet worden dat schadevergoeding wegens psychisch letsel naar Nederlands recht toewijsbaar is; zie
bijv. de gevallen van traumatische neuroses) (H.R., 9 juni 1972, N.J., 1972,
360, met noot G.J.S. en literatuur en rechtspraak in Onrechtmatige Daad
II (Bloembergen/De Groot) nr. 376).
Ret onderhavige arrest toont aan welke subtiele grenzen er kunnen bestaan
tussen de artikelen 1406 en 1407. Indien de vrouw vergoeding had gevorderd
wegens (bij hetzelfde ongeval ontstane) Iichamelijke kwetsingen, dan zou
vergoeding mogelijk zijn geweest. Smartegeld op grond van de dood van
de dochter is niet mogelijk. Hoewel dat in het arrest niet aan de orde was,
dringt de vraag zich op of de Hoge Raad dezelfde redenering zou hebben
gevolgd indien vergoeding van materiele schade was gevorderd ter zake van
het overlijden van het dochtertje. Te denken valt bijvoorbeeld aan de kosten
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van psychische hulp voor de moeder. De motivering van de beslissing lijkt
ertoe te leiden dat ook deze schade zou zijn afgewezen; ook bier betreft bet
immers schade die niet voorkomt in de limitatieve opsomming van artikel
1406 B.W.
We komen bier op bet terrein van de zogenaamde ,schrikschade"; dat is
de (materiele) schade die iemand lijdt ten gevolge van een plotselinge
gebeurtenis (zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval), bestaande uit geestelijk of lichamelijk (b. v. een hartaanval) letsel. Indien de redenering van de
Roge Raad doorgetrokken moet worden, dan zal duidelijk zijn dat voor
vergoeding van een dergelijke schade (o.g.v. art. 1407 B.W.) weinig ruimte
overblijft. Vergoeding is dan immers niet mogelijk bij schrikschade die
ontstaat door een gebeurtenis waarbij een ander om bet leven komt.
Eveneens zal dan moeten worden aangenomen dat dergelijke schade niet
vergoed kan worden ter zake van een gebeurtenis waarbij een ander verwond wordt. Artikel1407 B.W. kent immers ook een beperking ten aanzien
van de personen die een vordering kunnen insteilen (aileen degenen die zelf
verwond zijn). En als dit zo is dan lijkt vergoeding van schrikschade in vele
andere gevallen ook uitgesloten: bet zou te bizar zijn om aan te nemen dat
men wel dergelijke schade kan vorderen bij een aanrijding waarbij aileen
zaakschade ontstaat, maar niet indien tevens persoonschade ontstaat.
Nogmaals: bet bovenstaande vloeit niet rechtstreeks voort uit de overwegingen van de Roge Raad. Deze waren toegespitst op de in casu gevorderde
immateriele schade. De argumenten die de Roge Raad aanvoert gelden
echter evenzeer voor de materiele schrikschade (dokterskosten e.d.). Ret is
te hopen dat bet onderhavige arrest niet een dergelijke ruime strekking
heeft. Voor enige nuancering zou daarmee geen plaats meer zijn. Zie over
deze schrikschades met name Bloembergen, A.R., Schadevergoeding bij
onrechtmatige daad, diss. Utrecht 1965, p. 215-216. Ook Bloembergen staat
een ruimere mogelijkheid van vergoeding voor dan in de bier gevolgde
gedachtengang mogelijk zou zijn.
De casus die aan bet arrest Van der Reijden/Roiland ten grondslag ligt doet
wellicht denken aan die van R.R., 2 november 1979, N.J., 1980, 77, met
noot G.J.S. (Vader Versluis); waarover de Groot, G.J., T.P.R., 1980, p.
978-980. In dat arrest vorderde een vader wiens dochter was overleden
(materiele) schadevergoeding. Ret Rof wees in dat geval zijn vordering af
op grond van gebrek aan causaal verband. In bet arrest van de Roge Raad
kwam bet leerstuk van de toerekening naar redelijkheid uitvoerig aan de
orde (zie de Groot, G.J., o.c.). Ret verschil met bet onderhavige arrest is
daarin gelegen, dat in dat arrest de vordering van de vader was gebaseerd
op vermeende onrechtmatige gedragingen jegens hemzelf gepleegd na bet
overlijden van de dochter. Bovendien werd de onrechtmatigheidsvraag in
bet arrest ,voorlopig" terzijde gelaten. In casu werd echter door bet Rof
feitelijk vastgesteld dat de schade van psychosomatische aard uitsluitend
werd veroorzaakt door de dood van de dochter.
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79. SMARTEGELD BUITEN VERWONDING OF BELEDIGING
H.R., 4 februari 1983, R. v.d. W., 1983, 46 (Franke/De Vries c.s.)
Smartegeld is in Nederland aileen voor toewijzing vatbaar bij verwonding
(art. 1407 B.W.) en belediging (art. 1408 B.W.). Buiten artikel 1408 kan
geen vergoeding plaatsvinden van nadeel in eer en goede naam. Dergelijk
nadeel valt volgens H.R., 14 november 1958, N.J., 1959, 15 met noot
L.E.H.R. niet onder het schadebegrip van de artikelen 1401-1403 B.W.
In het arrest van de Hoge Raad van 4 februari 1983 (R. v.d. W., 1983, 46)
komen verschillende vormen van immateriele schade aan de orde. In het
kader van een machtsstrijd binnen de BV waarvan F. mede-direkteur en
aandeelhouder is, vindt er een bedrijfsbezetting en een verbanning van F.
plaats. In een eerdere procedure (vgl. H.R., 22 december 1978, N.J., 1979,
372 met noot Ma) is al uitgemaakt dat mede-direkteur V., die de kant van
het personeel koos, onrechtmatig handel de. In deze procedure vordert F.
van V. en 17 personeelsleden vergoeding van door hem geleden immateriele
schade. Hij baseert deze vordering op drie gronden, te weten: a) mishandeling, b) aantasting van zijn eer en goede naam en c) aantasting van zijn
menselijke waardigheid. In cassatie komen aileen de laatste twee gronden
aan de orde. Ten aanzien van de grond onder b. stelt F. niet het oogmerk
van belediging, zodat de vordering niet op grond van artikel1408 B.W. kan
worden toegewezen. Ook is toewijzing niet mogelijk op grond van de
artikelen 1401 en 1403 B.W.; de Hoge Raad overweegt dienaangaande:
,Onder het begrip schadein de artt. 1401 t/m 1403 B.W. kan niet worden begrepen het nadeel
in eer en goede naam geleden. Dat volgt, gelijk de H.R. bij arrest van 14 nov. 1958, N.J.,
1959, 15 heeft overwogen, uit het stelsel van de wet waarin naast de enkel ter zake van
belediging gegeven rechtsvordering tot betaling van een geldsom tot betering van het nadeel
in eer en goede naam geleden geen plaats is voor een zodanige rechtsvordering gegrond op
onrechtmatige daad welke niet oplevert belediging.
Zolang de wet op dit punt onveranderd geldt, vormt het enkele feit dat onder het komende
recht ingevolge artikel6.1.9.11 N.B.W.- dat een ander stelsel volgt, immers geen bijzondere
beledigingsactie kent - 'nadeel dat niet uit vermogensschade bestaat' ook voor vergoeding
in aanmerking kan komen indien een ander niet opzettelijk in zijn eer en goede naam is
geschaad, onvoldoende grond om niet Ianger aan voormelde uitleg van de huidige wet vast
te houden".

Het is opvailend om te zien hoe de Hoge Raad in dit arrest een beroep op
anticiperende interpretatie van het N.B.W. afwijst. In het hierboven onder
b behandelde arrest van 8 april 1983 werd het N.B.W. juist als argument
ter versterking van de uitspraak aangehaald; ook hier betrof het aangehaalde N.B.W.-artikel artikel6.1.9.11. De houding van de Hoge Raad tegenover het N.B.W. is niet geheel duidelijk. Uit deze arresten blijkt, dat de Hoge
Raad niet snel van toepassing van het N.B.W. wil weten, indien het in dit
wetboek gevolgde stelsel afwijkt van het huidige recht. De Hoge Raad laat
echter uitdrukkelijk de mogelijkheid open om ondanks het feit dat het
N.B.W. een ander stelsel volgt te anticiperen. De Hoge Raad overweegt
immers, dat het enke/ejeit dat het N.B.W. anders is niet als argument kan
worden gebruikt. Onduidelijk is wat er dan precies bij zou moeten komen.
Twijfel aan de juistheid van de geldende stelsel in de literatulir? Die twijfel
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is er echter op het onderhavige gebied oak (zie Overeem, R., Smartegeld,
1979, p. 52). Oak uit andere arresten, waarin (tegen het geldende recht in)
wel geanticipeerd werd, blijkt niet overduidelijk in welke gevallen de Hoge
Raad anticiperende interpretatie toepast. Zie H.R., 7 maart 1980, N.J.,
1980, 353 met noot G.J.S. (Stierkalveren) en H.R., 27 april 1979, N.J.,
1981, 139 en H.R., 1 februari 1980 N.J., 1981, 140 met noot W.M.K.
(Revindicatie gestolen auto I en II), waartegenover H.R., 8 oktober 1982,
R. v.d. W., 1982, 177 (Buisman/RVS), waarin anticiperende interpretatie
nadrukkelijk werd afgewezen.
In het onderhavige arrest werd oak nag vergoeding van immateriele schade
gevorderd op grand van geestelijke aantasting (hierboven onder c). Oak dit
onderdeel van de vordering werd echter afgewezen; volgens het Hof kan het
feit dat F. zich in zijn persoonlijke waardigheid aangetast voelt niet los
worden gezien van een zakelijk verschil van inzicht omtrent het in de
vennootschap te voeren beleid. De Hoge Raad overweegt naar aanleiding
hiervan:
,Blijkens de verdere uitwerking van zijn oordeel dienaangaande in de twaalfde r.o., moet de
gedachtengang van het Hof aldus worden begrepen dat een onrechtmatig handelen of een
wanprestatie waardoor iemand in zijn vermogensrechten wordt aangetast, veelal door het
slachtoffer in de ontwikkeling van het geschil ondervonden zal worden als een aantasting in
zijn persoonlijke waardigheid en gepaard zal gaan met een zich persoonlijk gekwetst voelen.
Ret zou dan, in de opvatting van het Hof, de strekking van de wetsbepalingen die tot
vergoeding der schade verplichten te buiten gaan om onder te vergoeden schade tevens zulke
verschijnselen van psychische aard te brengen. Deze gedachtengang geeft geen blijk van een
onjulste rechtsopvatting".

De Hoge Raad kan zich verenigen met het oordeel van het Hof dat in casu
voor vergoeding van immateriele schade wegens geestelijke aantasting geen
plaats is. De woorden van de Hoge Raad zouden echter mogelijk de indruk
kunnen wekken, dat afwijzing van deze vordering, minder absoluut is dan
de afwijzing van de hierboven besproken afwijzing van de vordering wegens
aantasting van eer en goede naam.
Daar immers werd gesteld dat toewijzing van een dergelijke vordering
(buiten art. 1408 B.W.) rechtens onmogelijk is, hier overweegt de Hoge
Raad dat het Hof gezien de omstandigheden niet van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan. De vaststelling van deze omstandigheden is volgens de
Hoge Raad (in het vervolg op de geciteerde overweging) afhankelijk van
waarderingen van feitelijke aard, die zich aan toetsing in cassatie onttrekken. Het zou wellicht voor de hand hebben gelegen dat de Hoge Raad
krachtiger bewoordingen zou hebben gebruikt indien toewijzing nooit mogelijk zou zijn.
Als deze lezing van het arrest juist is, dan heeft de Hoge Raad de deur open
willen houden om in andere gevallen van geestelijke aantasting smartegeld
toe te wijzen. In literatuur en (lagere) rechtspraak is dit al eerder aangenomen (zie Overeem, Smartegeld, p. 22 en 55-56). Overeem noemt als voorbeelden inbreuk op privacy en aangifte van niet gepleegde misdrijven. Dit
soort schadeposten vallen niet alle onder artikel 1407 lid 3.
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Het N.B.W. kent in artikel 6.1.9.11 lid 1 onderb de mogelijkheid van
vergoeding van immateriele schade wegens geestelijke aantastingen (zie
daarover Eindverslag van de Eerste Kamer, Parlementaire Geschiedenis
Boek 6, p. 389). Ook onder dit artikel zou de vordering overigens waarschijnlijk zijn afgewezen, omdat de aantasting in casu te algemeen was;
aldus ook Engelen, B.J., Ars Aequi, katern nr. 8 (sept. 1983,,p. 259.
80. SCHADEVERGOEDING BIJ ONRECHTMATIGE DADEN VAN MEERDERE
PERSONEN; REGRES

H.R., 20februari 1981, N.J., 1981, 418, V.R., 1981, 77 (FRAM/Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen) en H.R., 20 november 1981, N.J., 1982, 174 met noot W.H.H.
(Rollman!Varecza)
Indien meerdere personen (tesamen of onafhankelijk) een onrechtmatige
daad plegen jegens een ander, dan zijn zij allen jegens de gelaedeerde
gehouden de gehele schade te vergoeden. Dit is vaste rechtspraak (zie
Onrechtmatige daad I (Bloembergen/De Groot), nr.354). In H.R., 20
februari 1981 (N.J., 1981, 418, V.R., 1981, 77) was de vraag aan de orde
of deze regel ook geldt indien de schuld van de ene dader veel groter is dan
die van een ander. Het betrof in casu een aanrijding van een voetganger
door een auto die plotseling uit moest wijken toen een autobus die hij
inhaalde plotseling naar links uitweek. De werkgever van de buschauffeur
stelt, dat deze niet anders kon handelen dan hij deed en zijn schuld in ieder
geval zeer gering was in verhouding tot die van de automobilist, zodat de
chauffeur en zijn werkgever niet kunnen worden aangesproken. De Hoge
Raad overweegt naar aanleiding van deze stelling in het cassatiemiddel:
,Onderdeel b van het middel gaat uit van de opvatting dat indien een schade het gevolg is
van onrechtmatige daden van meer dan een persoon, diegene van de daders wiens schuld,
vergeleken met de schuld van de andere dader of daders, in het niet valt, althans is te
verwaarlozen, niet door de benadeelde tot vergoeding van die schade kan worden aangesproken.
Deze opvatting vindt echter geen steun in het recht. In verband daarmee behoefde het Hof
zich niet uit te laten over de stelling van Pram, volgens welke de schuld van van der Laag (de
chauffeur-pck) aan het ongeval, vergeleken met die van Kiewiet, in het niet valt, althans is
te verwaarlozen".

Deze aansprakelijkheid is naar huidig recht geen hoofdelijke. Het regresrecht van de mededader die de schuld voldaan heeft kan dan ook niet
worden gebaseerd op artikel1329 B.W., maar wel op de billijkheid, aldus
H.R., 30 oktober 1925, N.J., 1926, 157 met noot P.S. (Aldebaran). Het
N.B.W. gaat wel uit vanhoofdelijkheid; vgl. artikel6.1.9.8 en 6.1.2.4voor
het regresrecht. Ter bepaling van de omvang van het regresrecht kan met
verschillende factoren rekening worden gehouden. Zie artikel 6.1.9.6
N.B.W., waarin genoemd worden: de evenredigheid met de mate waarin de
aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen,
de billijkheid, de ernst van de gemaakte fouten en andere omstandigheden
vanhet geval. In het N.B.W. wordt primair rekening gehouden met de eerst
genoemde factor (zgn. causaliteitsafweging).
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Indien er ecbter sprake is van een contractuele verbouding tussen de
mededaders, dan is deze verbouding beslissend voor de omvang van bet
onderling regres, aldus H.R., 20 november 1981, N.J., 1982, 174 met noot
W .H.H. Ben deurwaarder die een perceel ontruimd beeft wordt aangesproken door zijn opdracbtgever, de executant van een verkregen verstekvonnis.
Deze is op zijn beurt veroordeeld scbadevergoeding te betalen, omdat de
ontruiming uiterst onzorgvuldig zou bebben plaatsgevonden. In de procedure tussen executant en deurwaarder overweegt de Hoge Raad:
,Wanneer tussen twee personen, die heiden uit onrechtmatige daad aansprakelijk zijn voor
een veroorzaakte schade, een contractuele verhouding bestaat, wordt het antwoord op de vraag
of en in hoever degeen dieter zake van de schade aan de schadelijdende partij schadevergoeding
moet betalen deswege verhaal kan nemen op de mede-aansprakelijke persoon van wie de
mede-aansprakelijkheid voortvloeit uit handelingen gepleegd bij de uitvoering van bedoelde
overeenkomst, in beginsel bepaald door die overeenkomst".

Zie voor de procesrecbtelijke gevolgen van deze regel de overwegingen van
de Hoge Raad en (met name) de noot van Heemskerk, W.H., onder bet
arrest in de Nederlandse Jurisprudentie.

AFDELING

7 (F.J. de Vries)

VERBOD, BEVEL EN DWANGSOM

81. VERBOD, BEVEL; BEVOEGDE RECHTER
H.R., 26september 1980, N.J., 1981, 90met noot M. Scheltema, N.J./Administratiejrechtelijke Beslissingen 1981, 35 m.n. R. Crince leRoy en J.R.
Stellinga, Bouwrecht 1981, biz. 37 e. v. (Van Verseveld/Bruine de Bruin)
H.R., 7 november 1980, N.J., 1981, 91 m.n. M. Scheltema, N.J./Administratiejrechteli}ke Beslissingen 1981, 142 m.n. J.R. Stellinga, Gemeentestem
(1981) 6646 m.n. J.M. Kan (Olierook & Janissen/ Icova).
H.R., 9 januari 1981, N.J., 1981, 227 m.n. C.J.H. Brunner, N.J./Administratiejrechtelijke Beslissingen 1981, 246 m.n. J.R. Stellinga, Bouwrecht
1981, biz. 525 (Van Dam!Beukeboom c.s.)
H.R., 17 september 1982, N.J., 1983, 278 m.n. M. Scheltema, N.J.!Administratiefrechtelijke beslissingen 1982, 573 m.n. J.R. Stellinga, Gemeentestem 6746 m.n. Th. G. Drupsteen (Zegwaard/Knijnenburg)
Ben verbod of bevel, eventueel versterkt met een dwangsom, kan door de
recbter gegeven worden in plaats van scbadevergoeding. Ben voorwaarde
is dan natuurlijk, dat bet bandelen, respectievelijk bet niet bandelen door
de veroordeelde onrecbtmatig jegens de eiser is of zal zijn. Wanneer in bet
geval, dat er een vergunning is verleend de vergunningbouder de vergunningsvoorwaarden overtreedt, bandelt bij onrecbtmatig jegens de omwonenden. Zoals in nr. 76 besproken is, besliste de Hoge Raad dit in bet arrest
Van Dam/Beukeboom c.s. (H.R., 9 januari 1981, N.J., 1981, 227). Het
bandelen zonder de vereiste vergunning is eveneens onrecbtmatig jegens de
omwonenden ten beboeve van wie de eis van bet aanvragen van de vergun-
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ning in de wet is neergelegd. Zie het arrest Zegwaard/Knijnenburg (H.R.,
17 september 1982, N.J., 1983, 278, besproken in nr. 76). Staat deze
onrechtmatigheid vast, dan is de verbods- of bevelsvordering voor toewijzing vatbaar, mits er sprake is van een reele dreiging van toekomstige
onrechtmatige gedragingen van de vergunninghouder jegens de omwonenden.
In veel gevallen hebben de omwonenden als belanghebbenden invloed op
de totstandkoming van de vergunning. Om bij het voorbeeld van de
Hinderwet te blijven: krachtens artikel 7 Hinderwet juncto de artikelen 20
en 21 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene kunnen zij van te
voren bezwaren indienen tegen de verlening van de vergunning en krachtens
artikel 29 Hinderwet kunnen zij tegen de verlening van een vergunning door
het gemeentebestuur (het college van burgemeester en wethouders) of
bepaalde voorwaarden daarvan in beroep gaan bij de afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State (het zogenaamde Kroonberoep).
Dit orgaan onderzoekt dan, als hogere instantie binnen de uitvoerende
macht, de vergunningsverlening op zijn doelmatigheid en rechtmatigheid.
Bovendien kunnen de omwonenden op grond van artikel 60a van de Wet
op de Raad van State de voorzitter van de afdeling geschillen van bestuur
verzoeken de werking van de vergunning te schorsen in afwachting van de
beslissing van de afdeling zelf. De schorsing wordt door de voorzitter
uitgesproken wanneer de uitoefening van de vergunning voor de belanghebbenden een onevenredig groot nadeel met zich meebrengt in verhouding tot
het door een onmiddellijke uitvoering te dienen belang van de vergunninghouder.
In de nu te behandelen procedures rees de vraag of er nog plaats was voor
de burgerlijke rechter om te beslissen over perikelen rond vergunningsverleningen als omwonenden de vergunninghouder dagvaardden, ter verkrijging
van een verbod op overtreding van de vergunningsvoorwaarden. Wellicht
bood het administratieve beroep de omwonenden voldoende rechtsbescherming, zodat de rechter zich niet-ontvankelijk moest verklaren. De rechter
verklaart namelijk de eiser niet-ontvankelijk als deze de overheid dagvaardt,
omdat zijns inziens de vergunning onterecht is afgegeven of geweigerd. In
dat geval moet de derde-belanghebbende of de aanvrager in beroep bij de
afdeling geschillen van bestuur (de Kroon}.
Ten tweede was er de vraag in hoeverre de rechter zich conformeerde aan
de aan de vergunning ten grondslag liggende belangenafweging met betrekking tot de onrechtmatigheidsvraag.
In nr. 76 werd uiteengezet dat overtreding van de vergunningsvoorwaarden
in ieder geval onrechtmatig was jegens de omwonenden (zie H.R., 9 januari
1981, Van Dam/Beukeboom c.s.). De rechter voegde zich derhalve in de
door de overheid gemaakte belangenafweging, zij het, dat handelen overeenkomstig de vergunningsvoorwaarden de houder niet altijd vrijwaarde
voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Het arrest van 7 november
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1980 (Icova) lijkt een onderbreking in deze gestage jurisprudentie te zijn.
(Zie hieronder).
In het bovenstaande werd ter verduidelijking de Hinderwet als voorbeeld
genomen. In drie van de vier hieronder te bespreken arresten ging het over
hinderwetvergunningen. Aileen het eerste arrest handelde over een ander
probleem, dat echter niet wezenlijk van die van de overigen verschilde. De
casus luidt in het kort:
De gemeente Aalsmeer verleent aan Bruine de Bruin vrijstelling voor het
uitoefenen van een constructiebedrijf op zijn perceel. Volgens het bestemmingsplan zou dat perceel namelijk een ,agrarische althans tuinbouwbestemming" moeten hebben. Buurman Van Verseveld is het hier niet mee
eens en wil het besluit van het gemeentebestuur aanvechten. De in het geding
zijnde wetten noemen niet uitdrukkelijk een administratiefrechtelijke voorziening, zoals bijvoorbeeld het beroep op de afdeling geschillen van bestuur.
Omdat het hier een beschikking van een administratief orgaan betreft, kan
Van Verseveld in beroep gaan bij de afdeling rechtspraak van de Raad van
State. Krachtens artikel 7 van de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen (Wet A.R.O.B.) kan hij bij deze afdeling in beroep
komen van overheidsbeschikkingen als hij rechtstreeks in zijn belang is
getroffen en er geen andere administratiefrechtelijke voorziening is. Wel
moet hij eerst een bezwaarschrift ingediend hebben bij de instantie die de
beschikking nam, en moet dat bezwaarschrift afgewezen worden, voordat
hij gehoor vindt bij-deze afdeling. De afdeling rechtspraak is een administratieve rechter en beoordeelt dus slechts de rechtmatigheid van de bestreden beschikking aan de hand van de in artikel 8 neergelegde algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, zoals detournement de pouvoir en willekeur. Ook de voorzitter van de afdeling rechtspraak kan op grond van
artikel 80 Wet op de Raad van State hangende het geding de werking van
de bestreden beschikking schorsen.
Nadat zijn bezwaarschrift door Aalsmeer is afgewezen, gaat Van Verseveld
in beroep bij de afdeling rechtspraak. Bovendien vraagt hij de voorzitter
de vrijstelling gedurende de loop van het geding te schorsen. De voorzitter
willigt dit verzoek in (Waarnemend Voorzitter Afdeling Rechtspraak Raad
van State 6 april 1979, Bouwrecht, 1979, p. 695).
Bruine de Bruin is inmiddels al begonnen met de inrichting van het constructiebedrijf. Van Verseveld dagvaardt hem in kort geding voor de President
van de Rechtbank ter verkrijging van een verbod van deze handelingen in
strijd met het ten aanzien van het perceel weer herleefde bestemmingsplan.
De President wijst het verbod toe. Het Hof vernietigt het vonnis, omdat Van
Verseveld niet gesteld heet schade te hebben geleden en te zullen lijden. Van
Verseveld gaat in cassatie. De Hoge Raad overweegt omtrent het middel:
,Wanneer een overheidsbesluit waarbij aan iemand vrijstelling wordt verleend ter zake van
bepaalde voorschriften van een bestemmingsplan, op verzoek van een belanghebbende door
de Voorzitter van de Afd. Rechtspraak R.v.S. - als de daartoe door de wet aangewezen
rechterlijke in stantie - overeenkomstig artikel 80 Wet R. v .S. is geschorst, heeft de belanghebbende op wiens verzoek de schorsing is uitgesproken, een ook onder de bescherming van artikel
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1401 B.W. vallend belang, dat degene aan wie de vrijstelling was verleend, zich - in
overeenstemming met de door de Voorzitter van de Afd. Rechtspraak uitgesproken schorsing
- houdt aan de wettelijke voorschriften waarvan vrijstelling was verleend. Ret ontbreken van
geleden of te lijden schade als door het Hof bedoeld, staat aan oplegging van een verbod ter
zake van overtreding van deze wettelijke voorschriften niet in de weg."

Van Verseveldheeft eenook onder de bescherming van artikel1401 N.B.W.
vallend belang, dat Bruine de Bruin zich houdt aan de voorschriften van
het bestemmingsplan. De eis, dat het belang moet behoren tot de door
artikel 1401 beschermde belangen, is betrekkelijk kort geleden door de
Hoge Raad voor het eerst gesteld. In het arrest van 9 november 1973, N.J.,
1974 met noot W.F. Prins (Limmen/Houtkoop) besliste de Hoge Raad, dat
het algemeen belang op zichzelf niet behoort tot de belangen die artikel140 1
beoogt te beschermen.
Daar was het de gemeente, die op grond van het algemeen belang naleving
vorderde van de voorschriften van het bestemmingsplan; hier is het een
derde-belanghebbende die zijn eigen belang beschermd wil zien door middel
van naleving van die voorschriften. Dit laatste belang wordt wei door artikel
1401 bestreken.
Het arrest van 9 november 1973 was overigens het enige arrest, waar de eiser
bescherming zocht van een belang, dat niet ond~r de reikwijdte van artikel
1401 viel.
Bovendien acht de Hoge Raad de eiser ontvan.kelijk ondanks de administratiefrechtelijke procedure. Dat is ook juist: de administratieve rechter (afdeling rechtspraak Raad van State) kan evenals de administratieve beroepsinstantie (bijv. de afdeling geschillen van bestuur Raad van State) wei vergunningen, vrijstellingen en voorwaarden aan de houder verlenen of opleggen
of deze wijzigen, of vernietigen, maar hij kan hem niet gebieden, eventueel
met versterking van een dwangsom, zich conform de beslissing te gedragen.
Voor het bewerkstelligen van deze naleving moeten de omwonenden naar
de burgerlijke rechter, die wei een verbod met dwangsom kan opleggen.
Het vereiste, dat eiser's belang moet behoren tot de onder de bescherming
van artikel 1401 vallende belangen, moet onderscheiden worden van het
relaviteits- of Schutznormvereiste. Daar gaat het over de vraag of de
geschonden norm strekt ter bescherming van het aangetaste belang.
Ten aanzien van toewijzing van het verbod is de Hoge Raad in dit geval
erg mild: het ontbreken van geleden of te lijden schade staat aan oplegging
van het verbod niet in de weg.
Overigens blijkt uit de gepubliceerde schorsing van de Voorzitter van de
afdeling rechtspraak, dat Van Verseveld wei verwachtte schade in zijn
tuinbouwbedrijf te zullen Iijden.
De Hoge Raad richt zich in dit arrest op de beslissingen van de administratieve rechter: de publiekrechtelijke belangenafweging Ievert ook tussen
particulieren onderling een aanspraak tot naleving op, die met een verbodsactie af te dwingen is, aldus Scheltema in zijn annotatie.
Het volgende te bespreken arrest, van 7 november 1980 (Olierook &
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Janissen/lcova), dat handelt over een hinderwetvergunning en een zogenaamde garagevergunning, lijkt hiermee in tegenspraak te zijn. De casus
laat zich als volgt samenvatten:
Icova zorgt door middel van container-vrachtauto's voor de afvoer van het
Amsterdamse huisvuil. Zij heeft daarvoor aangevraagd en voor twee jaar
verkregen een vergunning krachtens de Hinderwet en een zogenaamde
garagevergunning. Aan de vergunning heeft het college van Burgemeester
en Wethouders voorschriften (voorwaarden) verbonden. lcova is van mening, dat hij niet kan voldoen aan deze voorschriften en daarom gaat hij
in beroep: voor de hinderwetvergunning bij de Kroon, de afdeling geschillen
van bestuur van de Raad van State, voor de garagevergunning bij de
afdeling rechtspraak. Tevens verzoekt hij beide voorzitters de werking van
de voorschriften te schorsen (art. 60a en 80 Wet Raad van State). Deze
schorsing wordt afgewezen. J anissen gaat als derde-belanghebbende, namelijk omwonende, eveneens in beroep bij beide afdelingen, met het verzoek
de verlening van de vergunningen te vernietigen.
Aangezien vergunningen noch voorschriften geschorst zijn, gelden zij zoals
ze zijn bepaald door het college van Burgemeester en Wethouders. lcova
houdt zich echter niet aan de voorschriften. J anissen en Olierook vragen
de Amsterdamse politie of zij lcova tot naleving van de voorschriften wil
dwingen. Icova beweert niet aan de voorschriften te kunnen voldoen. Als
de politie niets onderneemt dagvaarden Janissen en Olierook Icova in kort
geding voor de President van de Rechtbank ter verkrijgin.g van een verbod
om handelingen te verrichten in strijd met de niet geschorste vergunnings(voorschriften). De President wijst de vordering toe: Icova moet de
voorschriften in acht nemen. Dit is helemaal in overeenstemming met het
arrest Van Verseveld/Bruine de Bruin, waar Bruine de Bruin zich ook moest
houden aan de door de schorsing herleefde voorschriften van het bestemmingsplan.
Icova gaat in hoger beroep. Het Hof is echter niet verheugd in dit conflict
een oordeel te moeten geven:
,Icova is van oordeel dat de voorwaarden deels zo bezwaarlijk zijn dat van die voortzetting
redelijkerwijze geen sprake kan zijn. Anderzijds zijn de ornwonenden van oordeel dat de
vergunningen ten onrechte zijn verleend. Deze geschillen zullen door de adrninistratieve rechter
dienen te worden beslist.
Hangende dit adrninistratief beroep heeft de gerneente het recht de aan de vergunningen
verbonden voorschriften en voorwaarden bij voorraad te handhaven, nu de adrninistratieve
rechter geweigerd heeft die voorwaarden te schorsen. Dan is het echter ook de gerneente die
de verantwoordelijkheid voor zodanige handhaving heeft te dragen en die het risico onder ogen
heeft te zien van eventueel daaruit voortvloeiende staking van het bedrijf van Icova en van
de daaruit ook voor de gerneente voortvloeiende consequenties. Tussen alle betrokkenen is
narnelijk in confesso dat het bedrijf van Icova voor het gerneentelijk Ieven een nuttige functie
vervult. Het is ook de gerneente die kan beoordelen of Icova over uitwijkrnogelijkheden
beschikt en of harerzijds bij verplaatsing enige financiele steun kan worden geboden.
( ...)

Wil in het kader van dit kort geding aanleiding zijn voor het treffen van een voorlopige
voorziening strekkende tot nakorning van de voorwaarden en voorschriften, aan de vergunningen verbonden, door Icova op straffe van een aan ornwonenden verschuldigde dwangsorn, dan
zal daarvoor nodig zijn dat Icova zonder daartoe door haar bedrijfsuitoefening genoodzaakt
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te zijn de omwonende stof-, stank- en/of lawaaioverlast bezorgt in een zodanige mate dat dit
naar het voorlopig oordeel van de burgerlijke rechter kennelijk onrechtmatig is jegens de
omwonenden en daarom ook door hen niet behoeft te worden geduld in afwachting van de
afdwinging van de naleving van voorwaarden en voorschriften door de gemeente."

Hangende het administratief beroep is het eigenlijk niet de taak van de
burgerlijke rechter de naleving van de voorwaarden te gebieden. De gemeente heeft hiervoor te zorgen. Maar als de rechter ingrijpt, doet hij dat volgens
een eigen criterium: de verbodsvordering zal toegewezen worden, indien
lcova zonder daartoe door haar bedrijfsvoering genoodzaakt te zijn voor
de omwonenden in een zodanige mate hinder veroorzaakt, dat het jegens
dezen kennelijk onrechtmatig is. Het Hof verzacht vervolgens ten behoeve
van lcova de voorschriften enigszins. 's Hof's mening, dat de onrechtmatigheid van de hinderveroorzakende gedragingen los gezien moet worden van
de vergunningsverlening en de belangenafweging die daarbij heeft plaatsgevonden is in strijd met het arrest Van Verseveld/Bruine de Bruin en in strijd
met het boven besproken en straks te bespreken arrest Van Dam/Beukeboom c.s. Olierook en Janissen gaan dan oak in cassatie. Tot veler verbazing verwerpt de Hoge Raad het beroep:
,Deze beslissing van het Hof berust kennelijk op het oordeel dat, hangende de beroepen bij
de Kroon en de Afdeling rechtspraak R.v.S., en zolang de gemeente de naleving van de
voorschriften en voorwaarden nog niet heeft bewerkstelligd, wei reden bestaat voor een
voorlopige voorziening door de rechter ten gunste van de omwonenden, maar voor een minder
ver gaande dan de Pres. had uitgesproken. Deze beslissing geeft geen blijk van een verkeerde
rechtsopvatting. Ret Hof heeft hiermee geen wijziging gebracht in de door de gemeente aan
de vergunningen verbonden voorschriften en voorwaarden, noch aan de overheid gelast iets
te dulden, zoals het cassatiemiddel aanvoert."

Het Hof gaf, door zich bij de vraag naar Icova's onrechtmatige gedrag niet
te conformeren aan de vergunningsvoorwaarden, niet blijk van een verkeerde rechtsopvatting. Waarschijnlijk blijft de reikwijdte van dit arrest beperkt
tot de periode, hangende de beroepen bij de Raad van State. Misschien heeft
het Hof noch de Hoge Raad een zo vergaande verbodsactie willen toewijzen,
omdat de gedragingen op grand van zwaarwegende maatschappelijke belangen (afvoer van huisvuil) behoorden te worden geduld. Vergelijk artikel
6.3.1.5b N.B.W. waarnaar de Advocaat-Generaal Franx in zijn conclusie
voor dit arrest verwijst. Dit artikel gaat uit van de gedachte, dat de
gedragingen, die wegens zwaarwegende maatschappelijke gedragingen geduld moeten worden wei onrechtmatig zijn en daarom tot schadevergoeding
verplichten, maar dat oplegging van een verbod van die gedragingen door
de rechter niet mogelijk is.
In het twee maanden later gewezen arrest van 9 januari 1981 (Van
Dam/Beukeboom c.s.) besliste de Hoge Raad, dat Van Dam wei onrechtmatig jegens de omwonenden handelde door de vergunningsvoorwaarden
te overtreden. Tegen deze vergunning had Van Dam echter geen beroep bij
de Kroon aangetekend, zodat de vergunning vaste vorm gekregen had. Zie
voor de casus en de bespreking van het arrest nr. 76. Aan de andere kant
oordeelde de Hoge Raad, dat handelen overeenkomstig vergunningsvoorwaarden onder omstandigheden tach oak onrechtmatig kan zijn.

(
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Zowel in het arrest Olierook & Janissen/Icova als in het arrest Van Dam
Beukeboom bevestigde de Hoge Raad de opvatting van het Hof, dat de
veroordeling van de President om ,doelmatige technische voorzienirigen en
organisatorische maatregelen te treffen om de geluidsproduktie van de
inrichting te beperken" (Icova) of diens verbod van hinder , welke naar
algemeen in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen onaanvaardbaar is" te algemeen en te vaag is.
Tot slot het ook al in nr. 76 besproken arrest van 17 september 1982
(Zegwaard/Knijnenburg). In dat nummer werd beloofd de feiten hier weer
te geven. Het verschil met de voorgaande drie casus is, dat hier juist geen
vergunning (of vrijstelling) verleend was.
Zegwaard heeft een bedrijf tot verwerking van tuinafval en tuinvuil. Hij
heeft overeenkomstig artikel 2 Hinderwet een vergunning bij het dagelijks
bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland aangevraagd, maar nog niet
verkregen. Integendeel, hij krijgt een aanschrijving van het college van
Burgemeester en W ethouders van Rotterdam om zijn bedrijf te staken (22
januari 1979). Zegwaard dient daartegen een bezwaarschrift in, maar dat
wordt door Burgemeester en Wethouders ongegrond verklaard (30 maart
1979). Overeenkomstig artikel 7 Wet A.R.O.B. gaat Zegwaard in beroep
bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Dan dagvaardt Zegwaard's buurman Knijnenburg hem in kart geding voor de President van
de Recht bank OJJl b_emte_ver]Jie<i~n_ het 1Jedrijf voort te zetten en hem te
bevel en het afval binnen een door de rechter te stellen termifn weg tevoeren-:Knijnenburg stelt, dat Zegwaard's handelen zonder hinderwetvergunning in
strijd is met artikel2 van de Hinderwet en daarom onrechtmatig jegens hem
(12 juli 1979). Vervolgens wijst het dagelijks bestuur van Hoek van Holland
de vergunningaanvraag van Zegwaard af (13 november 1979). Zegwaard
gaat hiertegen in beroep bij de Kroon. Op 15 juli 1980 wijst de President
de vordering van Knijnenburg toe. Ook hier laat Zegwaard het niet bij
zitten: hij tekent hager beroep aan bij het Hof. De Kroon vernietigt daarna
het besluit van het bestuur van Hoek van Holland de vergunning te weigeren
(K.B. van 17 september 1980). Vermoedelijk is Zegwaard op de openbare
zitting ter behandeling van de aanvraag, niet of onvoldoende gehoord, zie
artikelll (oud) Hinderwet (nu art. 21lid 2 Wet algemene bepalingen milieu
hygiene). Het Hof bekrachtigt desalniettemin het vonnis van de President
(27 mei 1981). Zegwaard gaat in cassatie. Enige tijd daarna (11 augustus
1981) vernietigt de afdeling rechtspraak Raad van State de afwijzing van
B.W. van Rotterdam van 30 maart 1979 op het bezwaarschrift van Zegwaard, tegen de aanzegging zijn bedrijf te staken, omdat dat besluit niet
met de nodige zorgvuldigheid is voorbereid en daarom in strijd is met dit
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur (art. 8 lid 1 onder de Wet
A.R.O.B.).
Beide administratiefrechtelijke beroepsinstanties zijn van oordeel dat de
gemeente Zegwaard te kart heeft gedaan. Tach heeft Zegwaard daarmee
niet zijn vergunning gekregen. Strikt genomen handelt hij daarom in· strijd

1346

met artikel 2 van de Hinderwet door voort te gaan met zijn bedrijf. Zoals
in nr 76 is weergegeven, besliste de Hoge Raad, dat dit tevens onrechtmatig
is jegens omwonenden:
,Wanneer iemand in strijd met artikel 2 Hinderwet zonder vergunning de in dat artikel
genoemde handelingen verricht, zijn deze handelingen onrechtmatig tegenover de eigenaren
van aangrenzende percelen die daarvan hinder of overlast ondervinden."

Deze beslissing is in de lijn van Van Dam/Beukeboom c.s. (en ook Van
Verseveld/Bruine de Bruin) en wijkt af van het Icova-arrest, alhoewel ook
in deze procedure een hinderwetvergunning , waarop nog niet definitief
beslist was, speelde. Misschien is dan ook de beslissing in het lcova-arrest
door dit arrest achterhaald.
Toch is het verschil in uitkomst tussen de Kroon en de afdeling rechtspraak
enerzijds en de burgerlijke rechter anderzijds enigszins onbevredigend. Er
zijn veel stemmen opgegaan dat de gewone rechter de eiser in deze zaken
niet-ontvankelijk moet verklaren en hem moet verwijzen naar de administratiefrechtelijke rechtsgang. Zegwaard betoogde dit ook en wei op de
volgende wijze. Knijnenburg kan ook tegen Zegwaard zij het indirect
optreden via de A.R.O.B.-procedure (Afdeling rechtspraak van de Raad
van State). Hij kan de gemeente verzoeken met behulp van polltiedwang
degene die de hinder veroorzaakt te dwingen de hinderveroorzakende
gedragingen te staken of verzoeken dat de gemeente het bedrijf op grand
van artikel 28 Hinderwet wegens handelen zonder of in strijd met de
vergunning wil sluiten. Indien de gemeente weigert het gevraagde uit te
voeren of niet binnen een redelijke termijn reageert, kan de verzoeker,
uiteraard weer na ongegrondverklaring van een daarop volgend bezwaarschrift, hiervan in beroep gaan bij de afdeling rechtspraak van de Raad van
State. Want krachtens artikele 3 Wet A.R.O.B. staat met het geven van een
beschikking het weigeren van een beschikking gelijk. Bovendien kan de
verzoeker zelfs al tijdens de bezwaarschriftenprocedure voor de gemeente
de voorzitter van de afdeling rechtspraak vragen bij wijze van voorlopige
voorziening ,hangende het onderzoek" de gemeente te verplichten eventueel na voorafgaande aanzegging - de politiedwang uit te oefenen of
tot sluiting van het bedrijf over te gaan. De voorzitter kan op grand van
artikel 80 Wet op de Raad van State niet aileen het bestreden besluit te
schorsen, maar ook met inachtneming van hetzelfde criterium van het
onevenredige nadeel een voorlopige voorziening treffen. Daarbij kan de
voorzitter ter verzekering van de nakoming aan de gemeente een dwangsom
opleggen (art. 80 lid 2 Wet op de Raad van State, dat verwijst naar art. 60
d van diezelfde wet).
Zo benadert deze spoedprocedure het kort geding voor de President. De
Hoge Raad had al eens eerder beslist dat deze spoedprocedure van artikel
80 bij een rechtstreeks tot de overheid gericht verbod of bevel een zodanige
rechtsbescherming aan de eiser bood, dater voor de President in kort geding
geen plaats meer was. De eiser was dan niet-ontvankelijk (H.R., 25 november 1977, N.J., 1978, 255 met noot M. Scheltema, Plassenschap Loos-

1347

drecht). In deze procedure is de vordering niet tot de overheid gericht, maar
tegen een bedrijf, Zegwaard. Moet ook in dit geval Knijnenburg de zogenaamde ,administratieve omweg" gebruiken, zodat de President hem
niet-ontvankelijk had moeten verkiaren? De Hoge Raad meent van niet:
,Middel I miskent dat aan een - niet tegen de overheid gerichte - vordering voor de gewone
rechter, a! of niet in kort geding, waarbij de eisende partij een rechterlijk verbod vraagt van
jegens haar onrechtmatige gedragingen van gedaagde, op zichzelf niet in de weg staat dater,
bij gebruikmaking van administratiefrechtelijke rechtsgangen, ook andere wegen bestaan,
waarlangs bereikt zou kunnen worden dat gedaagde ten gevolge van maatregelen van de
overheid zijn gewraakte gedragingen staakt."

Ook al bestaat er een administratiefrechtelijke voorziening, toch blijft de
rechter, al of niet in kort geding, bevoegd een niet tot de overheid gericht
verbod van onrechtmatige gedragingen te geven. De beslissing is juist.
Ten eerste kan bet zijn, dat de vergunninghouder, hoewel hij binnen de
voorwaarden van de vergunning blijft, toch onrechtmatig jegens de omwonenden handelt. Zie bet arrest van 9 januari 1981 (Van Dam/Beukeboom)
en de daar genoemde criteria. In dat gevai kan de overheid geen sancties
tegen de vergunninghouder treffen omdat hij de voorwaarden niet overtreedt, terwijl de rechter wei een verbod kan opieggen.
Ten tweede is de afdeling rechtspraak een rechter, die siechts de rechtmatigheid van het overheidsoptreden mag beoordelen. Aangezien aigemeen aanvaard is, dat de overheid bij bet uitoefening van politiedwang een grote
beieidsvrijheid heeft kan de afdeling aileen een gebod tot bet uitoefenen van
poiitiedwang opleggen ais de overheid dit in redeiijkheid niet had kunnen
nalaten. In de procedure voor de gewone rechter wordt de overheidsschakei,
en daarmee de terughoudendheid van de rechter, overgesiagen. De rechter
zai bet verbod toewijzen, mits er maar een reele dreiging van toekomstige
onrechtmatige hinder is.
Samenvattend kan uit deze arresten opgemaakt worden, dat een bedrijf
onrechtmatig jegens omwonenden handelt ais bet in strijd komt met de
administrative voorschriften met betrekking tot vergunningen en vrijstellingen. De gewone rechter refereert zich dus aan de beiangenafweging die door
de administratie of de administratieve rechter is gemaakt. Wei blijft de
gewone rechter bevoegd een verbod op te Ieggen tegen bet bedrijf, dat deze
administratieve voorschriften overtreedt. Aan de andere kant hanteert de
Hoge Raad toch weer een eigen criterium van onrechtmatigheid, waar bet
betreft bet handeien met inachtneming van de (hinderwet-)vergunning.
Deze onrechtmatigheid hangt af van bet bestaan van algemeen in bet
maatschappelijk verkeer aanvaarde normen, van de mate en frequentie van
overschrijding van die normen, de omvang van de hinder die derden
daarvan ondervinden en de offers die er meer gemoeid de overschrijdingen
te voorkomen (Van Dam/Beukeboom c.s.).
Aileen in bet Icova-arrest achtte de Hoge Raad bepaalde handelingen in
strijd met de op dat moment geldende vergunningsvoorwaarden niet onrechtmatig, maar misschien was hij huiverig een verbod op te Ieggen van

1348

=-L_

.:..:.=..=-:::.~_-

__ -

L_

l~-

--------

gedragingen (afvoer van stadsvuil) die alhoewel hinderlijk toch wei doorgang moesten vinden.
80. BEVEL TOT ONTRUIMING
H.R., 14 januari 1983, N.J., 1983, 267 met noot W.H. Heemskerke,
Ars Aequi 32 (1983) p. 717 met noot W.C.L. van der Grinten,
Rechtshu/p, 198312 p. 42 met noot T. Hoogenboom (Schuring!Sweelinck
Conservatorium)
Strikt genomen behoort de problematiek van dit arrest tot het burgerlijk
procesrecht, maar vanwege het grate maatschappelijke belang worden 's
Hogen Raads rechtsoverwegingen van dit arrest bier toch weergegeven. Ret
arrest is er een uit de kraakjurisprudentie. Ret betreft de moeilijkheden die
een eigenaar van een gekraakt huis ondervindt om gerechtelijke stappen te
ondernemen tegen krakers, die zich hullen in anonimiteit. Want zolang de
naam van een kraker niet achterhaald kan worden, kan hij niet gedagvaard
worden, omdat artikel 5 onder 2° Burgerlijke Rechtsvordering op straffe
van nietigheid (art. 92 R.v.) het vermelden van de naam van de gedaagde
in de dagvaarding voorschrijft. Als de naam van een van de krakers bekend
is, kan de eigenaar hem - meestal in kort geding - voor de rechter dagen.
De rechter zal de vordering tot ontruiming van gedaagde met de zijnen
toewijzen eventueel versterkt met een dwangsom, indien vast komt te staan
dat de gedaagde het huis zonder recht oftitel bewoont (H.R., 16 december
1977, N.J., 1978, 56 met noot W.H. Heemskerk, Hiep/A.M.R.O.-bank,
besproken door R.M. Blaauw in T.P.R., 1980, p. 986 e.v.). Blaauw
vermeldde in zijn naschrift (T.P.R., 1980, p. 996) al enige vonnissen, waarin
krakers rechtsgeldig gedagvaard waren onder door hen voorgewende namen. Maar als een eigenaar niet over een duidelijk identificerende naam of
foto beschikt, dan is de dagvaarding nietig, althans zo is de beleidslijn van
de Amsterdamse President en Vice-President, die regelmatig in kort geding
een oordeel moeten vellen in deze conflicten. Door eigenaren van gekraakte
huizen is een methode bedacht, de zogenaamde Huidenstraatconstructie,
om deze klip te omzeilen. Met bijv. een koper of een aannemer wordt een
koop- of aannemingsovereenkomst gesloten. De koper, om verder bij dit
voorbeeld te blijven, dagvaardt de verkoper voor de President om hem te
veroordelen zijn contractuele verbintenis na te komen door het goed in de
feitelijke macht en het bezit geheel ontruimd over te dragen en daartoe dit
goed met aile zich daarop en daarin bevindende personen te verlaten en te
ontruimen. De verkoper refereert zich aan het oordeel van de rechter of
verschijnt niet. De Amsterdamse President weigerde consequent deze vordering toe te wijzen (zie bijv. Pres. Rb. Amsterdam 12 november 1981, Kort
Geding, 1981, 167). Ret Amsterdamse Hof wees echter even consequent de
vordering, uitvoerbaar bij voorraad, toe (Hof Amsterdam, 10 juli 1980,
N.J., 1980, 574 met noot W.H. Heemskerk, met betrekking tot een aannemingsovereenkomst). Bovendien kreeg de eisende partij van het Hof machtiging om zelf de ontruiming met behulp van de sterke arm ten uitvoer te
leggen (art. 1277 B.W.).
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Vandaar dat de partijen na doorzetten van deze beleidslijnen het geding bij
prorogatie voor het Hof brachten (zie bijvoorbeeld de procedure te kennen
uit Pres. Rb. Amsterdam, 24 februari 1983, Kart Geding, 1983, 100;
Rechtshulp, 1983/4, p. 47 met noot T. Hoogenboom).
In deze casus verkoopt Noorlander Beheer het huis ,De Wielingen" aan
het Sweelinck Conservatorium. De Wielingen is gekraakt. Sweelinck dagvaardt Noorlander voor de Amsterdamse President om Noorlander te
veroordelen De Wielingen geheel ontruimd over te dragen en het met alle
zich daarin bevindende personen te verlaten en te ontruimen. Nadat de
President de gevraagde voorziening heeft geweigerd, wijst het Hof haar toe.
Voordat Sweelinck het arrest ten uitvoer kan leggen, treedt een van de
krakers, Schuring, uit de anonimiteit en spant een kort geding tegen
Sweelinck aan met het doel de executie te verbieden, Zijn verweer komt,
kort gezegd, hierop neer, dat de Huidenstraatconstructie op gespannen voet
staat met artikel 1954 B.W ., dat zegt, dat vonnissen alleen gezag van
gewijsde hebben tussen partijen in het geding en niet werken ten opzichte
van derden. Bovendien is zij in strijd met de goede procesorde, namelijk
in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor en het beginsel dat ieder
recht heeft op een eerlijk proces, zoals onder meer is neergelegd in artikel
6 van het verdrag van Rome. President en Hof wijzen het verbod af. De
Hoge Raad overweegt:
3.1. Voor de beoordeling van onderdeel a moet worden vooropgesteld dat het hier gaat om
een-executiegeschil, uitgelokt door een bewoner van een onroerend goed, met betrekking tot
de tenuitvoerlegging van een door de koper van dat goed tegen zljn verk:oper- verl(fegen
uitspraak, waarbij deze laatste werd veroordeeld dit goed aan de koper ,in feitelijke macht
en het bezit geheel over te dragen ( ... )en daartoe dit onroerend goed met alle zich daarop en
daarin bevindende personen en roerende goederen te verlaten en te ontruimen", zulks met
machtiging van de koper tot tenuitvoerlegging met de sterke arm. Een zodanige veroordeling
is niet in strijd met het recht. Zij strekt ertoe dat de koper bevoegd zal zijn zich met behulp
van de sterke arm te verschaffen hetgeen waartoe de verkoper zich krachtens de koopovereenkomst jegens hem heeft verplicht.
Ret onderdeel voert in dit verband aan dat, al is mogelijk dat bij ontruimingszaken ,een
rechterlijke uitspraak zich ook tot derden uitstrekt", deze mogelijkheid zich beperkt tot .. de
zijnen'' van de gedaagde, waarbij volgens het onderdeel noodzakelijk is dat tussen de gedaagde
en ,de zijnen" een rechtens relevante relatie bestaat. Daargelaten in hoeverre deze klacht zich
tegen het bestreden arrest richt, gaat zij uit van een onjuiste rechtsopvatting. Anders dan in
geval van dagvaarding tot ontruiming van een lid van een groep, die met die groep onrechtmatig
in een onroerend goed verblijft of heeft verbleven en wiens gehoudenheid tot ontruiming geen
betrekking heeft op personen die niet tot deze groep behoren, is in een geval als het
onderhavige, in het licht van de aard van de verplichting die aan de veroordeling van de
verkoper ten grondslag ligt, voor een zodanige beperking geen plaats.
In de onderhavige procedure gaat het om de vraag welke werking aan een zodanige veroordeling - kort gezegd: tot ontruiming met allen die zich in het onroerend goed bevinden toekomt.
3.2. Zoals het onderdeel terecht aanstipt, heeft ook een uitspraak als bier bedoeld slecbts gezag
van gewijsde, zoals bedoeld in artikel1954 B.W., tussen degenen die bij de uitspraak partij
zijn geweest en hun eventuele rechtsopvolgers. Dat is evenwel niet waar het hier om gaat. In
het onderhavige executiegeschil is immers slechts aan de orde in boeverre een zodanige
uitspraak tegen de in het onroerend goed verblijvende derden ten uitvoer kan worden gelegd.
In bet stelsel van de wet ligt opgesloten dat een executoriale titel, voor wat betreft de
bevoegdheid tot tenuitvoerlegging, in beginsel ook jegens derden die daarbij geen partij waren,
binnen de grenzen die in het gegeven geval worden gesteld door de formulering van de
veroordeling en door de uit de wet voortvloeiende regels, werking heeft. Dit strookt met de
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artikelen 71, 86,432, 444a, 444b, 456, 474c lid 5-7, 474g lid 2, 475-479!, 490d en 538-543 R.v.,
in onderling verband gelezen. Voor de wijze waarop derden tegen de tenuitvoerlegging van
een zodanige titel kunnen opkomen, gelden blijkens deze artikelen naar gelang van het geval
uiteenlopende regels.
Ter zake van een veroordeling tot ontruiming als de onderhavige moet worden aangenomen
dat zij ook kan worden ten uitvoer gelegd tegen bewoners die daarbij geen partij waren,
behoudens het geval dat de bewoner tegen de executant een eigen recht kan pretenderen.
Voortzetting van de executie zal immers, indien dit recht komt vast te staan, een schending
daarvan opleveren en derhalve onrechtmatig zijn. De bewoner zal zich voorts bij de dreigende
schending van dit recht door middel van een k.g. tegen de executie kunnen verzetten. Tenzij
het door hem gepretendeerde recht daartoe reeds bij voorbaat onvoldoende aannemdijk moet
worden geacht, zal de executie tegen hem dan moeten worden opgeschort, totdat ook jegens
hem een executoriale titel is verkregen. Opmerking verdient daarbij dat, indien de oorspronkelijke uitspraak het door hem gepretendeerde recht benadeelt, de president aan een zodanige
voorziening de voorwaarde kan verbinden dat binnen een bepaalde tijd derdenverzet zal
worden gedaan.
Daarnaast kan zich het geval voordoen dat de bewoner zich tegen de executie kan verzetten,
omdat hij, hoewel hij zich niet op enig recht kan beroepen, zodanig in zijn belang wordt
geschaad dat gebruikmaking van de bevoegdheid tot executie in de gegeven omstandigheden
misbruik daarvan zou opleveren. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als de bewoner,
ware hijzelf tot ontruiming gedagvaard, aanspraak had kunnen maken op enig uitstel bijvoorbeeld in verband met ziekte of met de moeilijkheid om voor zich en zijn gezin terstond elders
onderdak te vinden.
Geen van bovenbedoelde gevallen doet zich hier evenwel voor. In cassatie is immers niet
opgekomen tegen de beslissing van het Hof dat Schuring zich jegens Sweelinck niet op enig
recht kan beroepen. Voorts moet er, nu het Hof het tegendeel niet heeft vastgesteld en het
middel op dit punt geen klacht bevat, in cassatie van worden uitgegaan dat geen belang
aanwezig is waarop Schuring zich in een tegen hem gerichte ontruimingsprocedure tot het
verkrijgen van uitstel zou kunnen beroepen.
Dit leidt tot de slotsom dat onderdeel a moet worden verworpen.
3.3 Onderdeel b stelt de vraag aan de orde in hoeverre ontruiming van derden door middel
van een uitspraak die, zoals de onderhavige, door de koper tegen de verkoper is verkregen,
in strijd komt met algemene beginselen, zoals die van een goede procesorde. Uit het bovenoverwogene volgt dat een zodanige wijze van procederen in beginsel niet ontoelaatbaar is, mede
omdat de derde voldoende mogelijkheden heeft om door het uitlokken van een executiegeschil
voor zijn rechten of belangen op te komen.
Dit is echter anders, indien van de bevoegdheden om de hier bedoelde weg te volgen misbruik
wordt gemaakt. Hiervan zal onder meer sprake zijn, indien de koopovereenkomst die aan de
veroordeling van de verkoper ten grondslag ligt een schijnhandeling was, die uitsluitend ten
doe! had om in het belang van de verkoper zelf tot ontruiming te geraken, of indien deze weg
slechts is gevolgd teneinde de betreffende derden niet in het geding te hoeven betrekken, terwijl
er geen in redelijkheid te respecteren belang bestond om niet jegens henzelf ontruiming te
vorderen. Bij de vraag of dit laatste het geval is, zal van belang kunnen zijn of van hen enig
reeel verweer kon worden verwacht en of zij aan een zodanige vordering praktische moeilijkheden in de weg hadden gelegd, zoals door het verbergen van hun identiteit.
In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat zich hier geen omstandigheden voordoen op grond
waarvan de thans gevolgde weg niet toelaatbaar zou zijn. Hetgeen daaromtrent door Schuring
in eerste aanleg is aangevoerd, is in hoger beroep niet door hem herhaald. Het Hof heeft daaruit
kennelijk afgeleid dat op dit punt tegen het vonnis van de Pres. geen grief was gericht.
Onderdeel b, dat ervan uitgaat dat het door Schuring hieromtrent aangevoerde in cassatie juist
vaststaat, faalt derhalve."

Een uitspraak heeft slechts gezag van gewijsde tussen de partijen in het
geding, maar de executoriale titel werkt in beginsel binnen bepaalde grenzen
ook jegens derden. De gebruikte constructie is niet in strijd met een goede
procesorde, tenzij de koopovereenkomst die aan de veroordeling ten grandslag ligt een schijnhandeling is. Bij de beoordeling daarvan kan het door
de bewoners verborgen houden van hun identiteit van belang zijn.
Dit arrest heeft inmiddels al weer aanleiding gegeven tot uitgebreide hoofd-
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stedelijke jurisprudentie. De Vice-President verbood de door een kraker
gedaagde eigenaar een arrest van het Amsterdamse Hof ten uitvoer te leggen
omdat het een schijnhandeling betrof (Pres. Rb Amsterdam, 24 februari
1983, Kort Geding, 1983, 100). De President verbood een aannemer een
vonnis van de Vice-President ten uitvoer te leggen, omdat alhoewel het geen
schijnhandeling betrof, een aannemer anders dan een koper of een huurder
geen belang heeft bij het verkrijgen van de vrije beschikking van een huis
(Pres. Rb. Amsterdam, 26 mei 1983, Kort Geding, 1983, 185). Daarbij
speelde nag een ander probleem. Ter waarborging van hun anonimiteit
lieten de krakers zich vertegenwoordigen door de Stichting ,Zander recht
of titel" (Zorot), die krachtens haar statuten ten doel heeft:
,Het beschermen van het woongenot en/of woonrecht van minder draagkrachtigen die
woonachtig zijn in Nederland; speciaal het beschermen van het woongenot en/of woonrecht
van diegenen die worden bedreigd door of geconfronteerd met een ontruiming met feitelijke
en/ of juridische middelen zonder zelf dan wei anoniem in rechte te worden of te zijn
betrokken."

De President verklaarde deze stichting verschillende malen ontvankelijk in
haar eis de executie te verbieden. Maar oak hier vernietigde het Hof weer
het vonnis. Zorot was niet ontvankelijk: de enkele omstandigheid, dat de
stichting zich dat belang aantrekt, maakt het nag niet tot haar belang (zie
het arrest van 19 mei 1983, te kennen uit Pres. Rb. Amsterdam, 28 juni
1983, Kort Geding, 1983, 220).
Bij de invoering van de Leegstandwet wordt artikel 5 R.v. gewijzigd. Dan
zal het mogelijk zijn in kraakprocedures hen ,die verblijven in het perceel
gelegen aan ... '' te dagvaarden (het arrest werd oak nag besproken door
Stein, P.A., N.J.B., 1983, 202 e.v. en Oudelaar, H., Advocatenblad, 1983,
p. 150 e.v.).
81. DWANGSOM
Zoals R.M. Blaauw in het rechtspraakoverzicht (T.P.R., 1980, p. 985) al
schreef, is de enorme vlucht, die het rechterlijk verbod, gegeven in kart
geding, heeft genomen voor een groat deel is toe te schrijven aan de
invoering in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van de dwangsom,
als prikkel tot nakoming van de uitgesproken veroordeling. Onlangs besliste
de Hoge Raad, dat de eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen gewezen echtgenoten beheerst, noch de wanverhouding
tussen omvang van de verbeurde dwangsom en de verschuldigde prestatie
een reden vormt de hoogte van de verbeurde dwangsom te verminderen
(H.R., 6 februari 1981, N.J., 1982, 182 met noot W.H. Heemskerk).
Inmiddels heeft het Beneluxgerechtshof enige malen een uitleg gegeven van
de eenvormige wet betreffende de dwangsom. In twee arresten, van 11 mei
1982 (N.J., 1983, 610 en 613) besliste het Hof dat de wet eveneens geldt voor
verhoudingen van familierecht. Als gevolg daarvan is voorgesteld, de artikeJen 611a-i Burgerlijke Rechtsvordering (art. 1385bis e.v. Ver.W.) niet meer
te laten verhuizen bij de invoering van het N. B. W. naar boek 3 ( Vermogensrecht in het algemeen), maar deze te laten staan waar ze nu staan (Memorie
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van Antwoord bij de Invoeringswet van de boeken 3-6 N.B.W. eerste
gedeelte bevattende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de rechtelijke organisatie en de Faillissementswet, p. 22).
In het in de nummers 76 en 79 besproken arrest van 9 januari 1981 (N.J.,
1981, 227 met noot C.J.H. Brunner (Van Dam/Beukeboom c.s.) gaf de
Hoge Raad antwoord op de rechtsvraag, of een dwangsom oak verbeurd
wordt, indien een veroordeelde een door de rechter verboden gedraging
verricht, die op zich zelf nag niet onrechtmatig is, maar het pas wordt in
samenhang met andere gedragingen:
,lndien onderdeel 6 aan het slot geacht moet worden ook nog de klacht te bevatten, dat het
Hof niet aan iedere overtreding het verbeuren van een dwangsom had mogen verbinclcn,
wanneer niet iedere overtreding op zichzelf reeds een voor de omwonenden onaanvaardbare
hinder zou opleveren, is het ongegrond. Ook al zou voor de onaanvaardbaarheid van de hinder
- en dus door de rechtvaardiging van een door een dwangsom versterkt rechterlijk verbod
- een zekere frequentie van overtredingen zijn vereist, kon het Hof oordelen dat het voor
de effectiviteit van zijn verbod noodzakelijk was de afzonderlijke overtredingen op straffe van
een dwangsom te verbieden, en had het daartoe dan ook de vrijheid."

AFDELING

8 (C.J.J.M. Stolker)

ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD

84.

TOEZEGGING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OM EEN VOORSTEL

TOT HET AANGAAN VAN EEN GRONDRUIL-OVEREENKOMST IN DE GEMEENTERAAD TE BRENGEN

H.R., 13 februari 1981, N.J., 1981, 456 (Heesch-Reijs) met noot C.J.H.
Brunner.
Mevrouw Reijs komt met Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Heesch een grondruil overeen. Op de grand die zij van de gemeente zou
verkrijgen zou haar man, een projekt-ontwikkelaar, een aantal woningen
bouwen. Bij wijze van gedeeltelijke uitvoering van de ruilovereenkomst
heeft Reijs aan de gemeente toestemming verleend tot het leggen van een
riool in bepaalde, haar in eigendom toebehorende percelen. De overeenkomst zelf zal moeten worden gesloten door de Gemeenteraad van Heesch
(art. 171 gemeentewet) en daarna nag moeten worden goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Burgemeester en
Wethouders zeggen toe de concept-ruilovereenkomst in de Raad te zullen
brengen. Maar dan komen Burgemeester en Wethouders op de gedachte dat
het voor de gemeente profijtelijker zal zijn de percelen van Reijs, die
onderwerp van de ruilovereenkomst uitmaakten, te onteigenen; zulks geschiedt.
Reijs spreekt de gemeente aan op grand van ·wanprestatie subsidiair onrechtmatige daad.
Rechtbank en Hof stellen haar in het gelijk. De Hoge Raad doet dat ook,
hoewel hij zich niet geheel akkoord verklaart met de gronden waarop Reijs
in het gelijk zou moeten worden gesteld.
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De Hoge Raad overweegt:
,In overeenstemming met de Rb. heeft het Hof aangenomen dat het College van B. en W.
van de gemeente door zijn brief van 23 juni 1969 aan de echtgenoot van Reijs ten laste van
, de gemeente een contractuele verbintenis in het Ieven heeft geroepen, inhoudende dat B. en
W. in de eerstvolgende daarvoor in aanmerking komende vergadering van de gemeenteraad
de ruilovereenkomst waarover pp. hadden onderhandeld ,ter bekrachtiging" aan die raad
zouden voorleggen. Deze verbintenis van de gemeente bracht volgens het Hof mee dat B. en
W. niet op grond van een na de toezegging veranderd inzicht omtrent de mogelijkheden voor
geldelijk gewin van de gemeente ervan mochten afzien de ruilovereenkomst aan de raad voor
te leggen.
Tegen dit oordeel richt zich terecht het middel. Een enkele schriftelijke toezegging van een
orgaan van een rechtspersoon om een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst voor
te leggen aan het orgaan van de rechtspersoon dat bevoegd is over het aangaan van die
overeenkomst te beslissen, doet voor die rechtspersoon nog niet een verbintenis uit overeenkomst tot nakoming van bedoelde toezegging ontstaan. Het feit dat het orgaan dat de
toezegging doet o.m. tot taak heeft ... om voor te bereiden wat voor een ander orgaan van
de rechtspersoon ter overweging en beslissing moet worden gebracht, brengt daarin geen
verandering.
Dit kan echter niet tot vernietiging van 's Hofs arrest leiden. Immers de enkele schriftelijke
toezegging van het college van B. en W. van de gemeente om de ruilovereenkomst met Reijs,
waarover voorlopige overeenstemming was bereikt, aan de raad ter behandeling in diens
eerstvolgende vergadering voor te leggen, bracht voor het college wel de zorgvuldigheidsplicht
mee zulks op die raadsvergadering te doen, nu het- zoals uit de dertiende r.o. van 's Hofs
arrest volgt - in gebreke was gebleven Reijs ervan in kennis te stellen dat het van zijn
toezegging wenste terug te komen opdat Reijs harerzijds tijdig stappen had kunnen nemen om
het voorstel in die raadsvergadering ter sprake te doen brengen. Waarom het, zoals het middel
stelt, een ,zinloze en bestuurlijk verwarrende daad" zou zijn geweest als het college van B.
en W. overeenkomstig zijn toezegging de betreffende ruilovereenkomst en de daarover
voorlopig met Reijs bereikte overeenstemming in de raad zou hebben gebracht met de
toevoeging dat het college intussen van inzicht over de wenselijkheid van die overeenkomst
veranderd waS, valCnief iJHe zien::- -- - - Voor de schade veroorzaakt door de schending van deze zorgvuldigheidsplicht is de gemeente
aansprakelijk uit onrechtmatige daad. Waar Reijs voormeld complex van gebeurtenissen bij
vermeerdering van eis in appel mede aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd, heeft de
gemeente geen belang bij haar bestrijding in cassatie van de contractuele grondslag die het Hof
aan zijn bekrachtiging van het vonnis van de Rb. heeft gegeven, terwijl het middel blijkens
het voorgaande faalt, voor zover het betoogt dat ook uit anderen hoofde dan uit overeenkomst
voor de gemeente geen rechtsplicht was ontstaan.
's Hof oordeel dat er een reele kans bestond dat de gemeenteraad zich met de ruilovereenkomst
zoals die tussen B. en W. en Reijs was besproken, zou hebben kunnen verenigen, is van
feitelijke aard en kan als zodanig niet met succes in cassatie worden aangevochten.
Waar het middel aanvoert dat Reijs ook zelf het overleg over de ruilovereenkomst aan de raad
had kunnen doen voorleggen, miskent het wat het Hof dienaangaande in de dertiende r .o. heeft
overwogen".

Hij moet een zekere hang naar waaghalzerij bezitten die, onbevreesd, de
overheid uit wariprestatie of onrechtmatige daad aanspreekt. De uitslag is
veelal onvoorspelbaar. Wettelijke regels- speciaal op de overheid toegesneden- zijn er niet, ook niet in het nieuw B.W.
Het arrest van Heesch tegen Reijs gaat over toezeggingen door de overheid
en onrechtmatige daad van de overheid.
Eerst de contractuele aspekten. (Literatuur vindt men vermeld in T.P.R.,
1980, nr. 50 (J. Spier). Hieraan kunnen nog worden toegevoegd twee
dissertaties: Spier, J., Overeenkomsten met de overheid, diss. Leiden 1981;
Lubach, Beleidsovereenkomsten, diss. Groningen 1982).
In zijn arrest spreekt de Hoge Raad niet van een ,overeenkomst", het gaat
naar zijn oordeel (anders dan Rechtbank en Hof meenden) om een schrifte-
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lijke toezegging. Het zou daarom onjuist zijn, het arrest zonder meer op
overeenkomsten van toepassing te verkiaren, hoewei wordt aangenomen dat
de gebondenheid van de overheid aan een toezegging niet wezenlijk anders
moet worden beoordeeid dan haar gebondenheid aan een overeenkomst (zie
Contractenrecht VIII, (Spier), nr. 134). De Hoge Raad neemt geen gebondenheid aan de toezegging aan, aithans niet zonder meer. Het valt daarbij
op dat ruim wordt geformuleerd: ,een ... toezegging van een orgaan van
een rechtspersoon ... ''.
Brunner veronderstelt in zijn noot dat, indien de wederpartij van de
rechtspersoon (Reijs) uitdrukkelijk had bedongen dat de concept-overeenkomst in de Raad gebracht zou worden, er in dat gevai wei een contractueie
verbintenis was geweest. Is zo'n beding niet gemaakt, dan kan de wederpartij zich op zijn hoogst op een verbintenis beroepen voortvioeiend uit de
precontractueie goede trouw (zie daarover Engeien, B.J., hiervoor nr. 41).
Zelfs indien dit de koers is die de Hoge Raad vaart, dan ben ik er nog niet
geiukkig mee. Naar mijn mening brengt het louterejeit dat onderhandelingen zijn gevoerd, die resulteerden in een concept-overeenkomst, mee, dat
deze concept-overeenkomst moet worden voorgelegd aan de instantie die
tot siuiten bevoegd is. En waarin vindt deze verbintenis haar grondslag? Er
zijn enkele mogelijkheden: in de pre-contractuele goede trouw of wellicht
zelfs in een overeenkomst (zoais Rechtbank en Hof deden); en misschien
kan men de verplichting laten voortvioeien uit de a/gemene beginse/en van
behoorlijk bestuur, wanneer het tenminste om de overheid gaat. In dit geval
kan men denken aan toepasselijkheid van het zorgvuidigheids- of het
rechtzekerheidsbeginsel. Mijn voorkeur gaat uit naar de Iaatste grondslag,
strijd met de aigemene beginseien. Het arrest van de Hoge Raad gaat
evenwei bepaaid niet deze richting uit en dat stemt droef (vgl. Spier, J.,
N.J.B., 1981, p. 857).
Toch krijgt Reijs gelijk. Het ,enkele toezeggen" is weliswaar niet voldoende om daaruit een verplichting voor de overheid te zien voortvloeien, maar
in casu pleegt de gemeente wei een onrechtmatige daad omdat zij handeit
in strijd met haar zorgvuidigheidsplicht, door in gebreke te blijven Reijs
ervan in kennis te stellen dat de concept-overeenkomst niet in de Raad zou
worden gebracht.
Handelen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. In Nederland
heeft lang de regel gegolden dat het handeien der overheid niet kan worden
getoetst aan de zorgvuldigheidsnorm (H.R., 29 juni 1928, N.J., 1928, p.
1138 (Strooppot) E.M.M.), tenzij zij handelt op gelijke voet ais een particulier. Waarschijnlijk al in H.R., 19 maart 1943 (N.J.. , 1943, 312 (Voorste
Stroom VI)), maar in ieder gevai toch kionk een nieuw geiuid in H.R., 21
maart 1975 (N.J., 1975, 410 (Beeldhouwer Miletic)). Heesch tegen Reijs zet
deze Iijn voort: het handeien van de overheid kan worden getoetst aan de
maatschappe}ijke zorgvuldigheid (zie ook Asser-Rutten, III (1983), p. 250).
Terug naar het arrest. Men kan aannemen dat de Hoge Raad het handeien
van Burgemeester en W ethouders niet onrechtmatig had gevonden, indien
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Burgemeester en Wethouders Reijs in kennis hadden gesteld van het niet
gestand doen van de toezegging. Uit hetgeen ik hierv66r opmerkte zal
blijken dat ik het jammer vind dat de positie van de wederpartij (Reijs) zo
zwak is (daarop wijst Brunner in het slot van zijn noot). Ik zou de zaak dan
ook liever hebben omgedraaid: indien Burgemeester en Wethouders niet
v66raf bedingen zich de vrijheid voor te behouden de coneept-overeenkomst al dan niet aan de Raad voor te leggen, dan zijn zij ook gehouden
de overeenkomst in de Raad te brengen. Echter, wordt de concept-overeenkomst aan de Raad voorgelegd dan heeft zij de vrijheid ook negatief te
adviseren, ofschoon daarop de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
van toepassing behoren te zijn.
85.

WEIGERING VAN GEMEENTE OM GROND TE VERKOPEN; HANDELING IN
STRIJD MET GELIJKHEIDSBEGINSEL ONRECHTMATIG?

H.R., 13 maart 1981, N.J., 1981, 346 (Ockenburg), met noot C.J.H.
Brunner; Adm. Best., 1981, met noot Crince leRoy
Van Beveren verkoopt en Ievert grond en water aan de gemeente Den Haag,
ter grootte van ruim 3 ha. Deze grond heeft de gemeente nodig ter verwezenlijking van een bestemmingsplan. Vervangende grond krijgt van Beveren
aangeboden onder meer in het plan Ockenburg, maar deze grond wil de
gemeente slechts verpachten. Van Beveren vordert- en ik citeer de Rechtbank -:
,dat de Gemeente hem de vervangende grond, die zij hem ter beschikking heeft gesteld,
verkoopt en hij stelt daartoe, dat de Gemeente jegens hem onrechtmatig, namelijk in strijd
met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft gehandeld doordien zij, nadat zij
te kennen had gegeven dat de vervangende grond kon worden gepacht of gekocht hem de
vervangende grond, hoewel hij te kennen had gegeven, dat hij de vervangende grond, wilde
kopen, niet heeft verkocht maar in pacht en in erfpacht heeft gegeven en daarvoor als reden
had opgegeven dat zij de vervangende grond in het plan Ockenburgh niet mocht verkopen,
terwijl zij later- in 1974- we! (vervangende) grond in het plan Ockenburgh heeft verkocht,
namelijk aan de gebroeders A. en C. van Spronsen."

De gemeente stelt daartegenover dat de gebroeders van Spronsen een ander
geval vormden, omdat zij de grond slechts wilden verkopen op voorwaarde
dat aan hen de grond in het plan Ockenburg zou worden verkocht, waarvoor
de gemeente zwichtte omdat zij de procedure van onteigening niet heeft
willen volgen.
De Rechtbank weigert de vordering van Van Beveren toe te wijzen. Maar
bij het Hof heeft hij groot sukses: de weigering is onrechtmatig omdat is
gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Maar de vreugde is voor Van
Beveren van korte duur: de Hoge Raad casseert het arrest van het Hof,
overwegende dat:
,Ret Hof zijn oordeel dat de Gemeente door haar weigering om percelen in Ockenburgh aan
Van Beveren te verkopen onrechtmatig heeft gehandeld, uitsluitend hierop heeft gegrond dat
de Gemeente door deze weigering afweek van het beginsel van gelijke behandeling van de
betrokkenen, waarbij het Hof slechts een voorbehoud heeft gemaakt voor het naar zijn oordeel
zich hier niet voordoende geval dat daartoe klemmende redenen van algemeen belang bestonden ( ... ) het middel voert daartegen terecht aan dat hieruit van een onjuiste rechtsopvatting
blijkt. Voor onrechtmatigheid van een weigering als de onderhavige is nodig dat de Gemeente
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in de geven omstandigheden in redelijkheid niet tot deze weigering had kunnen komen. Bij
de beoordeling of aan deze eis is voldaan is de vraag of de Gemeente met het beginsel van
gelijke behandeling van de betrokkenen in strijd gekomen is een van de factoren waarmee
rekening moet worden gehouden, maar niet de enige. Zo dient evenzeer rekening te worden
gehouden met de door het Hof vastgestelde omstandigheid dat de Gemeente het beleid voerde
geen grond in Ockenburgh te verkopen, en met het vertrouwen dat een zodanig beleid met
het oog op het toekomstig gebruik van de grond bij derden kan opwekken.
De motiveringsklacht is eveneens terecht voorgesteld. Zelfs indien men uitgaat van de juistheid
van's Hofs oordeel dat de Gemeente, toen zij in 1974 terrein in Ockenburgh aan Van Spronsen
verkocht, onvoldoende grond had af te wijken van haar genoemde beleidslijn, is zonder nadere
motivering niet duidelijk waarom het gelijkheidsbeginsel er Van Beveren aanspraak op zou
geven, dat de Gemeente te zijnen behoeve nogmaals van haar beleid afwijkt."

In de Nederlandse literatuur is een verwoede strijd gevoerd of de rechter
het handelen van de overheid kan toetsen aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Daartoe behoren beginselen als dat van rechtzekerheid,
zorgvuldigheid en gelijkheid (zie voor literatuur: Contractenrecht VIII,
(losbladig) (Spier), nr. 3). Ben enkele keer verwees de Hoge Raad rechtstreeks naar ,de algemene beginselen van behoorlijk bestuur" (bijv. in
H.R., 22 december 1978, N.J., 1979, 289 (A.R.B.) Zijpe en Hazepolder,
besproken door Spier, J., T.P.R., 1980, p. 967 e.v.; en in H.R., 24 april
1980, N.J., 1981, 416 (M.S.) Sogut) maar meestal werd slechts aan een
beginsel gerefereerd (zie bijv. Spier, J., Onrechtmatige overheidsdaad,
1983, p. 75). Deze laatste vermeldt ook een mondelinge bijdrage van H.
Drion in een vergadering van de Nederlandse Juristenvereniging, waarin
deze (lid van de Hoge Raad) uit de doeken deed, dat de Hoge Raad wei
degelijk aan de algemene beginselen toetst, zij het via het , ,in redelijkheid
hebben kunnen komen tot ... " (het zgn. willekeursbeginsel), (Spier, o.c.,
p. 74; Spier, Overeenkomsten met de overheid, diss. Leiden, 1981, p. 12
e.v.). Naar ik meen wordt in het voor ons liggende arrest een fraai voorbeeld
gegeven van deze techniek. De Hoge Raad merkt eerst op dat , voor
onrechtmatigheid ... nodig (is) ... dat de gemeente in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet tot deze weigering had kunnen komen". Waarna
volgt dat het gelijkheidsbeginsel bij de beoordeling van dat onrechtmatig
handelen een van de faktoren is waarmee moet worden rekening gehouden.
Maar niet de enige. Het enkele jeit dat twee gevallen identiek zijn, brengt
toch niet mee dat ze ook gelijk moeten worden behandeld. Zo moet
bijvoorbeeld de overheid in de gelegenheid worden gelaten haar beleid te
wijzigen. Ben ander voorbeeld kan zijn, dat de gemeente de vrijheid moet
worden gelaten terug te komen op gemaakte vergissingen. P.G. Ten Kate
zegt het fraai als volgt: , ,Ben strak toegepast en door de rechter naar eigen
inzichten gecontroleerd gelijkheidsbeginsel zou iedere beslissing van de
overheid tot ,trendsetter" kunnen stempelen en zich aldus tot een niet
bedoelde dwangbuis voor de overheid kunnen ontwikkelen ... '' (zie over dit
arrest nog Spier, J., Overeenkomsten met de overheid, diss. Leiden 1981,
p. 116).
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86. HANDELT EEN GEMEENTE DOOR LEVERING VAN GAS, ELEKTRICITEIT EN
WATER AAN EEN GEKRAAKT PAND ONRECHTMATIG JEGENS DE EIGENAAR?

H.R., 25 september 1981, N.J., 1982, 315 (leidingen arrest), met noot
C.J.H. Brunner; Adm. Besl. 1982, 284, met noot F.H. van der Burgt
Nijs is eigenaar van een winkel-woningpand in Breda. De bovenwoning
staat leeg, nadat de huurder haar - na faillissement - had ontruimd. Nijs
is bezig de waning te laten opknappen. Op een zekere nacht in december
wordt de waning gekraakt. Via een advokaat verzoeken de krakers Nijs met
hen een huurovereenkomst te sluiten: , ,Zij hadden geenszins het oogmerk
u (Nijs) te duperen; de enige reden voor hen om te kraken, was het feit dat
zij in Breda geen woonruimte tegen een redelijke prijs konden huren". Nijs
weigert een huurkontrakt af te sluiten. Op diezelfde dag wendt zich een
zekere Van Rosmalen, die overigens niet in het pand verblijft, tot de
gemeente met een verzoek tot levering van gas, water en electriciteit. De
gemeente gaat tot leveren over. Dan richt Nijs zich tot de President van de
Rechtbank met de stelling dat de gemeente door te leveren onrechtmatig
jegens hem handelt en vordert staking van de levering.
De President wijst de vordering toe.
Ook in hager beroep krijgt Nijs gelijk. Het Hof overweegt dat het gebruik
van de leidingen in de waning waarvan Nijs eigenaar is, onrechtmatig is;
daaraan wordt nog toegevoegd dat, afgezien van het gebruik van Nijs'
buizen,het_enkeU~V(!!"t!ILVan~nt![gieaan_kl"akers (die zich immers wederrechtelijk in het pand ophouden) onrechtmatigis,waardegemeente, afdus
handelend, de krakers ,behulpzaam" is bij de voortzetting van hun onrechtmatig handelen jegens Nijs.
Maar de Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof.
, ,Onder dee! I ... stelt ... ondermeer de vraag aan de or de of het Hof terecht heeft aangenomen
dat het enkele bovenomschreven gebruik dat de gemeente bij de voortzetting van de levering
van energie aan Van Rosmalen tegen de haar kenbaar gemaakte wil van Nijs gemaakt van de
aan Nijs toebehorende leidingen, reeds een onrechtmatige daad van de gemeente jegens Nijs
opleverde. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Niet elk gebruik - in de ruime
zin waarin het Hof die term bezigt - dat een ander tegen de wil van de eigenaar van diens
zaak maakt, kan als een inbreuk op diens eigendomsrecht worden beschouwd. Of het
onderhavige gebruik van de voormelde leidingen door de gemeente een zodanige inbreuk
opleverde, kan niet worden beoordeeld los van de vraag of de gemeente door de voortzetting
van de voormelde levering jegens Nijs onzorgvuldig handelde. 's Hofs arrest impliceert immers
dat het belang waarin Nijs volgens zijn stellingen door de gedragingen van de gemeente is
getroffen, uitsluitend is gelegen in het feit dat de levering van energie aan Van Rosmalen
,essentieel" was voor de voortzetting van de bewoning van het ten processe bedoelde pand
door de krakers. De opvatting van het Hof, waarbij de onrechtmatigheid van de levering van
energie wordt gezocht in het gebruik dat de leverancier daarbij tegen de wil van de eigenaar
zou maken van de leidingen in diens pand, is ook daarom onaanvaardbaar omdat bij die
opvatting de mogelijkheid om bewoners tot ontruiming te bewegen in beginsel open zou staan
in aile gevallen waarin de eigenaar van een huis dit ontruimd wil krijgen.
Uit een en ander volgt dat onderdeel I in zover doe! treft.
( ... ) Onderdeel II klaagt erover dat het Hof in zijn overwegingen betreffende de vraag of de
gemeente jegens Nijs onzorgvuldig heeft gehandeld, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd.
Deze klacht is in zoverre gegrond dat de gemeente bij haar beslissing of zij de levering van
energie zou voortzetten, zich niet uitsluitend behoefde te Iaten leiden door de vraag of de
afnemers ten behoeve van wie zij tot levering verplicht was, onrechtmatig in bet pand
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verbleven, ook a! had zij - zoals het Hof heeft aangenomen en in cassatie niet is bestreden
- zich in verband met haar door het Hof hier aanwezig geachte .,informatieplicht" terstond
van deze onrechtmatigheid bewust behoren te zijn.
Zo mocht de gemeente- o.m. in verband met de in het onderdeel gereleveerde monopoliepositie die zij als leverancier van energie heeft - bij haar voormelde beslissing niet aileen niet ieder
belang van de afnemers verwaarlozen, maar had zij ook de belangen in acht te nemen van
openbare orde en veiligheid, in het bijzonder de veiligheid van de aanliggende panden, die door
het staken van de leverantie aan de krakers en de mogelijkheid dat deze zich op andere, illegale
wijze van energie zouden voorzien, in gevaar zouden kunnen worden gebracht. Het beroep
dat de gemeente hierop heeft gedaan, kan niet worden gepasseerd op de gronden weergegeven
in 's Hofs r.o. 48 tim 50, die kennelijk uitgaan van een verplichting van de gemeente als
overheid om dit gevaar met andere middelen te keren. Aldus zou inderdaad de in het onderdeel
ingeroepen beleidsvrijheid worden miskend die de gemeente juist bij de uitoefening van haar
overheidstaak heeft. De bevoegdheid tot het aanwenden van deze andere middelen, te zamen
met de overige omstandigheden van het geval, kan wei van belang zijn voor zover de gemeente
in redelijkheid niet tot het oordeel had kunnen komen dat zij achterwege mochten blijven of
onvoldoende effectief waren".

Tot v66r de Hoge Raad deze uitspraak deed, werd aangenomen dat moet
worden onderscheiden tussen twee situaties: is de gemeente zelf eigenaar van
de gekraakte woning, dan mag zij aa:nsluiting verhinderen (H.R., 21 maart
1975, N.J., 1975, 427; Adm. Best., 1975, 153 met noot Stellinga), dan mag
zij aansluiting verhinderen. Is even wei een ander eigenaar, dan is het leveren
van energie en water tegen de zin van de eigenaar onrechtmatig. Stellinga
in zijn noot zegt het moeilijk te kunnen aanvaarden dat gemeentelijke
bedrijven fungeren als dwangmiddel om eigenaren van woningen aan een
dwangmiddel te helpen. Daartegenover staat bijvoorbeeld de opvatting van
Spier die meent dat krakers, gelet op het wederrechtelijk karakter van hun
verblijf, in hun belang niet dienen te worden beschermd. Hij acht levering
tegen de zin van de eigenaar zelfs onrechtmatig (zie voor literatuur- en
rechtspraakverwijzingen: Contractenrecht VIII (losbladig) (Spier), nr. 25).
De twee hierboven geschetste opvattingen komen ook in het voor ons
liggende geval aan de orde. Twee aspekten zijn daarin van belang: het
gebruik van de leidingen, op zichzelf niet onrechtmatig (vgl. ook Engelen,
B.J., hierv66r, p. nr. 68); en in de tweede plaats de vraag of de gemeente
onzorgvuldig heeft gehandeld. De gemeente hoeft zich niet te Iaten leiden
enkel door de vraag of de afnemers onrechtmatig in het pand verbleven,
maar mag in haar beslissing mede betrekken belangen van openbare orde
en veiligheid. Zo moet niet uitgesloten worden geacht dat de krakers zich
(via het gebruik van b.v. brandgevaarlijke stoffen) van warmte zouden
voorzien, of zelf met gasbuizen en elektriciteitsdraden zouden gaan knoeien. Recht daar tegenover staat de (verworpen) opvatting van de President
van de Rechtbank: ,dat de mogelijkheid dat. .. gevaar ontstaat ook voor
bewoners van belendende panden, uiteraard aan het vooroverwogene niet
kan afdoen aangezien dergelijke mogelijke onrechtmatige handelingen de
loop van het recht niet kuunen bei:nvloeden en de gemeente daartegen
geeigende maatregelen kan nemen". Het slot van de geciteerde passage is
belangrijk: kan de gemeente niet op andere manieren de openbare orde en
veiligheid waarborgen? Daar ziet het niet naar uit. Heel in het algemeen zal
het voor een gemeente al lastiger zijn ,kontrole" uit te oefenen op een
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kraakpand, dan op een regulier bewoond pand. Maar afgezien daarvan, een
gemeente heeft maar weinig mogelijkheden om op te treden tegen krakers
die gevaar opleveren voor aangrenzende panden door zich op ,illegale
wijze" van energie te voorzien.
De gemeente als energie-verstrekker kan gas en electriciteit buiten de woning
af sluiten, maar vervolgens staat zij eigenlijk buitenspel. Wel kan de
brandweer optreden op grond van een brandveiligheidsverordening (er is
zelfs een binnentredingsbevoegdheid), maar dan moet er een sterk vermoeden zijn dat zich in het pand bijvoorbeeld een teveel aan brandgevaarlijke
stoffen bevindt.
De Hoge Raad geeft daarom de gemeente een grote mate van beleidsvrijheid
in haar beslissing om al dan niet te leveren, maar de gemeente is niet
volstrekt vrij in haar beslissing. De rechter kan toetsen aan het willekeurskriterium, dat blijkt heel duidelijk uit de laatste zin van de passage die ik
hierboven heb geciteerd. Ik meen echter niet dat spoedig gezegd kan worden
dat de gemeente niet in redelijkheid tot de beslissing om te leveren heeft
kunnen komen, gelet op de geringe mogelijkheden die de gemeente - als
gezegd - heeft.
Ik zou nog een stapje verder willen gaan. Het lijkt me juister het al of niet
leveren van energie geheel los te zien van de vraag of een pand legaal of
illegaal wordt bewoond. De energie-verstrekking mag niet als breekijzer
fungeren om de eigenaar weer inzijn eigendom te krijgen. Waar het in het
verleden ging om kraken heeft men zich (zowel krakers als eigenaren) te
vaak bediend van methoden die niets van doen hebben met de werkelijke
juridische vraag, of jegens de eigenaar onrechtmatig wordt gehandeld. Het
geschil tussen eigenaar en kraker dient bij voorkeur een regeling te vinden
in de wet. In elk geval dient het geschil niet te worden beslecht in gevechten
in de schaduw van de werkelijke vraag.
Met dit standpunt wordt meteen de moeilijke (maar interessante) vraag
omzeild, of en in hoeverre relevant is of we te doen hebben met de gemeente
als energie-verstrekker, of met een ,partikulier" bedrijf.

87.

ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN WATERSCHAP DOOR RET NIET SCHO-

NEN VAN EEN SLOOT?

H.R., 9 oktober 1981, N.J., 1982, 332 (Waterschap Bargerbeek) met noot
C.J.H. Brunner; en in Adm. Best., 1982, 49 met noot J.G. Steenbeek
Juurlink is pachter van een perceel bouwland waarop hij aardappels verbouwt. Ten gevolge van hevige regenvalloopt zijn bouwland onder water,
waardoor de aardappeloogst (nagenoeg) geheel verloren gaat.
Juurlink stelt het Waterschap Bargerbeek voor de schade aansprakelijk, omdat
die niet zou zijn ontstaan wanneer het Waterschap de bij hem in beheer en
onderhoud zijnde en langs zijn perceel lopende afvoersloot voldoende had
schoongehouden: de sloot waarlangs het water had moeten wegvloeien bleek aan
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de zijde van Juurlink begroeid met planten en nadat Juurlink alarm had geslagen
en de planten daarop waren verwijderd, liep het water snel en in korte tijd van
zijn land. Het kwaad was toen reeds geschied.
Het Waterschap ontkent niet, dat op hem in beginsel de rechtsplicht rust
de sloot schoon te houden en meent dat aan deze verplichting ook in dit
geval is voldaan; een nieuwe schoonmaakbeurt was gepland kort na het
gebeuren. Het Waterschap verweert zich dan ook met de stelling, dat de
schade in casu is te wijten aan de onverwachte en onvoorziene grote en
uitzonderlijke regenval, waardoor mede in verband met de extra-lage ligging
van hetland bet onderwaterlopen is veroorzaakt. Recht bank en Hof menen
dat het Waterschap in het bewijs van zijn stelling niet is geslaagd en stellen
Juurlink in het gelijk, waarbij het Hof zelfs overweegt dat, gelet op de lage
ligging van Juurlinks land, hetzelve juist ,extra aandacht" van het waterschap vereist.
In cassatie wordt (voor het eerst in de procedure) onder meer een beroep
gedaan op de afweging van belangen die binnen het kader van de wet aan
het aan het waterschap is voorbehouden.
De Hoge Raad casseert: Voor het Hof was klaarblijkelijk van beslissende
betekenis:
, dat, zodra tengevolge van de door hetniet tijdig schoonmaken veroorzaakte aanwezigheid
van plantengroei in de sloot de afvoer van het water niet normaal kan plaatsvinden en een
en ander wateroverlast op de aan de sloot grenzende gronden en daarmede schade voor de
gebruikers van die gronden tengevolge heeft, de in de verplichting tot beheer en onderhoud
voor de grondgebruikers gelegen waarborg meebrengt, dat het Waterschap aansprakelijk is
voor de door de grondgebruikers geleden schade, waaraan niet afdoet dat het Waterschap ter
regeling van zijn werkzaamheden een systeem van controle, verzorging en onderhoud toepast,
dat in het algemeen voldoet.
Het eerste middel is gegrond in zoverre het betoogt dat een z6 vergaande waarborg van het
Waterschap jegens de gebruikers van gronden, bij ontbreken van voorzieningen dienaangaande in het reglement van het Waterschap of in andere wettelijke bepalingen, niet kan worden
gebaseerd op het feit dat de sloot bij het Waterschap in onderhoud was.
Hoever de onderhoudsplicht van het Waterschap gaat· ter vermijding van het onder water !open
van laag gelegen gronden door verstopping van waterwegen, hangt van verschillende factoren
af, zoals in het bijzonder: a. het aantal, de aard en de lengte van de waterwegen waarvan het
onderhoud ten laste van het Waterschap komt, b. het aantal gronden binnen het gebied van
het Waterschap, waarvan het Waterschap weet of behoort te weten dat zij door hun !age Jigging
bijzonder kwetsbaar zijn voor wateroverlast, c. de middelen- financiele en andere- die het
Waterschap voor het nakomen van zijn verplichtingen ten dienste staan, d. in hoever de aan
het !age peil van de betreffende grond verbonden bezwaren (mede) veroorzaakt zijn door de
eigenaar of gebruiker van die grond. Welke betekenis aan deze en dergelijke factoren in een
gegeven geval moet worden toegekend, zal veelal slechts met behulp van deskundigen kunnen
worden vastgesteld, terwijl dienaangaande een zekere marge van beleidsvrijheid aan het
Waterschap niet kan worden ontzegd".

In de eerste plaats is belangrijk dat de Hoge Raad het Waterschap in de
uitoefening van zijn taak ,een zekere marge van beleidsvrijheid" niet ontzegt.
Dat wil, aldus Brunner in zijn noot, niet zeggen dat de (marginale) toetsing
door de rechter slechts aan de hand van het willekeurskriterium dient te
geschieden, maar zij is toch enigszins beperkt door de aan de overheid te Iaten
beleidsvrijheid om, gegeven haar verplichting om goed te onderhouden, zelf
af te wegen hoe het beste aan die verplichting kan worden voldaan.
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Ret terrein der beleidsvrijheid is netelig. In een recent boek (Onrechtmatige
Overheidsdaad, 1983, p. 32 e.v.) poogt Spier aan te geven wanneer de
overheid een beroep op haar beleidsvrijheid kan doen en aan te geven hoever
die vrijheid in concreto reikt. Dat hangt onder meer af van de aard van de
taak en van de omstandigheden waaronder deze moet worden verricht (p.
32). Om vast te stellen of een bepaald overheidsoptreden onrechtmatig is,
onderscheidt Spier een aantal verschijningsvormen van dat overheidshandelen. Vuistregellijkt daarbij te zijn, dat hoe verder een bepaalde daad afligt
van bestuur, des te minder aanleiding er bestaat van de normale onrechtmatige daads-regelen af te wijken (p. 42, zie ook, uitvoerig onderscheiden naar
taak: Onrechtmatige Daad VII, (losbladig) (De Planque) nr. 227 e.v.). In
gevallen waarin het gaat om niet-bestuurlijk handelen, zoals in het onderhavige geval, wijken de gehanteerde maatstaven doorgaans niet in ernstige
mate af van de maatstaven die worden gehanteerd voor , burgers" (zie
Asser-Rutten III, 1983, p. 252 e.v.) voor het onderhavige geval geeft de
Roge Raad niet aan wat de basis van de eventuele onrechtmatigheid is. In
elk geval, zo oordeelt het kollege, heeft de plicht van het Waterschap tot
onderhoud van de sloot niet het karakter van een waarborg, waaruit volgt
- en zo luidde de redenering van het Rof - dat het schenden van die
waarborg min of meer automatisch een onrechtmatige daad oplevert. Z6
ver gaat- aldus de Roge Raad- de plicht tot onderhoud niet. Of er sprake
is van een onrechtmatige daad waarvoor het waterschap aansprakelijk kan
worden gesteld, ·hangt af van verschillende faktoren. Een aantal van deze
faktoren die in dit geval van bijzondere relevantie zijn, wordt vervolgens
opgesomd.
Ret is altijd spannend te spekuleren over de vraag of genoemde faktoren
ook buiten dit specifieke geval betekenis kunnen hebben. Voorzichtigheid
past nu de Roge Raad de faktoren uitdrukkelijk op dit geval betrekt. Toch
een enkele opmerking erover: te ver gaat naar mijn mening, de faktor sub
a ook relevant te achten wanneer het gaat om het onderhoud van wegen
bijvoorbeeld. Dan zal bij het verzuimen van de onderhoudsplicht, zeker als
dat leidt tot gevaarlijke situaties, geen beroep kunnen worden gedaan op
het aantal, de aard en de lengte van de wegen ter afwending van mogelijke
aansprakelijkheid (vgl. R.R., 9 januari 1942, N.J.,1942, 295 (Ferwerderadeel)). En wat te denken van faktor sub c: het Waterschap kan ter afwending
van zijn aansprakelijkheid (wellicht) een beroep doen op een tekort aan
financiele middelen of aan ambtenaren bijvoorbeeld. Nu geldt in het
algemeen de regel dat kostenbesparing geen geldig argument vormt voor
verminderd onderhoud, althans wanneer dat zou leiden tot gevaarlijke
situaties (zie Contractenrecht VII, (De Planque), nr. 232). Staat deze regel
gelet op de faktor sub cop de tocht? Ook hier lijkt het me van groat belang
te onderscheiden tussen verzuim, leidend tot gevaarlijke, en verzuim leidend
tot niet-gevaarlijke situaties. Misschien ligt daar wel een belangrijk kriterium en dat zou dan kunnen betekenen dat ook buiten dit , , waterschaps-
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geval" de overheid een beroep kan doen op bijvoorbeeld financiele nood.
In een tijd van bezuinigingen zal haar dat goed van pas komen, maar of
men over ,factor sub c" erg gelukkig kan zijn, daarover aarzel ik sterk. Die
aarzeling zal niet bestaan bij Steenbeek in zijn noot onder het arrest, waarin
hij meent dat het belang van het arrest vooral is ,dat de Hoge Raad
kennelijk niet wil weten van een overheid als grabbelton voor schadeverhaalzoekers die op een of andere manier door die overheid niet geheel
naar hun wensen werden bediend".

HooFDSTUK VI

ONVERSCHULDIGDE BETALING; ONGERECHTVAARDIGDE
VERRIJKING; ZAAKWAARNEMING
AFDELING

1 (R. Zwitser)

ONVERSCHULDIGDE BETALING

88. WIE HEEFT DE TERUGVORDERINGSACTIE BIJ ONVERSCHULDIGDE BETALING DOOR BEN DERDE?

H.R., 22 mei 1981, N.J., 1982, 121 (KOST), met noot Brunner, C.J.H.
H.R., 29 mei 1981, N.J., 1982, 191 (ABNIA/lectric), met noot Brunner,
C.J.H.
In de jaren vijftig heeft de Hoge Raad in een reeks arresten als zijn mening
te kennen gegeven dat onverschuldigde betaling een species is van het genus
ongerechtvaardigde verrijking. Zo overweegt de Hoge Raad in zijn arrest
van 8 maart 1957 (N.J., 1957, 525 Staat/Assuradeuren):
,dat aan den in artikell395 B.W. gegeven regel, dat hetgeen onverschuldigd betaald is kan
worden teruggevorderd, ten grondslag ligt de gedachte, dat degeen, aan wien onverschuldigd
betaald werd, indien hij bet ontvangene zou behouden, ten nadele van de wederpartij
ongerechtvaardigd zou worden verrijkt; dat daarom voor bet ontstaan tussen twee partijen
van een verbintenis uit onverschuldigde betaling krachtens genoemd artikel vereist is, dat door
hetgeen ten titel van voldoening aan een verbintenis is gepraesteerd bet vermogen van de ene
partij ten koste van dat van de andere partij zonder grand is vermeerderd".

Vanuit dit standpunt ontwikkelde de Hoge Raad in dit zelfde arrest zijn leer
aangaande onverschuldigde betalingen door een derde. Assuradeuren badden een belastingschuld van van Eerde aan de Ontvanger betaald krachtens
een vermeende verplichting jegens van Eerde, welke achteraf bleek niet te
bestaan. Assuradeuren vorderden toen het betaalde terug van de Ontvanger.
De Hoge Raad overwoog:
, ,dat Assuradeuren (... ) hun aandeel in een bedrag van f 5905,34 aan den Ontvanger betalende,
door deze ene prestatie, hunnerzijds aan den Ontvanger gedaan, hebben bewerkstelligd dat
middellijk tweeerlei vermogensovergang plaats vond, elk met een eigen rechtsgrond, en wei:
le de overgang van een waarde uit bet vermogen van Assuradeuren in dat van van Eerde ter
gedeeltelijke voldoening van hun, vermeende, schuld uit de verzekeringsovereenkomst ( ... )en
2e de overgang van een waarde van gelijke grootte uit bet vermogen van van Eerde in dat van
den Staat tot kwijting van belastingschulden van van Eerde ( ... ); 0. dat toen achteraf bleek,
dat Assuradeuren niet gehouden waren de door van Eerde geleden brandschade te vergoeden,
dit betekende dat kwam vast te staan, dat voor den onder le vermelden vermogensovergang
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- van Assuradeuren op van Eerde - de vermeende rechtsgrond ontbrak en dat mitsdien van
Eerde, wiens schulden aan den Staat door de betaling door Assuradeuren aan den Ontvanger
waren te niet gegaan, voor het betaalde bedrag ten koste van Assuradeuren zonder grond was
verrijkt; dat echter, wijl de rechtsgrond, waarop de onder 2e vermelde waarde-verschuiving
uit het vermogen van van Eerde naar dat van den Staat steunde - de voldoening van
belastingschulden - inderdaad aanwezig was, de Staat door de betaling door Assuradeuren
aan den Ontvanger gedaan niet anders heeft ontvangen dan datgene, wat den Staat rechtens
toekwam; 0. dat uit het bovenoverwogene volgt, dat onder de te deze vaststaande omstandigheden de vereisten aanwezig waren niet voor een vordering uit onverschuldigde betaling van
Assuradeuren jegens den Staat, doch aileen voor zodanige vordering van Assuradeuren jegens
van Eerde".

Vertegenwoordigingsvragen spelen in deze opvatting van de Hoge Raad
niet. De loop der vermogensovergangen is onafhankelijk van de kwaliteit
van de derde. In het arrest van 11 november 1955 (N.J., 1957, 605 Van
Rooyen/Van den Heuvel) kwam dit nader aan de orde. Van Rooyen had.
de niet bestaande schuld van Danz aan van den Heuvel betaald. Van Rooyen
wil het betaalde van van den Heuvel terugvorderen. De Hoge Raad overweegt:
,dat alsdan Danz en niet Van Rooyen gerechtigd was op eigen naam het betaalde als
onverschuldigd van van den Heuvel terug te vorderen, zulks om het even of Van Rooyen de
opdracht van Danz tot betaling ten uitvoer heeft gebracht in eigen naam dan wei namens Danz
en onverschil!ig welke de door Van Rooyen gewekte schijn is geweest".

In zijn arrest van 18 februari 1927 (N.J., 1927, 574) paste de Hoge Raad
ook de onbevoegde vertegenwoordiging in dit stramien door te overwegen
dat bij betaling door een onbevoegd vertegenwoordiger, deze onbevoegde
vertegenwoordiger geen actie uit onverschuldigde betaling heeft wanneer de
ontvanger niet op de hoogte is van een vergissing van deze tussenpersoon
waardoor hij onbevoegd betaalde.
Latere arresten van de Hoge Raad (met name H.R., 10 januari 1969, N.J.,
1969, 190 en H.R., 31 maart 1978 N.J., 1978, 363) hebben echter twijfel
doen rijzen of de Hoge Raad de verrijkingsaanpak nog wel geheel zou
volgen (vgl. Asser-Rutten, Ill, p. 19 en Scholten in zijn noten onder beide
arresten). Ben aantal schrijvers, evenals het N .B. W. laat daarop aansluitend
het standpunt los dat de onverschuldigde betaling een species is van de
ongerechtvaardigde verrijking (vgl. ook Hamaker, Onverschuldigde betaling, diss. 1970).
Het N.B.W. heeft, volgens de Toelichting, in artikel6.4.2.1 het navolgende
uitgangspunt tot uitdrukking gebracht: op het ogenblik dat aan een ander
zonder rechtsgrond een goed wordt gegeven - de woorden 'een ander' in
de tekst van het artikel geven aan dat het gaat om een door de een tot een
bepaalde andere persoon gerichte handeling -, oiltstaat er voor de betaler
een recht van terugvordering en derhalve voor de ontvanger een verbintenis
tot teruggave van het goed. lngevolge artikel 8 is dit van overeenkomstige
toepassing als zonder rechtsgrond een prestatie is verricht die niet in het
geven van een goed bestaat (P. G., p. 805) , ,De vordering ·uit onverschuldigde betaling heeft ten doel het ongedaan maken van die betaling, onverschillig of door de betaling een vermogensverschuiving heeft plaatsgevonden''
(P.G., p. 803).
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Hoewel het N.B.W. in het midden willaten of een betaling als zodanig
steeds als een rechtshandeling moet worden opgevat (P .G., p. 804), is mijns
inziens duidelijk dat de onverschuldigde betaling met het wegvallen van de
economische grondslag, in het N.B.W. wordt gezien als handeling, en dat
deze handeling wordt behandeld als rechtshandeling. Het N .B. W. is in deze
tweeslachtig, daar de MvA (P.G., p. 804) tevens zegt dat het Ontwerp geen
aanwijzing bevat dat steeds bewustzijn van de vermogensovergang aan de
zijde van zowel de ontvanger als de presterende vereist is, waarbij als
voorbeeld gegeven wordt het ongewild en onbewust vervoer bieden aan een
verstekeling. Wanneer het bewustzijn niet aanwezig behoeft te zijn kan de
betaling geen rechtshandeling zijn, daar dit een wil gericht op een rechtsgevolg vereist (vgl. Asser-Rutten, II, p. 3). De normale door het N.B.W.
gehuldigde vertegenwoordigingsregels (vgl. art. 3.3.6 N.B. W.) brengen dan
mee dat aileen onverschuldigde betaling door een bevoegd vertegenwoordiger handelend op naam van zijn principaal, aan die principaal toegerekend
wordt waardoor deze de condictio indebiti heeft. Onverschuldigde betaling
door een middellijk of onbevoegd vertegenwoordiger of door een andere
derde geeft deze tussenpersonen het recht op de terugvorderingsactie (vgl.
P.G., p. 809, 810 alwaar 8 voorbeelden).
Tengevolge van deze ontwikkelingen rees de vraag of en zo ja in hoeverre
de Hoge Raad de verrijkingsaanpak in volgende arresten de rug toe zou
keren. In de arresten KOST en ABN/Allectric is van enig loslaten van de
verrijkingsaanpak geen sprake gebleken.
In het KOST arrest is de casus dat X tijdens zijn minderjarigheid tweemaal
een overeenkomst met de Stichting KOST heeft afgesloten waarbij het
KOST zich verbond hem op te nemen, waartegenover X zich verbond voor
iedere dag van opname f 243 aan de Stichting te betalen; dat de Gemeente
aan X voor deze opname op de voet van artikel 8 Algemene Bijstand Wet
bijstand heeft verleend ter volledige dekking van X' verbintenissen ter zake;
dat de Gemeente die bijstand heeft uitbetaald door rechtstreeks de schulden
van X aan de Stichting uit de genoemde overeenkomsten aan de Stichting
te voldoen. S verkrijgt vervolgens vernietiging van die overeenkomsten
wegens handelingsonbekwaamheid en vordert de door de Gemeente aan het
KOST betaalde bedragen- waarvoor de Gemeente verhaal had gezocht bij
de ouders van X - als onverschuldigde betaling terug. (De ook in het arrest
spelende problematiek rond de handelingsonbekwaamheid wordt elders in
dit overzicht behandeld).
Van volmacht of vertegenwoordigingsbevoegdheid uit de wet is hier geen
sprake, zodat de Gemeente niet als vertegenwoordiger aangemerkt kan
worden. De Gemeente pretendeert ook geenszins een vertegenwoordiger te
zijn, zodat ook onbevoegde vertegenwoordiging mijns inziens buiten beschouwing moet blijven. Daar echter de Gemeente betaalt ten behoeve en
voor rekening van X kan de Gemeente wellicht gezien worden als middellijk
vertegenwoordiger. De casus vertoont dan een treffende gelijkenis met het
arrest Van Rooyen/V an den Heuvel. De beslissing van de Hoge Raad komt
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in ieder geval hiermee overeen. De Hoge Raad overweegt namelijk:
,dat bij nietigheid van deze overeenkomsten wegens de handelingsonbekwaamheid van X, de
vordering tot terugbetaling van de aan de Stichting betaalde bedragen aan X toekomt".

Een complicatie in deze casus was, evenals in het arrest Van Rooyen/Van
den Heuvel, dat oak de rechtsgrond voor de vermogensovergang van de
Gemeente naar X was komen te vervallen door de vernietiging van de
overeenkomsten van X met bet KOST. Schoordijk (Congresbundel Jonge
Balie 1981), spreekt in dit verband van een dubbel manco. Ret cassatiemiddel speelt daarop in. Volgens subonderdeel II-a van het middel zou restitutie
van de verpleegprijs X niet in de vermogenssituatie van v66r bet aangaan
van de vernietigde overeenkomsten brengen, omdat hij v66r bet aangaan
slechts een vermogensaanspraak onder voorwaarde van besteding ter delging van de kosten van zijn opname in bet KOST had, terwijl hij na restitutie
een vermogensbestanddeel in contanten ter vrije besteding en zonder juridische gebondenheid tegenover wie dan oak - ook niet de Gemeente - zou
krijgen. De Hoge Raad blijft echter bij zijn leer aangaande de dubbele
vermogensovergang ieder met zijn eigen rechtsgrond, en overweegt:
,Hierbij wordt echter miskend dat bij nietigheid van de opname-overeenkomsten met de
Stichting tegenover de door de Stichting aan X te restitueren bedragen een verplichting van
hem tot terugbetaling daarvan jegens de Gemeente zou bestaan, waaraan niet afdoet dat de
Gemeente die bedragen, voor zover zij daarvoor reeds op de ouders van X verhaal heeft
genomen, aan hen zou moeten afdragen".

In bet arrest ABN/ Allectric is de casus dat ABN als derde in naam van
Slotboom diens schuld aan Sinnige (via-A11ectrfcfheeft oetaala lot eeil
bedrag van f 40.000 terwijl de opdracht van Slotboom aan ABN slechts
betaling van f 4000 inhield. ABN heeft dus als onbevoegd vertegenwoordiger f 36.000 betaald. De ontvanger der betaling wist van deze onbevoegdheid echter niets af. Evenals in 1927 beslist de Hoge Raad oak bier dat de
onbevoegde vertegenwoordiger geen terugvorderingsrecht heeft jegens de
ontvanger.
Naar aanleiding van het cassatiemiddel in deze zaak geeft de Hoge Raad
nog een interessante beschouwing aangaande de artikelen 1418lid 2 en 1397
lid 1 B.W. In artikel1418 lid 2 wordt tot uitdrukking gebracht dat iedere
derde de schuld van een ander kan betalen, terwijl artike11397 lid 1 bepaalt
dat iemand die een schuld betaalt, terwijl hij bij vergissing meent zelf
schuldenaar te zijn, gerechtigd is om bet betaalde van de schuldeiser terug
te vorderen. De Hoge Raad overweegt nu omtrent het verb and tussen beide
artikelen:
,De betekenis van artikel 1418 tweede lid is, voor zover bier van belang, daarin gelegen dat
een derde die desbewust de schuld van een ander betaalt, het betaalde niet kan terugvorderen
als niet door hem verschuldigd, zulks in tegenstelling tot het geval dat een derde heeft betaald,
bij vergissing meende zelf schuldenaar te zijn (art. 1397 eerste lid). Gezien deze tegenstelling,
komt het voor de toepasselijkheid van artikel1418 tweede lid niet aan op de vraag of de derde
ermee bekend was wie in de relatie schuldenaar - schuldeiser als schuldeiser had te gelden,
maar op de vraag of de derde, betalende, zich ervan bewust was andermans schuld te voldoen.''

Mijns inziens is deze redenering van de Hoge Raad van toepassing op iedere
betaling door een derde in welke kwaliteit - middellijk, onbevoegd, of
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bevoegd vertegenwoordiger, of gewoon derde - dan ook. W anneer maar
de derde bewust eens anders schuld betaalt, of althans wanneer de ontvanger dit mag geloven, kan de derde het betaalde niet terugvorderen met een
beroep op een gebrek in de rechtsverhouding tussen hem en die ander. De
situatie dat de schuld van die ander aan de ontvanger niet blijkt te bestaan
valt hier niet direkt onder, maar ligt wei in dezeifde lijn, die aangeeft dat
de derde de gebreken in zijn rechtsverhouding met de ander met deze moet
regelen, zodat ook gebreken in de rechtsverhouding tussen die ander en de
ontvanger slechts tussen deze twee blijven spelen. Het door de Hoge Raad
gelanceerde idee van de dubbele vermogensovergang ieder met eigen rechtsgrond is de dogmatische grondslag voor deze rechtsfiguur.

HOOFDSTUK

VII

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN
AFDELING

1 (T.J. Mellema-Kranenburg)
SCHENKING

89. SCHENKING VAN HAND TOT HAND
H.R., 23 mei 1980, N.J., 1980, 432 met noot G.J.S.
H.R., 13 februari 1981, N.J., 1981, 417 met noot C.J.H.B.
Beide bovenstaande arresten houden zich bezig met de vraag of er een
geldige schenking in de zin van artikel1724 B.W. (schenking van hand tot
hand) tot stand is gekomen.
In beide arresten komt met name de vraag aan de orde of er, als een van
de essentialia van schenking, wei een bevoordelingsbedoeling aanwezig is.
In het arrest van 23 mei 1980 (verder te noemen de zaak 'Wolf') steiden J oop
en Helene Wolf dat Izaak Wolf en zijn toenmalige echtgenote Aleida van
Tijn aan elk van hen, toen nog minderjarig, door middel van cheques van
een Zwitserse bank f 20.000,- hebben geschonken. Het beheer van die geld en
c.q. geldswaarden is aanvankelijk door Aleida van Tijn gevoerd, maar in
1968 door Izaak Wolf overgenomen. Nog in datzelfde jaar heeft Izaak het
beheer opgedragen aan de B.V. waarvan hij directeur is.
Izaak en de B. V. weigeren nu aan J oop en Helene enig inzicht te verschaffen
terzake van de hun uit voorme1den hoofde toekomende bedragen en weigeren eveneens aan Joop en Helene het hun toekomende uit te betalen.
Izaak Wolf en de B.V. verweerden zich met te stellen dat Izaak Wolf en
zijn toenmalige echtgenote nimmer aan J oop en Helene Wolf enige schenking hebben gedaan, doch dat zij het door J oop en Helene bedoelde gedeelte
uitsluitend administreerden ten name van hun kinderen.
Om te beoordelen of hier al dan niet sprake was van schenking dienden twee
vragen beantwoord te worden:
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1. Zijn er bestanddelen uit het vermogen van Izaak Wolf en zijn toenmalige
echtgenote Aleida van Tijn door dezen aan hun kinderen Joop en Helene
overgedragen?
2. Kan in dat geval gesproken worden van schenking?
De eerste vraag wordt in aansluiting op de opvatting van het Hof en de
heersende mening in rechtspraak en literatuur (zie hiervoor de conclusie van
A.-G. Franx) bevestigend beantwoord. Uit de feiten zoals die in het arrest
aan de orde kwamen heeft het Hof afgeleid dat er in casu sprake is van
'overlevering' in de zin van artikel 1724 B.W.:
,Ret Hof heeft blijkbaar in de toezending van de ten name van J oop en Helene Wolf gestelde
cheques en de ontvangst daarvan door Aleida van Tijn de 'overlevering' in de zin van artikel
1724 B.W., van de gelden aan Joop en Helene Wolf gezien, omdat hun vader die gelden voor
hen ontving door Aleida van Tijn als zijn vertegenwoordigster. De creditering van Aleida van
Tijn voor de opbrengst van de cheques met voormelde aanduiding, de ten name van Joop en
Helene Wolf gedane aankoop van aandelen Robeco en het opnemen van een schuld aan Joop
en Helene Wolf in de boeken van de B.V. heeft het Hof kennelijk gezien als een bevestiging
van de juistheid van zijn opvatting dat de uit Zwitserland overgemaakte gelden bestemd waren
voor de kinderen Wolf".

De Hoge Raad meent dat het Hof op grond van het bovenstaande tot een
juist oordeel is gekomen.
Ook de tweede vraag werd door het Hofbevestigend beantwoord. Het komt
tot deze opvatting doordat het vaststelt dat het hier betreft een verschuiving
van vermogen van Izaak Wolf naar zijn kinderen, om niet en zonder dat
daartoe een verbintenis bestond. Op grond daarvan heeft het Hof geoordeeld dat Izaak de bedoeling-J:lacf zifn kinaeren te bevoordelen, zodat htj
uit vrijgevigheid handelde. De Hoge Raad sluit zich hierbij aan, aangezien
hij dit een oordeel van feitelijke aard acht.
Betekent dit nu dat elke vermogensverschuiving om niet en zonder dat
daartoe een verbintenis bestond een beoordelingsbedoeling behelst?
Mijns inziens niet. Het Hof kon in de gegeven omstandigheden tot dit
oordeel komen. Het betrof hier immers een vader-kind relatie, waarin een
schenking eerder voor de hand ligt dan in andere verhoudingen.
Betreft het een handeling om niet waar de omstandigheden niet zodanig zijn
dan is er niet zondermeer sprake van schenking. Naast het om niet vereiste
is de vrijgevigheid een aparte, doch essentiele eis. In rechtspraak en literatum is deze opvatting echter omstreden (zie wat betreft de v66rstanders van
het vereiste van bovendien een bevoordelingsbedoeling o.a. Schuttevaer,
Schenking, 1975, p. 14-16; Pitlo-Wolffensperger, De benoemde overeenkomsten, 1979, p. 292;. Drielsma, W.P.N.R., 4096-4898; tot de tegenstanders hoort Kamphuisen, Asser-Kamphuisen, Bijzondere overeenkomsten,
1960, p. 557; zie voor den meer uitgebreid literatuuroverzicht de conclusie
van A.-G. Franx).
Het arrest van 13 februari 1981 is een vervolg op het arrest van de Hoge
Raad van 20 januari 1978 (N.J., 1978, 227) eveneens besproken in dit
tijdschrift (T.P.R., 1980, 1024-1025).
Ter herinnering: Charmant dagvaardde de Stichting , ,Hart van Afrika'' met
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de vordering haar f30.000,- te betalen die zij, Charmant, de Stichting
onverschuldigd betaald zou hebben. Aan de betaling was namelijk een
overeenkomst voorafgegaan opgemaakt bij akte van 11 februari 1971, die
kon worden opgevat als een schenking onder een last, welke onderworpen
is aan het vormvereiste van artikel 1719 B.W. (art. 931 Belgisch B.W.).
Artikel1719 B.W. stelt als eis voor een geldige schenking een notariele akte.
In casu was een onderhandse akte opgemaakt en derhalve de schenking
nietig.
Vervolgens had Charmant echter op 27 april 1971 de geldsom aan de
Stichting overhandigd.
De vraag die de Hoge Raad toen te beslissen kreeg 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. Hij verwees de zaak vervolgens terug
naar het Hof om te beoordelen of er zo'n nieuwe overeenkomst tot stand
gekomen was.
Om deze vraag te kunnen beoordelen was allereerst van groat belang wie
de bewijslast moest dragen. Moet, zoals Brunner in zijn noot onder het
arrest zich afvraagt, de schenker bewijzen, dat hij ten tijde van de overhandiging van het geld uitsluitend handelde ter nakoming van de (nietige)
schenkingsovereenkomst, of moet de begiftigde bewijzen, dat de schenker
toen uit vrijgevigheid handelde en nag steeds de bedoeling tot bevoordeling
had?
De Hoge Raad koos voor het laatste:
, Voorop moet worden gesteld dat uit de samenhang van de in het belang van de schenker
gegeven bepalingen, vervat in de artikelen 1719 en 1930, voortvloeit dat in een geval als het
onderhavige de begiftigde in beginsel heeft te bewijzen dat er sprake is van een nieuwe
schenkingsovereenkomst en in het bijzonder dat de overlevering aan de begiftigde zijn oorzaak
vond in vrijgevigheid".

Wie iets wil hebben moet er dus- terecht- oak maar iets voor doen (zie
hierover voor het Belgische recht: De Page, Traite etementaire de droit civile
beige, 1962, deel VIII, p. 569-570).
De kern van het arrest ligt echter in de overwegingen van de Hoge Raad,
waarin hij beslist dat in een geval als het onderhavige de Iatere 'overlevering'
pas dan als een gift van hand tot hand zal kunnen gelden, indien de schenker
zich ten tijde van de overhandiging bewust was van de nietigheid van de
voorafgaande schenkingsovereenkomst.
, ,Voorts brengt de door de wetgever beoogde bescherming van de schenker mee dat een latere
'overlevering' van bij een nietige overeenkomst geschonken zaken als bedoeld in artikel 1724
B.W., in het algemeen eerst dan als een gift van hand tot hand zal kunnen gelden, indien de
schenker zich ten tijde van de overhandiging bewust was van de nietigheid van de voorafgaande
schenkingsovereenko_mst''.

Wat betekent de eis van het bewust zijn van de nietigheid van de vooraf-

1369

_ _C

gaande schenking? In feite niets bijzonders, namelijk hiermee wordt de eis
gesteld dat aan artikel1356 B.W., met name aan het vereiste van toestemming, voldaan moet worden.
Bij Charmant dient dus de wil tot (de nieuwe) schenking aanwezig te zijn.
Nu wordt in principe de (oorspronkelijke) wil tot schenking niet getroffen
door de nietige akte, deze kan wel degelijk blijven voortbestaan.
Echter die wil is alleen maar rechtsgeldig wanneer de schenker vrijwillig een
nieuwe schenkingsovereenkomst aangaat, en dus niet meer, of niet ook,
handelt ter uitvoering van de vermeend geldige overeenkomst (zie hierover
de conclusie van Advocaat-Generaal Haak. Zie verder over de problematiek
van gebrek aan toestemming wegens gemis aan wil Contractenrecht II, (Blei
Weissmann), nr. 39).
Nu in casu Charmant heeft gesteld dat de nietigheid van de voorafgaande
schenkingsovereenkomst haar ten tijde van de overhandiging van het geld
niet bekend was en de Stichting nimmer het tegendeel heeft gesteld, kon
volgens de Hoge Raad de overhandiging op 27 april 1971 niet worden
aangemerkt als een gift van hand tot hand. Brunner vraagt zich in zijn noot
onder het arrest nog af waarom tot de beslissing in dit arrest pas via zo'n
lange weg gekomen kon worden.
Had de Hoge Raad niet zoals in Frankrijk (zie Mazeaud-Mazeaud, Ler;ons
de Droit Civil, Deel 4-2, 1980, p. 668) en Belgie (zie De Page, o.c.) al
onmiddellijk in zijn verwijzingsarrest in die zin kunnen beslissen?
De vraag blijft open. De rechtspraak van de Hoge Raad over artikel 1929
B.W., inhoudende dat van vrijwillige uitvoering van een vernietigbare
overeenkomst die als bekrachtiging geldt alleen dan sprake is, indien degene
die nakomt kennis heeft van het recht om de overeenkomst te doen vernietigen, dit is kennis niet alleen van de feitelijke omstandigheden op grand
waarvan de nietigheid kan worden ingeroepen, doch mede hiervan dat op
dien grand de nietigheid geldend kan worden gemaakt, wijst in die richting
(Aldus H.R., 1 december 1938, N.J., 1939, 459 (E.M.M.) inzake Illustra/Reinartz, herhaald in H.R., 10 februari 1967, N.J., 1967, 212, inzake
De Zaan/Intercoal en in H.R., 12 mei 1972, N.J., 1973, 53, inzake Pavil,
joen ,Meerzicht").
Hoe het ook zij, de continuing story van Charmant lijkt door dit arrest met
een bevredigend r~sultaat definitief te zijn beslist.

90.

VRIJWILLIGE UITVOERING DOOR DE ERFGENAMEN VAN BEN NIETIGE

SCHENKING

H.R., 28 januari 1981, N.J., 1981, 313
Evenals in het voorgaande arrest zitten we hier in de bewijsproblematiek,
zij het nu met name met betrekking tot artikel 1931 B.W ..
Artikel 1931 B.W. bepaalt dat de bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige
nakoming door de erfgenamen of rechtsverkrijgenden van de schenker,
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gedaan na diens overlijden, hen versteekt van de bevoegdheid om zich op
enig gebrek in de vorm te beroepen.
In het onderhavige arrest kwam de vraag aan de orde of dit betekent dat
de nietige schenking door de erfgenamen kan worden bekrachtigd, of dat
de schenking weliswaar nietig blijft, maar alleen de erfgenamen daarop geen
beroep mogen doen.
Wat was in casu het geval? De erflater heeft bij onderhandse akte uit
oorzaak van schenking aan 24 personen ieder f2.000,- schuldig erkend.
Deze schenkingen waren echter nietig, daar niet aan het vereiste van artikel
1719 B.W., namelijk het opmaken van een notariele akte is voldaan.
Op het moment van overlijden van de erflater bestonden derhalve geen ten
laste van de erflater komende invorderbare schulden ten behoeve van de
begiftigden.
De erfgenamen hebben echter na het overlijden van erflater aan de houders
van de schuldbekentenissen de geschonken bedragen met de achterstallige
rente uitbetaald.
In cassatie wordt dan gesteld:
1. de schuldig er ken de bedragen behoren ondanks de bekrachtiging van de
nietige schenkingsovereenkomst niet tot de in rechte vorderbare schulden
der nalatenschap;
2. het bekrachtigen van nietige schenkingen impliceert dat de erfgenamen
in beginsel schenkingen doen aan de houders der schuldbekentenissen.
De Hoge Raad oordeelt echter dat door artikel1931 B.W. de nietigheid van
die schenking wordt geheeld, hetgeen betekent dat de schenkingen alsnog
vanaf het tijdstip waarop zij werden verricht als geldig moeten worden
aangemerkt.
Hieruit volgt dat er op het ogenblik van overlijden van de erflater een in
rechte vorderbare schuld blijkt te zijn en wijziging wordt gebracht in het
verkregene. De Hoge Raad acht het met een beroep op de artikelen 1930
en 1931 B.W. geen bezwaar- zoals in de toelichting op het middel werd
gesteld - dat op deze manier de erfgenamen rechtsgevolgen in het leven
kunnen roepen, waartoe de erflater zelf tijdens leven niet in staat was.
Immers hij had, wilde er sprake zijn van een geldige schenking alsnog een
notariele akte moeten laten opmaken.
, ,dat deze uitlegging van artikel1931, anders dan in de toelichting op het middel wordt gesteld,
met het doe! van het in artikell719 B.W. gegeven vormvoorschrift niet in strijd is en hier in
het midden kan worden gelaten wat de gevolgen zijn van een bekrachtiging door de erfgenamen
van makingen geschied van een naar de vorm nietig testament".

Brunner merkt in zijn noot onder het arrest op dat we in een geval als het
onderhavige moeten kijken naar de ratio van het artikel. Hij acht dan
aannemelijk dat artikel 1719 B.W. de onderhandse akte met nietigheid
bedreigt om de schenker en diens erfgenamen te beschermen. In dat geval
is die nietigheid na de dood van de schenker slechts een vernietigbaarheid
ten gunste van de erfgenamen. Door hun bekrachtiging wordt dan zijns
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inziens de aanvankelijk nietige schenking een geldige. Begrijp ik Brunner
goed dan hebben die erfgenamen na de dood van de erflater die bescherming
niet meer nodig, waarachter men mijns inziens een vraagteken kan zetten
(zie wat betreft dit punt voor het Belgisch recht: Dekkers, III, nr. 893-896).
Ten aanzien van het tweede cassatiemiddel is de Hoge Raad kort:
,dat toch de in artikell931 B.W. genoemde handelingen medebrengen dat het geschonkene
alsnog van de erflater en derhalve niet van de erfgenamen wordt verkregen".

Deze beslissing vloeit ook logischerwijs uit de eerste beslissing van de Hoge
Raad voort.
Immers, wanneer men ervan uitgaat dat de bekrachtiging door de erfgenamen verricht is met de bedoeling de wil van de erflater uit te voeren, dan
kan in die bekrachtiging geen schenking door de erfgenamen zelf gezien
worden.
AFDELING

2 (M.A. van Wijngaarden)

AANNEMING VAN WERK

91. INLEIDING
Over aanneming van werk met betrekking tot onroerend goed worden in
Nederland betrekkelijk weinig uitspraken door de overheidsrechter en dus
ook door de Hoge Raad gegeven. Dit komt omdat hier te Iande voor dit
soort aanneming van werk berechting door arbitrage regel is. Het overgrote
declvan- debouwcontracferi- bevaf;meestarvia verwi)zing -naar-algemene
voorwaarden, een arbitraal beding waarbij de beslechting van geschillen
wordt opgedragen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in
Nederland, opgericht in 1907.
Hoger beroep van een arbitrale uitspraak op de rechter is mogelijk, doch
slechts indien partijen dit met zoveel woorden hebben voorbehouden (art.
646 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en zo'n voorbehoud wordt
zeer zelden gemaakt. (De mogelijkheid van hoger beroep op de rechter zal
in het nieuwe arbitragerecht zelfs vervallen; het desbetreffende ontwerp van
wet is op 11 augustus 1983 voor advies naar de Raad van State gezonden.
De thans reeds bestaande mogelijkheid van voorbehoud van hoger beroep
op andere arbiters blijft in het ontwerp echter gehandhaafd). Ook kan tegen
een arbitraal vonnis geen beroep in cassatie worden ingesteld, zelfs niet
indien partijen dit zouden zijn overeengekomen (art. 648 Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering).
Het is daarom een gelukkige omstandigheid dat in onze verslagperiode de
Hoge Raad zich tweemaal over artikel1647 B.W. (art. 1794 Belgisch B.W.)
heeft uitgesproken; de laatste maal dat de Hoge Raad dit daarv66r heeft
kunnen doen was in 1965.
De laatste uitspraak van de Hoge Raad over artike11645 B.W. (art. 1792
en 2270 Belgisch B.W.) dateert zelfs van 1956. Om deze reden is in dit
overzicht bij uitzondering een in de verslagperiode gewezen arrest van het
Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen over dit artikel opgenomen.
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DE OPZEGGING EX ARTIKEL

1647

B.W.IS ZIJ MOGELIJK V66R DE AAN-

VANG VAN HET WERK?

H.R., 7 mei 1982, N.J., 1983, 525, met noot C.J.H. Brunner, gedeeltelijk
gepubliceerd in Bouwrecht 1982, p. 658 (Delta Kabel/Heidemij)
Delta Kabel verwachtte dat hem de aanleg van een centrale antenne inrichting te Utrecht zou worden opgedragen. Voor het civieltechnische gedeelte
van dit werk wilde hij Heidemij als onderaannemer inschakelen. Daartoe
sloten Delta Kabel en Heidemij in 1976 een voorovereenkomst, inhoudende
dat zij, overeenkomstig de offerte van Heidemij, met betrekking tot het
civieltechnische gedeelte van het werk een aannemingsovereenkomst zouden
sluiten indien de aanleg van de centrale antenne inrichting aan Delta Kabel
zou worden opgedragen.
Toen dit werk inderdaad aan Delta Kabel was opgedragen, meende deze dat
Heidemij niet te goeder trouw mocht verlangen dat Delta Kabel haar het
civieltechnische werk zou gunnen. Delta Kabel voerde daartoe als gronden
onder meer aan dat Heidemij inmiddels had gefaald bij het uitvoeren van
een soortgelijk maar veel kleiner werk, en dat Casema en P.T.T., die
eveneens bij het onderhavige project betrokken waren, ernstige bezwaren
tegen Heidemij als onderaannemer hadden.
Heidemij stelde daarop een vordering in tot vergoeding van door haar
geleden schade, welke vordering door de Rb. te 's-Gravenhage werd toegewezen. Het Hof te 's-Gravenhage (Bouwrecht, 1981, p. 643) bevestigde de
uitspraak van de Rechtbank, daartoe, voor zover bier van belang, overwegende dat de door Delta Kabel aangevoerde gronden , ,Delta Kabel niet
kunnen ontheffen van de verplichting tot betaling van schadeloosstelling
aan Heidemij als bedoeld in artikel 1647 B.W., nu Delta Kabel niet de
ontbinding der overeenkomst in rechte heeft gevorderd, doch eigener beweging die overeenkomst heeft beeindigd, door het werk aan een ander te
gunnen''.
De Hoge Raad, oordelende dat de overwegingen van het Hof aldus moesten
worden begrepen dat het had geoordeeld dat voor een weging van de door
Delta Kabel aangevoerde gronden geen plaats was, vervolgde met:
,Onderdeel I van middel II heeft, voor zover hier van belang, de strekking te betogen dat
Delta Kabel niet verplicht is tot het betalen van een schadeloosstelling als bedoeld in artikel
1647, indien zij onder de gegeven omstandigheden in verband met de eisen van de goede trouw
niet meer gehouden was om de civiel-technische werkzaamheden aan Heidemij op te dragen.
Dit betoog is juist.
Weliswaar mag ervan worden uitgegaan dat artikel 1647 op een voorovereenkomst ·als de
onderhavige van overeenkomstige toepassing is, maar dat sluit niet uit dat voor een beroep
op de eisen van de goede trouw, als verweer tegen een vordering als de onderhavige, plaats
is. Wanneer juist zou zijn dat de eisen van de goede trouw, naar Delta Kabel met een beroep
op de door het Hof onbesproken gelaten omstandigheden heeft betoogd, in het gegeven geval
meebrachten dat Heidemij niet meer mocht verlangen dat Delta Kabel haar de bedoelde
werkzaamheden zou gunnen, brengt zulks mee dat voor Delta Kabel ook geen verplichting
bestaat om Heidemij schadeloos te stellen wegens het niet gunnen van dat werk''.

De Hoge Raad vernietigde het arrest van het Hof en verwees de zaak naar
het Hof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing.
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De beslissing over de toepassing van de goede trouw, waarvan , ,het belang
de toepassing van artikel1647 B.W. ver te buiten gaat" (aldus Brunner in
zijn noot) is elders in dit Overzicht van Rechtspraak genoemd; zie nr. 58.
Ik vestig daarom op deze plaats de aandacht op een andere kwestie die in
dit arrest besloten ligt, nl. de vraag of opzegging van de overeenkomst ex
artikel1647 B.W. (,De aanbesteder kan, des goedvindende, de aanneming
opzeggen, ofschoon het werk reeds begonnen zij, mits hij den aannemer,
wegens alle deszelfs gemaakte kosten, arbeid en winstderving, volkomen
schadeloos stelle; vergelijk artikel 1794 Belgisch B. W.) oak mogelijk is
v66rdat, zoals in casu, met de uitvoering van het werk een aanvang is
gemaakt.
Hieromtrent bestaat in Nederland niet voldoende zekerheid. Uit een reeds
oud arrest van de Hoge Raad (28 maart 1919, N.J., 1919, p. 466) zou
kunnen worden afgeleid dat een z6 vroegtijdige opzegging niet mogelijk is;
in dit arrest sprak de Hoge Raad nl. over ,het ten deze niet toepasselijk
zijnde artikel 1647 B.W. -van opzegging van een reeds begonnen werk
is niets gebleken".
Zo'n opzegging werd daarentegen wel mogelijk geacht door Rb. Utrecht 18
november 1925 (W. 11531). Terecht naar mijn mening, niet alleen wegens
de tekst van artikel1647 B.W. (,ojschoon het werk reeds begonnen zij")
en artikel1794 Belgisch B.W. (,,ook al is het werk reeds begonnen''), maar
oak met het oog op de ratio van het artikel. De aanbesteder dient immers
niet verplicht te worden een werk voort te zetten dat voor hem geen nut meer
heeft, terwijl de aannemer er geen belang bij heeft het werk te voltooien
indien hij volkomen schadeloos wordt gesteld (zie te dezen aanzien voor het
Nederlandse recht Asser-Thunnissen, 1983, p. 350 en voor het Belgische
recht: Kluyskens, 4e deel, 1952, p. 486). Wat hier voor het niet voortzetten
van een reeds begonnen werk geldt, geldt in minstens dezelfde mate voor
het afzien van een werk dat nag niet begonnen is.
In het onderhavige arrest is op deze vraag niet met zoveel woorden beslist,
doch in casu kwam het er door de constructie van de voorovereenkomst wel
op neer dat de opzegging conform artikel1647 B.W. v66r de aanvang van
het werk mogelijk is: Delta Kabel mocht de voorovereenkomst, die inhield
dat partijen te zijner tijd een aannemingsovereenkomst zouden sluiten,
opzeggen.
Inhet Ontwerp N.B.W., titel7.12 (aanneming van werk) lijktmij de kwestie
beslist. In artikel 14 wordt niet zoals in het huidige B.W. gesproken over
opzegging van de aanneming (waaronder men het feitelijk gebeuren zou
kunnen verstaan), maar over opzegging van de overeenkomst, waartoe de
aanbesteder ,te allen tijde" bevoegd is.

93. DE OPZEGGING EX ARTIKEL 1647 B.W. RECHTSKARAKTER
H.R., 24 september 1982, N.J., 1983, nr. 327; Bouwrecht 1982, p. 922, met
noot Pels Rijcken, L.D. (Wolleswinkel/Syma)
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Syma stelde met Wolleswinkel een overeenkomst van aanneming van werk
te hebben gesloten inzake de verbouwing van een in Amsterdam gelegen
pand van W olleswinkel. Syma vorderde veroordeling van W olleswinkel tot
nakoming van diens uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis om
hem v66r de aanvang van het werk 500Jo van de overeengekomen aannemingssom te betalen.
Als verweer voerde W olleswinkel zowel voor de Rechtbank als bij memorie
van grieven voor het Hof, dat tussen partijen geen aannemingsovereenkomst was gesloten en subsidiair dat, zo al een aannemingsovereenkomst
was gesloten, deze hem niet verplichtte v66r de aanvang van het werk 500fo
van de aannemingssom te voldoen.
Rechtbank en Hof hebben de weren van Wolleswinkel verworpen en de
vordering van Syma toegewezen. In cassatie voerde Wolleswinkel aan:
(middel I): dat bet Hof ten onrechte, althans zonder voldoende motivering,
is voorbijgegaan aan de namens Wolleswinkel bij pleidooi in appel voor
zover nodig gedane uitdrukkelijke opzegging van de overeenkomst;
(middel II): dat bet Hof ten onrechte geen rekening heeft gehouden met
stilzwijgende opzegging van de overeenkomst, welke opzegging bet Hof, zo
nodig ambtshalve, uit bet gestelde omtrent de door Wolleswinkel jegens
Syma aangenomen houding had moeten afleiden.
De Hoge Raad overwoog dienaangaande:
,De vraag rijst of Wolleswinkel bij deze klachten belang heeft. Uitdrukkelijke of stilzwijgende
opzegging van de aannemingsovereenkomst door de aanbesteder laat diens verbintenissen uit
de overeenkomst in beginsel onverlet en staat dus op zichzelf aan een vordering tot nakoming
daarvan - gelijk te dezen ingesteld en toegewezen - niet in de weg. Opzegging door de
aanbesteder brengt wei mede dat op hetgeen hij de aannemer uit de aannemingsovereenkomst
verschuldigd is, de besparingen in mindering komen die voor de aannemer uit de opzegging
voortvloeien. Wolleswinkel zou dus bij zijn vorenbedoelde klachten enkel dan belang hebben
indien hij - gelijk op zijn weg zou hebben gelegen- zou hebben aangevoerd of, zou hij zulks
tot nu toe hebben nagelaten, na verwijzing alsnog zou mogen aanvoeren dat uit de opzegging
voor Syma-System zodanige besparingen voortvloeien dat hij haar minder dan de te dezen
gevorderde 50% van de overeengekomen aanneemsom verschuldigd is. Nu noch uit de
bestreden uitspraak, noch uit de stukken van het geding is af te leiden dat Wolleswinkel zulks
reeds heeft aangevoerd, moet het ervoor worden gehouden dat hij dat niet heeft gedaan; nu
het voeren van dit op artikel1647 B.W. gegronde verweer tegen de achtergrond van het debat
van partijen bepaald voor de hand zou hebben gelegen, staat het hem niet vrij zulks na
verwijzing alsnog te doen.
Uit het vorenoverwogene volgt dat gegrondbevinding van de middelen Wolleswinkel niet zou
baten. Nader onderzoek naar die middelen kan dus achterwege blijven nu zij bij gebrek aan
belang niet tot cassatie kunnen leiden".

Belangrijk is dat de Hoge Raad, in overeenstemming met de conclusie van
de A.-G. Ten Kate voor dit arrest, zegt dat de opzegging van de aannemingsovereenkomst ex artikel1647 B.W. (vergelijk art. 1794 Belgisch B.W.) door
de aanbesteder diens verbintenissen uit die overeenkomst in beginsel onverlet laat en dus op zichzelf aan een vordering tot nakoming daarvan niet in
de weg staat, doch dat de opzegging wei meebrengt dat de besparingen die
voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien in mindering komen op
hetgeen de aanbesteder uit hoofde van de overeenkomst aan de aannemer
verschuldigd is.
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Het eerste deel van deze verkort weergegeven overweging is in overeenstemming met wat de Hoge Raad reeds lang geleden heeft beslist. In zijn arrest
van 8 november 1918 (N.J., 1918, p. 1242; W. 10363, met noot H.W.C.J.
de Jong), zag de Hoge Raad artikel1647 B.W. als een toepassing van de
algemene regel dat een partij bij een overeenkomst in het algemeen niet
verplicht is de door hem bedongen prestatie in ontvangst te nemen, mits hij
zelf aan zijn verplichting voldoet. Deze leer heeft bijval ondervonden van
G. de Grooth preadvies Nederlandse Juristenvereniging 1955, p. 191, en in
de handboeken van Pitlo, laatstelijk nog in 1979, p. 250. Zij is bestreden
door Asser-Kamphuisen, 1960, p. 442, Asser-Thunnissen, 1983, p. 349, en
anderen, bij wie de A.-G. Biegman-Hartogh zich in haar conclusie voor het
sub 92 besproken arrest van de Hoge Raad van 7 mei 1982 heeft aangesloten. Volgens dezen bevat artikel1647 B.W. een uitzondering op de regel van
artikell374, tweede lid, B.W. (art. 1134 Belgisch B.W.), dat overeenkomsten niet herroepen kunnen worden dan met wederzijdse toestemming. De
laatste opvatting vindt men ook in Belgie (Kluyskens, 4e deel, 1952, p. 486;
Levintoff en Foriers, L'Entreprise et le Droit, T. Aannem., 1977, p. 27).
In sommige aannemingscontracten wordt , , opzegging van de overeenkomst
op grond van artikel1647 B.W." uitgesloten. Zo'n bepaling gaat er kennelijk van uit, dat artikel1647 B.W. moet worden gezien als een uitzondering
op de in artikel1374lid 2 B.W. neergelegde regel. In de opvatting van de
Hoge Raad dat artikel1647 B.W. een toepassing is van een algemene regel,
komt men immers met-de uitsluiting van dit artikel op zichzelf nog niet veel
verder; de mogelijkheid van opzegging zou dan kunnen blijven bestaan
wanneer de opzegging rechtstreeks op het beginsel zelf wordt gebaseerd. Wil
men deze consequentie veiligheidshalve voork6men, dan dient de contractsbepaling te luiden dat , ,opzegging van de overeenkomst'' wordt uitgesloten.
De onderhavige beslissing wijkt echter in zoverre af van die van 1918, dat
de Hoge Raad, anders dan hij toen in overeenstemming met de tekst van
artikel1647 B.W. deed, nu niet heeft gesproken over een door de aanbesteder aan de aannemer te betalen schadeloosstelling wegens gemaakte kosten,
arbeid en winstderving, maar over een betalen van de aannemingssom
verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging
voortvloeien. De Hoge Raad gebruikte daarbij de terminologie van artikel
7.12.14, tweede lid, van het Ontwerp N.B.W., dat zegt dat de aanbesteder
in geval van opzegging van de overeenkomst ,de voor het gehele werk
geldende prijs zal moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor
de aannemer uit de opzegging voortvloeien".
Of men de ene dan wei de andere berekeningsmethode volgt, leidt bij
aanneming van werk tegen vaste prijs tot dezelfde uitkomst, dit behoort
althans zo te zijn, mits men de aannemer zijn winst laatbehouden over het
gehele werk, dus deze winst niet als ,besparing" in mindering op de
aannemingssom brengt.
Wei is er een verschil in bewijslast. Onder de werking van artikel1647 B.W.
zal de aannemer zijn gemaakte kosten, arbeid en winstderving moeten
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bewijzen, terwijl volgens artikel 7.12.14 Ontwerp N.B.W., waarop de Hoge
Raad in dit opzicht geanticipeerd heeft, de aanbesteder moet bewijzen welke
de besparingen van de aannemer zijn. Dit verschil in bewijslast komt oak
naar voren in het vonnis van de Raad van Arbitrage van 14 oktober 1981,
nr. 9288 (Bouwrecht, 1982, p. 87, met noot H.O. Thunnissen) en in een niet
gepubliceerd vonnis van deze Raad van 19 november 1981, nr. 8915.

94. , VERGAAN" VAN EEN GEBOUW
Hof van Justitie van de Nederlandse Anti/len 31 maart 1981, N.J., 1981,
nr. 453 (De Jongh/A.B.C.)
Artikel1645 B.W. luidt: ,Indien een gebouw, voor eenen bepaalden prijs
aangenomen en afgemaakt, geheel of gedeeltelijk vergaat door een gebrek
in de samenstelling of zelfs uit hoofde van de ongeschiktheid van den grand,
zijn de bouwmeesters en aannemers daarvoor, gedurende tien jaren, aansprakelijk".
Dit artikel is tekstueel vrijwel gelijk aan artikel 1792 Belgisch B. W. en zou
daarom tot dezelfde problematiek aanleiding kunnen geven. Bij aile vragen
die over artikel1645 B.W. zijn•gerezen doet zich in Nederland de gelukkige
omstandigheid voor, dat het B.W. niet naast artikel1645 nag een bepaling
bevat als die van artikel2270 Belgisch B.W., zodat in Nederland niet tevens
het probleem speelt of die artikelen dezelfde materie regelen. In dit opzicht
is de situatie in Nederland dus iets eenvoudiger.
Artikel1645 B.W. is voorts in zoverre van beperkt belang, dat naast een
vordering gegrond op dit artikel, een vordering gegrond op ,gewone"
wanprestatie mogelijk is. Niettemin heeft het artikel tot vele vragen geleid.
Een daarvan is, wat is te verstaan onder het ,vergaan" van een gebouw.
V66r het arrest van de H.R. van 14 november 1929 kon men spreken van
een, ,ruime'' en een , ,enge'' opvatting omtrent vergaan. De ruime opvatting
treft men o.a. aan bij Rb. Den Haag 7 december 1926 (N.J., 1927, p. 1015
en N.J., 1928, p. 1022): Vergaan moet in artikel 1645 B.W. ruim worden
opgevat in die zin dat er onder is begrepen het geval dat de stevigheid van
een gebouw door de bedoelde gebreken in ernstige mate wordt bedreigd,
zodat het zonder buitengewone maatregelen van voorziening en voorzorg
voor zijn bestemming onbruikbaar is.
De enge opvatting is te vinden in Rb. Rotterdam 14 november 1927 (N.J.,
1928, p. 1045; W., 11879): AI mage het gebouw verzakt zijn, tach zal zulks
in casu niet kunnen leiden tot geheel of gedeeltelijk vergaan, zodat de op
artikel 1645 B.W. steunende vordering ongegrond is. Dit vonnis werd
vernietigd door Hof Den Haag 15 november 1928 (W., 11963), dat van een
ruime opvatting blijk gaf: Het geheel of gedeeltelijk vergaan in de zin van
artikel 1645 B. W; moet in ruime zin worden uitgelegd; het omvat zodanige
ernstige gebreken dat daardoor bet gebouwde niet meer voldoet aan de eisen
welke daaraan overeenkomstig zijn bestemming gesteld mogen worden.
In cassatie aanvaardde de Hoge Raad echter de enge opvatting in een arrest
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dat later bekend zou staan als het eerste Mook/Sap arrest (H.R., 14
november 1929, N.J., 1929, p. 1776, met noot E.M. Meijers; W., 12059,
met noot C. W. Star Busmann) (het tweede en derde Mook/Sap arrest,
eveneens art. 1645 B.W. betreffend, zijn voor ons doel niet van belang).
De Hoge Raad overwoog dat het Hof had vastgesteld dat het gebouw
ernstige verzakking en scheuren vertoonde, doch tevens had aangenomen
dat de gebreken niet van dien aard waren, dat zij tot gehele of gedeeltelijke
instorting van het gebouw zouden leiden. Deze feiten rechtvaardigden naar
het oordeel van de H.R. echter niet het inroepen van de bijzondere aansprakelijkheid van artikel1645 B.W.: dit artikel voorziet in het geval dat het
gebouw geheel of ten dele vergaat, waaronder slechts is te verstaan dat het
gebouw geheel of ten dele ,tot een bouwval reeds is geworden, of dreigt
te worden''. Sindsdien heeft de Hoge Raad zich niet meer over de betekenis
van ,vergaan" in de zin van artikel 1645 B.W. kunnen uitspreken.
In de literatuur is door sommigen een ruimere opvatting bepleit: er zou reeds
van een vergaan sprake zijn indien de hechtheid (soliditeit, stevigheid) van
het gebouw in gevaar zou worden gebracht.
In het bindend advies van de Raad van Arbitrage van 15 augustus 1973
(Bouwrecht, 1973, p. 799, met noot H.O. Thunnissen; NJ., 1974, nr. 305,
met noot P. Zonderland), inzake scheurvorming in de palen van de Scheveningse pier, werd geoordeeld: de aannemer is in beginsel aansprakelijk op
grand van artikel 1645 B.W., omdat de onderhavige gebreken van zo
ernstige aard zijn, dat de hechtheid van het bouwwerk daardoor in gevaar
wordt gebracht, welk gevaar alleen door buitengewone, kostbare maatregelen kan worden afgewend.
Naar aanleiding van deze uitspraak heeft Asser-Thunnissen (4e druk, 1977,
p. 279; 5e druk, 1983, p. 375) opgemerkt dat de Raad van Arbitrage tot
dusverre de interpretatie van de Hoge Raad heeft gevolgd, doch bij genoemd bindend advies van 1973 voor een ruime interpretatie heeft gekozen.
In 1977 voegde deze auteur hieraan toe, dat nag zal moeten blijken of hier
van een keerpunt in de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage sprake
is. In 1983 stelde hij, onder handhaving van zijn mening dat de Raad in 1973
van een ruimere opvatting had blijk gegeven, dat na 1973 niet van een vaste
jurisprudentie van de Raad kan worden gesproken.
lnmiddels hadden, mede naar aanleiding van Raad van Arbitrage 28 februari 1979 (Bouwrecht, 1979, p. 730), oak H.C. Wesseling (Bouwrecht, 1979
p. 734) en C.H. Beekhuis (Bouwrecht, 1983, p. 236 en 247) geschreven dat
de Raad van Arbitrage een ruimer standpunt inneemt dan de Hoge Raad
in 1929. Door Beekhuis wordt oak Hof van Justitie Nederlandse Antillen
31 maart 1981 (N.J., 1981, nr. 453), als ,ruim" aangemerkt.
Ik meen dat noch uit de uitspraak van de Raad van Arbitrage van 1973,
noch uit de latere uitspraken, van een ruimere opvatting blijkt. Evenmin
acht ik bet juist, te stellen dat de jurisprudentie van de Raad na 1973 niet
vast zou zijn. Dat de genoemde auteurs een andere mening zijn toegedaan,
komt omdat zij zowel het arrest van de Hoge Raad van 1929 niet volledig
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citeren; als ook niet aile relevante uitspraken van de Raad van Arbitrage
vermelden.
Ter adstructie hiervan moet er in de eerste plaats op worden gewezen dat
het criterium van de hechtheid van een gebouw niet een vondst is van de
Raad van Arbitrage, maar ook reeds in 1929 door de Hoge Raad is
genoemd: ,dat de hechtheid van een gebouw niet in gevaar behoeft te
komen doordat het - zij het in ernstige mate - verzakt en scheuren
vertoont, en de hechtheid niet is aangetast indien de gebreken juist niet van
dien aard zijn, dat zij tot gehele of gedeeltelijke instorting zullen leiden".
Deze overweging en de al eerder genoemde betreffende de ,bouwval"
willen dus zeggen: de hechtheid van een gebouw komt pas in gevaar indien
de gebreken tot een gehele of gedeeltelijke instorting hebben geleid of
dreigen te Ieiden. In het onderhavige geval had de Recht bank zich verenigd
met het deskundigenrapport dat luidde: ,de verzakking zal in geen geval
tot een instorting van het gebouw Ieiden", welk oordeel door het Hof werd
overgenomen.
In de tweede plaats: dat het gebrek aan hechtheid moet leiden tot een
instorting, wil van vergaan in de zin van artikel 1645 B.W. sprake zijn,
wordt ook door de Raad van Arbitrage aangenomen, soms impliciet (zoals
in 1973) doch meestal expliciet. In zoverre is de Raad van Arbitrage dus niet
ruimer dan de Hoge Raad.
Ten derde: omdat de desbetreffende overweging van het Hof Nederlandse
Antillen vrijwel Ietterlijk uit een vonnis van de Raad van Arbitrage is
overgenomen, is ook hier geen sprake van een opvatting die ruimer is dan
die van de Hoge Raad.
Enkele uitspraken van de Raad van Arbitrage die het bovenstaande bevestigen, waarbij buiten beschouwing worden gelaten de uitspraken waarin geen
redengeving is opgenomen waar6m zich in casu een dreigend vergaan in de
zin van artikel1645 B.W. voordeed en arbiters slechts vaststelden dater van
zo'n vergaan sprake was:
Raad van Arbitrage 1959, nr. 2911 (Jaarverslag, 1959, p. 55). Een boerderij
vertoonde ernstige scheuren en zakkingsverschijnselen. Arbiter: Nu de
zakking vrijwel tot stilstand is gekomen, doet zich hier niet voor het geheel
of gedeeltelijk vergaan van het gebouwde in de zin van artikel 1645 B.W.
Raad van Arbitrage 29 januari 1969, nr. 5126, (Bouwrecht, 1969, p. 177).
Arbiters namen naar aanleiding van het grondmechanische rapport aan dat
de zettingen en de scheurvormingen zich in de toekomst zouden voortzetten:
Hier is sprake van een werking die op den duur leidt tot een geheel of
gedeeltelijk vergaan van de bouw in de zin van artikel 1645 B.W.
Raad van Arbitrage 14 mei 1969, nr. 5487, (Bouwrecht, 1969, p. 454). Naar
het oordeel van arbiters doet zich hier niet voor een geheel of gedeeltelijk
vergaan in de zin van artikel1645 B.W., omdat mag worden aangenomen
dat de zakkingen als gevolg van de inklinking van de bodem thans praktisch
geheel tot staan zijn gekomen.
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Na het hierboven reeds vermelde bindend advies van de Raad van Arbitrage
van 1973 volgt de uitspraak van de Raad van 23 december 1974, nr. 7507,
Bouwrecht, 1975, p. 168, met noot H.O. Thunnissen. Arbiters oordeelden:
de scheurvorming en de roestvorming zijn zo ernstig, dat bij het voortschrijden van het euvel de aangetaste consoles en de daarop rustende galerijen
omlaag zullen storten; hier is sprake van een geleidelijk proces van geheel
of gedeeltelijk vergaan van essentiele delen van de bouw, waarvoor de
aannemer ex artikel 1645 B.W. aansprakelijk is.
Raad van Arbitrage 1 juni 1978, nr. 8637, (Bouwrecht, 1978, p. 782).
Arbiters achtten het beroep van de aanbesteder op artikel 1645 B.W.
terecht: ,dat de verzakkingsverschijnselen naar het oordeel van arbiters
dusdanig ernstig zijn, dat de woning niet langer geschikt is voor zijn
bestemming en dat voorts sprake is van een dreigend tenietgaan van het
onderhavige bouwwerk, indien niet de nodige maatregelen worden genomen".
Raad van Arbitrage 22 augustus 1978, nr. 8476, (Bouwrecht, 1978, p. 877).
Arbiters zijn van oordeel dat zich in dit geschil een geval voordoet als
bedoeld in artikel1645 B.W., daar ,reeds zeer ernstige vervormingen aan
de op een strokenfundering geplaatste bovenbouw konden worden geconstateerd, terwijl het proces van het optreden van vervormingen nog niet tot
een eind is gekomen''.
·
Zo mogelijk nog duidelijker is Raad van Arbitrage 28 februari 1979, nr.
8709, (Bouwtecht, 1979, p. 730, met noot H:C. Wesseling), omdat in dit
vonnis zowel sprake is van gebreken die wel, als van gebreken die niet zullen
leiden tot een tenietgaan van het gebouw. Ten aanzien van de scheurvorming in de galerij- en balkonconsoles oordeelden arbiters: ,Ret opgetreden
euvel van de scheuren van de consoles zal, indien daaraan niets wordt
gedaan, uiteindelijk leiden tot het tenietgaan van een essentieel onderdeel
van het flatgebouw. In casu is dus sprake van een situatie als bedoeld in
artikel 1645 B. W.''. Ten aanzien van andere tekortkomingen (onvoldoende
dikte van de betonplaten, onvoldoende betondekking op de wapening en
het plaatselijk te ver in de draagwand aangebracht zijn van de consoles)
oordeelden zij: ,Op deze punten kan niet worden gesproken van gebreken,
leidende tot een geheel of dreigend tenietgaan van het betreffende onderdeel
van het flatgebouw, zodat in deze ook geen aansprakelijkheid kan worden
aangenomen op basis van artikel 1645 B. W.".
Raad van Arbitrage 11 september 1979, nr. 9424, (Bouwrecht, 1979, p. 945),
achtte artikel 1645 B.W. van toepassing omdat ,de doorbuiging van de
staalconstructie van dien aard is dat gevaar bestaat voor instorting indien
geen maatregelen worden genomen".
Raad van Arbitrage 8 december 1982, nr. 10166, (Bouwrecht, 1983, p. 160).
Arbiters hadden ernstige scheurvorming in het huis geconstateerd en tevens
dat het zakkingsproces nog voortschrijdt, doch zij oordeelden: ,Evenwel
blijkt geenszins dat moet worden verwacht dat het zakkingsproces zo ver
zal voortschrijden dat moet worden verwacht dat, indien geen constructieve
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maatregelen worden genomen ter voorkoming van verdere verzakking, de
bouw te niet zal gaan. Arbiters achten artikel1645 B.W. in deze dan ook
niet toepasselijk".
Het verdient hierbij nog opmerking dat het herstel van het huis, om in de
terminologie van het bindend advies van de Raad van Arbitrage van 1973
te spreken, , buitengewone, kostbare maatregelen" vergde, nl. ca f 200.000
(rond 1 miljoenB.F.). Dit bracht arbiters evenwel niet tot een ander oordeel.
Raad van Arbitrage 24 februari 1983, nr. 10770, (Bouwrecht, 1983, p. 407).
Arbiters: ,De verdiepingsvloer is onvoldoende sterk geconstrueerd, waardoor een onaanvaardbare doorzakking van de verdiepingsvloer plaatsvindt
en een gevaarlijke situatie is ontstaan. Bij niet tijdig ingrijpen zal dit leiden
tot het gedeeltelijk te niet gaan van het werk, als bedoeld in artikel 1645
B.W.".
Vermelding van al deze arbitrale uitspraken, waaruit blijkt dat de opvatting
van de Raad van Arbitrage niet ruimer is dan die van de Hoge Raad in 1929,
was noodzakelijk om te Iaten zien dat ook het Hof van Justitie Nederlandse
Antillen op hetzelfde standpunt staat. De desbetreffende overweging van
het Hof in 1981 is eerst gelijk aan die van de Raad van Arbitrage in 1973:
,Van vergaan in de zin van artikel 1621 B.W. Nederlandse Antillen (art.
1645 Nederlands B.W.) is sprake indien door de gestelde gebreken de
soliditeit van het gebouw in gevaar wordt gebracht, welk gevaar slechts door
buitengewone en kostbare maatregelen kan worden afgewend".
Slechts nieuw is de toevoeging: ,en zonder welke maatregelen het gebouw
onbruikbaar wordt of dreigt te worden". Indien deze toevoeging voor de
vraag ,ruime of enge opvatting" al enige betekenis zou hebben, wat ik niet
aanneem, dan leidt zij naar mijn mening niet tot een ruimere opvatting.
Eerder zou men kunnen denken aan een extra, bijkomende voorwaarde,
hetgeen de opvatting slechts ,enger" zou doen worden.
Mijn conclusie uit al het bovenstaande is, dat zich ten aanzien van de
betekenis van het woord ,vergaan" in artikel 1645 B.W. in de afgelopen
ruim 50 jaar geen verandering in opvatting heeft voorgedaan, ondanks
suggesties van het tegendeel.
Zou ook in de toekomst geen verandering in opvatting komen, dan betekent
dit nog niet dat procedures over het begrip vergaan in de zin van artikel1645
B. W. voortaan wei tot het verleden zullen behoren. Er blijft immers verschil
van mening mogelijk over de vraag of in een concreet geval het gebrek aan
hechtheid tot een instorting zal leiden, met andere woorden steeds zal de
kans op een instorting moeten worden gewaardeerd. Het betreft hier een
technisch oordeel, waaraan de jurist zich zal moeten confirmeren. Aan de
daaruit voortvloeiende feitelijke vaststelling door de lagere rechter is de
Hoge Raad in cassatie gebonden.
Dat men bij de taxatie van de kans op instorten voorzichtig of minder
voorzichtig te werk kan gaan komt duidelijker dan in de uitspraken van de
Raad van Arbitrage naar voren in het vonnis van Rb. Den Bosch 28 juli
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1968 (Bouwrecht, 1968, p. 406): Van vergaan in de zin van artikel1645 B.W.
is sprake indien de toren geheel of ten dele tot een bouwval is geworden of
dreigt te worden. Bij de vraag of een toren wegens dreiging van instorting
of verval zal moeten worden gesloopt, behoort een ruime veiligheidsmarge
voor mensen en zaken in acht te worden genomen, zodat sloping noodzakelijk is vanaf het moment dat in redelijkheid enig gevaar kan worden geducht
voor instorting van de toren.
AFDELING 3 (E.B. Berenschot, J.M. Hoekstra, W.J.G. Oosterveen)

KOOP

95. WANNEER KOMT BIJ BEN VORDERING UIT WANPRESTATIE WEGENS
ONDEUGDELIJKE LEVERING DE ONDEUGDELIJKHEID VAN HET GELEVERDE
VOOR REKENING EN RISICO VAN DE KOPER?
(W.J.G. Oosterveen)

H.R., 15 mei 1981, N.J., 1981, nr. 641 met noot C.J.H. Brunner (Polystyreen)
De casuspositie: Joba verkoopt op 17 december 1973 aan Gerber 100 ton
polystyreen, tegen een prijs van$ 1150 per 1000 kg, op conditie C&F Kobe
(Japan), inclusiefverpakking in 100 zgn. ,octabins" (achthoekige golfkartonnen met polyethyleen binnenzak).
De partij wordt ingeladen te Rotterdam op 6 januari 1974 en komt op 16
april 1974 te Kobe aan. Tussen partijen is in confesso dat krachtens het
C&F-beding het risico voor de polystyreen na de inlading op 6 januari 1974
overging op Gerber.
Bij expertise op 24 juni 1974 in Japan blijkt dat de polystyreen niet meer
in goede staat verkeert. Gerber spreekt Joba aan wegens wanprestatie,
hierin bestaande dat (reeds) op het tijdstip van aflevering, 6 januari 1974,
de polystyreen niet meer in deugdelijke staat verkeerde.
Het arrest is voornamelijk interessant door de beslissing van de Hoge Raad
in het incidentele cassatieberoep omtrent de risico-vraag.
De Rechtbank had geoordeeld dat de ondeugdelijkheid van de verpakking
voor risico van de verkoper kwam op grond van een bij die partij veronderstelde deskundigheid:
15. Desondanks mag echter, indien schade aan de goederen is ontstaan als gevolg van de
verpakking, te dezen niet de koper met het risico daarvan worden belast. De verkoper behoort
immers in de eerste plaats bekend te zijn met aard en hoedanigheid van het door hem verkochte
en zeker met de voor vervoer en verwerking daarvan door de fabrikant gegeven voorschriften.
16. Nu het hier betrof een verkoop van goederen bestemd voor vervoer over zee over grote
afstand naar en via warme Ianden, en de verkoper zulks wist, lag bet op zijn weg hetzij de
benodigde voorbehoud ter zake van de verpakking in de overeenkomst te bedingen hetzij voor
deugdelijke verpakking zorg te dragen. Indien hij zulks niet deed rust het risico voor schade
wegens onvoldoende verpakking op hem.

Het Hof was echter van mening dat in de eerste plaats de verpakking in
octabins uitdrukkelijk was overeengekomen
8. Der pp. overeenkomst sprak zich uit over de wijze van verpakking van de te leveren
polystyreen: in octabins.
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en dat er voorts onder de gegeven omstandigheden
10. Blijkens voormelde bevestiging was het bij de totstandkoming der overeenkomst aan beide
pp. bekend dat de verhandelde polystyreen bestemd was voor Japan en voor het bereiken van
die bestemming een lange zeereis zou moeten maken. Anderzijds stelt men echter wederzijds
- zonder bij de wederpartij voldoende tegenspraak te vinden - dat men destijds met aard
en eigenschappen van polystyreen niet bekend was en dan ook niet besefte dat de gebezigde
verpakking de hoedanigheid van de vervoerde stof tijdens (een deel van) de reis ongunstig zou
be!nvloeden.

geen rechtsregel was, die terzijde zou kunnen stellen hetgeen partijen
omtrent de verpakking uitdrukkelijk waren overeengekomen.
11. Naar het oordeel van het Hof valt onder deze omstandigheden niet in te zien dat enige
rechtsregel, laat staan een clausule als C. & F., terzijde zou kunnen stellen hetgeen pp. omtrent
de verpakking van de verkochte polystyreen uitdrukkelijk waren overeengekomen. Er bestaat
dan ook geen grond aan Joba de eis te stellen dat zij met betrekking tot de verpakking het
nodige voorbehoud in de overeenkomst had moeten opnemen of, op eigen initiatief, voor
andere en deugdelijker verpakking had moeten zorg dragen. Is dus de partij polystyreen tijdens
de zeereis, als gevolg van ongenoegzame verpakking, in kwaliteit achteruitgegaan, zo treft dit
degeen voor wier risico de partij toen kwam, Gerber derhalve".

De Hoge Raad neemt dit over en formuleert expliciet de regel die in zijn
visie aan de redenering van het Hof ten grondslag moet hebben gelegen:
In 's Hofs oordeel dat onder de in r.o. 10 genoemde omstandigheden geen rechtsregel, laat
staan een clausule als C. & F. terzijde zou kunnen stellen hetgeen pp. omtrent de verpakking
uitdrukkelijk waren overeengekomen, ligt- mede gelet op de daarop steunende gegrondbevinding van de vierde grief, volgens welke de Rb. ten onrechte heeft gemeend dat het risico voor
schade wegens onvoldoende verpakking op J oba als verkoopster rust - besloten dat het Hof
is uitgegaan van de regel dat bij een vordering uit wanprestatie wegens ondeugdelijke levering,
de ondeugdelijkheid van het geleverde voor rekening en risico van de koper komt, als deze
ondeugdelijkheid daarin schuilt, dat de goederen of hun verpakking een bepaalde aard of
hoedanigheid hebben welke overeenstemt met wat tussen pp. was overeengekomen, en dat het
voorts heeft geoordeeld dat voor het aannemen van een uitzondering op deze regel op grond
van de omstandigheden van het onderhavige geval geen reden bestaat. Evengenoemd oordeel
geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, het is ook niet onbegrijpelijk.

Deze regel verwijst naar artikel 7.1.2.7 N.B.W., waarvan de leden 1 en 2
luiden:
Art. 7.1.2.7. - 1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.
- 2. Ben andere zaak dan is overeengekomen, een zaak van een andere soort, of een zaak
die niet de eigenschappen bezit welke de koper mocht verwachten, beantwoordt niet aan de
overeenkomst.

Naar geldend recht bestaan reeds duidelijke aanwijzingen dat het conformiteitsvereiste, zoals in dit artikel neergelegd, althans bij genuskoop, tot het
voor wanprestatie bepalende element is geworden (zie Asser, 5-I, Bijzondere
overeenkomsten (koop en ruil), 1981, p. 180 en 182 en Pitlo, Wolffensperger, Frenkel, Benoemde overeenkomsten, 1979, p. 35). De conformiteitseis
omvat ieder verschil tussen de zaak die het onderwerp van de overeenkomst
uitmaakt en de afgeleverde zaak (MvT, p. 846). Dit moet worden beoordeeld naar de toestand waarin de zaak verkeert op het tijdstip van de
overgang van het'risito (Asser-Schut, p. 189, alwaar wordt verwezen naar
artikel35 van de Eenvormige Koopwet (LUVI) en artikel36 van het Weens
Koopverdrag van 1980 (United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, CISG). Zie ook VanderVelden, F.J.A., De
Eenvormige Koopwetten van 1964, Deventer 1979, p. 89. Het in artikel
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7.1.2.7 N.B.W. gebruikte begrip ,beantwoorden aan de overeenkomst" is
ontleend aan de EenvormigeKoopwet (LUVI). (Art. 18, 19 en 33 e.v. Zie
hierover VanderVelden, o.c., p. 58-61 en 84-91).
Beantwoorden aan de overeenkomst ziet mede op de (wijze van) verpakking
(Asser-Schut, p. 179).
Geven artikel7.1.2.7 N.B.W. en artikel33 Eenvormige Koopwet aileen een
negatieve aanduiding; wanneer beantwoordt de zaak niet aan de overeenkomst, artikel 35 CISG geeft in lid 1 een positieve omschrijving waaruit
blijkt dat ook conformiteit moet bestaan ten aanzien van de verpakking:
, ,The seller must deliver goods which are ... contained or packaged in the
manner required by the contract".
In deze regeling gaat een uitdrukkelijke partij-afspraak zoals in casu gemaakt ten aanzien van de verpakking, v66r de verplichting van de verkoper
om voor een gebruikelijke, of anders een voor bet behoud en de bescherming van de zaken adequate, verpakking zorg te dragen. Zie artikel 35 lid
2 aanhef en sub d CISG: ,Except where the parties have agreed otherwise,
the goods do not conform with the contract unless they:
(d) are contained or packaged in the manner usual for such goods or, where
there is no such manner, in a manner adequate to preserve and protect the
goods".
Ook in de regeling van-artikel 7.1 ;2;7N .B.W-.-gaat hetgeen partijen-uitdruk=
kelijk en voldoende nauwkeurig in de overeenkomst bepaald hebben ten
aanzien van zaak of verpakking, v66r de geschiktheid voor bet doel dat de
koper op bet oog heeft. Brunner zegt in zijn noot in de Nederlandse
Jurisprudentie:
De geschiktheid voor het doel dat de koper op het oog heeft, is ondergeschikt aan de specifieke
eisen die in de overeenkomst zijn bedongen.

In gevallen als bet onderhavige, waarin de zaak naar de letter aan de
overeenkomst beantwoordt, doch men zich af kan vragen of de zaak wei
de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten, is de verhouding
tussen de !eden 1 en 2 van artikel 7.1.2.7 dus duidelijk: Wanneer de
ondeugdelijkheid inherent is aan hetgeen partijen uitdrukkelijk hebben
afgesproken, heeft lid 2 niet tot gevolg dat de verkoper voor de deugdelijkheid van de zaak voor bet door de koper beoogde doel moet instaan. De
verkoper mag geen andere zaak leveren dan afgesproken; de koper mag dan
eigenschappen die met de afgesproken zaak onverenigbaar zijn, niet verwachten.
De Hoge Raad Iaat, in navolging van bet Hof, echter ruimte voor uitzonderingen op deze regel, indien dit uit de omstandigheden van bet geval
voortvloeit. Hierbij kan met name gedacht worden aan een eventuele op de
redelijkheid en billijkheid (goede trouw) gebaseerde spreekplicht van de
verkoper.
Onder de door bet Hof vastgestelde omstandigheden kon deze kwestie niet
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aan de orde komen. Beide partijen wisten dat naar Japan verscheept zou
worden, beide partijen waren ondeskundig ten aanzien van de invloed van
de wijze van verpakking op de houdbaarheid (zie boven: r.o. 10 van het
Hof). Wellicht is tevens van belang geacht dat beide partijen contracteerden
in de uitoefening van de handel.
In sprekende gevallen zou dit natuurlijk zeer wei anders kunnen liggen. Te
denken valt met name aan de deskundige professionele verkoper, die zijn
particuliere, kenbaar ondeskundige, wederpartij een strop laat halen, terwijl een simpele verwijzing naar een ander samengesteld of verpakt produkt
deze een hoop kosten zou kunnen besparen. In de handel moet men hiermee
echter voorzichtiger zijn (vgl. Brunner, noot N.J.; Asser-Schut, p. 120-125).
96.

VERPLICHTING VAN DE VERKOPER TOT EIGENDOMSOVERDRACHT

(E.B. Berenschot)

H.R., 4 februari 1983, R. v.d. W., 1983, 41 (Ansink/Canjf!ls)
De aaneenschakeling van feiten die tot de hier te bespreken uitspraak leidde,
lijkt op het eerste gezicht aanleiding te geven tot zakenrechtelijke vragen
als die naar de gevolgen van levering door een beschikkingsonbevoegde
vervreemder. Toch zou het kernprobleem uiteindelijk blijken te liggen in
de verbintenisrechtelijke vraag welke de verplichtingen van een verkoper
zijn.
De firma Canjels had een Mercedes verkocht en geleverd aan Ansink, die
de auto op zijn beurt verkocht en leverde aan Verbeek. Achteraf bleek de
Mercedes gestolen te zijn bij Gijzen. Deze legde revindicatoir beslag onder
Verbeek en eiste veroordeling tot afgifte. De eis werd toegewezen op grond
van artikel2014lid 2 B.W., volgens welke bepaling de eigendomsverkrijging
in geval van onvrijwillig bezitsverlies drie jaar wordt opgeschort. Verbeek
had daarbij geen recht op vergoeding van de door hem betaalde koopprijs,
omdat artikel 637 B.W. deze mogelijkheid aileen kent in het geval dat de
koper op een markt of openbare veiling heeft gekocht. Verbeek sprak
daarom Ansink aan tot terugbetaling van de koopprijs en vergoeding van
de door hemzelf tengevolge van het revindicatoire beslag gemaakte kosten.
De grondslag voor deze eis is te vinden in de artikelen 1527 B.W. en
volgende, welke de verkoper verplichten tot vrijwaring. Deze vrijwaringsplicht houdt o.a. in, dat de verkoper er voor instaat dat het verkochte niet
door een derde met een beter recht zal worden uitgewonnen; het artikel zelf
spreekt over ,het rustig en vreedzaam bezit" van de koper. Het feit dat de
vrijwaringsplicht geent is op het bezit van de koper stond aan een beroep
door Ansink zelf op artikel1527 in de weg; nu Ansink de auto geleverd had
aan Verbeek, was zijn bezit geeindigd en werd Canjels ontheven van zijn
vrijwaringsplicht. Teneinde het door hemzelf aan Verbeek betaalde bedrag
op Canjels te kunnen verhalen zocht Ansink daarom een andere grondslag
en meende deze gevonden te hebben in de door Canjels gepleegde wanprestatie. Wanprestatie, omdat Canjels als verkoper geen eigendom aan Ansink
had verschaft.
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De aldus door de Hoge Raad te beantwoorden vraag, of een verkoper
wanprestatie pleegt indien hij geen eigendom verschaft, zou naar Belgisch
recht niet in deze vorm gesteld kunnen worden. Hier doet zich een duidelijk
verschil tussen het Belgische en Nederlandse stelsel gevoelen, en wel dat in
de gevolgen van een koopovereenkomst. In het Belgische systeem heeft de
koop van een individueel bepaalde zaak in beginsel van rechtswege eigendomsovergang tot gevolg. Men vindt het in de literatuur ook andersom
geformuleerd: indien de overeenkomst niet hetzij direct bij het sluiten,
hetzij op een later moment (men denke aan individualisatie bij genuskoop
of een bedongen uitstel van overdracht) gepaard gaat met eigendomsovergang, is het geen koopovereenkomst. Dit betekent dat de eigendom met en
door het geven van wederzijdse toestemming van verkoper op koper overgaat. Dit verklaart tevens, waarom artikel 1599 Belgisch B.W. - anders
dan het Nederlandse recht - de verkoop van andermans zaak ,nietig"
verklaart. Overigens wordt deze bepaling veelal als verwarrend ervaren,
mede omdat het slechts de koper blijkt te zijn die de vernietiging van de
verkoop kan vragen, ook al wist hij dat de verkoper het eigendomsrecht niet
kon overdragen (vgl. o.a. De Page, IV, 19; Vandeputte, R., Beginselen van
Belgisch Privaatrecht, Overeenkomsten, deel 2, 1981, p. 4-8).
Terwijl in het Belgische stelsel de eigendomsovergang dus geschiedt door
de enkele obligatoire overeenkomst, sluit het Nederlandse wetboek aan bij
de Romeinse opvatting volgens welke de eigendomsovergang slechts indien
voldaan is aan bijkomende vereisten een gevolg van de overeenkomst kan
vormen (vgl. De Page, IV, 13). Obligatoire en zakenrechtelijke fase worden
daarin duidelijk van elkaar onderscheiden: de verkoper kan zich bij en door
de koopovereenkomst hoogstens verplichten tot het verschaffen van eigendom. De koopovereenkomst vormt dan slechts de titel van eigendomsoverdracht welke, indien geldig en gevolgd door een levering, verricht door een
beschikkingsbevoegde verkoper, kan leiden tot eigendomsverkrijging door
de koper (art. 639 B.W.).
De vraag, Of een verkoper zich verplicht tot eigendomsverschaffing, stond
in dit arrest centraal. Het gaat hierbij in het bijzonder om artikel1510 B.W.
(,de verkoper heeft twee hoofdverplichtingen, namelijk om de verkochte
zaak te leveren en dezelve te vrijwaren") en de in artikel1511 B.W. gegeven
omschrijving van het begrip levering: ,eene overdragt van het verkochte
goed in de magt en het bezit van den kooper". Canjels betoogde in deze
procedure dat een verkoper krachtens artikel 1511 slechts tot feitelijke
levering, m.a.w. bezitsverschaffing, is gehouden. Het Hof inventariseerde
een aantal wettelijke bepalingen die respectievelijk bezit en eigendom betreffen en overwoog vervolgens
,dat, nu aldus een uitdrukkelijk, scherp en consequent volgehouden onderscheid in de wet
aanwijsbaar is tussen bezit en eigendom- en dus ook tussen levering in bezit en levering in
eigendom -, onaannemelijk is, dat de eis van artikel 1511 B.W., dat de levering na koop
geschiedt door overdracht van het bezit aan de koper, zou moeten worden verstaan als een
levering in eigendom".

Mocht men zich naar aanleiding hiervan afvragen, waarom de Hoge Raad
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niet eerder geroepen is een uitspraak te doen in deze toch principii:He kwestie,
dan kan daarop geantwoord worden dat deze in de praktijk nauwelijks enige
rol blijkt te spelen. Enerzijds omdat de verschaffing van het bezit van
roerende goederen meestal eigendomsoverdracht tot gevolg heeft (vgl. het
hiervoor omtrent art. 639 B.W. opgemerkte), waarbij bovendien een eventueel ontbreken van beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder wordt
geheeld door artikel2014 (eigendomsverkrijging door een bezittyr te goeder
trouw). Mocht desalniettemin het overgedragen goed worden opgeeist door
een derde met een beter recht, dan kan de koper wiens bezit aldus wordt
ontnomen, zich beroepen op de vrijwaringsplicht van de verkoper en op
deze wijze zijn schade verhalen. Anderzijds bestaat wat onroerend goed
betreft het gebruik om in de koopakte uitdrukkelijk te bepalen dat de
verkoper verplicht zal zijn het recht van eigendom te verschaffen.
Ondanks de anders luidende bewoordingen van de artikelen 1510 en 1511
wordt in de literatuur vrijwel algemeen verdedigd, dat op grond van aard,
strekking en doel van de overeenkomst moet worden aangenomen dat de
verplichting tot ,levering" die tot eigendomsverschaffing omvat. De verbintenis tot eigendomsverschaffing wordt daarbij vervuld geacht, wanneer
de koper hetzij door eigendomsoverdracht (art. 639), hetzij op andere wijze
(verjaring, erfopvolging, boedelmenging, art. 2014) uiteindelijk eigenaar
wordt (vgl. hierover Asser, Bijzondere overeenkomsten, I, 4e druk, 1981,
p. 126 e.v.).
De Hoge Raad sluit zich bij deze opvatting aan:
,Naar algemene verkeersopvatting heeft de koopovereenkomst ten doe! dat aan de koper de
eigendom van de verkochte zaak wordt verschaft; aard en strekking dezer overeenkomst
brengen derhalve mede dat de hoofdverplichting van de verkoper de zaak te ,leveren",
neergelegd in de artikelen 1493 en 1510 en nader bepaald in artikel 1511 mede omvat de
verplichting tot verschaffen van deze eigendom".

Vervolgens lijkt het college zich bij voorbaat te verdedigen tegen het aan
de tekst van artikel 1511 te ontlenen bezwaar dat daarin niet over eigendomsverschaffing wordt gesproken:
,Dat laatstgenoemd artikel de levering omschrijft als 'eene overdragt van het verkochte goed
in de magt en het bezit van den kooper', doet daaraan niet af. Het artikel is overgenomen
uit de Code civil - artikel 1604: 'La delivrance est le transport de !a chose vendue en la
puissance et possession de l'acheteur'. -, waarin het een functie vervulde, verband houdende
met het systeem van dat wetboek, in welk systeem door de koopovereenkomst zelve de
eigendom overgaat (art. 1583)".

Ook de Hoge Raad laat vervolgens een aantal wettelijke bepalingen uit de
Vijfde titel van het huidige Boek IV, gewijd aan koop en verkoop, de revue
passeren en leidt hieruit af, dat de wetgever steeds eigendomsovergang voor
ogen heeft gestaan. Bovendien:
, ,Uit de geschiedenis van de totstandkoming van het B. W., met name met betrekking tot artikel
1493, blijkt dat de ontwerpers bij de keuze van een ander systeem, waarbij de koopovereenkomst zelve nog slechts .obligatoire werking heeft, niet wilden afwijken van de gedachte dat
die werking op eigendomsoverdracht is gericht".

De conclusie is dan, dat de koper die achteraf moet bemerken dat de
verkoper hem door levering van de verkochte zaak niet de eigendom
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daarvan heeft verschaft, een vordering tot schadevergoeding tegen de
verkoper heeft terzake van wanprestatie.
De Hoge Raad heeft hiermee op de valreep een eind gemaakt aan de-in de
parlementaire stukken uit 1981 nog als ,een van de voornaamste twistpunten omtrent de koop" gekenschetste vraagstukken (Memorie van Toelichting bij W etsontwerp 16979, V aststelling en Invoering van titel 7.1 - koop
en ruil- van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, p. 26). In datzelfde antwerp
wordt de verkoper o.a. uitdrukkelijk verplicht tot eigendomsoverdracht
(art. 7 .1.2.1). De verkoper kan zijn verbintenis nakomen door zijn eigendom over te dragen of ervoor te zorgen dat een derde die eigenaar is, de
eigendom rechtstreeks aan de koper overdraagt. ,Overdracht" betekent
naar N.B.W.: de eigendomsovergang die het resultaat is van een levering,
verricht door een beschikkingsbevoegde vervreemder, naar aanleiding van
een geldige titel (art. 3.4.2.2 N.B.W., vgl. 639 B.W.). Wordt het beoogde
resultaat niet bereikt, dan heeft de verkoper zi~n verbintenis niet vervuld
en heeft de koper de beschikking over alle rechten welke uit niet-nakoming
voortvloeien: nakoming, schadevergoeding en ontbinding. Dit impliceert
dat een vrijwaringsregeling zoals men diein het huidige B.W. aantreft, naar
komend recht overbodig zal zijn.
97.

KOOP VAN EEN MACHINE ,ZOALS BEZICHTIGD" TE KWALIFICEREN ALS

SPECIESKOOP OF ALS GENUSKQOP?

{J.J\II._Il()ekst@}

H.R., 13 juni 1980, N.J., 1980, 474 (Guillotineschaar), met noot Scholten,
G.J.
In hieronder te bespreken arrest staat de vraag centraal of sprake is van een
specieskoop dan wel van een genuskoop.
Wat nu is het belang van een kwalificatie in deze?
De Nederlandse verborgen gebreken-regeling (artt. 1540-1548 B.W.) is
evenals de Belgische (artt. 1641-1649 Belgisch B.W.), de Franse en de Duitse
ontstaan uit de regeling van de verkoop van slaven en vee in Rome.
Via de artikelen 1540-1548 beoogde de wetgever van 1838 de koper een
speciale bescherming te geven. Hedentendage geniet de koper echter op
basis van de algemene beginselen van contractenrecht een betere bescherming dan uit de regeling inzake verborgen gebreken voortvloeit.
De algemene regeling omtrent wanprestatie biedt de teleurgestelde koper een
verjaringstermijn van dertig jaar (art. 2004 B.W.). Daartegenover staat de
korte vervaltermijn (afhankelijk van plaatselijke gebruiken) van artikel
1547, welke de rechter ambtshalve dient toe te passen. De verborgen
gebreken-regeling biedt de koper dus een minder gunstige rechtspositie dan
de algemene wanprestatieregeling, zij ontpopte zich in feite tegen haar
oorspronkelijke bedoeling in tot een regeling die veeleer ten faveure van de
verkoper strekt. Aangenomen moet worden dat de wetgever een bijzondere
(ongunstige) regel niet in het Ieven heeft geroepen om door een algemene
(gunstige) regel buiten werking te worden gesteld.
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In het verse koe-arrest van 27 juni 1941 (N.J., 1941, 781) besliste de Hoge
Raad dan ook dat bij aanwezigheid van een verborgen gebrek niet tevens
een vordering terzake van wanprestatie kan worden ingesteld. Met andere
woorden: de regeling inzake verborgen gebreken derogeert aan de algemene
wanprestatieregelen (behoudens het geval dat een garantie werd gegeven).
Het lag dan ook voor de hand dat de Hoge Raad zich bereid toonde de
artikelen 1540-1548 zo restrictief mogelijk toe te passen. In 1952 heeft hij
uitgemaakt dat de verborgen gebreken-regeling uitsluitend van toepassing
is op specieskoop. Wanneer een soortzaak een gebrek heeft, heeft de koper
aileen de bescherming krachtens de bepalingen inzake wanprestatie (afgezien van dwaling of bedrog; zie voor de samenloopproblematiek in deze:
Polak, Martijn, ,Samenloop van rechtsregels bij gebrekkige levering uit
koop", Ars Aequi, 1983, p. 217-226): H.R., 16 mei 1952, N.J., 1953, 459.
In zijn arrest van 3 april1970 (N.J., 1970, 252) geeft de Hoge Raad- bij
ontstentenis van een duidelijke wettelijke definitie- een omschrijving van
specieszaken wanneer hij overweegt dat de wetgever bij het opnemen van
de onderhavige regeling voor ogen hebben gestaan
,de gevallen waarin de koopovereenkomst betrekking heeft op een reeds bij bet sluiten van
de koop individueel bepaalde zaak, en wei in dier voege dat naar de bedoeling van partijen
de verkoper slechts aan zijn Ieveringsverplichtingen kan voldoen door levering van die bepaalde
zaak en de koper ook geen andere zaak dan deze kan vorderen".

Onderwerp van de koopovereenkomst waar het in het thans te bespreken
arrest om gaat is een hydraulische guillotineschaar, door Plevier gekocht
van Vabedo.
De machine blijkt niet te deugen en Plevier vordert ontbinding van de
overeenkomst met schadevergoeding, stellende dat Vabedo de koopovereenkomst niet behoorlijk is nagekomen.
Vabedo stelt hiertegenover dat de actie van Plevier slechts gebaseerd zou
kunnen zijn op een verborgen gebrek, waaromtrent niets is gesteld en
bovendien de korte termijn waarbinnen zo'n actie moet worden ingesteld
is verstreken. Naar haar overtuiging kunnen de algemene wetsbepalingen
omtrent wanprestatie niet van toepassing zijn op de vordering van Plevier,
nu zij deze geleverd heeft de machine, die tevoren door Plevier is bezichtigd
en voorts uit de orderbevestiging blijkt dat hier sprake is van specieskoop.
De Rechtbank beveelt een comparitie van partijen, na onder meer overwogen te hebben:
,Vabedo stelt, dat de koop een specieskoop was. Plevier Iaat zich hierover niet uit. Vabedo
grondt haar stelling op de inhoud van de orderbevestiging. Deze vermeldt echter een koop
'zoals bezichtigd'. Ret was een fabrieksnieuwe machine en uit de hiervoor aangehaalde
woorden kan wei worden afgeleid, dat Vabedo verplicht was tot levering van een machine,
die geheel overeenkwamen met de bezichtigde, maar niet dat juist dat exemplaar verkocht was;
Vabedo was vrij hetzij het geexposeerde exemplaar of een gelijksoortig exemplaarte Ieveren.
De koop was dus geen specieskoop, maar een genuskoop".

Van deze uitspraak komt Vabedo in hager beroep bij het Hof. Als eerste
grief voert zij aan dat Plevier in eerste aanleg zich niet zou hebben uitgelaten
over Vabedo's stelling dat de onderhavige koop een specieskoop is.
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Ten aanzien van deze grief overweegt het Hof:
, ,Indien Plevier zich in de loop van het geding niet a! te duidelijk naar aanleiding van het door
Vabedo gehanteerde begrip specieskoop zou hebben uitgelaten, dan zou Vabedo zich daarop
thans toch niet kunnen beroepen omdat het niet om een feit maar om de beoordeling van een
feit gaat. De rechter kan zelfstandig, naar aanleiding van de gestelde feiten, een oordeel geven
over de vraag of van een genuskoop of van een specieskoop sprake is".

In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat het Hof op basis van de feitelijke
gegevens zoals die ter terechtzitting zijn aangevoerd tot zijn feitelijke
conclusie heeft kunnen komen dat naar de bedoeling van partijen Vabedo
toch aan haar verplichtingen zou hebben voldaan als zij tijdig een ander dan
het door Plevier bezichtigde exemplaar zou hebben geleverd:
,Op grond van deze conclusie heeft het Hof terecht geoordeeld dat het hier niet ging om een
koop als bedoeld in de artikelen 1540-1548".

Aldus blijkt dat de bedoeling van partijen weliswaar voorop staat, maar de
rechter niet uitsluitend mag afgaan op hetgeen partijen hem mededelen:
,dat de rechter niet gebonden is aan het oordeel van partijen over het a! of niet toepasselijk
zijn van de artikelen 1540-1548 B.W. op een bepaalde koopovereenkomst, ook niet wanneer
de vraag van deze toepasselijkheid geformuleerd wordt als de vraag of de overeenkomst, zoals
zij ten processe is komen vast te staan, gekwalificeerd moet worden als een specieskoop dan
wei als een genuskoop''.

Hiermede wordt de rechter bij de kwalificatie van de koop dus een zekere
vrijheid gegeven.
Als gezegd is de regeling inzake verborgen gebreken oud en- wat kwalijker
is - verouderd.
Zolang zij door de wetgever gehandhaafd wordt kan de rechtsprekende
macht haar restrictief uitleggen, haar afschaffen kan zij echter niet.
Het is om die reden wellicht goed dat thans het woord wederom aan de
wetgever is. In het in 1972 ingediende wetsontwerp tot vaststelling en
invoering van titel 7.1. N.B. W. keert de verborgen gebreken-regeling niet
terug.
De artikelen 1540-1548 gaan geheel op in de regeling van artikel 7.1.2.7,
volgens welke de verkoper een zaak moet leveren die aan de overeenkomst
beantwoordt. De conformiteitseis van dit artikel - meer hierover bij
W.J.G. Oosterveen, nummer 95 - geldt voor specieskoop gelijkelijk als
voor genuskoop zodat op dit terrein het - soms lastig te maken onderscheid tussen beide begrippen niet meer van belang is.
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