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I. Exoneratieclausule, begripsbepaling
BEGRIPSOMSCHRIJVING

1. Ons rechtsstelsel kent het beginsel dat geleden schade pas op een
ander kan worden afgewenteld indien daarvoor een goede reden
bestaat. In beginsel draagt een ieder zelf zijn schade. Het aantal
afwentelingsmogelijkheden is in de loop van de twintigste eeuw sterk
gegroeid. Bij wijze van voorbeeld(l) noem ik de enorme toename van
de al dan niet verplichte particuliere verzekeringen, de volksverzekeringen, de schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad en de
verruimde mogelijkheden om langs civielrechtelijke weg de schade
op een ander te verhalen. Sommige schrijvers gaan zelfs zo ver dat
zij aannemen dat het beginsel is omgeslagen in zijn tegendeel. In hun
visie kan men behoudens uitzonderingen de geleden schade afwentelen op een ander(2). Dit is echter niet de heersende visie in literatuur
en rechtspraak(3). Ook het Nieuw B.W. gaat ervan uit dat een ieder
in beginsel zijn eigen schade draagt(4). Nadeellijden behoort evenals
geestelijk leed of lichamelijke pijn tot de risico's van het Ieven.

2. Op het beginsel dat een ieder zijn eigen schade draagt, bestaan
talrijke uitzonderingen. Naast de particuliere en de sociale verzekeringen zijn de regels inzake de contractuele en delictuele aansprakelijkheid de meest in het oog springende. De schuldenaar die
tekort schiet in de nakoming van een verbintenis, dient de schade die
de benadeelde lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend(5). En hij die jegens een ander een
onrechtmatige daad pleegt die hem kan worden toegerekend, is

(I) Zie uitvoeriger M.J.P. VERBURGH, N.J.B. 1980, p. 173 en de daaropvolgende acht
artikelen in dezelfde N .J .B.-jaargang, aile handelende over het thema ,zelf dragen van geleden
schade: regel of uitzondering". In het naschrift (N.J .B. 1980, p. 1001) constateert VERBURGH
dat een eenstemmig en eenduidig antwoord op de gestelde vragen uit de acht bijdragen niet
valt af te leiden.
(2) Zo leest men in een recent preadvies van J.G.C. KAMPHU!ZEN voor de Nederlandse
Juristen-Vereniging (H.N.J.V. 1987, I, eerste stuk, p. 63 e.v.) dat het onmiskenbaar meer dan
ooit het gevoel van de gemiddelde burger is, "dat hij de schade slechts in uitzonderingssituaties
zelf behoort te dragen en dat voor de rest ofwel de gemeenschap met een collectieve regeling,
ofwei degeen die de schade heeft veroorzaakt hem schadeloos dient te stellen' '. Zie voor andere
auteurs W .J. SLAGTER, , ,De rechtsgrond van de schadevergoeding bij onrechtmatige daad'',
diss. Leiden 1952, p. 7 e.v.; J.J. GouoSMIT, N.J.B. 1972, p. 1213 e.v.; J. VAN ScHELLEN,
,Toerekening naar redelijkheid", Studiepockets privaatrecht, 1985; idem, N.J.B. 1985,
p. 1115 e.v.
(3) Zie ASSER-RUTTEN, Ill, p. 44 e.v.
(4) Zie AsSER-RUTTEN-HARTKAMP, Ill, nrs. 12 e.v.
(5) Zie artt. 1279 e.v. B.W. en 6.1.8.1 e.v. N.B.W.
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evenzeer jegens de benadeelde tot schadevergoeding gehouden(6).
Daarnaast zijn er vele andere wettelijke bepalingen die een bepaald
persoon aansprakelijk stellen voor de door een ander geleden schade.
De grondslag van deze aansprakelijkheid is het schuld-beginsel of de
risico-gedachte dan wei een combinatie van beide. Uiteindelijk berust
de aansprakelijkheid steeds op een keuze van de wetgever op grand
van de redelijkheid en billijkheid(7). De benadeelde kan in al deze
gevallen in beginsel zijn schade verplaatsen naar de aansprakelijke
persoon.
Regel is dat degene die tot schadevergoeding is gehouden, de schade
volledig dient te vergoeden.
3. Voor zover uit (het stelsel van) de wet niet anders volgt, zijn
partijen bevoegd bij overeenkomst van deze in de wet neergelegde
aansprakelijkheidsregelingen af te wijken. Zij kunnen op grand van
de contractsvrijheid de volgens het gemene recht geldende aansprakelijkheid uitbreiden, beperken of preciseren(8). Zo treft men in overeenkomsten wei bepalingen aan waarbij het beroep op overmacht
wordt beperkt. Dit heeft een ruimere aansprakelijkheid tot gevolg
dan die waarin de wet voorziet.
Het begrip aansprakelijkheid kan worden gebezigd in ruime of in
enge zin. Het ruime begrip heeft betrekking op aile verplichtingen
jegens een ander die voor de debiteur uit contract of wet voortvloeien. Uitgaande van dit ruime begrip kunnen aansprakelijkheidsbedingen zich in vele varianten voordoen(9). Naast bedingen tot
uitsluiting, beperking of verruiming van de verplichting tot schadevergoeding op grand van toekomstige feiten, kan men hier bijvoorbeeld ook onder begrijpen bedingen betreffende ontbinding, nakoming, opschortingrechten, arbitrage en bindend advies, die inzake
bewijslastverdeling etc.
Het begrip aansprakelijkheid in enge zin heeft betrekking op gehou(6) Zie artt. 1401 e.v. B.W. en 6.3.1.1 e.v. N.B.W.
(7) Zie in het bijzonder SLAGTER, o.c.; G.H.A. ScHUT, ,Rechtelijke verantwoordelijkheid
en wettelijke aansprakelijkheid", diss. VU 1963, p. 27 e.v., W.P.N.R. 5045 (1969) en
Onrechtrnatige Daad, serie Studiepockets privaatrecht, p. 27; W.C.L. VAN DER GRINTEN,
W.P.N.R. 5529 (1980) en AssER-RUTTEN-HARTKAMP, III (1986), nr. 19; zie voor verdere
literatuur Onrechtrnatige Daad, I (Jansen), nr. 288.
(8) Vgl. AssER-RUTTEN-HARTKAMP, I, 1988, nr. 339 en de daar genoernde literatuur.
(9) Vgl. L. SALOMONSON, ,Preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging", H.N.J.V.
1957, I, p. 146 e.v.; H. DRION, ,Preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging",
H.N.J.V. 1957, I, p. 185 e.v.; S.C.J.J. KoRTMANN, , "Derden"-werking van aansprakelijkheidsbedingen", diss. Nijrnegen 1977, p. 14; G.J. RIJKEN, ,Exoneratie-clausules", Deventer
1983, p. 20 e.v. en R. KRUITHOF, ,Contractuele aansprakelijkheidsregelingen", T.P.R., 21-I,
1984, p. 234-235.
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denheid tot schadevergoeding ingeval van niet-nakoming (waaronder
begrepen: niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming) van een contractuele of wettelijke verplichting. De exoneratieclausule is het
aansprakelijkheidsbeding dat deze verplichting tot schadevergoeding
op grond van toekomstige feiten beperkt of uitsluit(lO). Het begrip
exoneratieclausule is derhalve niet identiek aan het ruimere begrip
aansprakelijkheidsbeding(ll ).
4. Exoneratieclausules betreffen de (nadere regeling van een) secundaire schadevergoedingsverplichting wegens niet-nakoming van een
primaire rechtsplicht(12). Zij moeten onderscheiden worden van
contractuele bedingen die de primaire rechtsplicht nader regelen. De
levering van een auto die een gevaar op de weg is, betekent niet dat
de verkoper eo ipso wanprestatie pleegt(13). Beslissend is waartoe de
verkoper zich heeft verplicht. Wie een auto als sloopauto koopt mag
niet verwachten dat deze geschikt is om daarmee op de openbare weg
te rijden. Een schuld die ,normaal" haalschuld is, kan worden
aangegaan als een brengschuld. De koper van een bureaulamp waarop duidelijk is aangegeven ,max. 100 Watt", kan de verkoper niets
verwijten als er draden doorbranden, indien hij (de koper) lampen
van 200 Watt heeft gebruikt. Exoneratie is hier niet aan de orde. De
verkoper heeft zijn primaire verplichting niet geschonden en is daarom niet aansprakelijk voor de door de koper geleden schade(14).
Toch is het in de praktijk niet altijd duidelijk of men met een
precisering van de primaire rechtsplicht dan wel met een exoneratie
van de verplichting tot schadevergoeding heeft te maken. Ik ontleen
een voorbeeld aan algemene voorwaarden uit de centrale verwarmingsbranche, waarin is bepaald:
,De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat de omstandigheden, waaronder werken door opdrachtnemer kunnen worden uitgevoerd, dezelfde blijven als ten tijde van het sluiten der overeenkomst
(10) Vgl. SALOMONSON, DRION, KORTMANN en RIJKEN, t.a.p. Minder ge!ukkig acht ik de
omschrijving van Wuisman, Contractenrecbt III, die bieronder verstaat: bet beding, waarin
aansprakelijkbeid voor een of andere vorm van scbuld wordt uitgesloten.
(11) Dit neemt overigens niet weg dat vele regels die gelden voor de exoneratieclausule, van
overeenkomstige toepassing zijn op bet aansprakelijkheidsbeding.
(12) Deze primaire recbtsplicht kan een verbintenis, maar ook een algemene recbtsplicht zijn.
Zie over dit onderscbeid AssER-RUTTEN-HARTKAMP, I, 1988, nrs. 6 e.v.
(13) Zie H.R. 15 november 1985, N.J. 1986, 213 (G.), A.A. 1986/4, p. 315 (J.H.N.).
(14) Bedingen die de primaire rechtsplicht nader regelen, kunnen niet zo ver gaan dat deze
recbtsplicht in feite wordt opgeheven. Van een verbintenis is dan immers geen sprake meer.
Vgl. KoRTMANN, diss., p. 15, waar in noot 46 ook wordt gewezen op de mogelijkheid dat
er sprake is van een potestatieve voorwaarde.
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en de nodige materialen hem tijdig worden geleverd. Indien vertraging ontstaat, doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn geleverd, wordt de levertijd stilzwijgend verlengd met de tijdsduur van deze vertraging".
Dit beding laat zien dat het naar de letter een kwestie van formulering
is of men een gewenste schade-verplaatsing bereikt door precisering
van de primaire rechtsplicht of door een exoneratieclausule(l5). In
wezen wil men met geciteerde bepaling evenals met de vaak gebezigde
clausules waarbij het overmachtsbegrip wordt verruimd(16), niets
anders bereiken dan uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor schade. Ret gaat telkens om bedingen die het oog hebben
op de situatie dat er bij de uitvoering van de overeenkomst , ,iets
misgaat"(l7). Deze bedingen beogen de schadelast in een dergelijke
situatie te verplaatsen. Bedingen die bij nadere analyse exoneratiebedingen blijken te zijn, dienen op gelijke voet te worden behandeld(l8).

(15) Vgl. SALOMONSON, H.N.J.V. 1957, I, p. 144 e.v.; RIJKEN, o.c., p. 20 e.v.; vgl. voor het
Franse recht: MALAURIE/ AYNES, ,Cours de droit civil", Les obligations, Paris 1985, nr. 512
en G. VINEY, ,Traite de droit civil V", Les obligations, La responsabilite: effets, Paris 1988,
nr. 181 met uitvoerige vermelding van literatuur; zie voor het Engelse recht: CHESIRE, FIFOOT
and FuRMSTON's, ,Law of Contracts", 1986, p. 149 e.v.
(16) Zo bepaalt art. 12 sub b van de Nieuwe Fenex-voorwaarden (Nederlandse Expeditievoorwaarden) dat als overmacht onder meer geldt , ,storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog
en laag water, vorst, bevriezing, ijsgang". Art. 13 voegt daaraan toe dat de verplichtingen van
de expediteur voor de duur van de overmacht worden opgeschort. Men kan moeilijk volhouden
dat het de bedoeling van de expediteur en zijn opdrachtgever is dat de verplichtingen van de
expediteur telkens zijn opgeschort zolang het hoog of laag water is. Deze bepaling beoogt
slechts dat de expediteur niet aansprakelijk is, indien tengevolge van (te) hoog of (te) laag water
het door de vervoerder te verrichten vervoer wordt vertraagd. Vgl. ook DR! ON, H.N .J. V. 1957,
I, p. 188 enKRUITHOF, o.c., p. 245. Denieuwe FENEX-condities zijnsinds 2 maart 1987 ,van
kracht". Zie hierover de bijdragen van F.A. VAN BAKELEN, G.D. WicART en S.C.J.J.
KORTMANN, uitgegeven door Aerovision Consultancy, 1987.
(17) Terminologie ontleend aan DRION, H.N.J.V. 1957, I, p. 189.
(18) Men vergelijke art. 6.5.2A.4 N.B.W., dat bij de bedingen, in op consumententransacties
toepasselijke algemene voorwaarden, die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn, onder
f. de exoneratieclausule noemt en onder b. het beding ,dat de inhoud van de verplichtingen
van de gebruiker wezenlijk beperkt ten opzichte van hetgeen de wederpartij, mede gelet op
de wettelijke regels die op de overeenkomst betrekking hebben, zonder dat beding redelijkerwijs mocht verwachten".
Volgens de Memorie van Antwoord (Tweede Kamer, 1983-1984, 16983, nr. 5, p. 23) moet
laatstgenoemde bepaling als , ,complement worden beschouwd van de bepalingen als die onder
f., die zich richt tegen onredelijk bezwarende clausules ter beperking van itansprakelijkheid,
voor door een tekortkoming veroorzaakte schade en die van art. 3 onder b., die het recht op
ontbinding wegens tekortkomingen waarborgt". De wetgever heeft willen voorkomen dat
ondanks het bepaalde in art. 6.5.2A.4 sub f langs sluipwegen toch een ongewenste schadeafwenteling plaatsvindt.
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AFBAKENING TEN OPZICHTE VAN AANVERWANTE RECHTSFIGUREN

5. Bij een exoneratieclausule of exoneratiebeding gaat het om een
overeenkomst of- meestal- een onderdeel van een overeenkomst,
waarbij de volgens het gemene recht geldende aansprakelijkheid
wordt uitgesloten of beperkt. Het gevolg is verplaatsing van de
schadelast van de ene partij naar de andere. De onrechtmatigheid van
de gedraging- op grond van toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) of onrechtmatige daad - wordt door de exoneratie niet aangetast. Verplaatsing van de schadelast doet zich niet aileen voor in geval
van exoneratie, maar ook in andere gevallen. Daarbij is niet steeds
een overeenkomst tussen schadeveroorzaker en benadeelde vereist.
Ook eenzijdig handelen van de benadeelde of de schadeveroorzaker
kan schadeverplaatsing (mede) bewerkstelligen. Voor een goed inzicht in het begrip exoneratieclausule is een afgrenzing ten opzichte
van aanverwante (rechts)figuren vereist. De belangrijkste daarvan
laat ik kort de revue passeren(l9).

a. Toestemming(20)
6. Toestemming of instemming voorkomt onrechtmatigheid, althans heft deze op(21). Volenti non fit iniuria. De door de benadeelde
vooraj gegeven toestemming tot een bepaald handel en voorkomt het
eventuele onrechtmatige karakter daarvan. De dame die heeft
verzocht haar schone haarlokken af te knippen, kan de kapper die
aan het verzoek gevolg heeft gegeven, niet tegenwerpen dat deze
inbreuk op haar lichamelijke integriteit heeft gemaakt. Indien de
toestemming achteraj wordt verleend(22), maakt zij tot recht wat
onrechtmatig was verricht. Zo kan de eigenaar alsnog toestemming
geven voor het gebruik van de fiets die door de gebruiker ongevraagd
was meegenomen. Toestemming is geen vorm van exoneratie.
Exoneratie veronderstelt immers een onrechtmatige daad of wanprestatie die zonder die exoneratie tot schadevergoeding zou hebben
verplicht. Het onrechtmatig karakter van een handeling wordt door
(19) Buiten beschouwing blijven o.a. decharge en dading, zie hiervoor Onrechtmatige Daad,
I (JANSEN), nr. 226 en RIJKEN, o.c., p. 18-20.
(20) Zie DRION, H.N.J.V., I, p. 191 e.v.; KORTMANN, diss., p. 10; RIJKEN, o.c., p. 6 e.v.
Zie voorts Onrechtmatige Daad, I (JANSEN), nrs. 199 e.v.
(21) Anders dan RIJKEN, t.a.p., meen ik dat toestemming ook binnen een contractuele
verhouding een rol kan spelen. Door toestemining kan immers een handelen dat zonder
toestemming als wanprestatie zou moeten worden geduid, alsnog worden goedgekeurd.
Bijvoorbeeld: A stemt erin toe dat B de van hem geleende fiets twee dagen later dan de
overeengekomen datum teruggeeft.
(22) Exoneratie kan niet achteraf geschieden; vgl. KoRTMANN, diss., p. 11.
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een exoneratiebeding niet opgeheven. Dit wordt bijvoorbeeld manifest in de gevallen waarin de aansprakelijkheid slechts is beperkt tot
een bepaald geldbedrag. Het uiteindelijk resultaat is in zoverre wei
met algehele uitsluiting van aansprakelijkheid vergelijkbaar, dat ook
bij toestemming de benadeelde de schadelast niet kan afwentelen op
de veroorzaker, hetgeen zonder de exoneratie respectievelijk de
toestemming wei had gekund. Toestemming kan bij overeenkomst
worden verleend, maar- anders dan het exoneratiebeding- ook
bij eenzijdige rechtshandeling. De toestemming kan uitdrukkelijk of
stilzwijgend worden verleend.

b. Eigen schu/d(23)
7. Toestemming, eigen schuld en exoneratie zijn in zeker opzicht
verwante begrippen. Aile drie de rechtsfiguren bewerkstelligen dat
de schade-afwenteling van de benadeelde op de laedens niet of niet
geheel mogelijk is. Van eigen schuld spreekt men als de schade mede
een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan
worden toegerekend. Voor het aannemen van eigen schuld is niet
steeds vereist dat de schade mede het gevolg is van een aan de
benadeelde te verwijten onvoorzichtig handelen. Ook niet aan de
benadeelde te verwijten handelingen of omstandigheden die mede tot
de schade hebben geleid en voor risico van de benadeelde komen,
vallen onder eigen schuld. Men denke aan een foutieve gedraging van
een derde of andere omstandigheden die aan de benadeelde worden
toegerekend. Het gevolg van eigen schuld is dat de vergoedingsplicht
wordt verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen. De verdeling vindt plaats in evenredigheid
waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden aan de schade
hebben bijgedragen. Op deze regel past in zoverre een correctie dat
een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten(24) of andere omstandigheden van
(23) Zie over dit begrip ASSER-RUTTEN-HARTKAMP, I, nrs. 448 e.v. en 461; A.J.O. VAN
WASSENAER VAN CATWIJCK, diss. Leiden 1971; idem, ,Eigen schuld en medeschuld",
Studiepockets privaatrecht (1985); J. VAN ScHELLEN, ,Juridische causaliteit", diss. Amsterdam 1972, p. 180 e.v. en H.C.F. ScHOORDIJK, ,Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek" (1979) (hierna: ScHOORDIJK, ,Verbintenissenrecht"), p. 249 e.v.; Onrechtmatige Daad, I (BLOEMBERGEN/DE GROOT), nr. 369; alsmede
Onrechtmatige Daad, I (JANSEN), nr. 217. Zie voor exoneratie en eigen schuld: DRION,
H.N.J.V., I, p. 198 e.v.; KORTMANN, diss., p. 12 en RIJKEN, o.c., p. 10-11.
(24) Nog recent werd vrij algemeen aangenomen dat de mate van schuld de schadeverdeling
bepaalde; zie AssER-RUTTEN, III (1983), p. 119 e.v. en RIJKEN, o.c., p. 10; in mijn visie is
zij slechts een correctiefactor.
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het geval eist. Art. 6.1.9.6 N.B.W. bevat de hier geformuleerde regel
en correctie; het geeft mijns inziens het geldend recht weer(25).
Anders dan toestemming laat eigen schuld de onrechtmatigheid
onverlet. Eigen schuld heeft met exoneratie gemeen dat zij de omvang van de schadevergoedingsverplichting bei'nvloedt. Zij wordt
bewerkstelligd door een der partijen. Bovendien gaat het bij eigen
schuld om feitelijk handelen. De beperking van de aansprakelijkheid
wordt niet beoogd. Een exoneratieclausule daarentegen komt door
een tweezij dige rechtshandeling tot stand.

c. Risico-aanvaarding
8. Risico-aanvaarding wordt in de Nederlandse literatuur vaak beschreven als een vorm van (voorafgaande) toestemming(26). In die
visie voorkomt risico-aanvaarding het eventuele onrechtmatige karakter van een gedraging. Aan aansprakelijkheid voor schade en
exoneratie daarvan komt men niet meer toe. Men maakt in zoverre
nog onderscheid, dat men van toestemming spreekt als de daad zeker
tot schade zal leiden, en van risico-aanvaarding als de daad slechts
een gevaar voor schade creeert. In de rechtsliteratuur is echter geen
consensus over de vraag wat de plaats is van dit leerstuk(27).
Sommige schrijvers menen dat risico-aanvaarding als zelfstandige
rechtsfiguur onbruikbaar is(28). Anderen kennen er een eigen plaats
aan toe(29). In de parlementaire geschiedenis van het Nieuw B.W.
wordt gesteld dat ,eigen schuld, risico-aanvaarding en exoneratie
begrippen zijn die in elkaar overlopen"(30). Waarom de toestem(25) Vgl. H.R. 6 februari 1987, N.J. 1988, 57 (C.J.H.B.); A.A. 1987, p. 638 e.v. (S.K.); V.R.
1987, 35 (v.W.v.C.). In dezelfde zin AsSER-RUTTEN-HARTKAMP, I, nrs. 450 en 451.
(26) Zie bijvoorbeeld DRION, H.N.J.V. 1957, I, p. 197; C.P. AUBEL, ,En passant de tweede
hand", Deventer, 1972, p. 14; HOFMANN-VAN 0PSTALL, 1976, p. 256; HOFMANN-DRION,
1971, p. 99-100; RuKEN, o.c., p. 9. Vgl. verder Onrechtmatige Daad, I (JANSEN), nr. 216.
(27) Zie voor een overzicht van de verschillende opvattingen STREEFKERK, W.P.N.R. 5505
e.v. (1980). Vgl. ook N. GEELHAND en Ph. VERBEECK, R. W., 1981-1982, p. 1921 en MAZEAUD-MAZEAUD, dee! II, 6e editie, p. 616 e.v.
(28) Aldus bijvoorbeeld BRUNNER, R.M.T. 1975, p. 350 e.v., die hetgeen met risico-aanvaarding wordt geduid ziet als een vorm van eigen schuld. Vgl. ook AssER-RUTTEN-HARTKAMP,
I, nrs. 454 e.v., in het bijzonder nr. 456a.
(29) Zo verdedigt STREEFKERK (W .P .N .R. 5505 e.v. (1980), kritisch besproken in ASSER-RUTTEN-HARTKAMP, I, nr. 456) dat risico-aanvaarding het rechtens overnemen van verantwoordelijkheid is, met als rechtsgevolg dat het onrechtmatig karakter aan het schadetoebrengend
handelen wordt ontnomen. Hij doet dit in navolging van Hans STOLL, ,Das Handeln auf
eigene Gefahr", Berlin-Tiibingen, 1961. VAN WASSENAER VAN CATWIJCK, ,Eigen schuld",
diss. Lei den, 1971, p. 174 e.v.; idem, ,Eigen schuld en medeschuld", Studiepockets privaatrecht, hfdst. 6) kent een zeer bescheiden plaats aan risico-aanvaarding toe. Het rechtsgevolg
van risico-aanvaarding is zijns inziens dat er geen recht op schadevergoeding is.
(30) Parlementaire Geschiedenis, Boek 6, p. 400 en 765; vgl. ook M.v.T. op het Ontwerp
Invoeringswet (vijfde gedeelte), T.K. 1981-1982, 17 541, nr. 3, p.33.
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ming in dit rijtje ontbreekt, ontgaat mij. Elders in de parlementaire
geschiedenis(31) wordt opgemerkt dat de betekenis van de rechtsfiguur van risico-aanvaarding naar huidig recht omstreden is en dat
de verdedigers van deze figuur haar plegen te zien als een onrechtmatigheid-opheffende factor. En de wetgever vervolgt: , Waar deze
figuur ook in het nieuwe wetboek ongeregeld blijft, zal daar hetzelfde
moeten worden aangenomen". Deze conclusie is niet vanzelfsprekend, maar duidelijk is wei dat de Nieuw B.W.-wetgever ervan uitgaat dat door risico-aanvaarding de onrechtmatigheid wordt opgeheven. Ik denk dat de verwarring over het begrip risico-aanvaarding
vooral wordt veroorzaakt door het feit dat de term risico-aanvaarding in verschillende situaties wordt gebruikt. Enkele voorbeelden:
In AssER-RUTTEN-HARTKAMP I, nr. 455, wordt het klassieke voorbeeld gegeven van de kaartlezer die meerijdt in de Rally de Monte
Carlo. Door deel te nemen aan een dergelijke rally aanvaardt de
kaartlezer een groter risico dan hij bijvoorbeeld als passagier in de
stadsbus doet. De bestuurder zal risico's moeten- en ten opzichte
van de kaartlezer ook mogen - nemen die groter zijn dan in het
gewone verkeer. Hij zal rijden op een wijze die normaliter niet meer
zorgvuldig is. Wanneer er een ongeluk gebeurt, zal de kaartlezer de
bestuurder in beginsel niet voor de door hem geleden schade kunnen
aanspreken. De bestuurder gaat niet vrijuit omdat hier juridisch
sprake is van een exoneratieclausule(32), maar omdat hij tegenover
de kaartlezer niet onrechtmatig heeft gehandeld(33). De automobilist
heeft zijn primaire rechtsplicht ten opzichte van de kaartlezer niet
geschonden. De risico-aanvaarding komt hier in wezen neer op
toestemming tot een gevaarverhogend rijgedrag(34).
In H.R. 4 juni 1976, N.J. 1977, 4 (A.R.B.) wordt een beslissing
gegeven in de volgende casus. Iemand die zonder valhelm - die toen
nog niet verplicht was- als duopassagier op een brommer meerijdt,
raakt gewond doordat een automobilist geen voorrang verleent. Tot
schadevergoeding aangesproken voert de automobilist het verweer
(31) Zie M.v.A. op het Ontwerp Invoeringswet (vijfde gedeelte), T.K. 1984-1985, 17 541,
nr. 8, p. 56 en vergelijk oak p. 58 sub c.
(32) Anders AssER-RUTTEN-HARTKAMP, I, nr. 455, die meent dat het hier wei om exoneratie
gaat. Mijns inziens is wei mogelijk dat er toestemming en exoneratie is (zie oak hieronder).
(33) Indien de bestuurder althans de in rally's gebruikelijke zorgvuldigheid in acht heeft
genomen, waarbij ongelukken tot de mogelijkheden behoren.
(34) Vgl. HoFMANN-DRION, 1971, p. 99-100. Soortgelijke voorbeelden kan men bedenken
voor andere gevaarlijke activiteiten zoals bij sport en spel. Oak indien binnen de aanvaardbare
zorgvuldigheidsgrenzen wordt gespeeld, blijft niet zelden het risico van verwonding door een
medespeler aanwezig. Van onrechtmatigheid zou ik oak dan niet willen spreken. Vgl. VAN
WASSENAER VAN CATWIJCK, diss., p. 197 e.v.; idem, ,Eigen schuld en medeschuld",
Studiepockets privaatrecht, p. 97 e.v.
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dat zijn aansprakelijkheid ten opzichte van de duopassagier tot twee
derde van de schade moet worden beperkt, omdat de duopassagier
een zeker risico heeft aanvaard door geen valhelm te dragen. De
rechtbank oordeelt dat de duopassagier ,geacht moet worden een
zekere mate van risico aanvaard te hebben en dus in zekere m~.te
medeschuldig te zijn" (mijn cursief). De Hoge Raad beoordeelt dit
geval als een kwestie van mede-schuld (eigen schuld)(35).
Het beroep op risico-aanvaarding wordt terecht niet opgevat als een
beroep op een onrechtmatigheid-opheffende omstandigheid. Het
onrechtmatig karakter van het handelen van de automobilist wordt
immers niet weggenomen door het niet-dragen van de valhelm door
de duopassagier. Tegenover de laatste heeft de automobilist dezelfde
zorgvuldigheid te betrachten als tegenover helmdragende bromfietsers. Het niet-dragen van de helm was ecter wel relevant voor de
omvang van de schade. De duopassagier had hieraan immers zelf
bijgedragen. Het beroep op risico-aanvaarding kwam neer op een
beroep op eigen schuld(36).
Het derde voorbeeld betreft gratis meerijden. Een automobilist laat
aan een lifter weten dat hij mag meerijden, doch geheel op eigen
risico. De lifter stemt hiermee in. Door een verkeersfout veroorzaakt
de automobilist een ongeluk ten gevolge waarvan de lifter schade
lijdt. Een onrechtmatigheid opheffende afspraak tussen de automobilist en de lifter is hier mijns inziens niet gemaakt. Deze hield immers
niet in dat de automobilist ten aanzien van de lifter niet de in het
verkeer geldende normen in acht behoefde te nemen(37). Eigen
schuld van de lifter doet zich hier evenmin voor. De afspraak tussen
de automobilist en de lifter heeft slechts een exonererende strekking.
Zij is een exoneratieclausule in de verpakking van ,risico-aanvaarding".
Bij het gebruik van de term risico-aanvaarding kan men ook het oog
hebben op de rechtsgevolgen van meerdere rechtsfiguren tegelijk.
Indien bijvoorbeeld de rallyrijder met zijn kaartlezer uitdrukkelijk
overeenkomt dat deze geheel op eigen risico meerijdt, is het mogelijk
dat partijen niet alleen beogen dat de kaartlezer instemt met een
{35) De Hoge Raad spreekt over mede-schuld. Het verdient mijns inziens de voorkeur van
eigen schuld te spreken, aangezien het gaat om handelen van de benadeelde dat heeft
bijgedragen tot de schade.
{36) Aldus bijvoorbeeld ook Rb. Groningen, 21 mei 1965, N.J. 1966, 126; Rb. Leeuwarden,
6 mei 1971, V.R. 1973, 48; Rb. Zutphen, 3 juni 1982, N.J. 1983, 541; Rb. Amsterdam, 19
maart 1986, S & S 1987, 7 en Kantongerecht Tilburg, 22 mei 1986, Prg. 1987, 2672. Zie verder
Onrechtmatige Daad, I (JANSEN), nr. 217.
(37) A fortiori geldt dat het kosteloos meerijden op zich geen onrechtmatigheid voorkomende
omstandigheid is; vgl. Onrechtmatige Daad, I (JANSEN), nr. 222.
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gevaarverhogend rijgedrag, maar bovendien accepteert dat de rallyrijder niet aansprakelijk is als hij als rally-rijder een fout maakt (de
bij rally's geldende normen schendt). De risico-aanvaarding omvat
dan toestemming en exoneratie.
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de rijk geschakeerde casu"istiek. Daaruit valt af te lei den dat risico-aanvaarding niet
als een op zichzelf staande rechtsfiguur moet worden beschouwd.
Met de term risico-aanvaarding duidt men de rechtsgevolgen van
verschillende ,onderliggende" rechtsfiguren c.q. rechtsverhoudingen met uiteenlopende rechtsgevolgen(38). Daarbij denk ik in het
bijzonder aan toestemming, eigen schuld en exoneratie. Ik sluit
echter niet uit dat deze opsomming onvolledig is(39).
d. Waarschuwing

9. Van eenzijdig handelen is ook sprake bij de waarschuwing voor
gevaren die tot schade kunnen leiden. De handeling wordt in dit geval
verricht door de schadetoebrenger. Waarschuwen kan op uiteenlopende wijzen geschieden, bijvoorbeeld in woord, geschrift of daad
(plaatsen lamp of leggen boei). Bij waarschuwing wil ik drie situaties
onderscheiden(40):
de onrechtmatigheid voorkomende waarschuwing;
- de aansprakelijkheid verminderende waarschuwing;
- de waarschuwing die leidt tot exoneratie.
Bij de eerste situatie moet men denken aan de gevallen waarin een
rechtsplicht tot waarschuwen bestaat. Wie deze plicht verzuimt handelt onrechtmatig(41). Zo is de gemeente die zonder voorafgaande
waarschuwing een perceel ernstig verontreinigde grond in het verkeer
brengt, terwijl die verontreiniging door de gemeente zelf was veroorzaakt en uit dien hoofde bij haar bekend had moeten zijn, aansprakelijk uit onrechtmatige daad(42). Ook de fabrikant die onvoldoende
waarschuwt tegen de aan zijn produkt verbonden gevaren- bijvoorbeeld de bijwerkingen van een gel).eesmiddel - handelt onrechtma(38) Zij het dat het uiteindelijke resultaat (schadeverplaatsing) veelal gelijk is.
(39) Zo brengt de aard van een hulpverleningsovereenkomst mee dat het hulpverlenende schip
de risico's van gemaakte kosten en schade aanvaardt; vgl. H.R. 15 mei 1981, N.J. 1982, 237.
Voorts is het denkbaar dat een beroep op risico-aanvaarding in wezen een beroep op de
beperkende werking van de goede trouw (rechtsverwerking) impliceert.
(40) DRION, H.N.J.V., I, p. 198 e.v. en RIJKEN, o.c., p. 12 e.v. maken een tweedeling.
(41) Op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad. Van wanprestatie kan bijvoorbeeld
sprake zijn als een contractant had behoren te waarschuwen, bijvoorbeeld een verkoper van
een geneesmiddel tegen de daaraan verbonden bijwerking; anders RIJKEN, o.c., p. 12.
(42) Zie H.R. 13 november 1987, N.J. 1988, 139; B.R. 1988, p. 206.
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tig(43) (44). De tweede situatie is die waarin de aansprakelijkheid ten
gevolge van de waarschuwing wordt verminderd. Bij een handelen
dat reeds op zich onrechtmatig is, kan een waarschuwing tot gevolg
hebben dat de benadeelde eigen schuld heeft(45). Als voorbeeld neem
ik een stortplaats, waarop o.a. gevaarlijk chemisch afval is gestort.
Opgroeiende jeugd heeft de niet-afgesloten stortplaats gebruikt als
bromfiets-crossbaan. Zij heeft daarbij geen acht geslagen op de
duidelijk zichtbaar geplaatste waarschuwingsborden, waarop is aangegeven dat het verboden is de stortplaats te betreden en dat er
levensgevaarlijk afvalligt. Een van de jongeren loopt door contact
met het chemisch afval ernstig lichamelijk letsel op. Wanneer hij de
exploitant van de stortplaats aanspreekt tot schadevergoeding, kan
deze naar mijn mening niet tegenwerpen dat zijn handelen niet
onrechtmatig was, omdat de waarschuwingen voldoende duidelijk
waren. Een dergelijke opslag is in strijd met de desbetreffende
wettelijke voorschriften, maar ook afgezien daarvan eist de zorgvuldigheid dat een zo gevaarlijke stortplaats deugdelijk wordt afgesloten, zodat onbevoegden deze niet zonder meer kunnen betreden. Wie
nalaat voldoende maatregelen te nemen, moet rekening houden met
ongewenste bezoekers. De duidelijke waarschuwingen spelen echter
wel een rol bij de vraag of de gelaedeerde eigen schuld treft.
De derde situatie waarin de waarschuwing een rol speelt, sluit nauw
bij de vorige aan. Het komt regelmatig voor dat men poogt door het
plaatsen van waarschuwingsborden aansprakelijkheid ten opzichte
van bezoekers uit te sluiten. Zo treft men bijvoorbeeld bij haventer(43) Zie de E.G.-richtlijn inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken d.d. 25
juli 1985 en het voorstel van Wet houdende aanpassing van het Burgerlijk Wetboek aan deze
richtlijn, waarover o.a. NIEUWENHUIS en BARENDRECHT, preadviezen uitgebracht voor de
Vereniging voor Burgerlijk Recht, Lelystad 1987. Vgl. voorts Hof 's-Gravenhage, 7 december
1979, N.J. 1981, 670 en Hof Arnhem, 7 juli 1987, Tijdschrift voor Consumentenrecht 1987,
p. 272 (nt. G.M.F. SNIJDERS). Laatstgenoemd arrest betreft de geruchtmakende Halcionzaak. Anticiperend op de Europese richtlijn heeft het Hof de schadevorderingen in beginsel
toewijsbaar geoordeeld.
Recente publikaties over produktinformatie: M. VAN DELFT-BAAS, ,Produktinformatieplichten", diss. Utrecht, 1988 en V. CRISTIANOS, ,L'obligation d'informer dans la vente des
produits mobiliers, diss. Parijs, Brussel 1987.
(44) Voorts kan bijvoorbeeld onrechtmatig zijn het niet of onvoldoende waarschuwen (door
de wegbeheerder, weggebruiker of wegenbouwer) voor obstakels of andere gevaarlijke situaties
op de weg of het vaarwater. Zie voor de weg bijvoorbeeld H.R. 5 mei 1961, N.J. 1961, 421,
V.R. 1961, nr. 56; H.R. 23februari 1968, N.J. 1968, 192(G.J.S.), V.R. 1968, nr. 40 (RuTTEN)
met vervolg in H.R. 24 april 1970, N.J. 1970, 387, V.R. 1970, nr. 90 (RUTTEN); Hof
's-Gravenhage, 15 oktober 1981, V.R. 1982, nr. 18. Zie voor andere voorbeelden en literatuur
Onrechtmatige Daad, V (BouMAN), nrs. 5, 88 en 139a en VII (POLAK), nr. 2. En zie voor het
vaarwater bijvoorbeeld Hof 's-Gravenhage, 28 maart 1973, N.J. 1973, 427.
(45) ZieDRION, H.N.J.V. 1957, I, 199-200 enKORTMANN, diss, p. 12-13. Ook eenonvoldoende waarschuwen kan onder omstandigheden desalniettemin van betekenis zijn, doordat de
benadeelde die onoplettend is geweest, eigen schuld kan worden verweten.
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reinen regelmatig borden aan met waarschuwingen omtrent de gevaren op het betreffende terrein en de mededeling dat het betreden van
het terrein slechts is toegestaan onder voorwaarde dat men zelf het
risico van aile gevaren aanvaardt(46). In de rechtspraak is meerdere
keren de vraag aan de orde geweest of mag worden aangenomen dat
de bezoeker de exoneratie heeft aanvaard(47). Deze vraag komt
hierna in nr. 20 aan de orde.

e. Rechtsverwerking(48) en afstand van recht(49)
10. De goede trouw kan zich ertegen verzetten dat de benadeeldegelet op diens voorafgaande gedragingen of houding en de overige
omstandigheden - zich beroept op het hem krachtens overeenkomst
of de wet toekomende recht op schadevergoeding(50). Hij heeft dat
recht dan verwerkt. Rechtsverwerking is een toepassing van de
beperkende werking van de objectieve goede trouw (naar N.B.W.:
redelijkheid en billijkheid). Volgens het Burgerlijk Wetboek speelt
het beginsel van de goede trouw aileen in het contractenrecht (art.
1374 lid 3 B.W.) en binnen rechtsverhoudingen in het rechtspersonenrecht (art. 7 Boek 2 B.W.). Steeds vaker erkent de rechter dat dit
beginsel ook andere rechtsbetrekkingen beheerst(51). Het beginsel
van de goede trouw heeft een veel ruimere werking dan uit het B.W.
blijkt. De regel van art. 6.1.1.2 N.B.W. dat elke verbintenis aan de
eisen van redelijkheid en billijkheid (goede trouw) is onderworpen,
(46) Andere voorbeelden treft men aan in openbare gebouwen, sportaccomodaties en bij
parkeerterreinen, waar vaak op het risico van diefstal wordt gewezen met de toevoeging dat
de directie zich niet aansprakelijk stelt of woorden van die strekking.
(47) Indien geen aanvaarding mag worden aangenomen, kan de waarschuwing desalniettemin
van betekenis zijn met het oog op eigen schuld (de tweede situatie, vgl. hierboven), zie bijv.
Hof Amsterdam, 19 april1978, V.R. 1979, nr. 7 en Rb. Rotterdam, 14 februari 1962, S.&S.
1962, nr. 30.
(48) Zie over rechtsverwerking en exoneratie RIJKEN, o.c., p. 16-17.
(49) Zie over deze rechtsfiguur: AAFTINK, ,Afstand van vermogensrechten", diss. Utrecht,
1974. Zie over afstand van recht en exoneratie, KoRTMANN, diss., p. 12 en RIJKEN, o.c.,
p. 14-16; over afstand van recht en toestemming, H. DRION, R.M.Th. 1962, p. 236; A.R.
Bloembergen, ,Toestemming; een eenzijdige rechtshandeling", Deventer, 1971, p. 13.
(50) Naar N .B. W. is de techniek enigszins anders. De derogerende werking van, de redelijkheid
en billijkheid (goede trouw) heeft tot gevolg dat de regel die het recht op schadevergoeding
creeert, niet van ioepassing is. Zie artt. 6.1.1.2lid 2 en 6.5.3.11id 2.
(51) Zoals de gemeenschap tussen erfgenamen (bijv. H.R. 10 juni 1983, N.J. 1984, 250
(W.M.K.)), de ontbonden huwelijksgemeenschap (bijv. H.R. 16 januari 1981, N.J. 1981, 312
(E.A.A.L.) en 27 november 1981, N.J. 1982, 503 (E.A.A.L. en W.H.H.)), de overeenkomst
van huwelijkse voorwaarden (bijv. H.R. 15 februari 1985, N.J. 1985, 885 (E.A.A.L.)),
alimentatieverbintenissen tussen ex-echtgenoten (bijv. H.R. 23 april 1982, N.J. 1982, 335), de
verhouding tussen partijen in de onderhandelingsfase (bijv. H.R. 18 juli 1982, N.J.1983, 723
(C.J.H.B.), A.A. 1983, p. 758 (P .v.S.)), het zakelijk recht van erfpacht (bijv. H.R. 19 februari
1982, N.J. 1982, 571), de onderlinge verhouding tussen crediteuren in een faillissement (bijv.
H.R. 8 juli 1987, N.J. 1988, 104 (G.), A.A. 1988, p. 191 (S.K.)) etc.
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heeft reeds thans gelding(52). Men mag er dan ook vanuit gaan dat
zowel het recht op schadevergoeding uit hoofde van wanprestatie als
dat uit hoofde van onrechtmatige daad verwerkt k~m worden(53).
In de praktijk is rechtsverwerking soms moeilijk van toestemming
(c.q. risico-aanvaarding als toestemmingsvariant) te onderscheiden(54). In beide gevallen wordt de aanspraak op schadevergoeding
belemmerd. Bij rechtsverwerking wordt een recht op schadevergoeding verwerkt dat op grond van een onrechtmatig handelen (wanprestatie of onrechtmatige daad) was ontstaan. Toestemming daarentegen heeft onrechtmatigheid-voorkomende of -opheffende werking, zodat men aan het recht op schadevergoeding niet toekomt.
Ingeval van rechtsverwerking verliest men zijn recht ongewild. Hierin
verschilt het niet alleen van toestemming, maar ook van exoneratie
en afstand van recht.
11. Gaat bij rechtsverwerking het recht ,per ongeluk" verloren, bij
afstand van recht ziet de rechthebbende bewust af van zijn aanspraken. Afstand van recht is een rechtshandeling die het verlies en
tenietgaan van dit recht beoogt. Afstand van recht vereist een tevoren
bestaand recht, dat degene die afstand doet, kent(55). Bij de exoneratieclausule daarentegen wordt vooraf een mogelijk recht op schadevergoeding prijsgegeven. Afstand laat evenals exoneratie het onrechtmatig karakter (wanprestatie of onrechtmatige daad) onverlet.
Een andere overeenkomst is dat beide door een rechtshandeling tot
stand komen. Naar huidig recht kan afstand van recht door een
eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling plaatsvinden(56); een exoneratieclausule vereist voor haar ontstaan een overeenkomst.
(52) Zie voor de contractuele verhouding art. 6.5.3.1 lid 2 N.B.W.
(53) Te eng acht ik de opvatting van ABAS, diss. Amsterdam, 1972, p. 325-328 en in diens
spoor o.a. RIJKEN, o. c., p. 17, dat de verwerking van een recht op schadevergoeding uit hoofde
van onrechtmatige daad slechts op de goede trouw kan worden gebaseerd, indien er sprake
is van een vertrouwensrelatie. Vgl. H.R. 12 juni 1979, N.J. 1979, 516.
Een waarschuwing dat niet al te snel rechtsverwerking mag worden aangenomen, lijkt op haar
plaats. Het vorderingsrecht kan aileen dan op grond van de goede trouw niet worden
ingeroepen voor zover de uitoefening van het recht in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn (vgl. art. 6.1.1.2lid 2 en 6.5.3.1lid 2 N.B.W.). Voor de vereisten waaraan moet
zijn voldaan wil een beroep op rechtsverwerking toelaatbaar zijn en voor de gevolgen van
rechtsverwerking volsta ik hier met een verwijzing naar AssER-RUTTEN-HARTKAMP, II,
nrs. 312 e.v., in het bijzonder nrs. 322-323 en 328 en naar de daar genoemde literatuur en
rechtspraak.
(54) H.R. 31 januari 1969, N.J. 1969, 241 (G.J.S.) illustreert dit fraai. Zie voor verdere
literatuur en rechtspraak Onrechtmatige Daad, I (JANSEN), nr. 226 sub 2.
(55) H.R. 19 december 1975, N.J. 1978, 366.
(56) Het Nieuw B.W. vereist voor afstand van een vorderingsrecht steeds een overeenkomst,
zie art. 6.2.4.14a.
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f. Vrijwaring en verzekering(57)
12. Schade-afwenteling wordt ook beoogd in geval van vrijwaring
en verzekering. Vrijwaring en exoneratie gaan in het handelsverkeer
hand in hand(58). De exonerant behoeft de vrijwaring als een sluitstuk van de bescherming tegen de risico's die hij loopt. De exonerant
kan een door hem overeengekomen exoneratieclausule in beginsel
slechts aan zijn wederpartij tegenwerpen (artt. 1351 en 1376 B.W.).
Het gevaar is echter aanwezig dat de exonerant bij de uitvoering van
de overeenkomst schade toebrengt aan derden en terzake wordt
aangesproken. Het vrijwaringsbeding houdt in dat de wederpartij de
schade voor haar rekening neemt die de exonerant Iijdt, indien hij
(de exonerant) de derde desgevorderd schadeloos moet stellen. Vrijwaring voorkomt geen onrechtmatigheid, noch heft zij deze op. Evenmin bewerkstelligt vrijwaring dat de aansprakelijkheid wordt uitgesloten of beperkt. Vrijwaring heeft slechts tot resultaat dat de schadeveroorzaker op zijn beurt de schadelast kan afwentelen op degene
die hem heeft gevrijwaard. In zoverre stemt vrijwaring overeen met
de aansprakelijkheidsverzekering. Daarbij wordt immers eveneens
beoogd dat de schadeveroorzaker zijn nadeel kan doorschuiven naar
de verzekeraar. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen vrijwaring en verzekering. De verzekeraar aanvaardt in de regel het schaderisico in aile vrijheid en bewust. Hij ontvangt voor het overnemen
hiervan een tegenprestatie. Vrijwaring geschiedt doorgaans om
niet(59). Niet zelden gaat het bij vrijwaring - evenals bij exoneratie
-om een verhouding van ongelijkwaardige partijen. Het merendeel
van de vrijwaringsbedingen wordt vermoedelijk aangegaan door het
toepasselijk zijn van algemene voorwaarden. Van vrijheid is geen
sprake, terwijl degene die de toepasselijkheid van de voorwaarden
accepteert zich veelal niet bewust zal zijn van de vergaande verplichtingen die hij ingevolge de vrijwaring op zich neemt. Het ligt dan ook
voor de hand bij de beoordeling van de geldigheid van vrijwaringsbedingen, respectievelijk de geldigheid van een beroep daarop, eerder
aansluiting te zoeken bij het oordeel daarover ten aanzien van
exoneratieclausules dan ten aanzien van verzekeringsovereenkom(57) Zie over vrijwaring en exoneratie, DRION, H.N.J.V. 1957, I, p. 202 e.v.; RIJKEN, o.c.,
p. 24-25.
(58) H.R. 10 juni 1988, R.v.d.W. 1988, 116 biedt een fraai voorbeeld van een geval, waarin
de rechter een aansprakelijkheidsbeding aldus uitlegt, dat het niet slechts de aansprakelijkheid
voor schade uitsluit, maar oak een verwaringsverplichting voor de wederpartij inhoudt.
(59) Vgl. J.H. BEEKHUIS die in zijn noot in A.A. VI, p. 181 e.v. onder H.R. 11 januari 1957,
N.J. 1959, 37 (BOVAG II) stelt dat de opdrachtgever die vrijwaring verleent, gratis een soort
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering op zich neemt.
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sten. Er bestaat mijns inziens bepaald geen grond het vrijwaringsbeding gunstiger te ontvangen dan het exoneratiebeding(60). Eerder is
er reden voor het tegendeel. Art. 6.5.2A.3 sub h N.B.W. verklaart
een vrijwaringsbeding dat is opgenomen in algemene voorwaarden
onredelijk bezwarend, indien deze voorwaarden van toepassing zijn
op een overeenkomst met de consument. Voor exoneratiebedingen
in dergelijke algemene voorwaarden geldt dat deze vermoed worden
onredelijk bezwarend te zijn (art. 6.5.2A.4 sub f N.B.W.). Anders
dan bij het vrijwaringsbeding kan bij het exoneratiebeding door de
gebruiker bewijs van het tegendeel worden geleverd.

II. Verschijningsvorm en inhoud
VERSCHEIDENHEID

13. Ruim tien jaar geleden schreef ik dat een poging om de verschillende gedaanten te beschrijven, waarin exoneratieclausules zich
voordoen, bij voorbaat tot mislukken is gedoemd(61). Ik ben op dit
punt niet van gedachten veranderd. De reden is enerzijds het gegeven
dat het verschijnsel exoneratie zeer verbreid is, en anderzijds dat de
wijzen waarop men poogt tot uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid te komen, sterk varieren. Uit het onderzoek van de rechtssocioloog GRAS blijkt dat, zowel in het Nederlandse bedrijfsleven als
geheel als in afzonderlijke bedrijfstakken ingevolge het gebruik van
algemene voorwaarden bij de in- en verkooptransacties, het contractenrecht in feite standaardcontractenrecht is geworden(62). Wanneer
men nu bedenkt dat in het overgrote deel van de algemene voorwaarden exoneratieclausules voorkomen(63), is het niet gewaagd te stellen
dat exoneratie eerder regel dan uitzondering is. Uit het voorgaande
mag echter niet worden afgeleid dat exoneratieclausules niet ook

(60) Vgl. DRION, H.N.J.V. 1957, I, p. 203-204 en RIJKEN, o.c., p. 25.
(61) KoRTMANN, diss., p. 15.
(62) F.A.J. GRAS, ,De sociale werkelijkheid van het standaardcontract", Amsterdam, 1984,
p. 23 e.v.
(63) Vgl.HONDIUS, ,Standaardvoorwaarden", diss. Leiden, 1978, p. 91; RIJKEN, o.c., p. 36.
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individueel worden overeengekomen(64). Het gaat hier echter om een
relatief gering aantal gevallen(65).
14. Uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid worden
bijvoorbeeld(66) bedongen door vervoerders, expediteurs, stuwadoors en cargadoors; door diverse soorten bewaarnemers, zoals de
fietsenstallinghouder, de exploitant van een parkeerterrein, de hotelhouder en de garderobebewaarder; door producenten en andere
verkopers, zoals de baksteenfabrikant, de kalkzandsteenfabrikant,
de verkoper van dakpannen, de verkoper van verf- en drukinkt, de
ijzergieterijen en de fabrikanten van chemische produkten; door
sommige vrije beroepsbeoefenaren, zoals de architect en de raadgevend ingenieur; door leveranciers van goederen en diensten, zoals de
gar agist, de loodgieter, de electricien en de bankier.
Ook de overheid laat zich niet onbetuigd. Het meest bekend zijn
de exoneraties terzake van de levering van gas, water en electra;
regelmatig gegoten in de vorm van een gemeenteverordening, die in
wezen niets anders is dan algemene leveringsvoorwaarden. De overheid maakt echter op ruimere schaal gebruik van de exoneratietechniek. Zo heeft zij bij herhaling bij de afgifte van vergunningen tot
lozing van afvalwater en ontgrondingsvergunningen bedongen dat de
vergunninghouder bij voorbaat afstand deed van aile aanspraken
tegenover de vergunningverlenende instantie wegens schade, door
welke oorzaak ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de
vergunning(67). Ook bij zogenaamde (gekwalificeerde) gedoogtoestemmingen, zoals de voorlopige bouwvergunning, de voorlopige
vrijstelling en de vooruit-accoorden uit het milieurecht, wordt door

(64) De rechtspraak biedt verschillende voorbeelden. Ben pikant detail is overigens wei dat
twee van deze gevallen tot de standaardarresten H.R. 19 mei 1967, N.J. 1967, 261 (G.J.S.)
H.B.U./Saladin en H.R. 7 maart 1969, N.J. 1969, 249 (G.J.S.) Gegaste Uien, hebben geleid.
Zie verder H.R. 21 maart 1975, N.J. 1975, 410 en de rechtspraak genoemd door RIJKEN, o.c.,
p. 37, noot 26.
(65) Hoewel er geen onderzoek naar is verricht, wordt doorgaans aangenomen dat de individueel overeengekomen exoneraties in de praktijk bijna geen rol spelen. Vgl. DRION, H.N.J.V.
1957, I, p. 207; JANSMA, H.N.J.V. 1957, tweede stuk, p. 14, DALHUISEN, H.N.J.V. 1979,
p. 10, noot 6; RIJKEN, o.c., p. 36-37 en in het bijzonder p. 43 e.v.
(66) Voor een groot aantal andere voorbeelden van exoneratieclausules die in de rechtspraktijk
worden gebezigd, verwijs ik kortheidshalve naar de dissertatie van RIJKEN, p. 32-33 en 35-36.
(67) Zie KORTMANN, VANDER GRINTEN-bundel, ,Goeden trouw", Zwolle 1984, p. 467 en
468 en de daar in noot 12 genoemde Kroonjurisprudentie. De Kroon is van mening dat
dergelijke privaatrechtelijke bedingen niet thuis horen in een vergunning.
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de overheid veelal uitdrukkelijk gesteld dat de gedoogde op eigen
risico handelt(68).
15. Exoneratieclausules zijn niet steeds onmiddellijk als zodanig
herkenbaar. Hiervoor noemde ik reeds de gevallen, waarin naar de
letter sprake is van een precisering van de primaire rechtsplicht, maar
exoneratie wordt beoogd. Soms gaat een exoneratie schuil achter de
term toestemming of risico-aanvaarding. Ook formuleert men de
exoneratie wei als een afstand van recht bij voorbaat.
Exoneratie kan worden bedongen via uitbreiding van het overmachtsbegrip of verkorting van de verjarings- of vervaltermijn van
de schadevergoedingsvordering. De wellicht meest voorkomende
vorm van versluierde exoneratie treft men aan in garantiebepalingen.
Bij garantie denkt men aan iets extra's; degene die de garantie afgeeft
zou zich verbinden tot meer dan waartoe de overeenkomst hem
zonder deze garantie reeds verplicht. In de praktijk komen garantiebepalingen niet zelden - men leze bijvoorbeeld de doorsnee ,fabrieksgarantie" - op het tegendeel neer(69).
16. Op grond van de inhoud van exoneratieclausules kan men onder
meer de volgende onderscheidingen maken(70):
- naar de hoogte van de schade: uitsluiting of beperking van de
aansprakelijkheid;
- naar de aard van de schade: regeling van schade door dood of
letsel, van zaakschade, van gederfde winst of andere bedrijfsschade,
van voorzienbare of onvoorzienbare schade, van stagnatie- ofvertragingsschade, van (andere) indirecte schade, of van immateriele schade;
(68) Zie P .J.J. VAN BUUREN, ,Gedogend besturen", Kluwer, 1988, p. 32-33. Een andersoortig voorbeeld van aansprakelijkheidsuitsluiting door de overheid biedt H.R. 10 juni 1988,
R.v.d.W. 1988, 116; dit arrest betrof een geval waarin de gerneente in de door haar gesloten
loodsovereenkornst haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
(69) - Vaak is de garantieterrnijn gezien de aard van de geleverde prestatie kort;
- reclarneren dient in de regel binnen zeer korte tijd te geschieden en daarvoor gelden
rneerrnaals ontrnoedigende vorrnvoorschriften; een en ander op straffe van verval van aansprakelijkheid van de leverancier;
- sorns is het ter beoordeling aan de leverancier of terecht is gereclarneerd;
- ook kornt het voor dat aan de leverancier de bevoegdheid wordt gegeven te bepalen op welke
wijze aan de klachten tegernoet mag worden gekornen (reparatie, vervanging, verrnindering
koopprijs);
- de aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt vrijwel steeds uitgesloten;
- bovendien wordt iedere aansprakelijkheid die niet onder de garantie valt, uitgesloten.
Vgl. RIJKEN, o.c., p. 38 en KRUITHOF, o.c., p. 240-242.
(70) Vgl. DRION, H.N.J.V. 1957, I, p. 205-206; SALOMONSON, H.N.J.V. 1957, I, p. 144-146;
KORTMANN, diss., p. 15 e.v.; HoNDIUS, H.N.J.V. 1979, p. 177 en RIJKEN, o.c., p. 40;
KRUITHOF, T.P.R. 21-1,1984, p. 234.
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- naar de oorzaak van de schade: aansprakelijkheid voor opzet,
grove schuld, schuld of lichte schuld van de debiteur respectievelijk
diens aldan niet ondergeschikte hulppersoon, risico-aansprakelijkheid;
- naar de aard van de aansprakelijkheid: regeling contractuele of
buiten-contractuele aansprakelijkheid; tot deze buiten-contractuele
aansprakelijkheid kan men ook de aansprakelijkheid wegens scherrding van de zogenaamde pre-contractuele verplichtingen rekenen;
- naar de duur van de aansprakelijkheid: inkorting verval- of
verjaringstermijn van de vordering van de crediteur.
STREKKING EN INTERPRETATIE

17. Volgens de Franse rechtspraak zijn de artt. 1382 e.v. Code civil
betreffende de onrechtmatige daad van openbare orde en zijn exoneratiebedingen terzake nietig(71). Anders dan in Frankrijk en in
overeenstemming met hetgeen in Duitsland(72) en in Belgie(73)
wordt geleerd, wordt in Nederland(74) vrijwel algemeen aangenomen
dat ook de buiten-contractuele aansprakelijkheid door partijen bij
overeenkomst kan worden uitgesloten.
Deze exoneratie-mogelijkheid is onder meer van belang in geval van
samenloop van een contractuele en delictuele vordering. In beginsel
levert het feit dat als wanprestatie binnen een contractuele verhouding geldt, geen grond op voor een actie uit onrechtmatige daad.
Uitzonderingen komen echter voor. Van eenstemmigheid over de
gevallen waarin samenloop van wanprestatie en onrechtmatige daad
binnen een contractuele verhouding mogelijk is, is onder de rechtsgeleerde schrijvers in Nederland geen sprake(75). Naar mijn gevoelen
wordt soms wat al te gemakkelijk een onrechtmatige daad-actie naast

(71) Zie bijv. Cass., 11 december 1952, recueil DALLOZ, 1953, jur. 317, nt. SAVATIER; en zie
vooral G. VINEY, o.c., nrs. 213 e.v. met uitvoerige verwijzingen naar literatuur. Zij acht een
absoluut verbod van exoneratie van delictuele aansprake!ijkheid te rigoureus en meent dat een
beperking van deze aansprakelijkheid in bepaalde geval!en acceptabel is.
(72) K. LARENZ, ,Lehrbuch des Schuldrechts", I, Miinchen 1987, p. 552 e.v.; J. ESSER/E.
ScHMIDT, ,Schuldrecht", I, Heidelberg 1984, p. 98 e.v.
(73) KRUITHOF, o.c., p. 265 en de daar genoemde literatuur en rechtspraak.
(74) Zie AssER-RUTTEN-HARTKAMP, III, nr. 11; RIJKEN, o.c., p. 26 e.v.; Onrechtmatige
Daad, Ill (VANMAANEN), nr. 171 en Contractenrecht, Ill (WUISMAN), nr. 171.
(75) Aldus ook de constatering van NIEUWENHUIS, ,Anders en Eender, Beschouwingen over
samenloop van wanprestatie en onrechtmatige daad'', Deventer 1982, besproken door BRUNNER, W .P .N .R. 5670 (1983), p. 658 e. v.; zie voor verdere literatuur en rechtspraak Onrechtmatige Daad III (VAN MAANEN), nr. 1 en Contractenrecht VIII (SPIER), nr. 102.
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die uit hoofde van wanprestatie aanvaard(76). Voor samenloop is
slechts plaats indien het feit dat wanprestatie zou opleveren, op
zichzelf en afgezien van de contractuele verplichting - hetgeen wil
zeggen onafhankelijk van een schending van een contractuele verplichting - onrechtmatig is(77).
Voor het onderhavige onderwerp is echter slechts van belang dat
ingeval van samenloop zowel tegen de vorderingen uit wanprestatie
als tegen die uit onrechtmatige daad verweer kan worden gevoerd
door een beroep op een overeengekomen exoneratieclausule. Of
anders gezegd: de benadeelde kan het exoneratiebeding niet omzeilen
door zijn wederpartij niet uit wanprestatie maar uit onrechtmatige
daad aan te spreken.
18. Dit geldt ook, indien in de formulering van de exoneratieclausule
niet is gespecificeerd welke aansprakelijkheid- onrechtmatige daad
of wanprestatie- is uitgesloten of beperkt. Een exoneratieclausule
heeft in het algemeen naar haar strekking zowel betrekking op de
contractuele als op de buiten-contractuele aansprakelijkheid(78).
Meer algemeen kan men stellen dat de Nederlandse rechter vrijwel
niet de methode van de restrictieve interpretatie bezigt om aan
exoneratiebedingen het beoogde effect te ontnemen(79). Zo gaat de
(76) Zo geeft AsSER-RUTTEN-HARTKAMP, I, nr. 9, het voorbeeld dat een zaak die de schuldenaar uit hoofde van een overeenkomst onder zich heeft, wordt beschadigd. Ik zie niet in
waarom hier steeds een actie uit onrechtmatige daad mogelijk zou zijn naast die uit wanprestatie. Indien de beschadiging plaatsvindt ten gevolge van een minder gelukkige uitvoering van
de overeenkomst - bijvoorbeeld de bewaarder maakt per ongeluk een kras op de in bewaring
genomen auto- is er slechts sprake van wanprestatie. Vgl. ook RIJKEN, o.c., p. 26, uit wiens
betoog men zou kunnen afleiden dat hij in geval van positieve wanprestatie steeds samenloop
aanneemt.
(77) Deze formulering ontleen ik aan H.R. 26 maart 1920, N.J. 1920, 476, Surinaamse
postbode en H.R. 9 december 1955, N.J. 1956, 157 (L.E.H.R.), BOOGAARD/VESTA.
(78) Zie voor literatuur en rechtspraak Onrechtmatige Daad Ill (VAN MAANEN), nr. 53a en
ASSER-RUTTEN-HARTKAMP, Ill, nr. 11.
(79) Zie DRION, H.N.J.V. 1957, l, p. 225; KORTMANN, diss., p. 20; Contractenrecht VII
(HONDIUS), nrs. 256-259 met verwijzing naar literatuur en rechtspraak (Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 27 januari 1977, N.J. 1978, 541; R.v.A. Bouwbedrijven, 9 juni 1983, nr. 10419, T.v.A.
1984, nr. 1) en Contractenrecht IV (DE KLERK-LEENEN), nr. 110; een recent voorbeeld van
een ruime uitleg biedt Hof 's-Gravenhage, 21 februari 1986, kenbaar uit H.R. 10 juni 1988,
R.v.d.W. 1988, 116.
'
De Belgische literatuur en rechtspraak staan in het algemeen op het standpunt dat exoneratiebedingen wei restrictief moeten worden gelnterpreteerd; zie KRUITHOF, o.c., p. 256 e.v., in het
bijzonder nrs. 20 en 21. Zijn kritiek kan ik grotendeels onderschrijven. De Belgische visie sluit
aan bij de heersende in verschillende andere Ianden. In Duitsland past men bij de uitleg van
exoneratieclausu1es in algemene voorwaarden het zogenaamde ,Restriktionsprinzip" toe, zie
ULMER-BRANDER-HENSEN, A.G.B.-Gesetz, Kiiln 1982, p. 224; vgl. voorts J. SCHMIDT-SALZER, Produkthaftung, Band II: Freizeichnungsklauseln, Heidelberg 1985, p. 74 e.v., die zich
eveneens kritisch uitlaat over de restrictieve interpretatiemethode.
Vgl. voor Engeland: CHERSIRE, FIFOOT en FURMSTONE, o.c., p. 149 e.v., waar eenpaar sterke
staaltjes van restrictieve uitleg worden getoond.
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rechter er niet van uit dat uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid geen betrekking heeft op gevallen van schade door schuld,
indien men heeft nagelaten dit duidelijk tot uitdrukking te brengen.
Wei kan men in de rechtspraak voorbeelden vinden van gevallen
waarin onduidelijke bedingen in algemene voorwaarden ten nadele
van de opsteller worden uitgelegd(80).

III. Totstandkoming, toepasselijkheid
AANVAARDING

19. Voor de totstandkoming van een exoneratieclausule is, zoals
voor de totstandkoming van een overeenkomst in het algemeen,
toestemming van beide partijen vereist. Het exoneratiebeding komt
- schematisch gezien - tot stand door aanbod en aanvaarding.
Partijen kunnen de exoneratie uitdrukkelijk of stilzwijgend
overeenkomen. Voor de totstandkoming van een exoneratieclausule
in een overeenkomst gelden in beginsel geen van het gemene recht
afwijkende eisen. Soms maakt de wet echter een uitzondering. Zo
bepaaltart. 815 W .v .K. datdevervoerderdeontheffingvanaansprakelijkheid voor schuld of nalatigheid uitdtukkelijk moet bedingen(81).
ALGEMENE VOORWAARDEN

20. Exoneraties plegen te zijn opgenomen in algemene voorwaarden.
Juist daarbij speelt de aanvaardingsvraag. Vaak wordt aileen naar
de algemene voorwaarden verwezen, zonder dat de wederpartij de
inhoud kent. Algemene voorwaarden zijn meestal eenzijdig opge-

(80) Rb. Amsterdam, 12 november 1975, N.J. 1977, 136; Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 27
januari 1977, N.J. 1978, 541 en Raad van Arbitrage Bouwbedrijven van 9 juni 1983, nr. 10419,
T.v.A. 1984, 1. Zie ook H.R. 1 juli 1977, N.J. 1978, 125 (G.J.S.), RAM/MATSER, welke
uitspraak overigens niet een exoneratiebeding betrof. Vgl. de Duitse , Unklarheitenregel" van
Par. 5 A.G.B.-Gesetz (,in dubio contra stipulatorem"), onder meer besproken door M.
KLAMM, , ,Freizeichnungsklauseln im deutschen und schweizerischen Recht- ein Vergleich",
Bergisch Gladbach 1985, p. 81 e.v. Volgens KAMM is deze regel ook in Zwitserland algemeen
aanvaard.
(81) Zie over deze bepaling Hof 's-Gravenhage, 16 mei 1975, N.J. 1976,428 en Rb. Dordrecht,
27 maart 1985, S. & S. 1986, 88 (,Dordrecht 27").
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steld(82). Herhaaldelijk verkeert de wederpartij(83) in een dwangpositie en heeft zij geen keuze tussen wel of niet aanvaarden (adhesiecontracten)(84). De bedingen zijn niet zelden ingewikkeld geformuleerd, soms ronduit misleidend. Daar staat tegenover dat de algemene voorwaarden een nuttige functie in het economisch verkeer vervullen. Zij zijn gericht op rechtszekerheid in contractuele verhoudingen.
Bij de veelvuldig afgesloten, meer gecompliceerde transacties is het
gebruik van algemene voorwaarden onvermijdelijk. Voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden gelden geen andere eisen dan
in het algemeen worden gesteld voor de totstandkoming van een
overeenkomst(85). Dit is niet anders indien de algemene voorwaarden een exoneratieclausule bevatten. Aldus besliste de Hoge Raad in
zijn in 1981 gewezen arrest HOLLEMAN/DE KLERK(86). Voor aanvaarding is niet vereist dat de wederpartij daadwerkelijk kennis heeft
genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden. In het
algemeen is de wederpartij gebonden, indien in een door haar ondertekend geschrift wordt verwezen naar de algemene voorwaarden(87).
Ook verwijzing naar standaardvoorwaarden in schriftelijke stukken
die v66r het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij worden
overhandigd, heeft in de regel dit effect(88). De wederpartij die na
het sluiten van de overeenkomst een bevestigingsbrief met verwijzing
naar de algemene voorwaarden ontvangt, kan daaraan gebonden
zijn, indien zij niet binnen korte tijd protesteert(89). Niet ieder
achteraf toegezonden schriftelijk stuk met vermelding van respectievelijk verwijzing naar algemene voorwaarden heeft echter tot gevolg

(82) In een aantal gevallen is er echter sprake van tweezijdig opgestelde algemene voorwaarden. Het gaat hier met name om algemene voorwaarden die tot stand zijn gekomen op grond
van overleg tussen de gebruiker van de voorwaarden en een representatieve organisatie van
potentiele wederpartijen, of tussen representatieve organisaties van de gebruikers en hun
wederpartijen. Vgl. bijv. de recente totstandkoming van de nieuwe FENEX-voorwaarden en
de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden.
(83) Degene die bij het sluiten van de overeenkomst gebruik maakt van algemene voorwaarden
wordt hier verder aangeduid met ,gebruiker" en de ander met ,wederpartij".
(84) Adhesiecontracten en algemene voorwaarden (standaardvoorwaarden) zijn derhalve geen
identieke begrippen. Zie voor een definitie van algemene voorwaarden art. 6.5.2A.1 sub a
N.B.W.
(85) Zie Contractenrecht VII (HoNDIUS), nrs. 13 e.v. en AssER-RUTTEN-HARTKAMP II,
nrs. 349 e.v.
(86) Zie H.R. 20 november 1981, N.J. 1982, 517 (C.J.H.B.), A.A. 1982, p. 247 (G.). Hoewel
de uitspraak zich beperkt tot het bedingen van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden
in het handelsverkeer tussen ondernemingen, meen ik dat zij een algemener gelding heeft. De
annotatoren BRUNNER en VAN DER GRINTEN stellen zich wat voorzichtiger op.
(87) Contractenrecht VII (HONDIUS), nr. 15.
(88) Contractenrecht VII (HONDIUS), nrs. 23 e.v.
(89) Zie bijv. H.R. 21 november 1986, N.J. 1987, 946.
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dat deze van toepassing zijn. Zo kan in de regel de toepasselijkheid
bijvoorbeeld niet worden bereikt door dit te doen op de faktuur(90).
Publieke aankondigingen door de gebruiker dat al de door hem
afgesloten overeenkomsten door zijn algemene voorwaarden worden
beheerst, hebben veelal niet het beoogde resultaat(91). Zo heeft
vermelding van ofverwijzing naar algemene voorwaarden in circulaires, kranten, vakbladen etc. doorgaans niet tot gevolg dat de voorwaarden onderdeel uitmaken van nadien door de gebruiker gesloten
overeenkomsten. Hetzelfde geldt voor deponering bij de Kamer van
Koophandel of ter Griffie van de Rechtbank. Dergelijke aankondigingen kunnen overigens wei een rol spelen bij het oordeel of er
sprake is van een bestendig gebruikelijk beding, waarvan de wederpartij had behoren te weten. Publieke aankondiging geschiedt regelmatig via borden(92). Dit geldt in het bijzonder aansprakelijkheidsbedingen. Zo een aankondiging kan zich voordoen in een situatie
waarin een contract wordt gesloten. Men denke aan de aankondiging
bij fietsstallingen, bewaakte garderobe's, garages, autowasstraten
etc. Algemene voorwaarden c.q. exoneraties kunnen via deze weg
onderdeel van het contract worden, indien de borden duidelijk
zichtbaar zijn geplaatst, de tekst goed leesbaar is en men voor het
sluiten van de overeenkomst hiervan kon kennisnemen. Problematischer ligt de zaak indien men via een bard de buiten-contractuele
aansprakelijkheid poogt uit te sluiten, bijvoorbeeld door middel van
op haven- of bouwterreinen geplaatste borden, waarop bezoekers
worden gewaarschuwd voor de mogelijke gevaren. De rechtspraak
besliste bij herhaling dat een dergelijke aansprakelijkheidsuitsluiting
rechtsgeldig is(93). De grondslag voor de gebondenheid van de
bezoeker wordt meestal gezocht in de totstandkoming van een overeenkomst via een stilzwijgende aanvaarding van het exoneratiebeding(94).
Men bedenke echter dat waarschuwingen op borden ook andere
effecten kunnen hebben. Ik verwijs naar hetgeen hierboven onder
nr. 9 is besproken.
(90) Contractenrecht VII (HoNmus), nrs. 44 e.v.; vgl. voor een bijzonder geval: H.R. 18
oktober 1985, N.J., 1987, 189.
(91) Contractenrecht VII (HoNmus), nrs. 71 e.v.
(92) Zie F.A.W. BANNIER, N.J.B. 1973, p. 313 e.v.; Onrechtrnatige Daad III (HERMANN),
nr. 52 en V (VAN MARWIJK-KOOY), nr. 123a; Contractenrecht VII (HONDIUS), nrs. 72 en 73.
(93) Zie de in noot 96 verrnelde vindplaats, waar vee! rechtspraak is verrneld.
(94) Daarnaast baseert men het gebonden zijn op de soevereiniteitstheorie. De bezoeker
onderwerpt zich aan een regel die de eigenaar van het terrein op grond van diens aan zijn
eigendornsrecht inherente soevereiniteit kan stellen. Een rnijns inziens weinig gelukkige verklaring voor het gebonden zijn.
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21. In het hiervoor (nr. 20) genoemde arrest HOLLEMAN/DE KLERK
liet de Hoge Raad ruimte voor een uitzondering op de regel dat aan
het bedingen van algemene voorwaarden geen andere eisen worden
gesteld dan in het algemeen gelden voor het totstandkomen van
overeenkomsten. Hij overwoog: ,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"(95).
Deze uitzondering kan men beschouwen als een toepassing van de
zogenaamde , ,Ungew6hnlichkeitsregel'' die voor het Duitse recht
in § 3 A.G.B.-Gesetz- dat betrekking heeft op de iiberraschende
Klauseln - is verwoord(96). Zij geldt wellicht ook voor het Nederlandse recht(97) en vindt haar grondslag in het vertrouwensbeginsel.
De gebruiker mag er niet op vertrouwen dat de wederpartij die geen
kennis heeft genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden,
door de enkele verklaring van de aanvaarding, ook heeft toegestemd
met bedingen waarmee zij onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden.
22. In het komend recht is in afdeling 6.5.2A N.B.W. een ander
systeem neergelegd. Deze nieuwe wet(98) gaat in het belang van de
rechtszekerheid uit van een snelle toepasselijkheid van algemene
voorwaarden (art. 6.5.2A.2). Een beding in algemene voorwaarden
is echter vernietigbaar indien de gebruiker aan de wederpartij niet een
redelijke rnogelijkheid heeft geboden om van de algemene
voorwaarden kennis te nemen (art. 6.5.2A.2a sub b). Bovendien
biedt de wet ruime mogelijkheden voor inhoudelijke toetsing. Ik kom
hierop terug onder nr. 29.
23. Een exoneratiebeding kan onderdeel uitmaken van de rechtsver(95) Zie hierover in kritische zin VANDER GRINTEN, A.A. 1982, p. 247.
(96) Ben dergelijke regel is niet opgenomen in afd. 6.5.2A N.B.W.; zie hierna nr. 22. Zie over
de ,Ungewohnlichkeitsregel": KAMM, o.c., p. 71 e.v. en dedaar genoemde literatuur. Volgens
KAMM wordt deze regel ook in Zwitserland algemeen aanvaard.
(97) Vgl. BRUNNER in zijn N.J.-noot onder het arrest HOLLEMAN/DE KLERK. De meeste
schrijvers nemen een verdergaande binding aan. Zie voor literatuur de noot van BRUNNER en
AssER-RUTTEN-HARTKAMP II, nrs. 349 e.v. Zie voor lagere rechtspraak, verschenen na het
arrest HOLLEMAN/DE KLERK, Contractenrecht VII (HONDIUS), nr. 134.
(98) Afd. 6.5.2AN.B.W. is thans wet, maar nog nietin werking getreden. In deM.v.T., T.K.
1981, 16 983, nr. 3 sub 8 (p. 14-15) vindt men een bondige samenvatting van de opzet van de
wet. Deze nieuwe wetgeving leidde tot een aanhoudende stroom van publikaties; zie daarvoor
Contractenrecht VII (HONDIUS), nr. 2, en A.S. HARTKAMP, ,Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek", 1988, p. 282 e.v.
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houding tussen partijen omdat het moet worden beschouwd als een
bestendig gebruikelijk beding(99).
Algemene voorwaarden kunnen als zodanig bestendig gebruikelijk in
de zin van art. 1383 B.W. zijn binnen een bepaalde tak van handel,
beroep of bedrijf. Ook is denkbaar dat een of meer bepalingen
bestendig gebruikelijk zijn in een tak van handel, beroep of bedrijf.
Voorts kunnen algemene voorwaarden of een bepaald beding daaruit
slechts tussen partijen een bestendig gebruikelijk beding vormen.
ONTBINDING OVEREENKOMST
24. De ontbinding van een overeenkomst wegens wanprestatie sluit
niet uit dat een in de overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidsbeding tussen partijen blijft gelden(lOO). Ontbinding ex art. 1302
B.W. betekent immers niet dat alle afspraken die tussen partijen in
het kader van het aangaan van de betreffende overeenkomst zijn
gemaakt, eo ipso geen betekenis meer kunnen hebben(lOl). Art. 1302
strekt ertoe aan de wederpartij van degene die wanpresteert, de
mogelijkheid te bieden zich harerzijds eveneens aan haar contractuele verplichtingen te onttrekken. In hoeverre aan bepaalde bedingen - zoals een exoneratieclausule, een arbitragebeding of een
boetebeding - ook na ontbinding werking toekomt, is een kwestie
van uitleg van het betreffende beding.

IV. Geldigheid
25. ,Nederland was tot voor kort het Mekka van de vrijtekenaars",
zo schrijft ScHOORDIJK(l02). Met verwijzing naar de contractsvrijheid werd een exoneratiebeding ter zake van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid vrijwel steeds geldig geacht. Evenals
in de ons omringende landen is er sprake van een ommekeer(l03).
Een niet-aansprakelijkheidsbeding waarbij de belangen van de ene
partij in vergaande mate aan die van de andere partij worden
(99) Zie H.J. PABBRUWE, ,Gebruik en gebruikelijk beding", diss. Groningen, Zwolle 1961
en Contractenrecht VII (HONDIUS), nrs. 79-98.
(100) Vgl. H.R. 16 juni 1978, N.J. 1978, 625 (G.J.S.).
(101) In dezelfde zin M.v.A. II ad art. 6.5.4.14 N.B.W., Parl. Oesch. Boek 6, p. 1028.
(102) H.C.F. ScHOORDIJK, ,Verbintenissenrecht", p. 217.
(103) Zievoor ontwikkelingen in het buitenland, ScHOORDIJK, o.c., p. 214e.v.; RIJKEN, o.c.,
p. 107 e.v.; HONDIUS, H.N.J.V. 1979, p. 176 e.v. en diss. Leiden, 1978; zie voorts KAMM,
o.c., p. 105 e.v.
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opgeofferd, kan effect ontberen. Dit geldt in het bijzonder ingeval
van consumententransacties. Globaal kan men de volgende mogelijkheden ter bestrijding van (een beroep op) een exoneratiebeding
onderscheiden:
- het beding maakt geen onderdeel uit van de rechtsverhouding
tussen partijen, althans is onder invloed van een wilsgebrek tot stand
gekomen;
- het beding moet aldus worden uitgelegd dat het de betreffende
aansprakelijkheid niet uitsluit of beperkt;
- het beding, althans het beroep daarop, is niet geldig.
Voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden c.q. exoneratiebedingen verwijs ik naar het voorgaande. De wilsgebreken dwang,
dwaling en bedrog bespreek ik hier niet. Het ,vierde wilsgebrek"
misbruik van omstandigheden verdient in zoverre aparte vermelding
dat exoneratieclausules nogal eens het resultaat zijn van misbruik van
economische macht, kennis of inzicht. Reeds in 1957 besliste de Hoge
Raad dat een exoneratieclausule een geoorloofde oorzaak kan ontberen ,in verband met de bijzondere invloeden welke zich bij het
sluiten der overeenkomst doen gelden, met name wanneer de benadeelde partij de onevenredig grote last heeft aanvaard onder druk van
omstandigheden, waarvan zijn medecontractant misbruik maakte"(l04).
Ook de uitleg kwam hiervoor reeds ter sprake.
Rest de ongeldigheid. Beoordeling van de geldigheid van (een beroep
op) een exoneratiebeding is bepaald geen eenvoudige zaak. Het
vraagt om inzicht in de rol van producenten en consumenten, of
ruimer: in econ9mische verhoudingen. Men zal belangen van producenten en con~umenten moeten kunnen afwegen en daarbij acht
moeten slaan op machtsposities en verzekeringsmogelijkheden. De
geldigheid van exoneratieclausules is een probleem van rechtspolitieke en rechtsethische aard. Voor de beoordeling van de geldigheid van
exoneratiebedingen zijn verschillende juridische technieken bruikbaar. In oudere rechtspraak werd alleen getoetst aan het goede

(104) H.R. 11 januari 1957, N.J. 1959, 37. Misbruik van ornstandigheden heeft naar huidig
recht nietigheid van de overeenkornst ten gevolge wegens het ontbreken van een geoorloofde
oorzaak; naar kornend recht leidt rnisbruik van ornstandigheden tot vt;rnietigbaarheid
(art. 3.2.10 lid 4 N.B.W.).
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zeden-criterium. Volgens de meeste auteurs(105) gebruikt de rechter
de laatste decennia vooral de goede trouw als toetssteen. Het voordeel van deze gewijzigde benadering zou zijn dat men beter van geval
tot geval kan oordelen. Het goede zeden-criterium is echter niet
volledig verdrongen. Evidente gevallen van ontoelaatbare clausules
zijn nog immer nietig wegens onzedelijkheid(l06). Aldus vormt dit
criterium- tezamen met het wettelijk verbod- een eerste zeef, een
meer abstracte toetsing. Ook een beroep op een beding dat in
abstracto toelaatbaar is - bijvoorbeeld uitsluiting voor schade ten
gevolge van eigen schuld - kan in concreto, door de bijkomende
omstandigheden van het betrejjende geval, in strijd met de goede
trouw zijn. Het goede trouw-criterium vormt de tweede zeef(107).
Naast genoemde mogelijkheden kan naar komend recht een beding
vernietigbaar zijn, omdat het onredelijk bezwarend is voor de wederpartij. Bovendien zijn organisaties van ondernemers of consumenten
bevoegd de vraag of een beding onredelijk bezwarend is aan een
bijzondere rechter voor te leggen. In dit laatste geval gaat het om een
min of meer abstracte toetsing. Tot op zekere hoogte lijkt de rechter
reeds op deze nieuwe regeling te anticiperen; zie H.R. 25 april1986,
N.J. 1986, 714 (G.), A.A. 1986, p. 618 (P.v.S.), VAN DER
MEER/GEM. SMILDE en H.R. 16 januari 1987, N.J. 1987, 553 (G.),
HOOIJEN/TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK.
ONGELDIGHEID IN ABSTRACTO

a. Strijd met de wet
26. In een aantal gevallen geeft de wet dwingende voorschriften
omtrent aansprakelijkheidsuitsluiting of -beperking. Zo verklaart
art. 1638x lid 4 B.W. nietig het beding waardoor de werkgever zijn
uit dat artikel voortvloeiende verplichtingen tot bescherming van de
werknemer tegen gevaren, uitsluit of beperkt. Het vervoerrecht kent
een aantal wettelijke aansprakelijkheidsregelingen waarvan niet afgeweken kan worden(108). Deze dwingendrechtelijke aansprakelijk(105) Deze opvatting wordt door een niet onbelangrijk dee! van de Jiteratuur bestreden; in het
bijzonder door de voorstanders van de normatieve uitlegmethode zoals ScHOORDIJK en VAN
DUNNE. Zie over een en ander RIJKEN, o.c., p. 86 e.v., Contractenrecht III (WUISMAN),
nrs. 166 e.v., ScHOORDIJK, o.c., p. 221 e.v.; VAN DUNNE, ,Verbintenissenrecht in ontwikkeling", suppl. 1987, Deventer, 1987, p. 68 en ASSER-RUTIEN-HARTKAMP.I, nrs. 341-345.
(106) Vgl. RIJKEN, o.c., p. 88 en AssER-RUTTEN-HARTKAMP I, nr. 345.
(107) Zie ook hierna sub nrs. 30 e.v.
(108) Zie Arisz, H.N.J.V. 1987, I, p. 28-34 met enige correcties van KoRTHALS ALTES,
H.N.J.V. 1987, II, p. 84. Zie in dit verband ook H. DRION, ,Limitation of liabilities in
international air-law", diss. Leiden, 1954.
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heidsregelingen worden gekoppeld aan een aansprakelijkheidslimiet.
Tegenover een voor de gelaedeerden juridisch gunstig aansprakelijkheidsregiem staat ter compensatie een aansprakelijkheidsbeperking
van de vervoerder of exploitant. Naast andere motieven wordt voor
de beperking van de aansprakelijkheid aangevoerd dat de vervoerder
of de exploitant daardoor in staat wordt gesteld zich te verzekeren.
Het argument van verzekerbaarheid duikt ook op in de wetsgeschiedenis van de Wet aansprakelijkheid exploitanten van nucleaire schepen (1973)(109), de Wet aansprakelijkheid olietankschepen
(1975)(110) en de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (1979)(111).
Deze wetten kennen e.en dwingendrechtelijk regiem van aansprakelijkheid tot een bepaalde limiet.
Het komend recht legt de exoneratiebevoegdheid o.a. vergaand aan
banden in geval van:
- aansprakelijkheid verkoper bij consumentenkoop (art. 7.1.3.7 jo
art. 7.1.1.4a N.B.W.);
- produktenaansprakelijkheid (art. 1407g B.W., wetsvoorstel
19 636);
- aansprakelijkheid van de medische hulpverlener en het ziekenhuis
(art. 1653s B.W. volgens het voorontwerp van wet-Overeenkomst
inzake geneeskundige behandeling, 1987)(112).

b. Strijd met de goede zeden
27. Vrijwel algemeen wordt in de literatuur aanvaard dat uitsluiting
van de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eigen opzettelijk handelen onzedelijk en derhalve nietig is(113). Gangbaar is ook
de opvatting dat de verkoper niet de aansprakelijkheid kan uitsluiten
voor verborgen gebreken die hij kent. Voorts is men doorgaans van
oordeel dat de aansprakelijkheid voor bedrog niet kan worden
uitgesloten.
Minder duidelijk is in hoeverre men zich kan vrijtekenen voor schade

(109) Wet van 24 oktober 1973, Stb. 536.
(110) Wet van 11 juni 1975, Stb. 321.
(111) Wet van 17 maart 1979, Stb. 225.
(112) Zie hierover o.a. Th.A.M. TE BRAAKE, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1987, p. 310
e.v.; W.B. VANDER MIJN, Medisch Contact 1987, p. 369-370 en HONDIUS en NADORP-VAN
DEN BoRG, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1988, p. 3 e.v.
(113) Zie Contractenrecht III (WUISMAN), nr. 175 en de daar genoemde literatuur en rechtspraak; zie verder AssER-RUTTEN-HARTKAMP I, nr. 342 die enige ruimte voor uitzonderingen
zieten VAN DUNNE, o.c., p. 68.
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die te wijten is aan eigen schuld(l14). Voor zover het niet om grove
schuld gaat achten de meeste schrijx.ers vrijtekening toelaatbaar. Ten
aanzien van grove schuld zijn zij v'erdeeld en is de rechtspraak niet
geheel duidelijk. De oorzaak hiervan is mede gelegen in de vaagheid
van het begrip grove schuld. In een aanvaringsschade betreffend
arrest uit 1954 (Codam/Merwede) omschrijft de Hoge Raad grove
schuld als een in laakbaarheid aan opzet grenzende schuld(115). Hij
acht ,een beperking van des reders aansprakelijkheid voor eigen
grove schuld bij een overeenkomst als de onderhavige~ .. in strijd ...
met de goede zeden".
Het Nieuw B.W. spreekt niet meer over grove schuld, maar over
,bewuste roekeloosheid"(116). Met ASSER-RUTTEN-HARTKAMP I,
nr. 342 zou ik willen aannemen dat een exoneratiebeding betreffende
schade ten gevolge van bewuste roekeloosheid krachteloos is.
28. Lange tijd zong het schrijverskoor eenstemmig dat men zich
rechtsgeldig kan exonereren voor de aansprakelijkheid voor schade
ten gevolge van fouten van hulppersonen, ook indien er sprake is van
opzet of grove schuld van de hulppersoon(117). Ter schraging van
deze opvatting verwees men o.a. naar twee bekende arresten uit 1920
(Surinaamse postbode)(118) en 1938 (eerste Bovag-arrest)(l19). De
laatste tijd kan men echter ook andere geluiden horen. Sommigen
menen dat bedoelde regel slechts in beginsel geldt(120). Anderen
achten een genuanceerder benadering mogelijk(121). lk zou willen
aannemen dat opzet en bewuste roekeloosheid van leidinggevende
hulppersonen in het bedrijf van de contractant in het algemeen niet
(114) Zie Contractenrecht III (WUISMAN), nrs. 176 en 177 en de daar genoemde literatuur en
rechtspraak, alsmede AssER-RUTTEN-HARTKAMP I, nr. 342.
(115) H.R. 12 maart 1954, N.J. 1955, 386, A.A. III, p. 175 (H.B.). De Hoge Raad beperkt
zijn omschrijving tot het betreffende geval. Zie voorts H.R. 14 april 1950, N.J. 1951, 17
(Ph.A.N.H.), Rontgenstralenarrest, waarin de Hoge Raad een uitsluiting van aansprakelijkheid als in strijd met de goede zeden nietig achtte, omdat de arts wist of althans behoorde te
weten dat de behandeling medisch onverantwoord was en derhalve door hem niet mocht
worden ondernomen.
(116) Zie artt. 6.3.2.2 lid 3, 7.10.4.2 lid 3 en 7.10.4.3 lid 1.
(117) Zie voor literatuur en rechtspraak Contractenrecht III (WUISMAN), nr. 178. De literatuur heeft vooral betrekking op ondergeschikte hulppersonen.
(118) H.R. 26 maart 1920, N.J. 1920, 476, W. 10592.
(119) H.R. 3 juni 1938, N.J. 1938, 920 (E.M.M.).
(120) AssER-RUTTEN-HARTKAMP I, nr. 343. Vgl. ook de conclusie naar aanleiding van
vraagpunt 12 inzake het N.B.W.: behoudens uitzondering kan een werkgever zijn aansprakelijkheid voor tekortkomingen van zijn arbeiders uitsluiten. Zulk een uitsluiting is niet geoorloofd, indien de wet verplicht dat de werkgever zich tegen schade, veroorzaakt op een wijze,
als hier bedoeld, verzekert of hij zich had behoren te verzekeren.
(121) Contractenrecht III (WUISMAN), nr. 178.
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kan worden uitgesloten(122). Hun handelen geldt in het maatschappelijk verkeer als een gedraging van de contractant die het bedrijf
in stand houdt. Toerekening van opzettelijk of bewust roekeloos
onrechtmatig gedrag van een hulppersoon kan zowel aan een rechtspersoon als aan een natuurlijk persoon die een bedrijf in stand houdt
plaatsvinden(l23). Bij rechtspersonen zijn het dus niet aileen handelingen van organen die als handelingen van de rechtspersoon zijn aan
te merken(124).

c. Onredelijk bezwarende bedingen
29. Naar komend recht is een beding in algemene voorwaarden
vernietigbaar, indien het onredelijk bezwarend is voor de wederpartij. Het gaat hier om een open norm die een inhoudelijke controle
van algemene voorwaarden mogelijk maakt. Of een beding (bijv. een
exoneratiebeding) onredelijk bezwarend is, moet worden beoordeeld
aan de hand van de aard en de overige inhoud van de overeenkomst,
de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen en de
overige omstandigheden van het geval (art. 6.5.2A.2aN.B.W.)(125).
Tot deze omstand~gheden behoren bijvoorbeeld de vraag of de
wederpartij de inhoud van het beding begreep en de vraag of het
schaderisico had kunnen worden verzekerd.
Ben wederpartij kan een onredelijk bezwarend exoneratiebeding
(doen) vernietigen door een buitengerechtelijke verklaring of door
een rechterlijke uitspraak uit te Iokken (artt. 3.2.13 en 6.5.2A.12
N.B.W.).
Afdeling 6.5.2A N.B.W. is in beginsel van toepassing op aile overeenkomsten, waarin algemene voorwaarden voorkomen, ongeacht
de hoedanigheid van partijen(126). De belangrijkste uitzondering die
(122) Vgl. H.R. 20 februari 1976, N.J. 1976,486 (G.J.S.), A.A. 1976, p. 476 (G.). Weliswaar
toetst de Hoge Raad naar mijn mening de geldigheid van het beroep op de exoneratieclausule
aan de goede trouw-norm, maar dit doet niet af aan het feit dat de wetenschap van de
leidinggevende hulppersoon wordt gelijkgesteld met de wetenschap van de contractant. Vgl.
ook F.H.J. MIJNSSEN, ,Fouten van hulppersonen in contractuele en pre-contractuele verhoudingen", Serie Privaatrechtelijke begrippen nr. 4, p. 28 e.v. Met MIJNSSEN meen ik dat het
geen verschil maakt of deze leidinggevende personen in dienst (ondergeschikt) zijn of zelfstandig.
(123) Vgl. AssER-VAN DER GRINTEN I (De vertegenwoordiging), nrs. 168 e.v.; zie ook A.R.
BLOEMBERGEN, Bouwrecht 1969, p. 358 en F.H.J. MIJNSSEN, o.c., p. 34 e.v.
(124) In andere zin nog H.R. 10 juni 1955, N.J. 1955, 552 (L.E.H.R.), A.A. V, p. 145 e.v.
(C. PETIT). Vgl. echter H.R. 6 april1979, N.J. 1980, 34(C.J.H.B.), A.A. 1980, p. 250 (P.v.S.).
(125) Het betreft hier derhalve een ongeldigheid in concreto, waarover meer hierna in nrs. 30
e.v., voor wat betreft het N.B.W. nr. 37.
(126) Derhalve niet aileen op transacties met de consument. Zo maakt het in beginsel niet uit
of de gebruiker een natuurlijke per soon of een rechtspersoon is, of hij ondernemer, beroepsbeoefenaar of overheid is. Ook de hoedanigheid van de wederpartij doet in beginsel niet terzake.
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de wet maakt betreft , ,grote'' ondernemingen; deze kunnen op grond
van art. 6.5.2A.2c als wederpartij niet de bescherming van afdeling
6.5.2A inroepen(127).
Organisaties van consumenten of ondernemers c.q. beroepsbeoefenaren kunnen een speciale rechter (Gerechtshof 's-Gravenhage) vragen een beding in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te
verklaren of het gebruik daarvan te verbieden (art. 6.5.2A.6)(128). · ·
Aldus kan een abstracte toetsing van exoneratieclausules plaatsvinden; een toetsing die niet is toegesneden op de concrete
omstandigheden van een bepaald geval, maar op het meer algemene
gebruik van bepaalde clausules.
Voor overeenkomsten met de consument is de open norm van art.
6.5.2A.2a door de wetgever ,ingevuld" in de artt. 6.5.2A.3 en
6.5.2A.4. Art. 6.5.2A.3 noemt een aantal bedingen op dat zonder
meer als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt (,zwarte lijst").
Art. 6.5.2A.4 bevat bedingen die vermoedworden onredelijk bezwarend te zijn (,grijze lijst"). De gebruiker kan in het laatste geval
echter tegenbewijs leveren. Op de ,grijze lijst" wordt onder f. de
eigenlijke exoneratieclausule vermeld. De wetgever acht derhalve in
overeenkomsten met de consument een beding dat de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt onredelijk bezwarend, voor zover het tegendeel niet door de gebruiker kan worden bewezen.
ONGELDIGHEID IN CONCRETO

30. Exoneratiebedingen die niet vernietigbaar of nietig zijn wegens
strijd met de wet of de goede zeden kunnen desalniettemin het
beoogde effect missen. Op grond van bijkomende omstandigheden
van het concrete geval kan een beroep op een- in beginsel rechtsgeldig- exoneratiebeding in strijd met de goede trouw zijn. Het beding
is- in N.B.W.-terminologie (artt. 6.1.1.2 en 6.5.3.1) - niet van
toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Het
is vooral deze op de concrete omstandigheden van het geval toegesneden toetsing aan de goede trouw, die de laatste jaren in de rechtspraak opgeld doet. De Hoge Raad wees, hiertoe aangespoord door
de literatuur(129), de weg. Vermoedelijk reeds in zijn arrest van 19
(127) Uit art. 6.5.2A.2c lid 1 volgt aan welke ondernemingen bescherming wordt onthouden.
Zie voor een tweede uitzondering lid 3 van dit artikel.
(128) Ook andere veroordelingen zijn mogelijk, zie art. 6.5.2A.7 !eden 3 en 5.
(129) In het bijzonder door DRION, H.N.J.V. 1957, I, p. 233 e.v.
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mei 1967, Saladin/Hollandsche Bank Unie(130), waarin hij overwoog: , ,dat het antwoord op de vraag in welke gevallen aan degeen
die -gelijk te dezen de Bank- bij contractueel beding zijn aansptakelijkheid voor zekere gedragingen ook indien deze jegens zijn
wederpartij onrechtmatig zijn heeft uitgesloten, een beroep op dit
beding niet vrijstaat, afhankelijk kan zijn van de waardering van tal
van omstandigheden, zoals: de zwaarte van de schuld, mede i.v.m.
de aard en de ernst van de bij enige gedraging betrokken belangen,
de aard en de verdere inhoud van de overeenkomst waarin het beding
voorkomt, de maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding
van pp., de wijze waarop het beding is tot stand gekomen, de mate
waarin de wederpartij zich de strekking van het beding bewust is
geweest". De Hoge Raad noemt niet met zoveel woorden de goede
trouw als toetssteen. In latere arresten gebeurt dit soms wei, bijvoorbeeldin H.R. 20 februari 1976, Vander Laan/Top's Pluimveebedrijf
(Pseudovogelpest-arrest)(l31) en H.R. 18 december 1981, VanKleefMonster(132). In andere recente arresten wordt niet uitdrukkelijk
verwezen naar de beperkende werking van de goede trouw, maar
desalniettemin zijn ook deze uitspraken onmiskenbaar op dezelfde
leest geschoeid(133).
In zijn arrest Saladin/Hollandsche Bank Unie zegt de Hoge Raad dat
,tal van omstandigheden" beslissend zijn voor het antwoord op de
vraag of een beroep op het beding aan de exonerant vrij staat. Hij
noemt daarbij in een niet-limitatieve opsomming:
a. de zwaarte van de schuld, mede in verband met de aard en de ernst
van de bij enige gedraging betrokken belangen;
b. de aard en de verdere inhoud van de overeenkomst in kwestie;
c. de maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van
partijen;
d. de wijze waarop het beding tot stand is gekomen;
e. de mate waarin de wederpartij zich de strekking van het beding
bewust is geweest.
Daarnaast kan men bijvoorbeeld ook denken aan(l34):
(130) H.R. 19 mei 1967, N.J. 1967,261 (G.J.S.), A.A. 1967, p. 214 (P .A.S.). Ret arrest noemt
niet met zoveel woorden het goede trouw-criterium, maar evenmin het goede zeden-criterium.
(131) N.J. 1976, 486 (G.J.S.), A.A. 1976, p. 467 (G.).
(132) N.J. 1982, 71.
(133) Zie H.R. 7 rnei 1982, N.J. 1983, 509 (C.J.H.B.) en H.R. l3 november 1987, N.J. 1988,
139.
(134) Vgl. BLOEMBERGEN, Bouwrecht 1969, p. 262-264 en VAN DUNNE, o.c., p. 80 die elf
omstandigheden opsomt, alsmede RIJKEN, o. c., p. 97/98 en 134 e. v.
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f. eventuele wettelijke regelingen op aanverwante terreinen(l35);
g. de aard van de aansprakelijkheid (risico-verdeling; verzekeringsaspect);
h. gewijzigde omstandigheden sinds de totstandkoming van de
overeenkomst;
i. verkeersopvattingen.
Op grand van een tamelijk willekeurige keuze zal aan enkele van deze
omstandigheden nag enige aandacht worden besteed.

Wijze waarop het beding tot stand is gekomen
31. Bij deze omstandigheid kunnen onder meer de volgende punten
aan de orde komen. Is het beding al dan niet via algemene voorwaarden onderdeel van de overeenkomst geworden? Gaat het om eenzijdig of tweezijdig vastgestelde algemene voorwaarden? Zo mag bijvoorbeeld worden aangenomen dat voorwaarden die tussen organisaties van ondernemers enerzijds en consumentenorganisaties anderzijds tot stand zijn gekomen, in de regel de rechterlijke toetsing
kunnen doorstaan. Is er sprake van een adhesiecontract of van
vrijwillige aanvaarding? ·In hoeverre is de wederpartij zich bewust
geweest van de strekking van het beding? Kende zij het exoneratiebeding c.q. had zij dit kunnen kennen? Begreep zij de inhoud van het
exoneratiebeding c.q. had zij deze moeten begrijpen? In hoeverre
mocht de exonerant erop vertrouwen dat zijn wederpartij het exoneratiebeding kende en begreep?
Hiervoor zagen wij dat de Nederlandse rechter tamelijk snel aanneemt dat algemene voorwaarden van toepassing zijn. Naast de
correctie dat ,iiberrasschende Klauseln" mogelijk niet tot de overeenkomst behoren, kan via de toetsing aan de goede trouw worden
voorkomen dat de wederpartij wordt opgezadeld met onevenredige
lasten.
Aard en verdere inhoud van de overeenkomst; onderlinge verhouding van partijen
32. De exoneratieclausule die erop neerkomt dat de hoofdverplichting die de exonerant heeft aanvaard, grotendeels wordt opgeheven,
kan in strijd zijn met de aard van de overeenkomst. Zo biedt de
rechtspraak verschillende voorbeelden waarbij het beroep op een in
een bewaargevingsovereenkomst opgenomen exoneratiebeding ter(135) Bijv. H.R. 12 rnaart 1954, N.J. 1955, 386, A.A. III, p. 178 (H.B.).
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zake van diefstal niet werd toegelaten(l36). Bij aannemingsovereenkomsten wordt herhaaldelijk geoordeeld dat een beding dat de
schadevergoedingsvordering van de opdrachtgever binnen een jaar
na oplevering doet vervallen, het wezen van de overeenkomst van
aanneming van werk aantast(l37).
De verdere inhoud van de overeenkomst is van belang voor het
oordeel of de exonerant zijn wederpartij met een onevenredige last
opzadelt. Zo speelt een rol of de exonerant geen of slechts een geringe
vergoeding voor de door hem te verrichten prestatie ontvangt en
welke risico's zijn verbonden aan onregelmatigheden bij de uitvoering(138).
Bij de maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van
partijen denke men aan de mogelijke ongelijkheid van de contractspartners en aan partijen met een specifieke taak, zoals de overheid.
Ongelijkheid die kan voortkomen uit economische macht, kennis,
monopoliepositie, vertrouwensrelatie e.d. Het enkele feit van ongelijkheid betekent niet eo ipso ongeldigheid van het beroep op de
exoneratieclausule. Waar het om gaat is of de wederpartij een
onevenredige last onder dwang van de omstandigheden heeft aanvaard. In dit kader verdienen twee vragen nadere aandacht: kunnen
vrije beroepsbeoefenaars hun aansprakelijkheid uitsluiten of beperken en kan de overheid dat? Hoewel beide vragen de moeite van een
uitvoerige bespreking waard zijn, moet ik volstaan met enkele opmerkingen.

Vrije beroepsbeoejenaars
33. Bij de traditionele vrije beroepen denken we aan artsen, notarissen en advocaten. Daarnaast kan men tot de vrije beroepen o.a.
rekenen de accountant, de belastingadviseur, de architect, de raadgevend ingenieur, de makelaar in onroerend goed, de octrooigemachtigde, de organisatie-adviseur en de automatiseringsadviseur. Ik
beperk mij hier tot de traditionele vrije beroepsbeoefenaars. Terwijl
de exoneratiebedingen bij de architect en de raadgevend ingenieur al
sinds jaar en dag voorkomen, plegen de traditionele vrije beroepsbeoefenaars zich in de regel van uitsluiting of beperking van hun
(136) Zie Contractenrecht III (WUISMAN), nr. 182.
(137) N.A.I. 31 maart 1973, Bouwrecht 1973, nr. 128, p. 567; R.v .A. voor de Bouwbedrijven,
5 juli 1973, nr. 6598, Bouwrecht 1973, nr. 162, p. 713.
(138) Een fraai voorbeeld biedt de overweging van de Hoge Raad naar aanleiding van
onderdeel 3 van het cassatiemiddel in H.R. 18 december 1981, N.J. 1982, 71, VAN
KLEEF /MONSTER.
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aansprakelijkheid te onthouden. Kunnen de laatstgenoemden hun
aansprakelijkheid wei exonereren? De opvatting dat exoneratie door
artsen, notarissen en advocaten principieel onzedelijk is op grond
van de vertrouwensrelatie met de wederpartij(l39) deel ik niet(140).
DRION(l41) wees er al op dat men met het beroep op de vertrouwensrelatie eigenlijk doelt op het feit dat traditioneel geen acties tot
schadevergoeding tegen deze beroepsbeoefenaars worden ingesteld.
Ligt deze traditie niet achter ons? Er lijkt de laatste jaren sprake te
zijn van een aanzienlijke toename van het aantal aansprakelijkheidsgevallen betreffende deze beroepsbeoefenaars(142). Maar als de
vertrouwensrelatie niet Ianger in de weg staat aan dergelijke acties,
moet exoneratie dan wei principieel onmogelijk worden geacht? lk
wil niet betogen dat de vertrouwensrelatie geen enkele rol speelt,
maar slechts dat zij niet alles bepalend is. De verhouding tussen de
traditionele vrije beroepsbeoefenaar en zijn wederpartij kenmerkt
zich veelal door een zekere afhankelijkheid. De beroepsbeoefenaar
heeft in vele gevallen een zeker overwicht, waarvan hij misbruik kan
maken. Maar er zijn meer omstandigheden die men bij het oordeel
over de geldigheid van een beroep op een exoneratiebeding moet
betrekken. De redelijkheid van de verdeling van de schadelast hangt
af van een complex van factoren. Zo vraag ik mij af of het geen
verschil maakt of de wederpartij van bijv. de advocaat een multinational dan wei Jan Modaal is. De aard en de ernst van de betrokken
belangen moeten worden gewogen. Bij fouten van de arts bijvoorbeeld gaat het vooral om schade aan de persoon. Deze moet als
ernstiger worden beschouwd dan zuiver financiele schade. Ook de
vrije beroepsbeoefenaar mag door zich te exonereren niet het wezen
van de door hem gesloten overeenkomst aantasten. En de laatste
factor die ik hier noem is het verzekeringsaspect. In het kader van
een redelijke schadelastverdeling speelt de vraag wie de meest gerede
partij is om zich te verzekeren. Bovendien kan een verzekeringsplicht
of verzekeringsgebruik gebaseerd zijn op de verkeersopvatting dat
het risico door de betreffende partij gedragen behoort te worden.
Advocaten hebben sinds 1 januari 1986 een wettelijke verplichting

(139) Aldus bijv. SALOMONSON, HoNoloVo 1957, Po 173; MAEIJER ten aanzien van de arts in
serie Medisch Recht, deel1, Po 15; zie echter ook in andere zin MAEIJER, HoNoloVo 1987, II,
po 64-65 0Ook Arisz, HoNol 0V 0 1987, I, Po 49 acht exoneratie traditioneel moeilijk verenigbaar
met uitoefening van het vrije beroepo
(140) Zij wordt ook verworpen door Ooao DRION, HoNoJOVO 1957, II, Po 91-92 enRIJKEN, OoCo,
Po 53 eovo
(141) HoNoloVo 1957, II, Po 91-920
(142) Zie ARISZ, HoNol.Vo 1987, I, Po 11.
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tot bet bebben van een aansprakelijkbeidsverzekering(l43). Voor de
notarissen bestaat geen wettelijke verplicbting. Wel is de Koninklijke
Notariele Broederscbap van oordeel dat alle notarissen verzekerd
dienen te zijn tegen de risico's op grond van beroepsaansprakelijkbeid. In de praktijk zijn vrijwel alle Nederlandse notarissen biertegen
verzekerd. Hetzelfde geldt voor de artsen. ARISZ maakt in zijn
recente preadvies melding van problemen die accountants bebben
met verzekerbaarheid(l44). De mogelijke claims c.q. de verzekerde
som zijn/is zo boog dat geen dekking meer mogelijk is tegen een
redelijke verzekeringspremie.
Ik zou willen aannemen dat beperking van de aansprakelijkheid in
beginsel toelaatbaar is tot het bedrag dat volgens de binnen de
beroepsgroep geldende normen door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt dient te zijn(145). Een verdere beperking is niet zonder
meer nietig. De kans is echter aanzienlijk dat de rechter in concreto
een beroep daarop in strijd met de goede trouw zal achten. Voor wat
betreft de arts wijs ik nogmaals op bet voorontwerp van Wet-Overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (zie bierboven nr. 26).
Overheid

34. Ook de overheid maakt regelmatig gebruik van exoneratieclausules(146). Zo komt men in overeenkomsten tot levering van gas,
water en electra steeds bedingen tegen, waarbij de aansprakelijkheid
in belangrijke mate wordt beperkt(147). Staat het monopolistisch
karakter van het overbeidsbedrijf aan een dergelijke exoneratie in de
weg?(148) Dat het de overbeid is die deze ,goederen" levert, is op
(143) Op grond van de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid, Ned. Stcrt. 20 augustus
1985.
(144) H.N.J.V. 1987, I, p. 21 en 39 e.v. Nederlandse registeraccountants achten zich met een
verzekerd bedrag van $100 miljoen onderverzekerd!
(145) Tot deze conclusie komen R.M. LODEIZEN-SCHOONENBERG en P .A. STEIN, Tijdschrift
voor Gezondheidsrecht 1983, p. 165 e.v. ten aanzien van de arts. Ook in Duitsland was lange
tijd omstreden of de advocaat en de notaris hun aansprakelijkheid konden uitsluiten of
beperken. Thans acht men beperking door de advocaat toelaatbaar binnen zekere grenzen die
mede worden bepaald door de verzekerbaarheid. De notaris kan zijn aansprakelijkheid niet
beperken omdat hij een publiekrechtelijke taak heeft. Zie Franz-Josef RENSCHE, ,Haftung
des Rechtsanwalts und des Notars", 1984, I, 152 en II, 199-200.
(146) Te onderscheiden van aansprakelijkheidsbeperking bij wet. Zo wordt de aansprakelijkheid van de overheid bijvoorbeeld beperkt in art. 4 Postwet 1954 en art. 17 Telegraaf- en
Telefoonwet 1904.
(147) Aansprakelijkheid voor onderbreking in de levering en de overige aansprakelijkheid
buiten schuld worden uitgesloten. Voor zover de schuldaansprakelijkheid niet is uitgesloten,
wordt deze in meerdere opzichten beperkt.
(148) Een bevestigend antwoord geeft Ch.J.J.M. PETIT, ,Overeenkomsten in strijd met de
goede zeden", diss. Leiden 1920, p. 269.
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zich onvoldoende om ongeldigheid aan te nemen. Waar het om gaat
is de vraag of in een redelijke verdeling van het schaderisico is
voorzien. De voorwaarden die door de exploitanten van gas, water
en electriciteit worden gehanteerd zijn tot stand gekomen in bilateraal overleg tussen de respectieve verenigingen van exploitanten en
de consumentenorganisaties, onder auspicien van de Commissie
Consumentenaangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad.
Er is aldus een redelijk vermoeden dat dit schaderisico op
aanvaardbare wijze over de betrokken partijen is verdeeld. In beginsel zal een beroep op een dergelijke exoneratieclausule rechtsgeldig
zijn.
Van een geheel andere situatie is echter sprake, indien de overheid
exoneraties overeenkomt bij het verrichten van typisch publiekrechtelijke handelingen. Mag de overheid bijvoorbeeld bij de afgifte van
een vergunning tot lozing van afvalwater, een ontgrondingsvergunning, een bouwvergunning of een standplaatsvergunning bedingen
dat zij niet aansprakelijk is voor de schade die de vergunninghouder
eventueel zallijden?(149) De overheid zal zich slechts dan mogen
vrijtekenen, indien daarvoor steun is te vinden in de wet, waarop
haar bevoegdheid tot het afgeven van de vergunning is gebaseerd, of
in enige andere publiekrechtelijke regeling. In het algemeen mogen
aan een vergunning slechts voorwaarden worden verbonden tot
bescherming van de belangen waarvoor het vereiste van de vergunning is gesteld. Aan deze publiekrechtelijke beperking kan men niet
door het gebruik van privaatrechtelijke constructies ontsnappen(150). De overheid die desalniettemin een uitsluiting of beperking
van de aansprakelijkheid bedingt, pleegt detournement de pouvoir.
Ben beroep op het exoneratiebeding zal in voorkomende gevallen niet
worden gehonoreerd. Ten aanzien van de aanvaardbaarheid van een
exoneratieclausule in geval van zogenaamde gedoogtoestemming,
zoals de voorlopige bouwvergunning, de voorlopige vrijstelling en
vooruitaccoorden in het milieurecht(l51), aarzel ik. Het verschil met
voornoemde gevallen is dat de burger in de regel geen aanspraak
heeft op deze gedoogtoestemming door de overheid. Ik acht het
(149) De vraag is niet van belang ontbloot. De overheid die een vergunning afgeeft die
vervolgens door de administratieve rechter wordt vernietigd, handelt volgens de heersende leer
dientengevolge in beginsel onrechtmatig en heeft ook schuld. Zie bijv. H.R. 26 september 1986,
N.J. 1987, 253 (M.S.), A.A. 1987, p. 164 (P.v.S.), HoFFMANN-LA RocHE; H.R. 30 januari
1987, N.J. 1988, 89 (M.S.) en H.R. 30 januari 1987, N.J. 1988, 90 (M.S.).
(150) Vgl. Contractenrecht VIII (SPIER), nrs. 61 e.v. Zie ook K.B. 26 september 1977, A.B.
1978, 35 en KORTMANN, VANDER 0RINTEN-bundel, ,Goeden Trouw", Zwolle 1984, p. 467
en 468 noot 13.
(151) Zie ook hierboven nr. 14 en noot 67.
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denkbaar dat het beroep op een dergelijk vrijtekeningsbeding onder
omstandigheden toelaatbaar is, indien en voor zover het de schade
betreft die voortkomt uit het voorlopige karakter van de gedoogtoestemming.

Aard aansprakelijkheid
35. In een aantal gevallen wordt in ons recht aansprakelijkheid
zonder schuld en onrechtmatigheid aanvaard. Zo is bijvoorbeeld de
werkgever op grond van art. 1403 lid 3 B.W. risico-aansprakelijk
voor onrechtmatige daden van zijn ondergeschikten. Een ander
voorbeeld biedt art. 1404 B.W. dat volgens vaste rechtspraak een
risico-aansprakelijkheid van de eigenaar vestigt voor door zijn dier
veroorzaakte schade. In het Nieuw B.W. is het aantal gevallen van
risico-aansprakelijkheid aanmerkelijk uitgebreid. De vraag of een
bepaald risico kan worden verzekerd en op wiens weg het ligt voor
verzekering zorg te dragen, is een van de overwegingen waardoor de
wetgever zich laat leiden bij de keuze voor risico-aansprakelijkheid(152). Dit geldt bijvoorbeeld voor de aansprakelijkheid voor
kinderen beneden 14 jaar, de aansprakelijkheid voor zaken, de
produktenaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van ziekenhuizen voor binnen hun muren verrichte handelingen. In geval van
produktenaansprakelijkheid en die van ziekenhuizen heeft de wetgever exoneratie verboden. Ik acht het geenszins ondenkbaar dat de
rechter ook in andere gevallen waar de wetgever, mede op grond van
het verzekeringsaspect, een bewuste keuze ten aanzien van de risicoverdeling heeft gemaakt, niet snel een beroep op een exoneratieclausule zal honoreren. Meer algemeen geldt dat de rechter bij de beoordeling van de geldigheid van een beroep op een exoneratiebeding kan
Iaten meewegen of de exonerant verzekerd was, dan wei verzekerd
had behoren te zijn(153). Ook kan het verzekerd (behoren te) zijn
van de wederpartij een rol spelen. BLOEMBERGEN formuleert de
volgende richtlijn(154): ,Naar mate de verzekeringspositie van de
benadeelde ten opzichte van die van de exonerant sterker is, zal het
(152) Zie Parl. Oesch. Boek 6 die diverse voorbeelden biedt. Ook de geschiedenis van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen illustreert de invloed van het verzekeringsaspect.
(153) Vgl. ook de conclusie naar aanleiding van vraagpunt 12 inzake het N.B.W., hierboven
vermeld in noot 120. Zie voorts RIJKEN, o.c., p. 141 e.v. die nog verder gaat en aanneemt
dat een beroep op een exoneratieclausule ongeldig is, indien en voor zover de aansprakelijkheid
op aanvaardbare wijze verzekerbaar is.
(154) Bouwrecht 1969, p. 363; overigens gaat BLOEMBERGEN naar mijn idee nogal ver. Zie
voor andere literatuur Contractenrecht III (WUISMAN), nr. 191 en AssER-RUTTEN-HARTKAMP Ill, nrs. 22 e.v.
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betoog dat op een exoneratieclausule geen beroep gedaan kan worden zwakker zijn ... De omgekeerde regel geldt eveneens. In het
algemeen kan men zeggen, dat de verzekeringspositie het sterkste is
als het risico in feite door een verzekering gedekt is en het zwakste
als er geen verzekering is en deze ook niet mogelijk is; daar tussenin
liggen dan de gevallen waarin de verzekering hoewel in feite niet
aanwezig gebruikelijk of mogelijk is".

Zwaarte van de schuld
36. In de oude literatuur en rechtspraak werd de geldigheid van de
exoneratieclausule aan de goede zeden getoetst. De zwaarte van de
schuld - opzet of grove schuld (bewuste roekeloosheid) - speelde
een centrale rol. Bij de toetsing aan het goede trouw-criterium neemt
de Hoge Raad als een van de omstandigheden in aanmerking de
zwaarte van de schuld mede in verband met de aard en de ernst van
de bij enige gedraging betrokken belangen. Daarmee wordt meer de
nadruk gelegd op het feit dat de zwaarte van de schuld in samenhang
met andere omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld.
Door deze benadering van de Hoge Raad is de vraag of er aldan geen
sprake is van opzet of grove schuld (in de zin van bewuste roekeloosheid) minder relevant(155).
37. Naar komend recht is een concrete toetsing van exoneratieclau-

sules in algemene voorwaarden mogelijk via art. 6.5.2A.2a N.B.W.
Dit bepaalt dat onredelijk bezwarende bedingen vernietigbaar zijn.
Zievoor deze bepaling hierbovennr. 29. Daarnaast kunnen exoneratieclausules getoetst worden aan art. 6.5.3.1 lid 2 (de beperkende
werking van de redelijkheid en billijkheid). De parlementaire geschiedenis(156) laat in het midden in hoeverre art. 6.5.2A.2a als een lex

(155) Vgl. H.R. 20 februari 1976, N.J. 1976,486 (G.J.S.), A.A. 1976, p. 467 e.v. (G.) en H.R.
7 mei 1982, N.J. 1983, 509, waarin de Hoge Raad spreekt over ernstig verwijtbaar gednig,
alsmede H.R. 13 november 1987, N.J. 1988, 139, waarin wordt gesproken over ,de mate van
de ernst van het verwijt".
(156) Wetsontwerp 16983, M.v.T., p. 24/25, M.v.A., p. 9 e.v., Eindverslag, p. 10 en Nota
Eindverslag, p. 10 e.v.
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specialis ten opzichte van art. 6.5.3.1 lid 2 dient te worden beschouwd(157).

V. Derdenwerking

38. Sinds DRION's preadvies is derdenwerking voer voor juristen(l58). Twee vormen van derdenwerking worden doorgaans onderscheiden. Bij de werking ten gunste van derden gaat het om de vraag
in hoeverre en wanneer een derde rechten kan ontlenen aan een
exoneratiebeding, waarbij hij geen partij is. Bij de werking ten nadele
van derden - ook genoemd: tegen derden - moet de vraag beantwoord worden of een derde gebonden kan zijn aan een exoneratiebeding waarbij hij geen partij is. Beide vragen rijzen, omdat het in de
artt. 1351 en 1376 B.W. neergelegde beginsel van de relativiteit van
contracten een hinderpaal zou kunnen zijn voor derdenwerking.
Sarnenloop van deze vragen kan zich voordoen bij aaneengeschakelde contracten. Een voorbeeld: A geeft opdracht aan B tot verbouw
van zijn huis. B beperkt zijn aansprakelijkheid tot f. 30.000,-. B
besteedt het electrotechnisch werk uit aan onderaannemer C. Deze
sluit zijn aansprakelijkheid geheel uit. Een werknerner van C rnaakt
een fout bij de uitvoering van de werkzaamheden, waardoor A een
schade lijdt van f. 80.000,-. A spreekt C aan tot schadevergoeding.
Kan C het door hem met B overeengekornen exoneratiebeding tegenwerpen aan A? Zo ja, dan is hij niet aansprakelijk. Zo neen, werkt
het exoneratiebeding datA met B sloot, dan ten gunste van C en kan
hij zich daarop beroepen? Indien de laatste vraag bevestigend wordt
beantwoord, is C tot f. 30.000,- aansprakelijk.
(157) Anders dan RJJKEN, o.c., p. 220 e.v ., neemt HARTKAMP op grond van de parlementaire
geschiedenis aan dat art. 6.5.2A.2a als een lex specialis ten opzichte van art. 6.5.3.1lid 2 dient
te worden beschouwd (AssER-RUTTEN-HARTKAMP I, nr. 358). Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dit echter niet. De minister laat desgevraagd weten niet met onomstotelijke
zekerheid de verhouding tussen art. 6.5.2A.2a en de artt. 6.1.1.2 lid 2 en 6.5.3.1 lid 2 te
kunnen vaststellen (Nota Eindverslag, p. 10 e.v.). Mijns inziens is er wei degelijk een rol
weggelegd voor de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid naast de door
HARTKAMP in nr. 358 genoemde gevallen. Men denke aan een huurovereenkomst waarin als
algemene voorwaarde een exoneratieclausule is opgenomen. Denkbaar is dat de rechter onder
de concrete omstandigheden van het geval het beroep op de exoneratieclausule niet wil
honoreren, terwijl hij evenmin tot vernietiging wil overgaan omdat daarmede het beding ook
toekomstige werking wordt ontzegd.
(158) Een uitvoerig literatuuroverzicht geeft Onrechtmatige Daad Ill, nr. 50, waaraan toe te
voegen B.J. BREUKERS, W.P.N.R. 5851 en 5852 (1987); J. VISSER, ,De werking van contractuele bepalingen ten nadele van derden", Post Scriptum Reeks, 1987; R. ZWITSER, BW-krant
jaarboek 1987, Leiden 1987, p. 83 e.v.; E.B. BERENSCHOT, T.P.R. 1987, p. 778 e.v.; R.E.
JAPIKSE, Liber Amicorum Lionel Tricot, Kluwer, Antwerpen 1988, p. 339 e.v. en H.C.F.
ScHOORDJJK, Bundel ,Handelsrecht tussen Koophandel en Nieuw B.W.", 1988, p. 189 e.v.
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WERKING TEGEN DERDEN

39. Het beeld van de jurisprudentie van de Hoge Raad over de
werking van exoneratieclausules tegen derden wordt bepaald door
vier arresten: het Moffenkit-arrest (HIM/Heemskerk) uit 1966(159),
het Gegaste Uien-arrest uit 1969(160), het Securicor-arrest uit
1979(161), en het arrest Deka-Hanno/Citronas (rotte sinaasappelen)
uit 1986(162). Laatstbedoeld arrest ging over het volgende geval.
Citronas c.s. waren eigenaren en ontvangers van een partij sinaasappelen die in augustus 1979 per schip te Rotterdam was aangekomen.
De stuwadoor Deka-Hanno had van de cargadoor opdracht gekregen
de sinaasappelen in haar loodsen op te slaan. Ten gevolge van een
staking kon Deka-Hanno de sinaasappelen niet afleveren. Citronas
c.s. spraken haar daarop aan tot schadevergoeding. Deka-Hanno
verweerde zich onder meer met een beroep op de Rotterdamse
Stuwage Condities (RSC). De Hoge Raad neemt als uitgangspunt dat
contractuele bedingen aileen van kracht zijn tussen handelende partijen (art. 1376 B.W.). En hij vervolgt: ,In bepaalde gevallen kan
wei een uitzondering op dit beginsel worden aanvaard in dier voege
dat een derde een contractueel beding in redelijkheid tegen zich moet
laten gelden, maar daartoe zal dan een voldoende rechtvaardiging
moeten kunnen gevonden worden in de aard van het betreffende
geval. Daarbij moet onder meer worden gedacht - kort samengevat
- aan het op gedragingen van de derde terug te voeren vertrouwen
van degene die zich op het beding beroept dat hij dit beding zal
kunnen inroepen ter zake van hem door zijn wederpartij toevertrouwde goederen (H.R. 7 maart 1969, N.J. 1969, 249) en voorts aan
de aard van de overeenl,wmst en van het betreffende beding in
verband met de bijzondere relatie waarin de derde staat tot degene
die zich op het beding beroept (H.R. 12 januari 1979, N.J. 1979,
362). Bij beantwoording van de vraag waar de grens ligt zal voorts
mede rekening moeten worden gehouden met het stelsel van de wet,
in het bijzonder indien de wet aan bepaalde daarin geregelde overeenkomsten binnen zekere grenzen werking jegens derden toekent en het
betreffende geval in dit stelsel moet worden ingepast".
Door verwijzing naar het Gegaste Uien-arrest en het Securicor-arrest
(159) H.R. 25 maart 1966, N.J. 1966, 279 (G.J.S.), A.A. 1966, p. 381 (G.).
(160) H.R. 7 maart 1969, N.J. 1969, 249 (G.J.S.).
(161) H.R. 12 januari 1979, N.J. 1979, 362 (A.R.B.), A.A. 1979, p. 556 (P.v.S.).
(162) H.R. 20 juni 1986, N.J. 1987,35 (G.), A.A. 1986, p. 775 (S.K.). Voor lagere rechtspraak
verwijs ik naar de in noot (158) genoemde literatuur; zie voor rechtspraak inzake het vervoer
door de Iucht: F.A. VAN BAKELEN en I.H.Ph. DIEDERIKS-VERSCHOOR, ,Compendium
jurisprudentie luchtrecht", Zwolle 1988.
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probeert de Hoge Raad wellicht lijn in zijn derdenwerkings-jurisprudentie te brengen. De poging kan niet erg geslaagd worden genoemd.
Een uitzondering op bet beginsel van de privatieve werking van
contracten kan onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn. De Hoge Raad noemt niet-limitatief drie omstandigheden:
a. Het op de gedragingen van de derde terug te voeren vertrouwen
van degene die zich op bet beding beroept, dat hij dit beding zal
kunnen inroepen terzake van hem door zijn wederpartij toevertrouwde goederen. Bij deze omstandigheid wordt door de Hoge Raad
verwezen naar het Gegaste Uien-arrest.
b. De aard van de overeenkomst en van bet betreffende beding in
verband met de bijzondere relatie waarin de derde staat tot degene
die zich op het beding beroept. De Hoge Raad verwijst hierbij naar
bet Securicor-arrest.
c. Het stelsel van de wet.
40. De Hoge Raad heeft in voornoemde arresten geen duidelijke
regel willen stellen voor de werking van exoneratiebedingen tegen
derden, althans hij is hierin niet geslaagd(163). Evenmin kiest de
Hoge Raad uitdrukkelijk voor een rechtsgrond waarop de derdenwerking zou moeten worden gebaseerd. Op verschillende wijzen is
in de literatuur gepoogd de werking tegen derden te verklaren. Ik
noem bier de belangrijkste(164):
a. Parallel met art. 2014. B.W.
DRION(165) zoekt de grondslag in een uitbreiding van het beginsel
van art. 2014 B.W. De feitelijke macht over een zaak legitimeert
degene die de feitelijke macht uitoefent niet alleen als beschikkingsbevoegde, maar ook tot bet aangaan van aansprakelijkheidsbedingen
met betrekking tot die zaak.
b. Vertegenwoordiging.
In deze visie kan de derde slechts aan bet beding gebonpen zijn als
hij bij nadere analyse als partij bij de gehele overeenkomst of alleen
als partij bij bet exoneratiebeding kan worden geduid. In mijn
(163) Ret resultaat is een schrijnende rechtsonzekerheid en onvoorspelbare uitkomsten van
gerechtelijke procedures; vgl. KoRTMANN, diss., hoofdstuk 5 en JAPIKSE, o.c.
(164) Voor mijn oordeel over deze pogingen verwijs ik naar mijn dissertatie, hoofdstukken
3 en 4, mijn artikel in het Tijdschrift voor Privaatrecht 1986, nr. 3 en mijn noot onder
DEKA-HANNO/CiTRONAS, A.A. 1986, p. 775 e.v.
(165) H.N.J.V. 1957, I, p. 257 e.v.; C.P. AuBEL, ,En passant detweede hand, overbeperking
van aansprakelijkheid tegenover derden", Deventer 1972, geeft een weinig gelukkige uitwerking van DRION's visie en komt uiteindelijk uit op risico-aanvaarding.
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dissertatie kwam ik tot de conclusie dat aileen de vertegenwoordiging
een aanvaardbare verklaring geeft voor de derdenwerking.
c. Contractueel betrokken derden.
CAHEN heeft de leer van de contractueel betrokken derden in Nederland gelntroduceerd. Volgens hem is de kern van zijn pleidooi ,dat
het krachtveld van de overeenkomst volgens objectieve maatstaven
van redelijkheid en billijkheid kart worden uitgebreid buiten het
strikte partijterrein, en dat onafhankelijk van de bereidheid van
degene die als contractueel betrokken derde wordt aangewezen, om
met die hoedanigheid in te stemmen. Ze komt buiten hem tot stand,
echter niet zo maar geredeneerd vanuit de overeenkomst A-B aileen.
Ret gebeurt door uitleg van die overeenkomst in samenhang met de
contractuele relatie in welke X tot een der contractspartijen staat.
Dat moet ook voldoende waarborg zijn om X onafhankelijk van zijn
eigen instemming een zodanige positie toe te wijzen"(l66).
d. Eerbiediging contractuele rechtspositie.
Volgens VAN DER GRINTEN(l67) gebiedt de redelijkheid dat de
contractuele rechtspositie van de dienstverrichter wordt geeerbiedigd
ook door de eigenaar van de zaken die in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst zijn beschadigd of tenietgegaan. Dit is volgens
hem echter anders, indien de dienstverrichter wist of redelijkerwijs
moest weten dat zijn wederpartij niet gerechtigd was de overeenkomst aan te gaan.
e. Lastgeving.
BRUNNER(168) verdedigt dat bij een behoorlijke uitvoering van de
last de lastgever het contract tegen zich moet laten werken. De
omstandigheid dat de lasthebber op eigen naam contracteerde, zo
stelt BRUNNER, mag dan de consequentie hebben dat de lastgever niet
als partij gebonden is, hij is dan toch in zoverre een contractueel
betrokken derde, dat hij het voor zijn rekening en in zijn opdracht
gesloten contract niet als een hem niet rakende zaak mag beschouwen.
f. Opgewekt vertrouwen/rechtsverwerking.
Ik laat BLOEMBERGEN (volgens zijn N.J.-noot onder het Securicor-arrest) aan het woord:
(166) W.P.N.R. 5498 (1979), p. 647. CAHEN ontwikkelde zijn leer in zijn bijdrage aan de
Beekhuis-bundel, 1969, p. 67 e.v. en artikelen in R.M. Themis, 1965, p. 473 e.v.; R.M. Themis
1968, p. 130 e.v. en W.P.N.R. 5496-5498 (1979).
(167) ASSER-VAN DER GRINTEN I (Vertegenwoordiging), nr. 116.
(168) W.P.N.R. 5733 en 5734 (1985), T.v.P. 1986, 3.
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,Derdenwerking betekent een doorbreking van het autonomiebeginsel: hoewel hij zichzelf niet gebonden heeft, moet de derde de
exoneratieclausule tegen zich Iaten gelden. De doorbreking kan
vooral gerechtvaardigd zijn, als zij gegrond kan worden op eigen
gedragingen (waaronder stilzitten) van de derde, waardoor bij de
exonerant een zeker vertrouwen wordt gewekt dat hij ook tegenover
een derde de clausule geldend kan maken. Aldus is er een zekere
verwantschap met de aan rechtsverwerking ten grondslag liggende
gedachte, een instituut dat niet aileen bij contractuele, maar ook bij
buiten-contractuele acties een rol kan spelen".
g. Veelvoud van factoren.
ScHOORDIJK(169) tenslotte meent in zijn recente publicatie dat bedoelde theorieen afzonderlijk geen oplossing bieden. Er is zijns
inziens een veelvoud van factoren die de werking tegen derden
rechtvaardigen. ,Het zijn analogieen ontleend aan het vertegenwoordigingsrecht, aan het leerstuk van de derdenbescherming, gedachten ontleend aan de leer van de actus contrarius, de leer dat men
niet onverhoeds van front mag veranderen, die exoneratie rechtvaardigen".
WERKING TEN GUNSTE VAN DERDEN

41. De casus die in Belgie heeft geleid tot het zogenaamde Stuwadoorsarrest van het Hof van Cassatie van 7 december 1973(170), zou
naar Nederlands recht tot een andere beslissing hebben geleid. Het
ging om het volgende geval. De inlader (afzender) heeft met een
rederij een vervoerscontract betreffende een machine afgesloten. De
rederij (vervoerder) heeft het inladen van de machine aan boord van
het schip toevertrouwd aan een daarin gespecialiseerde stuwadoor.
Tijdens het inladen wordt de machine ernstig beschadigd. De in de
rechten van de inlader gesubrogeerde verzekeraar spreekt vervolgens
niet de contractuele wederpartij aan, maar rechtstreeks de door deze
ingeschakelde stuwadoor, en wel ex art. 1382 B.B.W. Het Hof van
Cassatie oordeelt dat de stuwadoor ten aanzien van de uitvoering van
het contract en ten opzichte van de mede-contractant van de vervoerder geen derde is. Voorts kan de uitvoeringsagent volgens het Hof
slechts dan extra-contractueel aansprakelijk gesteld worden ,indien
de hem verweten fout de schending uitmaakt, niet van de contractu(169) Bunde! ,Handelsrecht tussen Koophandel en Nieuw B. W.", p. 195 en 214.
(170) Cass., 7 december 1973, R.W., 1973-1974, noot HERBOTS, J. en Pas., 1974, I, 376, door
mij besproken in mijn eerdergenoemd T.P.R.-artikel.
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eel aangegane verbintenis doch van een iedereen opgelegde verplichting, en indien die fout een andere dan een louter door de gebrekkige
uitvoering van het contract ontstane schade heeft veroorzaakt".
Volgens DIRIX(171) geniet de uitvoeringsagent een quasi-immuniteit.
Een dergelijke bescherming kent het Nederlandse recht niet toe aan
hulppersonen die betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst. Ook niet indien het om een ondergeschikte gaat(172). In
Nederland zou de gesubrogeerde verzekeraar een rechtstreekse actie
op grond van art. 1401 B.W. jegens de stuwadoor hebben kunnen
instellen. De vraag is of de rechtspraak van het Hof van Cassatie bij
ons geen navolging verdient. Wellicht rechtvaardigt de maatschappelijke eenheid tussen vervoerder en stuwadoor-hulppersoon dat deze
in een geval als het onderhavige niet als een echte derde wordt
beschouwd die met een art. 1401-actie kan worden bestookt. Op dit
moment zijn er echter geen aanwijzingen dat de Nederlandse rechter
in die richting denkt. Uitgaande van de veronderstelling dat de rederij
haar aansprakelijkheid ten opzichte van de inlader heeft uitgesloten,
rijst de vraag of de stuwadoor een beroep op dit exoneratiebeding
kan doen. Naar Nederlands recht kan hij dit, indien naar bedoeling
van partijen dit aansprakelijkheidsbeding mede ten behoeve van hem
is overeengekomen. Werking van de exoneratieclausules ten gunste
van derden is mogelijk ingeval van een derdenbeding. Of er in
concreto sprake is van een derdenbeding is een vraag van uitleg van
de overeenkomst. Niet noodzakelijk is dat de exoneratie uitdrukkelijk ten behoeve van de derde(n) is bedongen. Het N.B.W. brengt in
zoverre verandering in deze situatie dat op grond van art. 6.5.3.8a
exoneratiebedingen door een ondergeschikte hulppersoon kunnen
worden ingeroepen , ,als ware hij zelf bij de overeenkomst
partij"(173). Het zou mij niet verbazen indien de Hoge Raad, zo zich
een geval voordoet, op deze bepaling anticipeert(174).

(171) E. DIRIX, ,Obligatoire verhondingen tnssen contractanten en derden", nr. 277.
(172) Ook hier verschilt het Nederlandse recht met dat nit Belgie; in Belgie verleent art. 18
Arbeidsovereenkomstenwet bescherming aan de werknemer.
(173) Deze bescherming zon zich voor wat betreft ons nationale recht m.i. ook dienen nit te
strekken tot de zelfstandige hnlppersoon. Vgl. KORTMANN, diss., p. 165 en BRUNNER,
W.P.N.R. 5734 (1985), p. 247.
(174) In het Deka-Hanno/Citronas-arrest refereert de Hoge Raad reeds aan de nienwe regeling
van Boek 8 N.B.W., waarin wei bescherming wordt geboden aan een ondergeschikte, doch
niet aan de zelfstandige hnlppersoon, zoals de stnwadoor.
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Toepassingen
42. A verhuurt zijn auto voor langere tijd aan B. Zij komen overeen
dat B voor het gebruikelijke dagelijkse onderhoud zal zorgen. B sluit
op eigen naam een doorsmeerovereenkomst met garage C, waarbij
C zich volgens vast gebruik in de branche vrijtekent. In C's werkplaats wordt de auto beschadigd. A spreekt C aan tot schadevergoeding.
C zal het exoneratiebeding in beginsel aan A kunnen tegenwerpen.
Mijn verklaring zou zijn dat dit mogelijk is, omdat Bin zijn verhouding tot A bevoegd was de exoneratie met betrekking tot de auto aan
te gaan en in zoverre Ate binden (vgl. art. 3.10.4A.2lid ,2 N.B. W .).
Indien B niet bevoegd was kan het zijn dat C gerechtvaardigd heeft
vertrouwd op B's bevoegdheid. Ook dan moet A de exoneratie tegen
zich laten gelden. Of men aldan niet van (partiele) vertegenwoordiging wil spreken is een kwestie van terminologie. Belangrijker acht
ik de vraag waarom A gebonden is aan de exoneratieclausule door
B's handelen ten opzichte van C. Beslissend hiervoor is mijns inziens
dat B in zijn verhouding tot A bevoegd was met betrekking tot de
auto een dergelijk beding aan te gaan. Bij middellijke vertegenwoordigingsverhoudingen ligt de problematiek niet wezenlijk anders. Stel
dat A aan B opdracht geeft zijn schilderij te laten restaureren door
C. B sluit de restauratie-overeenkomst met C op eigen naam (bijv.
ter verkrijging van de gebruikelijke korting), waarbij C zijn aansprakelijkheid beperkt. Kan C in geval van een fout bij de restauratie de
exoneratie tegen werpen aan A? Het antwoord zal in beginsel bevestigend moeten luiden, indien het gaat om een in deze branche normale
exoneratieclausule.
43. Hiervoor onder nr. 38 gaf ik een casus betreffende onderaanneming. De onderaannemer C kan de door hem met B overeengekomen
aansprakelijkheidsbeperking in beginsel niet tegenwerpen aan A.
Door de hoofdaannemingsovereenkomst is bepaald onder welke
voorwaarden het werk zal worden verricht. Ten aanzien van verdergaande interne beperkingen tussen aannemer Ben onderaannemer
C is opdrachtgever A buitenstaander. B is in zijn verhouding tot A
niet bevoegd A te binden aan de door C met B overeengekomen
exoneratie. C zal aan A dan ook geen verdergaande aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen tegenwerpen.
Hoe ligt de situatie indien in de hoofdaannemingsovereenkomst A-B
wel, doch in de onderaannemingsovereenkomst B-C geen exoneratie
is opgenomen? SCHOORDIJK ziet niet in waarom de aanbesteder in
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een dergelijk geval de onderaannemer niet voor de valle schade zou
kunnen aanspreken(175). Ik deel zijn visie niet. Geldt oak hier niet
dat de maatschappelijke eenheid tussen hoofdaannemer en onderaannemer rechtvaardigt dat de onderaannemer in beginsel een beroep
heeft op aansprakelijkheidsbedingen uit de hoofdaannemingsovereenkomst(176)? Onder deze voorwaarden voert de eenheid immers
het werk uit. De door mij geprefereerde oplossing past in het stelsel
waarvoor het N.B.W. kiest in geval van een exploitatieketen in het
vervoerrecht. Men zie art. 8.5.1.4 en de toelichting op het door
ScHADEE opgestelde Ontwerp voor Boek 8.
44. De in nr. 42 en nr. 43 besproken gevallen Iaten een geheel
verschillende uitkomst zien. In de gevallen van nr. 42 is er mogelijk
sprake van werking van exoneratiebedingen tegen derden, terwijl in
die van nr. 43 onder omstandigheden werking ten gunste van derden
mag worden aangenomen. Het verschil is gelegen in de positie van
de tussenpersoon, degene die zich tussen aanvaller en aangevallene
bevindt. De Hoge Raad heeft tot tweemaal toe te weinig aandacht
aan deze positie van de tussenpersoon besteed. In het Securicorarrest verzuimde de Hoge Raad aandacht te besteden aan de vraag
of de ,tussenpersoon" VLAER en KoL lasthebber van Macro
was(177). In Deka-Hanno/Citronas komt ten onrechte niet uit de
verf ten behoeve van wie de cargadoor (,tussenpersoon") bij zijn
opdracht aan Deka-Hanno tot opslag van de goederen, is opgetreden. Mogelijk was hij lasthebber van Citronas c.s. In dat geval had
Deka-Hanno mijns inziens zijn exoneratiebeding aan Citronas mogen tegenwerpen. Indien de cargadoor echter als lasthebber/gevolmachtigde van de vervoerder is opgetreden, moet Deka-Han no als
hulppersoon van de vervoerder worden beschouwd. Voor derdenwerking van het exoneratiebeding van Deka-Hanno is dan geen
plaats. Mogelijk wei voor een beroep op de vervoersvoorwaarden(l78).
45. H.R. 13 november 1987, N.J. 1988, 139 betrof - enigszins
vereenvoudigd - het volgende geval. Gemeente A heeft een perceel
(175) SCHOORDIJK, Bunde! ,.Handelsrecht tussen Koophandel en Nieuw B.W.", p. 206.
(176) ScHOORDIJK, o.c., ondersteunt op p. 2111212 de eenheidsgedachte wei voor de stuwadoor.
(177) Zie rnijn bespreking van dit arrest in het T .P.R. 1986, nr. 3.
(178) Zie over deze problernatiek rnijn eerdergenoernde annotatie bij dit arrest in Ars Aequi
en het artikel van ScHOORDIJK in de Bunde! ,.Handelsrecht tussen Koophandel en Nieuw
B.W.".
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grond overgedragen aan B. Het perceel heeft behoord tot het terrein
van de gemeentelijke gasfabriek. In de koopovereenkomst heeft de
gemeente haar aansprakelijkheid uitgesloten voor schade of onheilen
van welke aard ook. Enige tijd later draagt B het perceel over aan
C. Kort na de start van de bouw blijkt het perceel ernstig vervuild.
C spreekt gemeente A tot schadevergoeding aan. A kan zich
tegenover C niet op de door haar bedongen vrijtekening beroepen.
Het feit dat het exoneratiebeding in de openbare registers was overgeschreven en dus voor C kenbaar was, brengt hierin geen verandering.
Art. 1376 B.W. staat aan een dergelijke derdenwerking in de weg.
B was niet bevoegd C aan de exoneratieclausule te binden.
Ook de Hoge Raad besliste dat de gemeente tegenover C geen beroep
kan doen op het exoneratiebeding, ,nu het hier om een beding van
obligatoire aard gaat".
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SOMMAIRE
1. Celui qui n'execute pas correctement une obligation ou agit de fac;:on illicite
envers autrui et lui cause ainsi prejudice, est tenu en principe a reparation complete
de ce prejudice. Compte tenu de leur liberte contractuelle, les parties peuvent
cependant limiter ou exclure I' obligation d'indemnisation en convenant de clauses
dites d'exoneration. Une clause d'exoneration ne fait pas disparaitre le caractere
illicite d 'un acte, mais supprime ou limite la responsabilite et 1' obligation d 'indemnisation qui en decoulent. A cet egard, la clause d'exoneration differe du consentement
du prejudicie ou de son acceptation des risques. Elle doit etre distinguee egalement
de la faute propre du prejudicie, de la mise en garde, de !'extinction d'un droit pour
defaut d'utilisation (,rechtsverwerking"), de la renonciation a un droit, de la
garantie et de 1' assurance.
2. Dans les relations commerciales, le recours aux conditions generales constitue
plutot la regle que !'exception. La plupart des conditions generales comportent des
clauses d'exoneration, celles-ci ne se presentant cependant pas toujours de fac;:on
directement reconnaissable. Ainsi, I' exclusion ou la limitation de la responsabilite
prend regulierement Ia forme d'une garantie. Aux Pays-Bas, I' exclusion peut porter
sur la responsabilite contractuelle aussi bien que delictuelle, les clauses d'exoneration portant generalement sur les deux. Le juge neerlandais ne recourt pratiquement
pas ala methode de ]'interpretation restrictive pour priver de ses effets une clause
d'exoneration.
3. L'elaboration d'une clause d'exoneration n'est en principe soumise a aucune
exigence derogatoire aux regles generales du droit, meme pas lorsqu'une telle clause
fait partie de conditions generales. De lege ferenda, !'application de conditions
generales et des clauses d'exoneration y indues est tres rapidement admise (art. 6.5.
2A.2 al 1 NBW = Nouveau Code civil). L'insertion de clauses abusives dans les
conditions generales se trouve limitee par le biais de la possibilite d'un large controle
du contenu de ces clauses.
4. Jusqu'il y a peu, la validite de clauses d'exoneration n'etait refusee que dans des
cas exceptionnels, le juge n'admettant la nullite de pareilles clauses que dans les seuls
cas evidents d'exclusions ou de limitations inadmissibles de responsabilite. Un
revirement s'est produit au cours de la derniere decennie. Regulierement, le juge
rejette la validite d'une clause d'exoneration sacrifiant de maniere excessive les
interets d'une partie a ceux de !'autre. Par ailleurs, le droit actuellement en
preparation prevoit, dans uncertain nombre de cas, de tres nettes limitations aux
possibles d'exoneration a l'egard des consommateurs. 11 en est ainsi notamment
pour la responsabilite du vendeur en cas de vente au consommateur, pour la
responsabilite du fait des produits et pour la responsabilite des dispensateurs de soins
medicaux et des hopitaux.
La non-validite d'une clause d'exoneration peut tenir au fait que cette clause est
contraire ala loi ou aux bonnes moeurs (non-validite in abstracto). Dans la plupart
des cas ces dernieres decennies, le juge verifie la validite d'une clause d'exoneration
(ou de son invocation) sur base des exigences de la bonne foi. 11 verifie alors si,
compte tenu des circonstances de la clause, le fait d'invoquer la clause n'est pas
contraire ala bonne foi (la raison et l'equite: non-validite in concreto).
Selon le droit actuellement en preparation, une clause prevue dans des conditions
generales peut etre annulee si elle entraine des charges deraisonnables pour le
co-contractant. Ce caractere deraisonnable d'une clause - d'exoneration, par
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exemple- doit s'appn!cier ala lumiere de la nature et du contenu de la convention,
du mode d'elaboration des conditions generales et des autres circonstances de la
cause (art. 6.5. 2A. la NBW). Les organisations de consommateurs ou, selon le cas,
d'entrepreneurs ou de titulaires d'une profession peuvent demander ala Cour de
justice de La Haye de reconnaitre le caractere deraisonnable d'une clause prevue
dans des conditions generales ou d'en interdire !'utilisation (art. 6.5. 2A.6 NBW).
A l'egard de clauses d'exoneration figurant dans des conditions generales applicables aux contracts a conclure avec les consommateurs, l'art. 6.5. 2A.4 NBW prevoit
que ces clauses sont presumees avoir un caractere deraisonnable.
5. En principe, une clause d'exoneration n'a d'effet qu'entre les parties contractantes. 11 peut arriver que d'autres personnes soient egalement concernees par le contrat
(ou son execution). Des questions peuvent alors surgir a propos de l'effet de pareilles
clauses a l'egard des tiers. Une clause d'exoneration peut-elle etre opposee a un non
contractant? Un non contractant peut-il invoquer une clause contractuelle d'exoneration pour ecarter responsabilite? Exemple: A charge B de travaux de transformation a sa maison. B limite sa responsabilite a 30 000 florins. B confie les travaux
electro-techniques au sous-traitant C. Celui-ci stipule une exclusion totale de responsabilite. Dans !'execution des travaux, C commet une faute causant un prejudice
de 80 000 florins a A qui lui en reclame reparation. C peut-il opposer a A la clause
d'exoneraton convenue avec B? Dans !'affirmative, C n'est pas responsable. Dans
la negative, la clause d'exoneration convenue entre A et B a-t-elle effet au benefice
de C et celui-ci peut-ill'invoquer? En cas de reponse affirmative a cette derniere
question, C est responsable jusqu'a concurrence de 30 000 florins.
Dans quelle mesure faut-il admettre l'effet de pareilles clauses au detriment de tiers?
La question n'est pas clairement tranchee. Les opinions de la doctrine a l'egard du
fondement juridique de cette prise d'effet a l'egard de tiers sont des plus divergentes.
L'effet en faveur des tiers est generalement fonde sur une stipulation pour autrui.
En ce qui concerne le droit en preparation, l'art. 6.5.3 Sa NBW prevoit que les
clauses d'exoneration peuvent etre invoquees par un auxiliaire subordonne comme
si celui-ci etait lui-meme partie du contrat.

ZUSAMMENFASSUNG
1. Derjenige der einem anderen gegeniiber eine Fehlleistung bringt oder widerrechtlich handelt und dem anderen dabei Schaden hinzufiigt, verpflichtet sich im
Prinzip dem anderen einen vollstii.ndigen Schadenersatz zu leisten. Die Vertragsfreiheit fiihrt allerdings dazu, dal3 die Parteien die Verpflichtung zum Schadenersatz
einschranken oder ausschliel3en ki:innen; die Parteien ki:innen einschlagige Freizeichnungsklauseln vereinbaren. Die Freizeichnungsklausel beseitigt zwar nicht den
widerrechtlichen Charakter einer Handlung, aber hebt dennoch die sich daraus
ergebende Haftung zum Schadenersatz auf oder schrankt sie ein. Die Freizeichnungsklausel unterscheidet sich darin von einer Zustimmung und einer Annahme der
Risiken. Weiter unterscheidet sie sich auch vom persi:inlichen Verschulden, von der
Warnung, von der Rechtsverwirkung, vom Rechtsverzicht, von der Gewahrleistung
und von der Versicherung.
2. Die Anwendung allgemeiner Bedingungen ist im Handelsverkehr mehr Regel als
Ausnahme. Bei der grol3en Mehrheit dieser allgemeinen Bedingungen kommen
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Freizeichnungsklauseln vor, die nicht immer als solche erkennbar sind. So wird die
AusschlieBung oder die Einschrankung der Haftung ofters als eine Gewahrleistung
, verhiillt". In den Niederlanden kann sowohl die vertragsmaBige als die deliktmaBige Haftung ausgeschlossen werden; eine Exonerationsbedingung bezieht sich
normalerweise auf beide. Der niederlandische Richter wendet kaum das Verfahren
einer einschrankenden Interpretierung an urn der Exonerationsbedingung die gewiinschte Wirkung zu entnehmen.
3. Fiir die Verwirklichung einer Exonerationsbedingung gelten im Prinzip keine
vom Allgemeinrecht abweichenden Forderungen, auch nicht wenn diese Klausel zu
den allgemeinen Bedingungen gehort. Nach dem kommenden Recht wird von einer
schnellen Anwendung der allgemeinen Bedingungen und der dazu gehorenden
Freizeichnungsklausel ausgegangen (Art. 6.5.2A.2 Abschnitt 1 NBGB). Die Beschrlinkung unzulassiger Klauseln in allgemeinen Bedingungen erfolgt iiber die
Moglichkeit einer groBziigigen Inhaltspriifung.
4. Bis vor kurzem wurde nur in Ausnahmeflillen die Ungiiltigkeit von Freizeichnungklauseln akzeptiert. Nur in offensichtlichen Fallen unzulassiger Ausschliisse
oder Einschrankungen der Haftung urteilte der Richter, daB die Freizeichnungsklausel nichtig war. In den letzten Jahrzehnten spiirt man eine Wende. RegelmaBig
erklart der Richter eine Freizeichnungsklausel nichtig, bei der die Belange einer
Partei weitgehend denen der anderen Partei geopfert werden. Weiter wird nach dem
kommenden Recht in einer Reihe von Fallen die Exonerationsbefugnis hinsichtlich
des Verbrauchers weitgehend eingeschrankt. Dies ist etwa der Fall bei der Haftung
des Verkaufers anlli.Blich eines Verbrauchersankaufs, bei der Warenhaftung und bei
der Haftung der medischen Hilfeleistenden und des Krankenhauses.
Die Nichtigkeit der Freizeichnungsklausel kann auf eine Gesetzwidrigkeit oder auf
eine Sittenwidrigkeit beruhen (Nichtigkeit in abstracto). In den letzten Jahrzehnten
priift der Richter die Giiltigkeit (einer Berufung auf) eine Exonerationsbedingung
in der Mehrheit der Faile an der Redlichkeit. Er kontrolliert dann, ob eine Berufung
auf die Klausel in den gegebenen Umstanden des jeweiligen Falls nicht wider Treu
und Glaub en (wider die Redlichkeit und Billigkeit) geschieht (Nichtigkeit in concreto).
Nach dem kommenden Recht ist eine Klausel in den allgemeinen Bedingungen
aufhebbar, wenn sie fiir die Gegenpartei unredlich belastend ist. Ob eine Klausel
- etwa eine Freizeichnungsklausel - unredlich belastend ist, muB an der Art und
dem sonstigen Inhalt des Vertrags, an der Weise auf die die Bedingungen zustande
gekommen sind und an den iibrigen Umstanden des gegebenen Falls gepriift werden
(Art. 6.5.2A.2a NBGB).
Verbraucher- bzw. Berufs- oder Unternehmerverbande konnen sich an den Gerichtshof in 's Gravenhage wenden urn eine Klausel in allgemeinen Bedingungen
unredlich belastend zu erklaren oder urn deren Anwendung zu verbieten (Art.
6.5.2A.6 NBGB).
Hinsichtlich der Freizeichnungsklauseln in allgemeinen Bedingungen die bei Vereinbarungen mit dem Verbraucher gelten, bestimmt Art. 6.5.2A.4 NBGB, daB diese
mutmaBlich unredlich belastend sind.
5. Eine Freizeichnungsklausel wirkt im Prinzip nur zwischen Parteien. Es kann
vorkommen, daB auBer den Vertragsparteien auch andere an (der Ausfiihrung) des
Vertrags beteiligt sind. Dann kann sich die Frage nach der sogenannten Wirkung
gegeniiber Dritten der Freizeichnungsklauseln ergeben. Kann eine Freizeichnungsklausel einem Nichtkontrahenten entgegengestellt werden? Kann sich ein Nichtkon-
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trahent zur Abwehrung seiner Haftung auf eine vertragsmaBige Freizeichnungsklausel berufen?
Ein Beispiel: A beauftragt B mit dem Umbau seines Hauses.
B beschrankt seine Haftung auf 30 000 hfl.
B vergibt die elektrotechnische Arbeit an den Subunternehmer C. Dieser schlieBt
seine Haftung vollig aus.
C macht bei der Ausfiihrung der Arbeit einen Fehler, wobei A einen Schaden in
Hohe von 80 000 hfl. erleidet.
A fordert von C einen Schadenersatz.
Kann C die von ihm zusammen mit B vereinbarte Freizeichnungsklausel an A
entgegenstellen?
Wenn ja, dann haftet C nicht. Wenn nein, wirkt dann die von A mit B vereinbarte
Freizeichnungsklausel zugunsten von C und kann dieser sich dann darauf berufen?
Wenn letztere Frage bejaht wird, haftet C bis zu 30000 hfl.
Inwieweit die Wirkung gegeniiber Dritten akzeptiert werden muB, ist unklar. Die
Ansichten der juristischen Autoren hinsichtlich des rechtlichen Grundes dieser Art
von Wirkung gegeniiber Dritten unterscheiden sich sehr. Die Wirkung zugunsten
eines Dritten beruht meistens auf eine Drittenklausel. Fiir das kommende Recht
bestimmt Art. 6.5.3.8a NBGB, daB Freizeichnungsklauseln von einer untergeordneten Hilfsperson beansprucht werden konnen, als ware er selbst eine Vertragspartei.

SUMMARY
1. Any person who performs a contractual obligation unsatisfactorily or commits
an illicit act, and in so doing causes damage to another person, is in principle bound
to compensate that person. However, contractual freedom entails that the parties
may restrict or exclude their duty to make compensation. The parties may agree in
this context to exclusion clauses. These do not remove the illicit nature of a
particular action, but lifts or limits the duty to pay compensation which results from
that action. The exemption clause thus differs from the consent and acceptance of
risk principles. They must also be distinguished from the concepts of the victim's
own fault, adequate warning, estoppel, waiver of rights, warranty and insurance.
2. The use of general clauses tends to be the rule rather than the exception in
commercial practice. The vast majority of general clauses feature exclusion clauses.
These are not invariably recognisable as such. Thus the exclusion or limitation of
liability is regularly ,packaged" as a warranty. In the Netherlands, both contract
and tort liability may be excluded - an exclusion clause in all cases concerns both
types of liability. The Netherlands courts hardly ever use restrictive methods of
interpretation to deprive the exclusion clause of its intended effect.
3. In principle, the existence of exclusion clauses is not subject to any requirements
which depart from the ordinary law, not even where such a clause in incorporated
in the general terms and conditions. De lege ferenda the early applicability of the
general terms and conditions and the exclusion clause contained therein has been
accepted (Article 6.5.2A.2(1) Netherlands Civil Code). It is possible to restrict
exclusion clauses in general terms and conditions by means of.a broad assessment
of their contents.
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4. Until recently, the non-validity of exclusion clauses was only accepted in certain
exceptional circumstances. It was only in obvious cases of illicit exclusion or
restrictions of liability that the courts considered the exclusion clause to be null and
void. However, the past few decades have witnessed a turnaround. The courts
regularly hold illegal those exclusion clauses in which the interests of one party are
sacrificed to an excessive extent to those of the other party. In addition, the capacity
to impose exclusions on the consumer is in some cases subjected to severe restrictions
de lege ferenda. This is the case, for example, in relation to the seller's liability
towards the consumer, to product liability and to the liability incumbent upon
medical practitioners and hospitals.
The non-validity of exclusion clauses may based on its conflict with statue law or
with public morality (in abstracto non-validity). These past few decades the courts
have, in the majority of cases, assesses the validity of (arguments based on) exclusion
clauses in the light of considerations of bona fides. In such cases, they assess whether
reliance on this type of clause, given the circumstances of the case in point, is
contrary to the principle of bona fides (i.e. the reasonableness test) - in other
words, whether is is invalid in concreto or not.
De lege ferenda a clause contained in the general terms and conditions is voidable
if it is unreasonably onerous for the party of the second part. Whether or not this
is the case must be assessed in the light of the nature and contents of the agreement,
the manner in which these conditions have been formulated, and other circum
stances of the case in point (Article 6.5 .2A.2a Netherlands Civil Code). Associations
of consumers, producers or professional persons may request the 's Gravenshage
court to have a clause contained in general terms and conditions declared to be
unreasonably onerous, or to prohibit its use (Article 6.5.2A.6 Netherlands Civil
Code). As regards the exclusion clauses contained in general terms and conditions
which are applicable to contracts involving consumers, Article 6.5.2A.4 provides
that these are deemed to be unreasonably onerous.
5. Exclusion clauses is, in principle, only effective inter partes. It may happen that
third parties may be involved in the execution of the contract, which may give rise
to questions concerning the effects of exclusion clauses towards third parties - in
other words, can exclusion clauses be invoked against parties who are extraneous
to the contract, or can a third party rely on exclusion clauses in a contract in order
to exempt himself from liability? Let us take the example where A mandates B to
rebuild his house. B's liability is restricted to £30000, and his electrical engineering
operations are subcontracted to C, who excludes all liability. C commits an error
in the execution of the operations, causing A to incur damage amounting to£ 80 000.
A claims damages from C. Could C invoke the exclusion clause in his contract with
B against A? If so, C will not be liable. If not, does the exclusion clause concluded
between A and B work to C's advantage, and could the latter invoke it? If the last
question is answered in the affirmative, C will be liable to the tune of £30 000.
The extent to which these clauses could be invoked against third parties is far from
clear. The author's opinions on the legal basis for this type of third-party liability
are far from unanimous. The effect in favour of a third party is invariably based
on clauses for the benefit of third parties. De lege ferenda, Article 6.5.3.8a of the
Netherlands Civil Code provides that exclusion clauses may be invoked by subordinate assistants as if the latter were a party to the contract.
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